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РАДОСАВ Ј. ЂУРОВИЋ

ПРЕЛАЗНИ ГОВОРИ

ЈУЖНЕБОСНЕ И ВИСОКЕХЕРЦЕГОВИНЕ



Свом оцу,

покојном Јеврему Ђуровићу



Овај рад је скраћена верзија докторске дисертације коју сам од

бранио 8. маја 1989. г. на ФилолошкомфакултетууБеограду пред коми

сијом у саставу: академикАсим Пецо, др Душан Јовић, др Радоје Симић

и др Славко Вукомановић. Из рукописа сам, ради уштеда, изоставио у

цјелини илидјелимично историјске и етнографске садржаје, поједине

питате и упуте налитературу, те објашњења некихдијалекатских фено

мена. Прилогиз синтаксе објавићу у посебном раду

Јужна Босна (ЈБ) и висока Херцеговина (ВХ) нису мој завичај.

Испитивање терена обавио сам из радозналости, о свом трошку и у

слободном времену. Захваљујем СИЗ-у науке региона на новчаној пот

пори у висини цијене магнетофонских трака и Просветно-педагошком

заводуУжицена плаћеномодсуствуодмјесецдана и надокнадитрошко

ва одбране дисертације.

Што се појављује овај рад о прелазним идиомама на мосту што

кавског истока и запада — највећа је заслуга двојице академика: Асима

Пеца и Павла Ивића. Они су, пажљивим ишчитавањем текстова, савје

тима и конкретнимупутствима, битноутицали на његовуметодолошку

основу, садржај и физиономију. Сличну помоћ пружили су ми и моји

професори: Р. Симић, С Вукомановић и Д. Јовић. Свима њима упућујем

ријечи захвалности и поштовања.

Захвалностдугујем, такође двојици Ужичана: мр ВидануНиколи

ћу- за помоћ у изради карата и проф. Рајку Тубићу, просв. савјетнику,

За копирање текстова.

Помоћ и несебично гостопримство информатора широм ЈЕ И ВХ

биљежим, уз искренузахвалност, ниже—у методолошкој основи истра

живања.
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1. ШТОКАВСКИ ДИЈАЛЕКАТ И НАУКА О ЈЕЗИКУ

1. Алекс. Рељк. I, II

2. Алекс. — Вуком. Жупа

3. Баотић Дерв.

4. Барј. НПСГ

5. Белић ДИЈС

6. Белић Диј карта

7. Белић ГД

8. Белић Значај

9. Белић Период.

10. БеЛИћ Ист. I

| 1, Белић Ист. II

12. Белић фонет.

13. Бошк. Уп. грам.

14. Брабец Тузл.

15. Брабец Особине

Алексић Радомир, Језик Матије Антуна Рељковића. —

ЈФ IX, Београд, 1930, 197-272, Х, Београд, 1931, 91-165.

Радомир Алексић и Славко Вукомановић, Основне осо

бине александровачког и бруског говора. — АФф 6, Бео

град, 1966, 291-319.

Baotić Josip, Ikavskošćakavski govor u okolini Dervente.

— ВН DZb IV, Sarajevo, 1983, 9-208 + 3 karte.

Данило Барјактаревић, Новопазарско-сјенички говори.

— СДЗБ ХVI, Београд, 1966, I-XIV + 1-177.

А. Белић, Дијалекти источне и јужне Србије. — СДЗб

I, Београд, 1905, 1-СХП +1-715 + две карте.

А. И. Беличњ, Далектологическал карта сербскаго ази

ка. — Санктпетербургљ, 1906, 1-59 + карта.

А. Белић, Галички дијалекат. — СДЗб. VII, Београд,

1935, 1-351.

А. Белић, Означајузападног штокавског говора за исто

рију српскохрватског језика. — ЈФ ХХIII, Београд, 1958,

69-75.

А. Белић, Периодизација српскохрватског језика. — Киј

4-5, Београд, 1958, 161-170.

др Александар Белић, Историја српскохрватског јези

ка. Књ. II, св. 1: Речи са деклинацијом. — Београд,

1962, 1-272. -

др Александар Белић, Историја српскохрватског јези

ка. Књ. II, св. 2: Речи са конјугацијом. — Београд, 1962,

1-212.

др Александар Белић, Основи историје српскохрват

ског језика I, Фонетика. — Београд, 1969, 3-169.

Радосав Бошковић, Основи упоредне граматике словен

ских језика, П Фонетика. — Београд, 1972, 3-108.

Ivan Brabec, Govor Tuzle i okolice (doktorska disertacija

u rukopisu). — Zagreb, 1955, 1-223 + 2 karte.

Ivan Brabec, Glavnije fonetske osobine govora u tuzlan

skom kraju (upoređene sa osobinama u drugim štokav

skim govorima). – Pitanja književnosti i jezika IV i V.,

Sarajevo, 1957/58, 43-68.
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23.

24.

25.
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27.

28.

29.

30.

31.

32.

. Броз. Фојн.

. Броз. Извј

. Броз. Граница

. Броз. Иjешћ.

Броз. Диј сл.

Броз. Предм. мозаик

. Будм. Дубровачки

Вајан Злат. I

Ваљ. Вис.

Вуј. Мрк.

Вук СР

Вуковић Мост.

Вуковић П — Др.

Вуковић Имљ.

Вуковић Међујез додири

Вуковић Бx, munoви

Вуковић Кр-леп.

D. Brozović, Govor u dolini rijeke Fojnice (doktorska di

sertacija u rukopisu). — Zagreb, 1956, 1-229 + karta.

IDalibor Brozović, Izvještaj o dijalektološkim istraživanji

ma u srednjoj Bosni. – Ljetopis JAZU 65, 334-351.

Dalibor Brozović, O jednom problem u naše historijske di

jalektologije – stara ikavsko-ijekavska granica. — ЗФЛ IV

V, Н. Сад, 1961/62, 51-57.

Dalibor Brozović, O problemu ijekavsko-šćakavskog (isto

čnobosanskog) dijalekta. — HDZb 2, Zagreb, 1966, 119-208.

IDalibor Brozović, Dijalekatska slika hrvatskosrpskoga je

zičkog prostora. - Radovi Filozofskog fakulteta u Zadru

5, Zadar, 1970, 5-53.

Паlibor Brozović, O predmnigracionom mozaiku hrvatsko

srpskih dijalekata na području Bosne i Hercegovine. —

Padovi sa Simpozijuma "Srednjovjekovna Bosna i evrop

ska kultura", Zenica, 1973, 81-88.

Pero Budmani, Duborvački dijalekat, kako se sada govori.

— Rad LXV, Zagreb, 1883, 155-179.

André Vaillant, La langue de Dominiko Zlatarić, I Pho

netigue. – Paris, 1928, ХХ + 368 + bibliographie.

Naila Valjevac, Govor visočkih Muslimana (Akcenat i fo

netika). — ВН DZb IV, Sarajevo, 1983, 283-354.

Лука Вујовић, Мрковићки дијалекат (с кратким ос

вртом на сусједне говоре). — СДЗб ХVII, Београд, 1969,

73-401 + карта.

Вук Стеф. Караџић, Српски рјечник. — Београд, 1935,

I-XLII И 1-880.

Јован Вуковић, Карактеристичне особине мостарског

говора. — Глас Југословенског професорског друштва

XII, Београд, 1937, 953-964.

Јован Вуковић, Говор Пиве и Дробњака. — ЈФ XVII,

Београд, 1938-39, 1-113.

Jovan Vuković, Imljani. Govorne osobine. — GZM XLV,

Sarajevo, 1959, 111-116.

Jovan Vuković, Refleksi međujezičkih dodira u fonetskim

osobinama bosanskohercegovačkih govora. – Radovi Na

učnog društva BiH ХХ, Sarajevo, 1963, 157-172.

Jovan Vuković, Bosanski i hercegovački ijekavski govorni

tipovi u svetlu raščlanjavanja ijekavskog narečja. - GZM

ХVII, Sarajevo, 1963, 17-28.

Jovan Vuković, Kreševsko-tepenički govor. — Radovi Na

učnog društva BiH III, Sarajevo, 1963, 287-311.
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38.
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40.

41.
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48.

49.

Вуковић Жепа

Вуковић Ист.

Вуком. Јајце I

Вуком. Марг.

Вуком. Јајце II

Вуком. Варијанте

Вушовић ДИХ

Вушовић Његош

Георг. ЛII

Даничић СА

Дешић ЗБИГ

Драг. ГЛJ

Ђорђ. МД.

Ђуровић Приб.

Жуљић ДВД

Ивић О неким пробл.

Ивић Разв. конс.

. ИВИћ Галип.

Jovan Vuković, Govorne osobine stanovništva Žepe. –

GZM XIX, Sarajevo, 1964, 45-62.

dr Jovan Vuković, Istorija srpskohrvatskog jezika, I dio:

Uvod i fonetika. – Beograd, 1974, 1-225.

Славко Вукомановић, Извјештај о испитивању говора

Јајца и околине. — Гласник САНУ XII, Београд, 1960,

232-234.

Славко Вукомановић, Језик Стипана Марковца Мар

гитића. — Београд, 1971, 5-160.

Славко Вукомановић, Гласович и џу говору католичког

становништва у Јајцу и околини. — Зборник за језик

и књижевност I, Титоград, 1972, 19-27.

Slavko Vukomanović, Nacija, jezik i naše književnojezičke

varijante. — Sveske 5-6, Sarajevo, 1984, 241-254.

Данило Вушовић, Диалекат источне Херцеговине. —

СДЗб III, Београд, 1927, 1-70 + карта.

Данило Вушовић, Прилози проучавању Његошева језика.

— ЈФ IX, Београд, 1930, 93-196.

Светозар Георгијевић, Јат (Б) у говору Личког Поља. —

ЈФ XVII, Београд, 1938/39, 133-149.

Ђуро Даничић, Српски акценти. — Београд — Земун,

1925, 1-236.

Милорад Дешић, Западнобосански ијекавски говори. —

СДЗб ХХI, Београд, 1976, 1-316 + 5 карти.

Милан Драгичевић, Говор личких јекаваца. — СДЗб

ХХXII, Београд, 1986, 7-238 + 3 карте.

Ђорђе С. Ђорђевић, Матија Дивковић. — Глас Српске

краљевске академије LII, 30-139, LIII, 1-136.

Радосав Ђуровић, Рефлекси јата у околини Прибоја. —

СДЗб ХХVI, Београд, 1980, 237-317 + 2 карте.

Mijo Žuljić, Današnji vareški dijalekat. – Školski vjesnik

ХV, Sarajevo, 1908, 36-41, 148-151, 255-258, 347-351, 425

428, 495-499, 572-575, 669-672, 772-777, 894-908.

Павле Ивић, О неким проблемима наше историјскеди

јалектологије. — ЈФ XXI, Београд, 1955/1956, 97-129.

Павле Ивић, Два главна правца развоја консонантиз

ма у српскохрватском језику. — Годишњак Филозофског

факултета у Н. Саду II, Н.Сад, 1957, 159-183.

Павле Ивић, О говору галипољских Срба. — СДЗб. ХП,

Београд, 1957, ХХI + 520.
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51. ИВИћ ИЗ8.

52. ИВИЋ ВР

53.Ивић Српски народ

54. Ивић Дијалект.

55. Ившић. Посав. I, II

56. Јах. — Тош. Гем.

57. Јахић Босна

58. Јовић Трст.

59. Куна Лаштр.

60. Ласт. КГ

61. Маретић Грам.

62. Марковић Анчић

63. Милас Мост.

64. Мил. Црмн.

65. Москов. АСПГ

66. Ник. Тршић

Др Павле Ивић, Извештај о дијалектолошкој екскурзи

ји по ужој Србији октобра 1959. — Годишњак Филозоф

ског факулотета у Н. Саду IV, Н. Сад, 1959, 397-400.

др Павле Ивић, О Вуковом Рјечнику из 1818. године. —

Београд, 1966, 19-245.

Павле Ивић, Српски народ и његов језик. — Београд,

1971, 5-327 + 2 шеме и Дијалектолошка карта српскох

рватског подручја.

Павле Ивић, Дијалектологија српскохрватског језика.

— Н. Сад, 1985, 5-215 + Дијалектолошка карта штокав

ског дијалекта.

Stjepan Ivšić, Današnji posavski govor. — Rad ЈАZU 196,

Zagreb, 1913, 124-254; Rad JAZU 197, Zagreb, 1913, 9

138 + karta.

Dževad A. Jahić i Branko Đ. Tošović, Redukcija i asimi

taciona geminacija grupe dn u ijekavsko štakavskim govo

rima istočne Bosne i u pskovskim srednjoruskim govori

та (kontrastivna analiza). — Prilozi nastavi srpskohrvat

skog jezika i književnosti 13, B. Luka, 1980, 77-94.

mr Dževad A. Jahić, ljekavsko štakavski govori istočne i

jugoistočne Bosne (doktorska disertacija u rukopisu). —

Beograd, 1981, I-XXII + 1-630 + 8 karti.

Душан Јовић, Трстенички говор. — СДЗб ХVII, Бео

град, 1968, ХVI + 238 + карта. -

Herta Kuna, Jezik fra Filipa Laštrića bosanskog franjevca

ХVIII vijeka. – Djela ANU BiH, knj. ХХVII, Sarajevo,

1967, 1-194.

Bogdan Lastavica, Korenički govor. - Nastavni vjesnik

ХIV, Zagreb, 1905-1906, 752-765.

Prof. dr Tomo Maretić, Gramatika hrvatskoga ili srpsko

ga jezika. - Zagreb, 1963, 5-690.

Светозар Марковић, Језик Ивана Анчића. — СДЗб. ХIII,

Београд, 1958, 1-147.

Matej Milas, Današnji mostarski dijalekat. — Rad ЈАZU

153, Zagreb, 1903, 47-98.

Бранко Милетић, Црмнички говор. — СДЗб IX, Београд,

1940, 209-663 (с картом).

Милош С. Московљевић, Акценатски систем поцерског

говора. — Библиотека Јужнословенског филолога 1, Бе

оград, 1928, VIII + 110.

Берислав М. Николић, Тршићки говор. — СДЗб. ХVII,

Београд, 1968, 367-473.
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67.

68.

69.

70.

71.

72.

73.

74.

75.

76.

77.

78.

79.

80.

81.

83.

84.

Ник. Мачва

Ник. Осн. акц.

М. Ник. Гороб.

Окука Усора

Окука ГР

Ост. Петар I

Пав. Леп.

Павл. Јајце

Петр. Змијање

Петр. ГБК

Пецо Буна

Пецо Ортијеш

Пецо ЦХ

Пецо ГИХ

Пецо Једно поређење

. Пецо Стр. утицаји

Пецо Промене

Пецо Јекавс, oазе

Берислав М. Николић, Мачвански говор. — СДЗб ХVI,

Београд, 1966, 179-313 (с картом).

Берислав М. Николић, Основи млађе новоштокавскеак

центуације. — Библиотека Јужнословенског филолога 1,

Београд, 1970, 5-122.

Мирослав Николић, Говор села Гoрoбиља (код Ужичке

Пожеге). — СДЗб. ХIX, Београд, 1972, 625-746.

Miloš Okuka, Neke osobenosti vokalizma današnjeg govo

ra donjeg toka Usore. – Radovi Filozofskog fakulteta u

Sarajevu VII, Sarajevo, 1972-73, 83-100.

Miloš Okuka, Govor Rame. — Sarajevo, 1983, 7-144.

Бранислав Остојић, Језик Петра I Петровића. — Тито

град, 1976, 1-283 + прилози снимака.

Slavko Pavešić, O narodnom govoru u Lepenici u Bosni.

— Ljetopis JAZU 64, Zagreb, 1960, 362-393 (s kartom).

Миливој Павловић, О становништву и говору Јајца и

околине. — СДЗб III, Београд, 1927, 97-112 (с картом).

Драгољуб Петровић, О говору Змијања. — Библиотека

ЗФЛ МС ХIV/1-2 и ХV/1-2, Н. Сад, 1973, 1-214 (с кар

том).

др Драгољуб Петровић, Говор Баније и Кордуна. —

Н.Сад — Загреб, 1978, 7-205.

Асим Пецо, Говор села Буне. — Зборник за филологију

и лингвистику I, Н. Сад, 1957, 169-181.

Asim Peco, Akcenat sela Ortiješa. – Građa Naučnog druš

tva NR BiH X, Sarajevo, 1961, 5-51.

Асим Пецо, Мјесто централнохерцеговачког говора ме

ћуосталим говорима данашње Херцеговине. — ЈФ ХХV,

Београд, 1961-1962, 295-328.

Асим Пецо, Говор источне Херцеговине. — СДЗб ХIV,

Београд, 1964, 200 (с картом).

Асим Пецо, Једно поређење Вукова језика са говорима

јекавске Херцеговине. — ЈФ ХХVII, Београд, 1964-1965,

177-218.

Асим Пецо, Страни утицаји на фонетику српскохр

ватског језика. — АФФ. VI, Београд, 1966, 321-330.

Асим Пецо, Промене непалаталних сугласника у вези

са ј на српскохрватском подручју. — ЈФ ХХVII, Бео

град, 1966-1967, 143-187.

Асим Пецо, Јекавске оазе у западној Херцеговини. — ЈФ

ХХVII, Београд, 1966-1967, 267-306 (с картом).
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85.

86.

87.

88.

89.

90.

91.

92.

93.

94.

95.

96.

'97.

98.

99.

Пецо Ут. mур јез.

Пецо — Мил. Ресава

Пецо Јат у сјевернохер.

Пецо Акц.

Пецо И-шћа I

Пецо ПД

Пецо Соц. промј.

Пецо Прелазни говори

Пецо И-шћа II

Пецо ГП

Пецо ГЗХ

Пецо Из језика

Пецо Турцизми

Пеш. Староцрн.

Асим Пецо, Утицај турског језика на фонетику што

кавских говора. — НЈ ХVI, Београд, 1967, 127-145.

Асим Пецо и Бранислав Милановић, Ресавски говор. —

СДЗб ХVII, Београд, 1968, 241-366 (с картом).

Асим Пецо, Рефлекси 5 у сјевернохерцеговачком гово

ру. — Зборник за филологију и лингвистику ХI, Н.Сад,

1968, 243-248.

Dr Asim Peco, Osnovi akcentologije srpskohrvatskog jezi

ka. – Beograd, 1971, 5-180.

Asim Peco, Ikavskošćakavski govori zapadne Bosne (I dio:

Uvod i Fonetika). — ВН DZb I, Sarajevo, 1975, 2-264.

Dr A. Peco, Pregled srpskohrvatskih dijalekata. – Beo

grad, 1978, III-VII и 1-202.

Асим Пецо, Одраз социолошких промјена на говор на

шег села. — Симпозијум Сеоски дани Сретена Вукосав

љевића VI, Пријепоље, 1979, 39-45.

Asim Peco, Prilog proučavanju prelaznih govora. – Rado

vi ANU BiH LXX, Sarajevo, 1981, 43-52.

Asim Peco, Ikavskošćakavski govori zapadne Bosne (If

dio: Akcenat, Oblici, Tekstovi). — ВН DZb III, Sarajevo,

1982, 8-258.

Asim Peco, Govor Podveležja, — ВН DZb IV, Sarajevo,

1983, 209-287. -

Asim Peco, Ikavskoštakavski govori zapadne Hercegovine.

— ANUBiH, Djela LХI, Sarajevo, 1986, 3-230.

|Dr Asim Peco, Iz jezičke teorije i prakse. - Beograd, 1987,

4-28).

Асим Пецо, Турцизми у Вуковим рјечницима. — Бео

град, 1988, 7-249.

Митар Б. Пешикан, Староцрногорски средњокатунски

и љешански говори. — СДЗб. ХV, Београд, 1965, VII +

294 (с картом).

Мато Пижурица, Говор околине Колашина. — Титоград,

1981, 1-251 (с картом).

Иван Поповић, Говор Госпођинаца у светлости бачких

говора као целине. — Београд, 1968, 1-248.

Правопис српскохрватскога књижевног језика са право

писним речником. — Нови Сад — Загреб, 1960, 5-829.

ПИЖ. Кол.

100. Поп. Госпођ.

101. Прав.

102. Рем. Кладањ Слободан Н. Реметић, Фонетске и морфолошке карак

теристике говора Срба у Кладњу и околини. — Прилози

проучавању језика VI, Н. Сад, 1970, 105-133.
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117.
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Pем. ЦШ

PСАНУ I-XII

РМС 1-6

Решетар Веfonung

Решетaр Шток.

Решетар Лекц. I, II

Решетар Зборник

Решетар Држић

Руж. Пљевља

. Руж. ИГЗБ

Руж. Теш. — магл.

Руж. Изв.

Симеон ЕРЛН I, II

СИМИћ Левац

Симић Прилог

Симић Скица

Слободан Реметић, Говори централне Шумадије. —

СДЗб. ХХХI, Београд, 1985, V-XIX и 1-525.

Речник српскохрватског књижевног и народног језика.

— Београд, 1959-1984.

Речник српскохрватског књижевног језика. — МС —

МХ, књ. 1-3, Н. Сад — Загреб, 1967-1969, књ. 4-6, Н.

Сад, 1971-1976.

Milan Rešetar, Die serbokroatische Beton ung stidwestlic

her Mundarten. – Wien, 1900, 4° 222 stupca.

Milan Rešetar, Der štokavische Dialekt. – Каlserliche

Akademie der Wissenschaften, Schriften der Balkankom

mission, Linguistische Abteilung VII, Wien, 1907, 4° 320

stubaca (sa dve karte).

Milan Rešetar, Primorski lekcionari XV vijeka. – Rad

СХХХIV, 80-160; Rad CХХХVI, 97-199.

Milan Rešetar, Dubrovački zbornik od godine 1520. — Ве

ograd, 1933, 1-296.

Milan Rešetar, Jezik Marina Držića. – Rad JAZU 248,

Zagreb, 1933, 99-240.

Гојко Ружичић, Акцентски систем пљеваљског говора.

— СДЗб III, Београд, 1927, 113-176.

Гојко Ружичић, Главније особине неких икавских гово

ра западне Босне, — Годишњак Саре и Васе Стојановић

I, Београд, 1934, 30-45.

Гојко Ружичић, Један незапажен босански говор. — При

лози за књижевност, језик, историју и фолклор ХVI, Бе

оград, 1936, 236-254.

Гојко Ружичић, Извештајо испитивању говора католи

ка и муслимана на левој обали Босне, између Босанског

Брода и Лашве. — Годишњак Задужбине Саре и Васе

Стојановића III, Београд, 1936, 35-37.

Rikard Simeon, Enciklopedijski rječnik lingvističkih nazi

va I, II. – Zagreb, 1969, VII-LXIV. i 1-1010, V-XII i 1-926.

Радоје Симић, Левачки говор. — СДЗб ХIX, Београд,

1972, 1-618 (с картом).

Радоје Симић, Прилог проучавању говора Србије. —АФФ

11, Београд, 1974, 403-430.

Радоје Симић, Скица за дијалектолошку карту север

не Србије. Југословенски семинар за стране слависте

31, Београд, 1980, 93-136.



16
Радосав Ј. Ђуровић

| 19.

120.

121.

122.

123.

124.

125.

126.

127.

128.

129.

М. СИМИћ Обади

Станић Ускочки

Стеван. НЦД

Стеван. ССХЈ 1, II

Тешић Љешт.

Наmm Stsl. čit.

Ћупић Бјелоп.

ШИМ. ГИКЕ

Шкаљић Турц.

Шурмин Биљешке

Шурмин Сарајевски

Милорад Симић, Говор села Обади у босанском Подри

њу. — СДЗб ХХIV, Београд, 1978, 1-124.

Милија Станић, Ускочки говор. — СДЗб ХХ, Београд,

1974, 5-259.

Михаило Стевановић, Источноцрногорски дијалекат.

— ЈФ XIII, Београд, 1933-1934, 1-128 (с картом).

М. Стевановић, Савремени српскохрватски језик (Гра

матички системи и књижевнојезичка норма), I део:

Увод, фонетика, Морфологија. — Београд, 1964, III-X

и 1-653; II део: Синтакса. — Београд, 1969, V-VIII и

1—902.

Милосав Тешић, Говор Љештанског. — СДЗб ХХII, Бе

оград, 1977, 159-238 (с картом).

Josip Hamm, Staroslovenska čitanka. - Zagreb, 1960, 1

160.

Драго Ћупић, Говор Бјелопавлића. — СДЗб ХХIII, Бе

оград, 1977, IX + 226 (с картом).

Mate Šimundić, Govor Imotske krajine i Bekije. – Djela

ANU BiH ХLI, Sarajevo, 1971, 3-219.

Abdulah Škaljić, Turcizmi u srpskohrvatskom – hrvat

skosrpskom jeziku.- Sarajevo, 1973, 7-662.

Buro Šurmin, Njekoliko bilježaka o govoru hercegovač

kom.- Nastavni vjesnik III, Zagreb, 1894-1895, 164-175.

Puro Šurmin, osobine današnjeg sarajevskog govora. –

Rad ЈАZU 121, Zagreb, 1895, 186-209.

II. ОСТАЛА Ј(ИТЕРАТУРА

1. Ањfђ. Коњиц

2. Бешл. Стећци

3. Вего Насеља

4. Вего Бх. држава

5. Дедијер Херц.

6. Гиљф. Путовање

dr Pavo Anjdelić, Historijski spomenici Konjica i okoline.

— Копјc, 1975, 7-324.

Šefik Bešlagić, Stećci. — Sarajevo, 1971, 11-495 (sa 2 kar

te).

Marko Vego, Naselja bosanske srednjovjekovne države. -

Sarajevo, 1957, 7-184 (s kartom).

Marko Vego, Postanak srednjovjekovne bosanske države.

— Sarajevo, 1982, 7-219.

д-р Јевто Дедијер, Херцеговина. — СЕЗб ХII, Београд,

1909, 3-448.

Александар Гиљфердинг, Путовање по Херцеговини,

Босни и старој Србији. — Сaрajeвo, 1972, 5-404.
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Дедијер Бx. становн.

Динић Српске земље
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. Ист. I

. Креш. Ханови

Кулишић Мусл.

. Кулишић Етн. формације

. Петрић Мигр.

. Скарић Сарајево

Солов. Богумили

Трифк. СП

Хоџић Главатичево

Цвијић БП

. Ћирк. Косача

Ћоровић Хист.

Јевто Дедијер, Поријекло босанско-херцеговачког стано

вништва. — Преглед 7/8, Сaрajeвo, 1911, 421-431.

Михаило Динић, Српске земље у средњем веку. — Бео

град, 1978, 9-443.

Еnciklopedija Jugoslavije 2. — Zagreb, 1982, 108-375.

Група аутора, Историја народа Југославије, књ. прва.

— Београд, 1953, 5-821.

Наmdija Kreševljaković, Hanovi i karavan saraji u Bosni

i Hercegovini. — Sarajevo, 1957, 3-164 (s kartom).

Špiro Kulišić, Razmatranja o porijeklu Muslimana u Bo

sni i Hercegovini. – GZM VIII, Sarajevo, 1953, 145-158.

Špiro Kulišić, Starije etničke formacije i etnički procesi

u obrazovanju naroda Bosne i Hercegovine. — Pregled 1,

Sarajevo, 1961, 9-16.

Mario Petrić, O migracijama stanovništva u Bosni i Her

cegovini. – GZM XVIII, Sarajevo, 1963, 5-13.

Vladislav Skarić, Sarajevo i njegova okolina od najsta

rijih vremena do austro-ugarske okupacije. - Sarajevo,

1937, 1-243.

Александар Соловјев, Нестанакбогумилства U UČVI (1.4t lé

зација Босне. — Годишњак Историског друштва Босне и

Херцеговине I, Сaрajeвo, 1949, 42-79.

поп Стјепо и Владимир Трифковић, Сарајевско поље. —

СЕЗб ХI, Београд, 1908, 3-426.

Šefko Hodžić, Glavatićevo. – Glavatičevo, 1975, 3-53.

Јован Цвијић, Балканско полуострво и јужнословенске

земље. — Београд, 1922, 1-418.

Сима М. Ћирковић, Херцег Стефан Вукчић — Косача

и његово доба. — Београд, 1964, 1-309.

др Владимир Ћоровић, Хисторија Босне. — Београд,

. 1904, 1-658.
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УВОД

1. ПОДРУЧЈЕ – ПОЛОЖАЈ И ГРАНИЦЕ

1. У међуријечју извора Босне и горње Неретве постоје четири идиома

који чине прелаз између ијекавскошћакавског источнобосанског (ијешћ.

иб) и ијекавскоштакавског источнохерцеговачког (ијешт их) говора.“

Испитивање ових говорних типова има посебан значај за сх. дијалекто

логију не само због тога што они чине прелаз између најмлађег, их, и

архаичнијег, иб, говора него и због тога што се на овом подручју укрштају

карактеристичне изоглосе, од којих неке раздвајају јужнословенску језичку

територију на источни и западни дио.“ Овај рад уклања ту бјелину на

карти босанскохерцеговачког (бх) дијалекатског комплекса и даје слику

њене језичке ситуације данас, о којој у литератури има само претпоставки,

без ослонца на теренска истраживања.

2. Подручје захвата јужну Босну (ЈБ) и сјевероистичну Херцеговину

(СИХ). На њему су највише бx. планине: Бјелашница (2067 м), Трескавица

(2088 м), Лелија (2033 м), Игман (1504 м), Височица (1942 м), Ивaн-плани

на (1744 м) и Ормањ (1143 м). Граница му иде од извора Босне долином

Жељезнице преко Трнова до Доброг Поља, наставља долином Бистрице

до ушћа ГовЗе, одатле повија према југу и југозападу долином ГовЗе и

иде рубом загорске висоравни, испод Лелије, па избија на Неретву код

Улога. Код Улога граница прелази Неретву захватајући калиновачка села

између Неретве и пл. Црвањ (1872 м), а одатле долином Неретве преко

Главатичева до Коњица. Од Коњица оштро скреће ка сјевероистоку тако

1 Иjешћ. иб, у литератури се означава различитим терминима: ијекавскошћакавски

говорни тип (Пецо ПД96), дијалекат (Броз. Иjешћ, 120), ијекавски босански архаичнији

говорни тип (Вуковић Бх типови 18). Ивић наговјештава да ће будућа дијалектолошка

истраживања потврдити претпоставку о потреби диференцирања фојничко-тузланских

говора као посебне дијалекатске јединице (Дијалект. 142). О неким проблемима сх.

дијалектолошке номенклатуре у новије време пише Д. Петровић (НЈ ХХVI/4, 234-240).

Уп. и Пецо, НЈ ХХVII/1-2, 93-100.

В. код Ивића, ор. cit., 14-16.
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да долином Трешанице, преко Иван-седла, избија на босанску страну код

села Вуковића, одатле преко Тарчина и даље долином Зујевине иде све

до њеног ушћа у Босну, гдје се затвара на Врелу Босне (в. карту бр. 1).

3. У овако ограниченом простору издвајају се четири етнографске и

лингвистичке цјелине: загорско-бјелимићка, Комска жупа, СИХ и ЈБ. По

даци о говорним типовима су прикупљени у 51 насељу, од којих су 17 у

Загорју и Бјелимићима, три у Комској жупи, 10. у СИХ и 21 у ЈB.

4. Под топонимом Загорје подразумијева се област између Доброг По

ља у Босни до р. Слатинице у Херцеговини, те између пл. Трескавице,

Височице и Лелије и р. Неретве, Бистрице и ГовЗе“ Загорју припадају и

Бјелимићи са 20 села у општини Коњиц.“ -

5. Комска жупа је смјештена међу р. Ракитницом, Неретвом и Тре

шаницом и пл. Височицом. Тако се зове по средњовјековној фортификацији

Ком, коју први пут спомиње Поп Дукљанин у свом Љетопису.“

6. У СИХ — међу р. Ракитницом, Неретвом и Трешаницом, пл.

Ормањ и Бјелашницом, — завучено је 12 међусобно врло удаљених и не

ПОВ{3áНИХ СЕЛА.

7. Јужној Босни, између Иван-седла и р. Бијеле, припада и пет

-шест села некадашње општине Умољани, у горњем току Ракитнице. Овај

најљепши дио Босне истеже се између Бјелашнице, Игмана, Зујевине и

Жељезнице.Комплекс се проширује и на дио Загорја, између Доброг Поља

и Љуте, које је у етнографском и лингвистичком погледу Херцеговина.

8. Државне и административне границе између Босне и Херцеговине

су постављане и помјеране између вијенаца Бјелашнице и Трескавице и

горње Неретве. Данашња административна граница повучена је 1958. г.

када су, територијалном реорганизацијом општина, осам села (Умољани,

Милишићи, Крамари, Бобовци, Озимине, Первизи и Синановићи) одво

јена од Коњица и припојена Трнову. Те године су општинска варошица

Улог и четири херцеговачка села лијево од Неретве (Језеро, Рајац, Залужје

и Гапићи) издвојена из невесињског среза и припојена Калиновику.“

* За становнике низина и приморских крајева Загорје је подручје иза планина (гора).

Вего наводи да се у средњем вијеку "područje od izvora rijeke Neretve (Neretvice) do gra

da Veletina na Neretvi u pravcu Glavatičeva i na sjever do Bistrice i Govze kod Miljevine

na istok” називало Загорје (Бx. држава 55). Становништво ових крајева данас под За

горјем подразумијева област око Калиновика и горње Неретве, тј. онај дио Босне који

историчари означавају као Кучевско Загорје. Апелатив живи у традицији. У Божанови

ћима код Калиновика сам забиљежио: "Ово су ти Загорани, бона, што никоме не дају

Пардона“.

* Топоним Бјелимићи Оџачани тумаче према хидрониму Бјелим, најјачем врелу

испод Височице, одакле извире Бјелимићка ријека.

* В. код Ф. Шишића, Летопис Попа Дукљанина, 1928,стр. 327. Псп. и: Анђ. Коњиц

24 и 145-149; Вего Насеља 149-150; Динић Српске земље 230; Хоџић Главатичево 8-9.

* Садашња административно-територијална граница између Босне и Херцеговине

поклапа се са убицираном границом босанске државе у XII в. Исп. карту Босанска

држава у ХII-XIV веку (Ист. I 59) са картом бр. 1; в. и код Vega, Historijska karta

srednjovjekovne bosanske države, op. cit., на крају.



Прелазни говори јужне Босне и високе Херцеговине 21

Карта бр. 1: Мрежа испитаних насеља — списак и скраћенице

C

хлдиви Š|\САРАЈЕВ0
Q &

ЛЕГЕНДА

О Насеља Загорја и Бјелимића

(D Насеља Комске жупе

() Насеља сјевероисточне Херцеговине

б) Насеља јужне Босне

Ар(гуд), Бе(ганови), Б(орија), Бо(жановићи), Бр(ђани), Вл(ахоље), Врбдоље), ВБ (Врело

Босне), By(ковићи), Гл(авогодина), ГЉ (Горња Љута), Гр(ачаница), Де(јчићи), Добља

ни), ДБ (Доња Биоча), Д(убочани), Ду(јмовићи), Дур(ановићи), Зе(ломићи), Ја(сен),

Је(зеро), К(ањина), Ка(сатићи), Каш(ићи), Крбљине), Крч, Ку(тине), Ле(дићи), Ло(кве),

Л(укавац), Лу(комир), Љу(бовчићи), Ми(јановићи), Мјеховина), Об(аљ), О(џак), Оџ(a-

ци), Пе(ндичићи). По(дорашац), Р(ајац). Ра(зићи), Ри(бари), Сп(иљани), Св(ијенча),

Та(рчин), Ти(ње), У(мчани), Хр{ељићи), Чу(ховићи) и Џе(пи).
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9. Данас се, како је закључио Дедијер“ почетком овог вијека, може

Говорити о политичким и етнографским границама БиХ. Јадранско-црно

морска вододијелница на Иван-планини, Ормању, Бјелашници и Трес

Кавици раздваја подручје, grosso modo, на двије различите лингвистичке

и етнографске цјелине — Херцеговину и јужну Босну.“ Ова чињеница је

У непосредној вези са дијалекатском сликом простора, у коме су се, дје

ловањем сплета геофизичких, историјских, етнографских, економских и

социокултурних околности, развила четири ијекавска говора типа (вл.3)

са тенденцијом конвергенције у условима појачаних комуникација на

Периферијским превојима:

a) бјелимићко-загорски штакавски (бз),

б) Комски штакавски (ком),

в) шћакавско-штакавски СИХ (сих) и

г) јужнобосански шћакавски (јб.).

Прва два су изданци најмлађег их, четврти је дио архаичнијег иб., a

трећи, сих, настао је у процесу конвергенције два базична бx. дијалекта.

Посебно је питање дијалекатског супстрата у СИХ, за који мислим да је

био шћакавски (вл. 17 и 508).

Сви су ови говори прелазни. У овоме раду биће ријечи и о карактеру

Њихове прелазности, тј. о сноповима изоглоса које им нису матичне и о

релевантним аутохтоним особинама.“

10. Јужно и југозападно одбз. и ком је их, који је описао Пецо.“ Из

дијалектолошке карте се види да су у их, дијалекатски комплекс укључена

и сва села између горње Неретве и пл. Зеленгоре. На тој страни граница

иде од Изгора преко Игри на Придворицу па се даље “повија ка западу

на Сељане и Заборане”.“

На истоку и сјевероистоку бЗ. и јб. су одвојени од ијешт, говора

источне и југоисточне Босне р. Жељезницом и Бистрицом. Ову границу

је повукао Јахић у раду о говорима тог дијела Босне.“

На Планини и у Сарајевском пољу, лијево од Жељезнице, нашао сам

jб, шћакавски“ Шћакавско је, дакле, и Сарајевско поље, чак и сва села

| Дедијер Херц. б.

° Цвијић пише о најоштријој супротности "која се запажа прелазећи из Босне, шумо

вите и зелене, у јадранско приморје, земљу голу и кршну са стенама беличасте и сиве

боје” (БП 42-43). И Ћоровић истиче значај природних граница међу средњовјековним

жупама: ”Границу између Босне и хумске области чинила је Неретва. То је изразито

природна граница, коју сем те, ту већ сужене, реке чини и један појас високих, тешко

пролазних планина“ (Хист. 122).

“ о том појму в. шире код Пеца Прелазни говори 46.

“ Пецо Гих 1-200.

“ Пецо, ор. cit., 9.

“ Јахић Босна 2

}3 Сарајевско Нојbe “ima oblik riječne delte, koji j se vrh nalazi u samom Sarajevat. . .

Najveću dažinu ima u pravcu sjeverozapad - jugoistok između sela Hreljeva i Vojkovića.
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око Бјелашнице и Игмана, без обзира на конфесионалну припадност! Овдје

се мора ревидирати бx. дијалектолошка карта. Шурминове,“ Скарићево“

и Трифковићеве“ тврдње о штакавизму Сарајевског поља не одговарају

стварном стању на терену.“ На основу Јахићеве“ и моје грађе сада се са

сигурношћу може повући јужна изоглоса шћакавског ареала од Коњица до

Дрине. У СИХ јасно се диференцира линијом. Подорашац. — Кањина —

Врдоље — Чуховићи — Лукомир — Умољани, у ЈЕ такође: Зорановићи —

Јасен — Крупац — Сарајево. Истим правцем муслиманска села Лукавац

и Гај и српска Ледићи, Умчани и Јасен су штакавска, а мјешовита Џепи

(у СИХ) и Пендичићи (у ЈВ) су штакавско-шћакавска.

Сарајевски говор је описао Шурмин. Пошто је његов метод непоуздан,

у те резултате се сумња.“ Зато су испитивањем захваћена и села на југо

западном крилу Сарајевског поља, те на сјеверним падинама Бјелашнице

и Игмана.
-

Подручје се завршава на сјеверу на линији Иван-седло — Зујевина“

— Врело Босне. Даље је познати шћакавски дијалекат.“

Западно и југозападно од ијешћ-шт. сих, на завоју Неретве, у ба

зену Јабланице и долине Раме, посебни су говорни типови, у којима се

мијешају икаквси и ијекавски, шћакавски и штакавски рефлекси. Рама

је икавскошћакавска,“ Јабланица икавско-ијекавска шћакавска,“ а Дре

жница икавскошћакавска.“
-

koja iznosi 12 km” (Скарић Сарајево 12). Трифковићи наводе да се становници села

Сарајевског поља називају Пољацима, а они из Планине — Планинштацима (СП 5).

** Шурмин Сарајевски 192.

“Ali iznenađuje, što se mjesto konsonantske grupe šć, pojavljuje št (op. cit., 75).

је Оp. cit., 77.
- |-

-

17 Јужна граница ијешћ. иб. дијалекта није утврђена. На терену се оно што јесте

често разликује од онога што мислимо или претпостављамо да би могло бити. Јахић

прихвата Шурминову тврдњу о штакавизму Сарајевског поља (op. cit., 92-93). Брозовић

је опрезнији: југозападно од Фојнице ставља је на била Битдвиње и Вранице, односно

на развође Босне и Неретве (Иjешћ. 163); за сарајевски пише да је ијекавскошћакавски

(op. cit., 164), а у предјелу Ивaн-планина — западни обронци Романије могућа су

фронтална помјерања (op. cit., 168).

* op. cit., 286-291.

19 O вриједности Шурминова метода в.: Пецо И-шћа 176; Брозовић, op. cit., 158 и

192; Јахић, op. cit., 61-62.

20 Хидроним Зујевина забиљежен је као Зуемња (в. Вулетић — Вукасовић, Стари

нацрт смучке жупе усред краљевине Босне. — ГЗМ, Сaрajeвo 1891, 275), у турским

документима — Zuimlja (Скарић, ibid.).

“ о шћакавским иб. говорима писали су: Броз. Иjешћ, Броз. Фојн, Брабец Тузл.,

Брабец Особине; Вуковић Кр-леп.; Жуљић ДВД, Рем. Кладањ, Окука Уćopa; Ваљ. Вис.

Још неки радови наведени су у попису литературе.

22 В.: Окука ГР 35, 64-65, Броз. Иjешћ. 164-165; М. Филиповић, Рама у Босни, СЕЗб

ЊXIX, 44-46.
-

23 B.: Пецо Јат у сјевернохер. 246; Решетaр Шток. 82; Броз. op. cit., 163.

24 М. Окука, Глас х у говору Муслимана Дрежнице у Херцеговини. — Књижевност и

језик 2, Београд, 1982, 103.
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2. ОСВРТ НА ИСТОРИЈУ ЈЕ И СИХ И

ЊИХОВ ДЕМОГРАФСКИ РАЗВОЈ

11. Подручје је смјештено у средишњем дијелу Републике БиХ, која

због своје драматичне историје и различитих утицаја са запада и исто

ка, југа и сјевера, чини један риједак и занимљив културно-историјски

музеј“ Данашња демографска основа и дијалекатска слика ЈБ и СИХ

је формирана у средњем вијеку, послије доласка Словена. Сва четири

идиома садашњим особинама, дијахроним слојевима и размјештајем пот

врђују основне историјске чињенице о положају и међусобним односима

бх средњовјековних жупа или области.“

12. Почетком VII вијека Словени су овдје затекли остатке стано

вништва илирског и римског, а можда и трачког поријекла, које је већ

било проријеђено претходним варварским упадима, епидемијама, глађу

и другим невољама.“ Што није изгинуло у налетима Словена и Авара,

склонило се у планине или утекло на приморје. Остатак је постепено

слaвeнизиран. Сточаре римског поријекла у Подгорју спомиње и Дедијер.

Њихови преци, “још за вријеме Римљана“ говораху "поквареним pим

ским језиком“.“ Има индиција да су са Словенима овамо провалили и

Авари. Иако је њихова држава пропала крајем VIII вијека, претпоставља

се да се остатак задржао у високој Херцеговини, о чему свједочи топоним

Обре — Обри (словенски назив за Аваре) у околини Коњица.“

Словенска племена Србе и Хрвате спомиње Константин Порфироге

нит (912-959) у раду De administrando imperio (гл. 29-36). Српска племена

су се настанила на широком подручју "од Саве и Пливе до Лима и за

падне Мораве и од Цетине до Бојане“.“ У “Земљи Хрвата” наводе се

жупе Плива и Ливно“ Српска племена су населила и Хум (Захумље),

Травунију и Дукљу.

13. Традиција племенског живота Словена се наставља на бx. просто

ру. Геоморфолошке карактpистике подручја су биле врло погодне за такву

друштвену организацију. Вего тврди да су словенска племена живјела у

“ B. код Ћоровића Хист. 9.

** Исто је закључио Пецо за западну Херцеговину (ЈФ ХL, 138; ГЗХ 14). Исп. и Ивић

Дијалект. 143 и 180. Да је Динић имао резултате дијал. истраживања ЈВ и СИХ, са

више вјероватноће би одредио границе земље Х. Стјепана на линији Коњиц — Врхбосна

— Гласинац (в. Српске земље 255).

“ Дедијер Херц. 36, Скарић Сарајево 31.

* Дедијер, op. cit., 107-108.

* В. код Скарића, О географској номенклатури Босне и Херцеговине, Гласник Гео

графског друштва Београд, св. 13, стр. 33-34. Обре у Коњицу региструје и АЊђ., op. cit.,

266.

30 Ћоровић, op. cit., 104. Србе први пут спомиње франачки списатељ Аjnhard у

Аналима. В. шире Ћоровић, op. cit., 104.

31 С. Станојевић — В. Ћоровић, Одабрани извори за српску историју, књ. Х, Београд,

1921, стр. 71-72.
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некој врсти међусобне изолације“ Друштвене и просторне (географске)

јединице ових племена су биле жупе. Њихова су имена настајала по

називима ријека, поља или жупана. У интерпретацији чињеница о орга

низацији друштвеног живота у жупама (архонтија = област, град,жупан,

бан — у Рашкој велики жупан) историчари спомињу шћакавизам зборишће

у значењу мјеста гдје се одржавао “подимни збор“ (дим = кућа) ради до

ношења закона и суђења. Једна таква жупа по имену Босна (Врхбосна)“

са два града: Которац (име сачувано у топониму села Которац у Сара

јевском пољу) и Десник — налази се у околини данашњег Сарајева. Из

овог основног конститутивног елемента, уједињавањем више словенских

племена, касније се развила прва средњовјековна босанска држава, којој

је припадала и ЈБ са ијешћ. дијалектом.

14. Дијелом СИХ (у географији. Висока Херцеговина)“ између гор

ње Неретве и вијенаца Бјелашнице и Трескавице, још од средњег вијека

су постављане и помјеране границе између хумских и босанских жупа,

области (архонтија) и држава. И мозаичан приказ ових граница у даљем

историјском процесу, какав се разабира из обимне литературе, указује на

прелазни географскоетнички, административнополитички и лингвистич

ки карактер подручја. Рефлекси таквих давнашњих подјела су видљиви у

савременој административној подјели и дијалекатској слици.

Историчари су, по Порфирогениту и Дукљанину, реконструисали гра

нице ужих друштвених босанско-хумских јединица између горње Неретве

и извора Босне (в. карту бр.2). У горњем току Босне (Горња Босна“)

спомиње се (око 1200. год.) жупа Врхбосна, а у Боснику“, у порјечју Же

љезнице (1428. год.), жупа Смучка (данашњи трновски крај). Бјелашница

и Трескавица,на сјеверу, у Х в. су у саставу Хума. Дукљанин у XII в. у

Подгорју,“ већ у саставу босанске државе, налази ове жупе: Вишева, Доap

(или Идбар), Ком и Неретва.“ Историчари се не слажу једино у томе гдје

би могла бити жупа Доар: по једнима Доар је у друго име за жупу Ком;“

32 Мијешала су се "privremeno radi zajedničkog ratovanja i nekog suđenja ili dogovora

o ispašama” (Бx. држава 13).

“ L. Taloci (ГЗМ I, Сaрajeвo, 1889, 5) и Č. Truhelka (Les restes illyriens en Bosnie,

Paris, 1900, 12-15) лексему Босна неувјерљиво, преко албанског bos, доводе у везу са

илирским “boss = мјесто гдје се испира со или слани извор. Исп. и Вего, ор. cit., 13-26.

Mayer (Die Srpache der alten Illyrier, Wien, 1957, 248) мисли да је апелатив Босна (ин

доевр. " bhog = текућа вода) донијело једно витално словенско племе, које је у горњем

току Босне ујединило више племена и родова под истим именом. В. и Наставни вјесник

ХLII, Загреб, 1933/34, 47-48. Скок га изводи из истог хидронима, за који претпоставља

да би могао бити предсловенска, чак и прединдоевропска ријеч (EP 191).

“ EJ2, 161.

35 Вего, ор. cit., 24.

“ B. код М. Филиповића, Г.bpња Босна, Географски преглед, Сaрajeвo, 1957, 160-161.

* "Ime podgorje nastalo je po tome što se ... župe nalaze ispod planina Treskavice i

Bjelašnice te Durmitora” (Вего, ор.сit., 27).

“ Ф. Шишић, Летопис попа Дукљанина, Београд, 1928, 321.

* Вего, ibid.
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други мисле да су то двије жупе, али их не разграничавају,“ док трећи

налазе доказе за убикацију града Доар у горњи ток рјечице Дорачице (у

народу. Башћица) испод Прења.“ Ако бисмо, ослањајући се на Дукља

нинов ред појмова, Динићеву анализу историјских чињеница“ и сигурну

локацију града Велетина, Доар смјестили у данашње Бјелимиће, томе би

се противило стање у савременој дијалекатској слици, пошто бјелимић

ки и загорски говори припадају јединственом типу. И у средњем вијеку

Бјелимићи су у саставу жупа или Гобзе или Загорја.“ Према томе, жупа

Доар, вјероватно, није никад ни била на подручју ових говорних типова.

ИЗагорје је (в. т.4) у средњем вијеку гранична, прелазна област. Дук

љанин га спомиње у саставу жупе Вишева у области Подгорја. Из Повеље

Кулина бана види се да је ова област, под именом Кучевско загорје, први

пут прикључена Босни мало прије 1193. год. У славу те побједе Ку

лин је саградио и посветио цркву у насељу Босни (Милићи, Бискупићи).

У повељама босанских владара и у дубровачким изворима Загорје се у

средњем вијеку спомиње више пута, увијек као јужна, гранична област

босанске државе.“ Овдје су подигнута два града — Обаљ и Велетин —

ради одбране од упада из Хума. Средином ХV в. Загорје је у посједу

херцега Стјепана Вукчића — Косача. Око 1469. год. ова област је пала

под власт Османлија (нахија Загорје у вилајету Херсек), када је отпочео

процес исламизације старосједјелаца.

ЈБ и СИХ Турци су већ били заузели. Послије пада Босне (1463)

Планина и Сарајевско поље су у саставу вилајета Saray-ovasi, CИХ (стара

жупа Неретва) са околином Коњица је кадилук Неретва у вилајету Ki

ral (Краљева земља“), а Комска жупа, као посебна нахија, иде у вилајет -

Херсек (Земља Херцегова).

15. Говорни типови ЈБ и СИХ су се формирали на подручју првог

проширења босанског државног нуклеуса, на југу, за вријеме Кулина бана.

То је подручје Кулинове славе, тј. област која се јавља као разлика између

Босне на југу у Х и Босне у XII вијеку.“ Главне особине ових идиома, на

стале у средњесрпскохрватксом периоду (ХIV — ХV в.) унутар граничних

босанско-хумских жупа, диференцирају се и у савременој дијалекатској

слици тако да представљају основу за њихову класификацију. У турском

периоду, у измијењеним социолингвистичким условима, ови прелазни го

40 Ћоровић Хист. 120; Динић Српске земље 231-232.

“ Нпр. Анђ, op. cit., 136. -

“ Динић, ibid.

* Вего Насеља 123.

** Познан Ђурић, жупан Загорја, признаје хумског кнеза Константина Нелипчића

(Вего, ор. сit., 55). Јавља се 1327. год. у Дубровнику као изасланик босанског бана Стје

пана Котроманића (в. L. Taloci, Istraživanja o postanku bosanske banovine s naročitim

obzirom na povelje korm endskog arhiva, ГЗМ, Сaрajeвo, 1906, 410-411). Један дубровачки

трговац тужи двојицу Загораца 24. маја 1335. B. Vuk Vinaver, Trgovina robljem, Anali

Нistorijskog instituta u Dubrovniku, Dubrovnik, 1953, 141.

“ Hazim Šabanović, Bosanski pa šaluk, Sarajevo, 1982, 119.

** Исп. Vego, Historijska karta srednjovjekovne bosanske države. Насеља, на крају.
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Карта бр. 2: Српска држава средином Х вијека“

Sšić*
s

ф

ду“, „г 8љ

&& S ја. ***

-
кЗА", •“

СРПСКАДРЖАВА стидимом Микл љу

— -
К

гимнци овлдсти. Вр

ДРадан грамици нису учите, кr ca: љ- f{
не могу ваздАња ути?дити. “ - . -

• * * * * * * * Б. и СКОК

вори настављају развој унутар истих природних и друштвених цјелина.

Пошто је турски теократски систем своје управне јединице (вилајете, ка

дилуке и нахије) даље одржавао у границама средњовјековних области

и жупа, те подјеле су оставиле трагове у језику, тако да се типолошке

дискриминанте данас крећу у границама традиционалних историјских

јединица.“

* Ист. I, послије стр. 212. Зону ЈВ и СИХ уцртао Р. Ђ.

48. уп. карте изоглоса са: Босна у доба бана Матеја Нинослава, Ширење Босне у

ХIV веку, Босна у почетку ХV века (Сима Ћирковић, Историја средњовековне босан

ске државе, Београд, 1964, 64, 162, 217), Босанска држава у XII — ХIV веку, Територија

босанских велможа у ХV веку (Ист. I, послије стр. 528 и 550).
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16. Према овоме, о прелазним говорима ЈБ и СИХу односу на положај

средњовјековних босанско-хумских земаља може се закључити:

a) Иjешт, говори су у границама средњовјековне српске државе (вл. 10

и нап. 26). Каснија фронтална помјерања њихових дискриминанти прав

цем сјевер — Југ под утицајем херцеговачких миграција и савремених

пимпулса из сарајевског базена су минимална и готово безначајна.

б) У границама Комске жупе (вл. 5) развио се прелазни ијешт го

ворни тип са више херцеговачких и босанских особина. Пошто је Комска

жупа 1404. год. прикључена посједу Косача, претпостављам да се њена

карактеристична особина Мујо, Јово — Мује, Јове развила у XIV в. када

је ова област била у саставу старе босанске државе.

ц) Планине Бјелашница и Трескавица су тако изразите препреке изме

ђу Босне и Херцеговине да је бз ијешт, говор, формиран у жупи Загорје у

Подгорју (в. т. 4), остао у основи источнохерцеговачки, иако је ова област

између 1193. и 1444. год. у саставу Босне. Друге особине (спорадична

Геминација, енклитике хи, хим/хин), које б3. везују за босанске говоре,

развиле су се касније.

д) У старим жупама Врхбосна и Смучка (данас: Сарајевско поље и

Планина) развио се иб. ијешћ. говор са статусом посебног дијалекта, чији

се импулси осјећају и допиру у ијешћ-шт. сих.

16. Национални ентитет трију народа (Хрвати, Муслимани и Срби)

и дијалекатска слика подручја је коначно обликована у турском периоду

(ХV-ХIХ в.). У том сложеном процесу дјеловање Цркве босанске, исла

мизација, миграције и поријекло становништва, као одлучујући фактори,

имају кохезиони или дивергирајући значај.

У етничкој структури подручја, у вријеме турске доминације, поред

Срба и Хрвата, исламизацијом јужнословенског етничког супстрата — јав

ља се муслимански етнос, који је овдје и данас бројчано премоћан. Пошто

су исламизацијом ЈВ и СИХ настале трајне посљедице у популационој

слици, задржимо се на овоме процесу у мјери у којој је језик национално

обиљежје.“

17. Савремена истраживања, заснована на примарним изворима (тур

ски дефтери), показују да је исламизација највише вршена током ХV и

ХVI в. над припадницима све три конфесије (богумили, православни и

католици).“ Иако су готово сви бигумили, "добри Бошњани“, из економ

49 Исламизација БиХ се различито тумачи. На истину могу рачунати само они радо

- Ви који су засновани на историјским чињеницама. У временима мржње било је покушаја

фалсификована чињеница, већином из политичких или вјерских разлога. Једни став

љају знак једнакости између Муслимана и Турака, а други исламизацију траже само

у богумилима. Примјер пропаганде м. историјских истраживања в. код М. Handžića,

Islamizacija Bosne i Hercgovine, Sarajevo, 1940).

У то доба "Вера није била ствар истинског опредељења или чврсте традиције, него

Фирма, која се мењала према политичким приликама или потребама” (Ћоровић, op.

cit., 479).
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ских, психолошких и политичких разлога примили ислам, то ипак не

значи да се муслимански етнос у нас развио искључиво или претежно из

богумилске секте.

Пошто је Црква босанска ортодоксно богумилско учење прилагодила

специфичним друштвеним и државним потребама, добивала је подршку

неких босанских краљева и у своје редове премамила дио властеле и масе

сељака, тзв. "мрсне људе“. Тај процес је нарочито дошао до изражаја за

вријеме бана Кулина. Босански краљ Томаш (1443-1461) насилно је у ужој

Босни покрстио око 2.000 богумила а 4.000 протјерао у Хум, прикриве

ни дио остатка богумила у почетку турске владавине већ је био примио

ислам.“ Изгледа да се један број изгнаних патарена, који су касније

примили ислам, настанио у СИХ. Ћоровић наводи, према католичком

херцеговачком шематизму за 1867. годину, да се у Дубочанима (в. карту

бр. 1) породица Хележ до “pre koju godinu ... držala ludila bogumilskog“.“

Ханџић пише да је у Врдољу и Умољанима, као у Дрежници (уп. Киј

2, 102-105), касно извршена исламизација и још додаје да су по томе Но

валићи узели презиме а Милишићи су посљедњи прешли у Мухамедову

вјеру.“

18. Иако нису вршена етнолошка испитивања комплекса, на основу

наведених историјских чињеница и радова општијег карактера о порије

клу бx. становништва (Кулишић Мусл., Етн. формације; Петрић Мигр.,

Дедијер Бх становн) претпсотавља се да је шћакавизам у СИХ особина

етничке формације богумилске провинијенције, која је касније са Власима

примила ислам. Пошто се популациона слика СИХ битно промијенила

прије великих миграција турског доба, овај слој је, дакле, стариначки а

шћакавизам предмиграциони дијалекатски супстрат.

19. Наука још нема коначан суд о исламизацији. Ипак, “preovladjuje

da Muslimani Bosne i Hercegovine u velikoj većini potiču od domaćeg sloven

skog stanovništva, koje je prešlo na islam za vrijeme turske uprave, i manjim

dijelom od osmanlijskih doseljenika koji su docnije poslovenjeni“.“ Цјело

купно муслиманско сељаштво је било и остало словенског поријекла.“

У саживљавању словенског становништва са османлијским досељеници

ма у градовима посредовали су муслимански старинци, што се види по

архаичним говорним особинама и остацима старих словенских обичаја.

Процес исламизације у БиХ је отпочео још средином ХV в. У ХVI

в. он је углавном био завршен у босанским селима. Нека забачена пла

нинска села СИХ примила су касно ислам (око 1700. године). Ислам

су прихватили: највећи дио богумила, дио Срба и влашких сточарских

** Исп. Ћирк. Косача 244. В. и S. Cerić, Muslimani srpskohrvatskog jezika, Sarajevo,

1968, 66.

52 Ћоровић, op. cit., 187.

“ Ханџић, op. cit., 33-34.

** Кулишић Мусл. 145.

* Кулишић, op. cit., 115. Исп. и Дедијер: "У сеоском становништву нема оријентал

них досељеника“ (Бx. становн. 430). -
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племена око Бјелашнице, Трескавице и Височице. Један дио богумила у

Хуму вратио се у "грчку вјеру“ послије 1453. г.“

Ислам су најприје прихватиле босанске велможе и властеличићи. За

њима је, у очекивању пореских повластица и ради заштите од вјерских

погрома и кулука, тако чинио и дио сељаштва. Овај процес је једнако

текао у ЈВ и СИХ као и на другим странама БиХ. На Црнач-гробљу

у Г. Которцу нађен је мрамор неког хришћанина Богчина, чији се син

Балабан спомиње као конвертит у Исабеговој вакуфнами 1462. године.“

Исти извор спомиње и муслиманско гробље у Касатићима, што је доказ

да је исламизација сељаштва и даље од Сарајевског поља започела прије

коначног пада Босне.“ Први Муслимани нису крили своје поријекло ни

хришћанска имена отаца.“ У сарајевском крају у ХV в. живио је неки

Вуксан са женом му Маријом и четворо дјеце. Послије његове смрти си

нови Стојан и Дука постају Хусеин и Мустафа, кћери Јована и Љиљана —

Аиша и Фатима, а жена Марија остаје хришћанка.“ Више сличних при

мјера наћи ће се у хуџетима шеријатских судова, гдје се као парничари

јављају сељаци Муслимани са хришћанским именима очева. Тако се у

једном хуџету из 1469. год. спомињу тројица сељака — Хусеин Павлов,

Мухамед Павлов и Хасан Радивојев — у спору са неким Давуд-бегом.“

Исти извори с почетка и средине ХVI в. показују како конвертити из

нижих слојева, пошто нису имали угледа међу Муслиманима, заклањају

своје поријекло најчешће под очевим именом Абдулах (abd = роб, слуга

+ alah), али не прекидају у свему са пређашњом традицијом.“

20. JБ. и СИХ пале су под власт Аустро-Угарске 1878. год. На

демографске промјене Загорја и Комске жупе имале су утицаја и мјере

које су предузимале окупационе власти с циљем да изврше репартицију

херцеговачких избјеглица из Ц. Горе и Далмације. Послије неуспјеха

у херцеговачком устанку (1875-1878) многа херцеговачка села су остала

пуста јер је српски живаљ, плашећи се одмазде, пребјегао у Ц. Гору и

Далмацију.“

Турски аграрни систем и кметовске односе,на симaнoвско изненађење

враћеног становништва, озаконила је Аустро-Угарска, што је био главни

узрок новом херцеговачком устанку 1882. год. и другим периодичним

** Солов. Богумили 42-79.

57 Скарић Сарајево 34, 40. Исп. и Солов. op. cit., 50.

Због тога Солов. претпоставља да су Касатићи морали бити богумилско село. Овај,

а и други подаци, доказују да је неоснована Гаковићева тврдња како је исламизација

Босне започела тек 1683. год. В. Прилог за историју и географију Босне, Сaрajeвo, 1933,

20.

se Скарић Шир исл. 32

“ Скарић Сарајево 65.

“ Солов. Богумили 53.

“ Један Муслиман из Пресјенице код Трнова дао је сину име Келимен. В. шире код

Скарића, ор. cit., 53. Уп. и Ханџић, op. cit., 22.

6з В. Шире код Карidžić dr Hamdije, Hercegovački ustanak 1882. godine, Sarajevo, 1958,

22.
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потресима. Жариште устанка 1882. је било у Загорју са центром устанич

ке ”јачи” у Улогу, а непосредан повод му је објављивање Војног закона. У

устанку је учествовало компактно српско и муслиманско становништво.

21. У току другог свјетског рата становништво ових крајева је тешко

страдало међусобним истребљивањем или у јединицама партизанске Вој

скč.

Послије рата ЈБ и СИХимале су какав-такав привредни развој, на

рочито у узгоју и експлоатацији шума, дрвопрерађивачкој индустрији,

туризму, лову и риболову. На Бјелашници и Игману, пред ХIV зимске

олимпијске игре (1984), изграђени су репрезентативни спортски и уго

ститељски објекти и савремени путеви. У међувремену, због изразитих

миграција у индустријске басене Сарајева, Коњица и Мостара, извршена

је депопулација високе Херцеговине тако да је она данас остарјела.

22. Дијалекатска слика подручја је посљедица социјалног уоблича

вања различитих метанастазичких слојева и конфесионалних групаци

ја. Интереференцијом дијалекатских типова, по правилу, доминантним

постају особине бројчано већих, хомогенијих и на социјалној љествици

виших друштвених групација. У томе одлучујући утицај имају закони ве

ликих бројева и национална припадност, чија је битна одредница конфе

сионална традиција.“ Све ово потврђују основни индикатори о демограф

ском развоју подручја, посебно о националном саставу, метанастазичким

и стариначким слојевима.

23. У ЈВ и СИХ живе три народа: Муслимани, Срби и Хрвати.

Преовлађују Муслимани и мјешовита насеља.

Пошто комплекс не обухвата у цјелини подручје ни једне од пет оп

штина (Илиџа, Калиновик, Коњиц, Трново и Хаџићи) а пописни подаци

се објављују само за основне друштвено-политичке заједнице, национална

структура видљива је из одговарајућих по пунктовима (карта бр. 3)“

64 о феномену интерференције међу дијалектима в.: Вуком. Варијанте 254; Броз.

Диј сл. 20.

65 В. Popis stanovništva, domaćinstava i stanova 1981. godine, Sarajevo, 1982.

Скраћенице: Ц — Црногорци, М — Муслимани, С — Срби, Х — Хрвати, А —

Албанци, О — остали.

Подаци о националном саставу насеља нису објављени. Добротом Божа Маркови

ћа, помоћника директора Републичког завода за статистику Сарајево, дошао сам и до

ових података.

Демографске промјене у БиХ могу се пратити тек од средине XIX вијека кроз

двије процјене — Јукићеву из 1840. (в. Zemljopis i poviestnica od Slavoljuba Bošnjaka,

Zagreb, 1951, 16-18) и турску 1851/52. године (в. Ђ. Пејановић, Становништво Босне

и Херцеговине, Београд, 1955, 29-30), више прорачуна, четири аустроугарска и седам

југословенских пописа. Подаци ни једног пописа не помажу у идентификацији стварне

слике националног састава подручја пошто оно не захвата у цјелини територију ни

једне општине, а на сјеверу дијели чак и неколике мјесне заједнице. Због тога реалнији

мозаик националног састава подручја приказујем по пунктовима. Овакав методолошки

поступак доноси мање проблема и више је у функцији генетсколингвистичког тумачења.

дијалекатских особина. Једино се Крч, Гл и ВБ у попису не узимају као посебна насе
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Карта бр. 3: Национални састав испитаних насеља

Легенда:

О Муслимани

О Срби

69 Хрвати

ља, па су подаци за њих дати у саставу Брадине, Храснице и Гладног Поља. Иначе,

национални састав подручја ових пет општина, које припадају сарајевској и мостарској

заједници општина, 1981.изгледа овако:

ОПШТИНа Црногорци Хрвати Муслимани Срби Остали Свега Угр. нас.

Илиџа 475 6880 18738 22246 6()() 489 39 48939

Калиновик 35 | 29 2681 369) 2 6438 ) 141

Коњиц 67 | 1148 22862 6518 2) || 41406 974.6

Трново 19 19 5693 2242 7937

Хаџићи 5) 857 12406 5778 74 19166 4 | 52

Свега 647 19533 62380 40475 887 123922 63978

Гл, ВБ и Ја, по поријеклу и начину живота становништва, чувају обиљсЖја села.

Међутим, у пописној документацији и она се сврставају у градска насеља.
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Ар: М 131, Бе: Х 4 (1,58%), М247 (97,62%), С 2 (0,79%), Б. С., 186; Бо

С91; Бр. Х 2 (0,47%), М 169 (39,76%), С 254 (59,76%); Вл. С 205, Вр: М 191

(88,83%),C 24 (11,16%), ВБ:Х 26 (8,12%), М29 (9,06%), С 263 (82,18%), Ву: Х

2 (0,85%), М 233 (99,14%), Храсница у чијем је саставу Главогодина: Ц 106

(1%), Х 384 (3,63%), M 1512 (71,17%),C 2387 (22,61%), o 165 (1,56%), ГЉ.

М 249, Гр: М 127; Де: М 228; До: М. 124;ДБ. С. 116; Д: М 250, Ду: М 218

(97,75%), С 5 (2,24%), Дур М 144 (96,64%), С 5 (3,35%), Зе: М88 (94,45%),

С 5 (5,68%), Ја. С 38; Je: М 101 (79,52%), С 26 (20,47%); К. Х 109 (47,39%),

М 121 (52,60%); Ка: М 147 (46,81%), С 166 (52,86%); Каш. М 127 (88,19%),

С 17 (11,80%);Кр: С 17, Брадина у чијем је саставу Крч: Х 44 (6,48%),М

14 (2,06%), С 620 (91,44%), Ку. М55 (96,49%), С 2 (3,50%), ЛеМ2 (3,77%),

С 51 (96,22%), Ло. М 490 (94,04%),C 29 (5,56%), А 2, Л. М 255;Лу: Х1, М

247, Љу: М 288; Ми: М 58 (90,62%), С 6 (9,37%), Мј М 99 (66,44%), С 50

(33,65%);об. Х 15 (15,81%), М3 (1,16%), С 240 (93,02%).O. C 121 (98,37%), М

2 (1,52%), Оџ Х 8 (5,29%), М 142 (94,03%),С 1 (0,66%), Пe M61 (42,36%),

С 82 (56,94%), По. Х 112 (21,05%), M 392 (73,68%), С 19 (3,57%); Р. М 66,

Pa: Х 16 (8,74%), М 144 (76,69%), С 23 (12,56%); Ри: М 134 (72,82%), С 50

(27,17%), Сп. X 133 (22,35%), М454 (76,30%), С 7 (1,17%); Св. М 167, C 1;

Та: Ц 2 (0,24%), Х202 (24,90%), M 339 (41,80%), С 266 (32,79%), Ти. М 128;

У: С. 22, Ум. М.244, Хр. М59, Чу: М 319 (99,68%), С 1 (0,31%), Џе М451

(64,61%), с 247 (35,38%).

Мрежа пунктова је довољно густа, чак и у Загорју гдје је насељеност

по км2 најнижа у БиХ.“

Од 51 испитаног насеља, 28 (54,91%) су мјешовитог националног са

става, у 15 (29,41%) живе само Муслимани а у 8 (15,68%) само Срби. Чи

сто хрватских насеља нема. Хрвати, већином настањени око Коњица и

Хаџића, претежно досељеници, у националној структури подручја чине

занемарљив дио.“
-

Ријечју, у ЈВ и СИХ преовлађују Муслимани са 15.048 (68,53%) стано

вника, затим долазе Срби — 5.645 (25,72%), а незнатан дио — 1058 (4,82%),

углавном на периферији, Хрвати (в. график).

О Муслимани

s Срби

Ф Хрвати

Ф Остали

Слична је ситуација и у ужим лингвогеографским цјелинама. Тако у

насељима Загорја, укључујући и Бјелимиће, Муслимани у националној

* Видак Алигрудић сврстава Калиновик у ред општина које имају до 30 становника

на 1 км“. В. Преглед 11-12, Сaрajeвo, 1963, 57-476.

На подручју општине Хаџићи од 19.166 становника је 857 Хрвата. Они већином

живе у граду или на лијевој обали Зујевине и Ресничке ријеке. Сви су досељеници, пре

тежно из сјеверне Херцеговине или средње Босне (Крешево, Лепеница, Фојница). Тако

је и у Тарчину, гдје од 202 Хрвата нема ни једног старосједиоца. У СИХ, у околини

Коњица, међу Хрватима наћи ће се и понеки старосједјелац (нпр. Зовке из Кањине).
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структури учествују са 64,18%Срби са 34,77% и Хрвати са 1,04% (a), У Кж.

Муслимана је 79,25%, Хрвата 3,13% и Срба 17,61% (б), у СИХ Муслимани

су заступљени са 60,68%, Срби са 29,29% и Хрвати са 10,02% (в), у ЈЕ,

такође, најбројнији су Муслимани — 70,65%, затим долазе Срби — 23,49%

и Хрвати — 4,11% (г).

а) Бз област б) Кж.

ž “

г) ЈЕ

š š

24. ЈВ и СИХ су више метанастазичке него стариначке области. То

потврђују: радови општијег карактера (а)“ антропогеографске студије

Дедијер Херц. и Трифк. СП (б) и усмена традиција (в).

25. Загорје, Бјелимићи, Кж., СИХ и већи дио ЈБ нису стнографски

испитани. Испитивања су вршили Дедијер само у четири борачка села и

Трифковићи у двадесетак сарајевских. Савремени етнографи (в. т. 18), у

радовима о етногенези и миграцијама у БиХ, не могу а да не укључе и

овај комплекс у метанастазичку област. Недостатак етнографских пода

така о средишњем дијелу подручја надомјештам подацима те врсте које

сам сам сабрао из традиције.

Сви извори воде ка закључцима: Становништво ЈБ и СИХ је већим

дијелом досељеничко (1); нешто више старинаца има у ЈЕ међу Мусли

манима и мањи дио у СИХ (2), становништво високе Херцеговине је

већином досељено између ХV и XVIII вијека (3), стариначки слој у ЈЕ

је сачувао архаичне особине ијешћ. дијалекта и наметао га ослабљеним

миграционим таласима динарске струје.

68 Поред радова наведених у т. 18, в. и ове: др Јевто Дедијер, Старе сеоске породице

у Херцеговини, ГЗМ, Сaрajeвo, 1907, 391-393; Васо Чубриловић, Порекло муслиманског

племства у Босни и Херцеговини, Југословенски историски часопис 3 и 4, МСМХХХV,

368-403.
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Између појмова старинци и поријекло народа не може се ставити

знак једнакости.

26. Према Дедијеру становништво високе Херцеговине је досељено из

источне Херцеговине и Ц. Горе. Данашња етнографска слика ове зоне је

посљедица јаких емиграционо-имиграционих процеса, условљених рато

вима, вјерским погромима, кугама и номадским сточарењем.

И овдје има старинаца, углавном међу Муслиманима. Њихово учеш

ће у структури становништва се креће од 9,52% у борачким селима до 26,56%

у коњичком округу. Нема извора о стариначким слојевима у српском ста

новништву, као што ни међу Муслиманима нема оних који воде поријекло

од оријенталних досељеника. Што се српско становништво одржало у овим

крајевима за вријеме турске управе, има се захвалити читлучком систе

му.“

У Борчу, на десној страни Неретве, испитана су четири насеља: Улог,

Стране, Обаљ и Језеро. За Борач Дедијер даје овакав преглед (уп. график).

"Старинаца 4 породице.

Досељеника:

a) Из Источне Херцеговине 36 пор.

б) Из Црне Горе..............““.“ 1 пор.

в) Из Бугарске..........* о 1 пор.

Свега 42 пор.“

69 Старинци

О Динарска струја

Ф Остали

Слично је стање и у осталим загорско-бјелимићким насељима, што

потврђују подаци које сам сакупио Цвијићевим методом, углавном од

информатора по пунктовима. Логично је претпоставити, пошав од кон

фигурације терена, да су се миграциони таласи из источне Херцеговине

и Ц. Горе могли ширити преко Борча ка ЈБ између пл. Бјелашнице и

Височице, преко загорске висоравни и долином Љуте. Једни дијелови ове

струје одвајали су се у правцу запада и сјеверозапада и провлачили испод

Височице, преко Комске жупе и коњичких високих села до Ивaн-планине

и даље према средњој и јужној Босни.

“ Дедијер Херц. 169.

Дедијер, op. cit., 397.
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У десетак села сјеверне Херцеговине, гдје је долазио Дедијер,“ друге

су прилике: четвртина старинаца, скоро половина дошљака из централне

и западне Херцеговине и икавско-ијекавски шћ, идиом“

27. На подручју Загорја, Бјелимића, Кж. и СИХ у усменој традици

ји, посебно код српског становништва, још су жива сјећања о поријеклу

појединих родова и фамилија и времену њихова досељавања. Импреси

онирају детаљи о животним судбинама и историјским догађајима. Усмена

традиција и муслиманског и српског народа потврђује тезу о владајућим

миграционим слојевима источнохерцеговачког и црногорског поријекла

у структури становништва ових крајева. Није потврђена претпоставка о

претежном богумилском супстрату муслиманског етноса. Забз област то

би била само књишка творевина. У Кж. и СИХ, напротив, и усмена тра

диција, и народни говор, упућују на трагове патарена, од којих су неки

тек средином XIX в. примили ислам (в.Т. 17). Ипак, неке чињенице које

наводи Ханџић нису потврђене.“ Новалићи из Врдоља нису од богумила

него од досељеника из Ц. Горе.“ Ни у Умољанима није како Ханџић

доказује. Бандићи су из Херцеговине, Трешње од Бјелимића, а Фатићи

су досељеници. Старосједјеоци су Кустуре и Кадрићи.

Слично је стање и у осталим селима високе Херцеговине.

У православном Обљу сви су досељеници: Говедарице, Ћеранићи,

Сладоји, Пурковићи и Ђбге. Говедарице и Ћеранићи су из Гацка, Сладоји

са Жрвња (Требиње), Пурковићи из Куча а Ђоге из Стоца. Најприје су

се доселили Ћеранићи (прије 150 година), за њима Говедарице (прије 130

година) из Михољаче, гдје и сада имају родбину.“ У Кутинама, мусли

манском селу, од 25 кућа остало је 11 Пањета и два Хаџића. Пањете су

досељени из Никшића 1737. а за Хаџиће се не зна откуда. Јовдвићи у

Божановићима су се доселили из Даниловграда у Крбљине, а овдје су ку

пили имање од бега. Мандићи у Влахољу су досељени из Мјеховине 1880.

год., Сарићи у Боријама из Ц. Горе, Кулдије у Зеломићима од Пљеваља,

Ђапе на Језеру из Почитеља при крају ХVIII в. Ханџаћи у Мјеховинама

су старосједјеоци, исламизирани Срби.

У 12 од 13 бјелимићких села испод Височице (Свијенча, Грđдељина,

Луке, Јежепросина, Дољани, Велуше, Сопот, Аргуд, Љубача, Читлук,

Tüње, Дандо и Ситник) живе само Муслимани, претежно досељеници.

Православни су се задржали у Ситнику. Остаци гробаља (нпр. Шиповића

гребље), камених ограда и складова по странама, обраслих високим шу

Дедијер, op. cit., 398.

Уп.: Јат у сјевернохерц. 246; Решетaр Шток. 81-82; Броз. Иjешћ. 163.

В. НаП. 49.

Била су двојица браће. “Један је детб у Санџаку, а други допртл б вође“.

Дедијер пише да су Ћеранићи досељени из Гацка прије 200 година, тј. око 1710. В.

Херц. 350. Информатори Говедарица Ђурђа (1909) и Говедарица Гајо (1926), међутим,

наводе да у Обљу нема Гајовића него да су они, у ствари, Говедарице. Њихов прадјед

Гајо оженио се снахом удовицом да би задржао читлук. Ћеранићи су у Гацко дошли из

Ц. Горе.

7
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мама, обиљежавају ово подручје и као емиграционо. Међу Муслиманима

има и старосједјелаца. Тињаци су у Тињама од старине, а Шурковићи из

Оџака чак чувају предање на своје патаренско поријекло. Тињаци знају за

рођаке у Борову (Невесиње) камо су се доселили са Црвене стијене изнад

Тиња. Маслићи из Никшића, по доласку у Оџак, "преписали” су презиме

у Нишићи. Мемићи су из Ц. Горе најприје стигли у Свијенчу и одатле

у Оџак, а Фејзагићи су давно дошли из Сарајева.

Комски говорни тип, зачуђујуће одсјечно, показује да је ова област

мјешавина двију метанастазичких струја — их и цx. Њему, по свим осо

бинама, припадају и врлетни Дубочани с десне стране Ракитнице. Неће

бити да су Муслимани Комске жупе потомци богумила, а да су се право

славни касније доселили“ Хоџић превиђа да је између 1813. и 1815. год.

куга поморила комска села,“ након чега је обновљен живот номадским

сточарима из источне и централне Херцеговине. Све су фамилије у Каши

ћима — Заклани, Шуње, Пинтоли, Шпаге, Бахтијари — досељеничке. Пут

Шпага од Ц. Горе до Кж. је водио преко Оџака (Невесиње), Подвележја,

Борака до Кашића.“ Шуње су из Локава (Дубраве). Тако је и у Рибарима.

Мушановићи су из Подвележја, Авдићи из околине Мостара, Фалаџићи из

Љубиња, а Ћише из Грахова, по чему су се, све до послије првог свјетског

рата, презивали Граховци. Иста струја је населила и Дубочане. Овдје и

млади знају да су Мацићи и Незиревићи из Бијелог Поља“ ("Мацићи

су од Јасењана“), Максумовићи из околине Љубушког, Шпаге из Грацке

(Љубушки)“ и Чомори из Лукомира. Сви католици у Кж. су досељеници

из западне и централне Херцеговине.

За разлику од Кж., у СИХ све српско становништво, па и муслиманско

76 Хоџић Главатичево 14-15.

Дедијер наводи "задњу кугу око 1813.” (Херц. 161) као догађај по коме неке фами

лије одређују вријеме досељавања. Болест је тих година покосила нижа насеља СИХ и

ЈБ. И у околини Сарајева многа су остала пуста тако да није имао ко да сакупи љетину

(в. Скарић Сарајево 160). Кж. је сачувала сјећања на та зла времена.

“Владала она болес, такозвана куга, детало све пустиња, све покосила. То је било

прве деценије деветнестбе стољећа. Наши су стари доселли из Подвележја у другдј

полдвини деветнестбе стољећа. Мој дедо је био сточар па је са стоком дето некад у

Бјелмићима и днда бвђе купио посјед и иметак“(Алија Мушиновић, рођ. 1906., Рибари).

“ Пецо налази Шпаге у Подвележју као старинце. "Prije su bile Jukle. Po predanju

neki od Jukla ukrao špag u svog komšije i po tome je dobio naziv Špago" (ГП 226). Ту су

и Пантули, од Марића, "sa jekavske teritorije" (ibid).

Шпаге су били на Борцима до 1905. год., а у Кашиће, "на свој камен“, вратили су

се из Санџака за вријеме балканских ратова.

79 Бијело Поље је на прелазу између цx. и сх. говора (Пецо ГИХ 14-15). И Мациће

налази Пецо као старинце у Подвележју (ГП 225). -

80 Максумићи у Грацки су старосједиоци (в. Тvrtko Kanaet, Ljubuški travari, Geo

grafski pregled IV, Sarajevo, 1960, 53; уп. и Пецо Јекавс оазе 272-273).

Живот сточара из Грацке код Љубушког и Јасенице код Габеле описује и Дедијер

као необичну и ријетку појаву. Ови сељаци, звани "травари“, изгоне љети стоку на

планине ЈВ и СИХ, најчешће на “Височицу више Бјелмића”, а у повратку “се уставе на

јесеништима по селима око Бјелмића, у Грушчи и у Жупи коњичкој” (Херц. 50).
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уколико је досељеничко, источнохерцеговачког је и црногорског поријекла.

Хрвати су новији досељеници из долине Неретве и западне Херцегови

не.“ Међу Муслиманима има старинаца (вл. 17). Глигоревићи из Крча

(Брадина) и Павловићи из Кањине не знају када су се доселили из Ц. Горе,

Магазини у Џепима су из околине Требиња, Хебибовићи у Чуховићима

су од Главатичева, Рамићи у Брђанима од Гацка и Тукићи од Добоја,

Борјаци у Подорашцу су из Мађарске а 36вке у Кањини из Конавала. У

Подорашцу Трлани су старосједјеоци, а сви остали, претежно, досељеници.

Петровићи с Гајова, Никшићи с Боровца, Шиљци с Радешина, Жилићи

из Турије, итд.

28. Наведени фрагменти усмене традиције потврђују Дедијеров зак

ључак о три фазе насељавања СИХ и ЈБ“ У првој фази су се населили

старинци, али се не зна када ни одакле, у другој (ХV-ХVI в.) мно

ге породице се повлаче испред турске силе из Ц. Горе, источне и јужне

Херцеговине у високе планине, у трећој, (крајем ХVI в.), долазе многи

Муслимани “било Новљани, били поисламљени старинци““ “Послије

овога времена престаје слободно насељавање и почиње кретање од читлука

до читлука, од аге до аге“.“ Међутим, миграције становништва високе

Херцеговине и ЈБ трају и даље. Оне су врло изражене почетком ХVIII

в. када херцеговачки планинци насељавају сарајевски округ,“ односно

“od ХVII vijeka do 1878.“ и у наше доба. Ове посљедње, условљене ско

номским разлозима, биће јаче него било које претходне. Само у времену

између два посљедња пописа (1971-1981) забиљежена је депопулација за

горске области за 30,60%,“

На крају, додајмо, да биљези на веома старим муслиманским гроб

љима у неким селима (нпр. Аргуду, Блацама, Чуховићима, Умољанима)

свједоче о континуитету живота овог поднебља доводећи у сумњу Дедије

ров закључак да су сва села “на апсолутним висинама изнад 600 метара

... новијег поријекла“.“ Томе се противе и чињенице о муслиманским

старјеницима које он налази у Борчу”, ”око Маглића“, ”у Грушчи код

Височице, око Бјелашнице, Трескавице...“

29. И у ЈЕ (вл. 7), по Трифковићима,“ мојим етнографским подаци

* Досељавање католика из Далмације народ везује за "куге и морије”. Ова струја је

допрла до Влашића и до Сарајева (в. Дедијер Бx. становн. 427; уп. и Петрић Мигр.

12).
* В. Херц. 146-147.

Дедијер, ibid.

* Дедијер, ibid.

5 Дедијер Бx. становн. 472; в. и Петрић, ibid.

86 Петрић, ibid.

“ EJ 162.
“ Бх становн. 426.

* op. cit., 424.

“ Трифк. СП 1-309.
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ма и аналогији на Вогошћу и Биочу,“ становништво је млађе, миграци

оно, досељено прије 230-180 година, већином из Херцеговине и Ц. Горе.

Етнографски је испитан само дио Сарајевског поља на лијевим обалама

Жељезнице и Босне до ушћа Зујевине.

Трифковићи су прије 80 година нашли у Сарајевском пољу 492 дo

сељеничке породице (89,46%) а свега 55 (10,54%) стариначких. "Од тих

55 породица . . . 46 је муслиманских, 8 православних и 1 католичка“.“

Међу досељеним највише је из Херцеговине — 228 породица или 41,45%

— већином из Билећа, Гацка, Колашина и црногорске Херцеговине. У

Херцеговце укључујем и оних 40 породица за које Трифковићи пишу да

су из Ц. Горе,“ а у ствари оне су из оног дијела Херцеговине који је

припао Ц. Гори послије берлинског конгреса.

Демографска слика ЈБ данас је посљедица великих емиграционо

-имиграционих покрета, који се могу пратити од ХIV вијека. У околини

Сарајева нема много старинаца, а у насељима гдје их има — највише је

Муслимана. Веће сеобе у Далмацију су извршили средњовјековни влада

ри (1305, 1338. и 1450. год.), потом Турци (1527.) и Савојски у Срем и

Бачку (1697.). Оно старог становништва што је остало, проријеђено је ве

ликим кугама (1690, 1731, 1762. и 1782)“. Према томе, преци овдашњег

становништва већином су досељени између 1782. и 1859. године. Јаки

таласи досељеника из свих крајева БиХ обухватају околину Сарајева у

социјалистичком периоду.“ Поред ова два периода — другог (1782-1859)

и петог (1945-1990) — у насељавању околине Сарајева, разабирају се још

три први — до посљедње куге 1782. године, трећи — између 1859. и

1878. и четврти — иза окупације БиХ“ У четвртом периоду враћају се

Муслимани са сјевера и долази нешто католика из Далмације. Готово исте

струје и периоде досељавања налази и Филиповић у Вогошћи и Биочи.“

гдје, поред 7,4% старинаца, главну масу становништва чине досељеници

динарске струје (77,40%).“

Нема разлога да поријекло становништва у другим предјелима ЈБ буде

другачије од ових у Сарајевском пољу, Вогошћи и Биочи. То потврђује

усмена традиција коју сам биљежио и по ЈБ. Варагићи (ДБ) су поријеклом

из Бијелог Поља, Шарићи (Ву) од Стоца, Алаћи из Рогатице, Садико

вићи (Ка) из Љубушког, Лаховци (Бе) су из села Дурана код Никшића,

“ В. др Миленко С. Филиповић, Вогошћа и Биоча у Босни, СЕЗб ХLVI, 617-696.

сп 67.

93 Оp. cit., 74. Трифковићима се користи и Скарић Сарајево 16, али не наводи извор.

94 Куга је косила и по Сарајеву. Мјесец дана иза Ђурђевдана 1782. доношено је 20-30

мртваца дневно пред Бегову џамију. В. Скарић, op. cit., 128.

“ У околини Сарајева су никла многа сателитска насеља. Једно од њих су Војковићи,

на лијевој обали Жељезнице, са 2.245 становника, већином Срба из источне Босне.

“ Исп. Трифк., op. cit., 66-67.

“ op. cit., 645-649.

* op. cit., 639, 645.
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Новаковићи (ВБ)“ од Фоче, Манићи (Ја) су од Колашина, Мехмедагићи

(Ми) од Тузле, Мојевићи (Пе) из Требиња, Нерадини (Дуp) из Крешева.

Многе породице знају да су досељеничке, али не знају из којих су крајева

(нпр. Бегићи у Ло) или спомињу Ц. Гору као ширу област одакле су им

преци (Смајевићи у ДБ, Мидвчићи у Ле, Шуваиле у О). Друге, опет, чувају

сјећања на правце и вријеме кретања или сељакања, па и на претходна

презимена која су мијењала најчешће из безбједоносних или вјерских раз

лога. Зна се нпр. да су се Смајевићи (ГБ) некад презивали Ивковићи,

Шуваиле (О) — Дамљановићи, Лиховци (Бе) — Дурани, а Миовчићи (Ле)

— Гргуревићи. Старосједјеоци су Мемићи у Гл,“ Калеми у Ка, Тепићи

и Тубози у Ву, итд.

Све хрватске породице на периферији ЈБ су досељеничке (в. нап. 67).

У Та има око 50 кућа Хрвата.Сви су новији досељеници из Лепенице.

Најраније су стигли Вакићи, 1933. г.

30. Дакле, демографска слика ЈБ је посљедица великих етапних пок

рета динарске масе послије пада југословенских земаља под власт Тура

ка. СИХ и ЈБ, нашавши се у средишту балканске метанастазичке зоне,

претрпјеле су измјене у распореду, поријеклу и националном саставу ста

новништва, па и у распореду дијалеката.“ Досадашња дијалектолошка

и етнографска истраживања показују да су ови крајеви, као и средишњи

дио Босне, представљали “etapna područja svih iseljeničkih struja koje su

se kretale prema sjevernim i sjeverozapadnim oblastima Bosne”.“ Процес

насељавања је био дуготрајан и веома сложен. Најјачи таласи црногорске

и источнохерцеговачке струје су највише наплавили високу Херцеговину

(в. карту бр. 4) између ХV и ХVI вијека а ЈБ прије 230-180 година.

Друга струја са југозапада — из Далмације, западне Херцеговине и

долине Неретве — само је дотакла ово подручје оставивши иза себе нешто

Хрвата на псpиферији и Муслимана у Комској жупи и коњичком окру

гу. Према томе, готово све српско становништво и већина муслиманског

је источнохерцеговачког и црногорског поријекла. Муслимани етнички

нису компактни. Међу њима свуда има старинаца, а у ЈБ још и потома

ка двију инверзних струја — западносрбијанске, изазване ослободилачким

покретима у Србији током XIX вијека,“ и тзв. аустро-угарске од по

вратника “из ... Угарске, Далмације, Хрватске и Славоније, који су се

размјестили по свим крајевима, особито у централној и источној Босни,

“ 99 У околини Фоче Новаковићи су се презивали Бодироге. Предак им се доселио

на ВБ као слуга прије 160 година. Исп. и Трифк. СП 172. Бодирога има и у околини

Стоца.

100 В. и Трифк., op. cit., 157.

101 Шире о миграцијама в. Цвијић БП. Исп. и: Петрић Мигр.; Броз. Диј сл.

102 Петрић, op. cit., 11.

3. В. шире код Šabana Hodžića, Migracije muslimanskog stanovništva iz Srbije u sje

veroistočnu Bosnu između 1788-1862. godine. – Tuzla, 1958, 65-76. Исп. и: Дедијер Бx.

становн. 403; Петрић, op. cit., 9; Ђ. Пејановић, Становништво Босне и Херцеговине,

Београд, 1955, стр. 21.



Прелазни говори јужне Босне и високе Херцеговине 41

градовима и око ријека ... Босне ... Неретве...“

Карта бр. 4: Основни правци миграција у БиХ105

Етапе и мјеста

СТаЛНОГ НаССЈba Bafta.

Врх стрелице означава област

НаССјba Bal{{3.

У једном дијелу ЈБ (између Бјелашнице, Игмана, Зујевине и Жеље

знице) старинци су сачували главне особине архаичнијег ијешћ. иб. дија

лекта (остаци непренесеног дугосилазног акцента, ир - ијер, шћакавизам

и др). Интерференција међу двама типичним босанским дијалектима —

их и иб. — још траје. Архаичне особине ипак одолијевају стандарду

традицијом и средњебосанским и источнобосанским залеђем. Новијали

тература превиђа резултате етнографских истраживања, која показују да

међу старинцима у источној и средњој Босни има и Срба и Хрвата.“

3. О ТЕМИ, МЕТОДОЛОГИЈИ РАДА И ИНФОРМАТОРИМА

31. Тема овог рада су говорни типови високе Херцеговине и ЈБ, који

чине прелаз између их, на југу и иб. на сјеверу. Основном појму прелазни

говорни типови, према окружењу, додате су одреднице: ијекавски, шта

кавски и шћакавски. Будући да висока Херцеговина (в. нап. 34) обухвата

дио источне и сјеверне Херцеговине, с једне стране, а да је дио Босне

јужно од Сарајева у саставу микрорегије “bosanskohercegovački krš“,“ c

друге, рад је ограничен на СИХ и ЈБ, односно на овај дио БиХ у чијем

су средишту кањони Неретве, Љуте, Слатинице, Ракитнице и Трешанице

и масиви Бјелашнице, Ловнице, Височице и Трескавице.

*** Пејановић, ibid.

105 Петрић, op. cit., 12. |-

106 "Под старинцима разумијевамо становништво које се сматра као најстарије у је

дној области, и за које не памти нико да су се одакле доселили” (Дедијер, op. cit., 424).

О старинцима у Сарајевском пољу в. т. 29 и нап. 92. Није јасно како Јахић налази

cityнице у југоисточној Босни само међу Муслиманима (Босна 34).

107 E.J. 161.
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Пошто су сви говорни комплекси у непосредном и даљем окружењу

испитани — западна, источна и централна Херцеговина (Буна, Ортијеш,

Подвележје), Дрежница, Требињска Ластва, Рама, Крешево, Фојница, Ви

соко, Кладањ, Тузла, сјевероисточна, источна и југоисточна Босна — да

би се могли пратити снопови изоглоса од западне Херцеговине до Дрине,

структура и генетски односи међу дијалектима, мислио сам да је крајње

вријеме да се ова бјелина уклони са бx. дијалектолошке карте. Области у

завоју Неретве и између р. Трешанице и Тошћанице у СХ нису обухваћени

истраживањем из два разлога: што су у тим предјелима налазе два спе

цифична сx. дијалекатска индивидуалитета — коњичко-зијемаљски (кЗ.)

и неретвичко-краљушчићки (нкр.) — за које је потребан посебан рад (1)

и што би укључивање и ова два идиома отежало и онако обиман посао

на утврђивању диференцијалних изоглоса четирију типова у четвероуглу

Сарајево — Коњиц — Улог — Добро Пољe (2).

Тема је мотивисана искључиво потребама науке и у вези је са про

јектом Босанскохерцеговачки дијалекатски комплекс — синхронијска дес

крипција и однос према стандардном језику“ У току испитивања ЈБ

и СИХ први пут сам дошао у ове предјеле, чуо говоре и упознао обичаје

становништва.“

Извршио сам три врсте теренских испитивања: пробно — сондажно

(од 29. VII до 12. VIII 1982), фронтално (од 4. до 28. VII 1983. и од 13. VII

до 8. VIII 1985) и корективна (од 9. до 16. VII) у 51 насељу, у укупном

трајању од 75 дана.“

Сву грађу, због недостатка комуникација и ради праћења диферен

цијалних изоглоса, прикупио сам идући од села до села, пјешке. Једино

сам користио аутобус за долазак до општинских центара и до два пункта

(Та, По). За вријеме теренског рада препјешачио сам и неколике веће

маршруте Калиновик — Бјелимићи — Главатичево — Коњиц, Коњиц —

Умољани — Трново, Трново — Дејчићи — Умчани — Јасен — Главогоди

на — Илиџа, Касатићи — Ивaн-планина. Претходно сам, као сарадник

Института за језик и књижевност у Сарајеву, био већ прикупио грађу за

пунктове 29 (Вл) и 30 (ГЉ). За тај рад, који ми је био и од материјалне

користи, захвалан сам АНУБиХ.

Корпус се састоји од 670 стр. изворног текста са магнетофонских тра

ка, 203 стр. биљежака и 5 свезака попуњених упитника за испитивање бx.

говора. Из корпуса сам повадио 96.480 података. Све важне лексеме сам

пренео на регистарске картице, азбучним редом, по темама. Тако сам

108 B. шире Д. Вујичић, Проучавање бx. говора, Сaрajeвo, 1974, 15-33.

1 (19 Мој завичај је Вишеградски Стари Влах. Говор му је посебна дијалекатска цјелина

и само је географски у ЈИР.

1 Поред стандардних упитника, урадио сам и свој, са 14 маркантних изоглоса (ре

флекси јата, акценатске алтернације, јекавска јотовања, геминација, африкате, ро »pe,

енкл. облици 3. л. пл. замјенице -epo/-opo-, шт, жд / шћ, жђ, инфинитив, промјена

именица Мујо, Перо, та мј. тај акценат личних замјеница у једнини, архаизми у

деклинацији), које сам касније преносио на компаративне схеме а одатле на карте.
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дошао до интерпретације чињеница и генерализација о говорним типови

ма, њиховим генетским везама и мјесту на бx. дијалекатском комплексу.

Дијалекатске феномене посматрао сам, кад је то било могуће, и у дија

хроној перспективи, и у вези са екстралингвистичким факторима.“ Због

тога сам, у недостатку етнографских радова, вршио успутна испитивања

поријекла становништва Цвијићевим методом (вл. 25-29). Уз то, пре

гледао сам важнију историјску литературу и изворе, културно-историјске

споменике, гробне записе и др.

32. Избор информатора је вршен по начелима упитника за израду

лингвистичких атласа. Информатори су већином старије особе, махом

неписмене али виспрене, слабо покретљиве, мјештани са идиолектима

који најближе репрезентују прелазне идиоме ЈВ и СИХ. Њима, а и мно

гим домаћинима диљем ЈБ и СИХ, дугујем захвалност за отворена врата

домова и за помоћ у великом послу, који сам завршио с осјећајем мира

и унутрашњег задовољства. Информатори су ми били:

Ибро Трнка (рођ. 1919) из Аргуда, Сулејман Лиховац (1918), Ума Ли

ховац (1918) и Мехмед Рахмановић (1934) из Беганова, Ристо Сарић (1901)

из Борија, Глигор Јововић (1912) и Митра Мандић (1907) из Божановића,

Рамо Рамић (1909) из Брђана, Живко Бозало (1897) из Влахоља, Фата Но

валић (1892), Вејсил Новалић (1914) и Расим Новалић (1927) из Врдоља,

Глиша Новаковић (1912) и Зорка Новаковић (1911) са Врела Босне, Сафет

Шарић (1914) и Расим Шарић (1933) из Вуковића, Хашим Мемић (1909) из

Главогодине, Мехо Хољан (1912), Алија Холан (1922),Ћамил Владовић

(1904) и Бублин Алија (1934) из Горње Љуте, Фехим Миздрак (1912) из

Грачанице, Адил Мулаосмановић (1922) и Мујо Дедић (1923) из Дејчића,

Хусо Куртовић (1930) из Дољана, Радован Варагић (1920) и Мирко Ва

рагић (1918) из Доње Биоче, Хамид Мацић (1931) и Сафет Максумовић

(1934) из Дубочана, Зејнил Крупалија (1902) и Абид Крупалија (1912) из

Дујмовића, Ахмет Туфо (1906) из Дурановића, Дерво Кулдија (1903) и

Хана Кулдија (1917) из Зеломића, Алекса Минић (1904) и Јелка Минић

(1913) из Јасена, Јусуф Ђипа (1909), Мехо Туцак (1909), Нефа Ђипа (1913) и

Шећа Ђипа (1913) са Језера, Омер Карић (1933), Перо Зовко (1895) и Бери

слав Зовко (1937) из Кањине, Мехмед Садиковић (1894) и Мухарем Калем

(1913) из Касатића, Мехо Шпаго (1903) и Ибро Шпаго (1916) из Кашића,

Душан Елез (1911) са Крбљина, Петар Глигоревић (1909) и Неђо Глигоре

вић (1922) из Крча, Шабан Пањета (1913) из Кутина, Данило Васић (1902)

из Ледића, Мухарем Бегић (1896) из Локава, Мујо Хољан (1908), Салих

Пинтол (1915) и Дервиша Берило (1920) из Лукавца, Омер Чомор (1931),

Ибро Чомор (1928) и Суљо Чомор (1933) из Лукомира, Мухарем Хујић

(1905) и Хамид Хујић (1913) из Љубовчића, Хасан Мехмедагић (1913)

и Селим Мехмедагић (1945) из Мијановића, Ђурђа Говедарица (1903) и

Грујо Говедарица (1926) са Обља, Лазар Шуваило (1921) из Оџака, Лутво

Шурковић (1904) из Оџака, Раде Мојевић (1914) из Пендичића, Мато Јурић

“ B. шире код С. Вукомановића, Екстралингвистички фактори и распадање дија

леката. — Проучавање босанско-херцеговачких говора 2, Сaрajeвo, 1974, 95-98.
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(1915) из Подорашца, Хусо Земанић (1931) из Рајца, Ибро Хоџић (1902) и

Аиша Хоџић (1921) из Разића, Хусо Елезовић (1914) и Алија Мушиновић

(1906) из Рибара, Мујо Ћибо (1900) и Раха Ћибо (1921) из Спиљана, Сал

ко Пинтол (1924) из Свијенче, Марко Кариван (1903) из Тарчина, Шабан

Тињак (1909) из Тиња, Јока Кенић (1917) и Боро Кенић (1917) из Умча

на, Мухарем Фатић (1905), Бајро Бандић (1917) и Авдо Бандић (1927) из

Умољана, Захир Субашић (1917) из Хрељића, Ахмет Хебибовић (1901) из

Чуховића и Илија Магазин (1901) из Џепа.

4. ПОПИС ЗНАКОВА

33. У дескрипцији говорних типова користим стандардне графеме. За

гласовне вриједности које одступају од ортоепских норматива и квантитет

служе сљедећи знаци:

а“ — затворено а,

а“ — отворено а,

u“ — отворено и,

У u — лабијално и,

е“ — затворено е,

О9 — затворено о,

р — вокално р,

f; — јат,

и је — једносложно јат с редукованим вокалом првог слога,

JE — тврдо л,

3, 6 — мујирано жи,

II, ч — тврде африкате,

Џ“, ч“ — средње, умекшане африкате,

l), ћ — меке африкате,

ни, мм – геминирани, “дуги” сугласници,
х — полудужина.

5. JБ И СИХ ПРЕМА ДИЈАЛЕКАТСКОМ ОКРУЖЕЊУ И ЛИТЕРАТУРИ

34. Занимљиво је да говори ЈБ и СИХ, у близини Сарајева, до сада

нису испитани. Сви осврти на ове идиоме у радовима општијег карактера,

чак и у Шурминовом Сарајевском, више су импресије или претпоставке на

подацима већином непоузданих информатора. Такве претпоставке или,

чак, тврдње у вези са односом прогресивног их и архаичнијег иб. нала

зимо: у етнографским или историјским студијама (а), дијалектолошким

радовима о проблемима бx. говора (б) и код Шурмина (в). Првој групи

припадају три рада: Трифк. СП, Дедијер Херц. и Скарић Сарајево. Дру

га, Шира група радова разматра бx. дијалектолошку проблематику ради

идентификације предмиграционог дијалекатског супстрата или диферен

цијалних изоглоса их, према иб. Ту су запажене радње А. Пеца,“ Д.

*** Пецо ЦХ, ГИХ, Јат у сјевернохер, ПД ГЗХ.
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Брозовића,“ Ј. Вуковића,“ П. Ивића“ и по једна С. Павешића“ и

И Брабеца.“ Овдје је и Јахић са Босном и једним истраживањем лек

сичко-семантичких изоглоса.“ Једино се непосредно тиче ЈБ Шурминов

Сарајевски, објављен скоро прије вијек. У то вријеме мало се знало о

бx. говорима, а ни дијалектологија као лингвистичка дисциплина, са

поузданом методологијом, није била конституисана.

35. Вук Стеф. Караџић, наш први дијалектолог, у Писменици сер

бскога језика (Беч,1814), JE и СИХ сврстао је у херцеговачко нарјечје.“

Између те Вукове, у основи тачне класификације, и савремених о ијекав

ским говорима херцеговачког типа“ стоје многе године и расправе о

Исходу додира двају основних ијекавских говора у БиХ. Веома су биле

плодне и корисне расправе које су међусобно водили М. Решетар“ и А.

Белић.“ “Може се рећи да су концепције у науци о класификацији наших

дијалеката еволуирале од 1905. до 1910. више него у целом ранијем или

целом каснијем периоду”.“ Белић 1905. JБ и СИХукључује у зетско-бо

санске говоре,“ а већ 1908. одатле издваја херцеговачки дијалекат, који

захвата и СИХ и ЈБ.“ Из других Белићевих радова, у вези са теоријом о

икаквском супстрату између Босне и Дрине,“ назире се да се ЈВ и СИХ

узимају као прелаз између икавских и ијекавских говора, односно између

западног и јужног штокавског дијалекта, гдје је 5 у горњим токовима

Дрине и Босне, и западно одатле, "прелазило увек у и, а у делу између

доњег тока тих река у а““.“

36. И А. Пецо се често осврће на дијалекатске типове ЈБ, а особи

то СИХ. У ГИХ класификовао је и остале ијекавске херцеговачке говоре

(централнохерцеговачки, сјевернохерцеговачки, западнохерцеговачки)“

и показао путеве даљег истраживања онога што се до сада није стигло.

“ Броз Фојн, Извј, Граница, Пјешћ, Диј сл., Предм, мозаик.

“ Вуковић Међујез додири, Бх типови, Кр-леп, Жепа,

““ Ивић О неким пробл., Дијалект., Српски народ.

*** Пав. Леп.

117 Брабец Тузл.

“ B. sveske 5-6, Sarajevo, 1984, 393-403.

1 19 Вук Стефановић Караџић, О језику и књижевности I, "Просвета”, Београд, 1968,

| 12.

*** Пецо ПД 69-98.

121 Решетaр Шток, Zur Frage tiber die Gruppierung der serbokroatischen Dialekte, AF

slРh ХХХ, 597-625.

122 Belić, Der štoka vische Dialekt von Rešetar, Rocznik slawistусznу, Krakov, 1910, 82

103.

*** Ивић Дијалект. 44.

124 В. Диј карта.

125 В. O српским или хрватским дијалектима, Глас СКА LXXVIII, 60-164.

128 уп. Период. 13-15; Штокавски дијалекат, Народна енциклопедија српско-хрват

ска-словеначка IV, 1064-1077; Значај 69-75.

“ Белић Период 9.

* В. ГИХ 13-16, Цx 297-302, Јат у сјевернохер 234-248, ГЗx7-11.
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Карта бр. 5: Прелазни говори јужне Босне и сјевероисточне Херцеговине

« IМОСТАР

Легенда:

I Иjешт, бјелимићко-загорски

II Иjешт. Комске жупе

ПI Иjешт. шћ, сјевероисточне Херцеговине

IV Иjешћ. јужне Босне

V Иjешт. неретвичко-краљушчићки

VI Иjешт. коњичко-зијемаљски

Сјеверну Хрцеговину одређује као област која обухвата “један дио б.

мостарског и коњичког среза“,“ односно као "територију која се налази

сјеверно од линије Бијело Поље — Заборани, Сељани — Придворица“.“

*** Пецо ГИХ 9.

Пецо, ор. cit., 15.
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Из Дијалектолошке карте Херцеговине“ види се да “sjevernohercegovački

. . . obuhvata jedan dio opštine Mostar i opštinu Konjic“.“ У споменутим

радовима издвојене су главне особине сх. које га стављају наспрам осталих

херцеговачких говора. О сх. Пецо закључује анализом јата у Мемоарима

М. Ф. Алагића“ и Решетара.“ Ту, још 1968., добро запажа: ”Решетар

говори о Јабланици, а Алагић је родом из Коњица, што би значило да

су и у кругу сјеверохерцеговачког говора могућа диференцирања мањих

говорних типова. То је без сумње тачно (подвукао Р.Ђ.) и то ће најбоље

да покажу теренска истраживања“.“ Раније је, према замјенама старих

група “stj. "ski, “zdj, "zgj"од Дрежнице преко Коњица до Главатичева“,“

Претпоставио да је цијела сјеверна Херцеговина у Шћ. Зони. Сада је, ме

ђутим, извјесно да је велика окука Неретве (око пл. Прења), шћакавска,

а несумњиво да је Главатичево у саставу ијешт. Комске жупе, док је пре

дјел између Коњица и р. Ракитнице, на десној страни Неретве, у саставу

ијешт-шћ. СИХ.

Цијела сјеверна и сјевероисточна Херцеговина није, дакле, јединстве

но говорно подручје. У скупу ијекавских говора тог комплекса издваја се

пет прелазних говорних типова: ијешт, бз., ијешт. ком., ијешт-шћ. сих,

ијешћ неретвичко-краљушчићки (нкр.) и ијешћ. коњичко-зијемаљски (кЗ;

в. карту бр. 5). Предмет овог рада су прва три са ијешћ. јб.

Границу између (и)јекавског и икавског подручја, о којем пишу И

вић,“ Пецо“ и Брозовић“ — поправио је Окука.“ "Od fojničke oblasti

... granična linija zaokreće na jugoistok, sa kose između Vranice i Bitovinje

i spušta se do rječice Tošćanice, zatim Тоšćanicom izbija na Neretvu (danas

Jablaničko jezero), te dalje teče uglavnom Neretvom do njenog ušća”.“

Издвајање нкр. у области: Неретва, Тошћаница — пл. Битовиња —

развође Трешанице и Краљушчице, — за сада је претпоставка коју треба

доказати теренским радом. Нема разлога да тако не буде пошто ијешћ-шт.

сих допире до слива Трешанице, а “krajnju južnu tačku gdje se dodiruju

* В. ГИХ, на крају.

*** Пецо ПД 73.

“ B. зФЛ XI, 243-248.

134 В. Решетaр Шток, 76, 81, 82, 84, 138, 182, 205. Других чињеница немају ни Ивић

ни Брозовић (исп. Ивић Дијалект. 132, Броз. Граница 55-56). Решетaрoви подаци су

непрецизни (не зна се увијек из којих су мјеста, нису сви акцентовани). Због тога и

Пецо сумња да гвор у долини р. Неретве, између Јабланице и Коњица, има: brijeg a

běsida (Решетaр, ор. сit., 81-82, 84; Пецо Јат у сјевернохер. 301). Област је икавска,

"{}јеavizmi su mehanički distribuirani” Окука ГР 30).

“. Пецо Јат ly cjeвeрнoxрц. 246.

“ Пецо цx 302.

lay Ивић Дијалект. 132.

“ Пецо Пд 73, Гих 15, цx 300-302.

“ Броз. Иjешћ 163, Граница 55-56.

*** Окука ГР 72-73.

141 Окука, ibid.
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ijekavski i ikavski šćakavski govori predstavlja Tošćanica”.“ Претпоставку

потврђује и идиолект Хамзе Хајрудина из Подхума, од кога сам забиље

жио.

двије, вријећ, снијет, лијекове; кумпјера; шћап, шћене; пије, бдлан.

Класификација и к3. у великој окуци Неретве, "сјеверно од линије

Бијело Поље — Заборани...“,“ такође је претпоставка, заснована на по

дацима о главним особинама говора јужно, западно и источно од овога:

ијешт цx.,“ ијешт их, ијешт ком., ијешт-шћ, сих и икавских говора

западне Херцеговине. Други дио апелатива је изведен према Г. Зијемљи

ма, наспрам Д. Зијемљима која су у саставу их.“ Све особине које Пецо

наводи за сх“ наћи ће се, вјероватно, у кЗ., који се овдје не обрађује.

Окука тврди за Дрежницу, у сјеверној Херцеговини, да је фрикатив

х непознат и Муслиманима.“ Варијанту једва чујног, слабо аспирова

ног х код старијих и стандардног код млађих тумачи ванлингвистичким

узроцима,“ а не објашњава феномен губљења констриктива из говора

старијих Муслимана. Овакве ријетке оазе, гдје је х мање-више уклоњено

из говора Муслимана, могу се наћи још у неким селима високе Херце

говине (Дубочани, Лукомир), а и на ијекавској периферији (Мрковићи).

Једини узрок овој појави је у закаснелој исламизацији православних, када

су они већ били изгубили x из консонантског система. И Пецо доказује

да прилике у Дрежници не доводе у сумњу "dosadašnje spoznaje o sudbini

foneme h u govoru Muslimana“.“ Дрежница у Херцеговини је прешла у

ислам тек око 1835.499

Пошто су, дакле, нкр. и к3. идиоми у основи сx. говора, а предмет

овог рада су говорни типови који чине прелаз између ијекавског их. (мла

ђег) и нб. (архаичнијег), ове прве — нкр. и к3. — остављам за будућа

испитивања. Она ће, вјерујем, потврдити Пецову претпоставку и мој зак

ључак о оправданости класификације нкр. и к3. у границама (и)јекавског

сХ. дијалекатског комплскca.

142 Окука, ор. сit., 30.

*** Пецо ГИХ 15.

144 Поред наведених радова в. и ове: Пецо Ортијеш 7-51, Буна 169-181, ГП 209-281;

Милас Мост. 47-97; Вуковић Мост. 953-964.

*** Исп. Пецо ГИХ, Дијалектолошка карта Херцеговине, на крају.

“ B.: Цх 300-302, ГИХ 15-16, Jam у сјевернохерц. 243, ПД 73.

147 М. Окука. Глас х у говору Муслимана Дрежнице у Херцеговини. — Киј 2, Бе

оград, 1983, 101-104. Исп. и Аsim Peco, Prilog poznavanju i proučavanju hrcegovačkog

konson antizma. – Studia linguistica Polono-Jugoslavica IV. 107-112.

148 Окука, ор. cit., 103., оl у

“ Пецо, ор. cit., 110.

150 Соловјев Богумили 75. С. Бошњак пише да у Дрежницу до 1835. нису долазиле

турске власти ни хоџе: "Drežnica, selo tursko-kerstjansko, znatno, što prije 15 godinah

nikakva poreza nije plaćalo, a to rad toga, što je caru dva sokola poklonilo" (Poviestni

ca Bosne, Zagreb, 1851, 55). Међутим, В. Палавестра тврди да је и Дрежница прешла

На ИсЛаМ "oko polovine XVI vijeka“, али да је дуго остала ван домашаја пратилаца

исламизације (Drežnica u Hercegovini, Hercegovina 2, Mostar, 1982, 109).
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Сјеверну Херцеговину дјелимично захвата и бз, говорни тип, који се,

од Бјелимића преко Загорја, проширио на ЈБ све до Трнова. Б3. налазимо

између и око пл. Височице и Бјелашнице у границама: р. Слатница

— Височица — превој између Бјелашнице и Трескавице — р. Бијела —

p. Жељезница, Бистрица, ГовЗа — пл. Лелија — Улог — пл. Црвањ —

Нерства.“ На сјеверу је граница између бЗ. и ијешћ. јб. на занимљив

начин изломљена (в. карту бр. 5). У бЗ. комплекс увукло се село Лукавац

(испод Бјелашнице) а у трновском крају и Ледићи (лијево од р. Бијеле).

Интерференција међу бз, и јб. у трновском крају, на уском географском

простору, изражена је у толикој мјери да дијалектолог бива у дилеми коме

да прикључи Дујмовиће, Пендичиће и Умчане.

36. У својим радовима о херцеговачким говорима Пецо издваја 12“,

14“, 16“ односно 18“ диференцијалних особина које сх. стављају нас

прам цx. и их, говора. У те особине, изведене из Решетарова Шток.

(нап. 134 и 135), сумња тврдећи да су “успутно забиљежене“ и да немају

“довољно потврда са терена“.“ Пошто је једном приликом сјеверну Хер

неговину посматрао као област која иде “од Придворице . . . до Бијелог

Поља”,“ јасно је да се набројане особине односе на четвороугао. Коњиц —

Јабланица — Дрежница — Г. Зијемља, тј. на кЗ. То потврђује и чињеница

да међу тим особинама 7 нема ни у бз., ни у ком., ни у сих. Моја гра

ђа, заправо, показује да постоје важне разлике међу прелазним говорима

високе Херцеговине и јекавског говора који се у литератури означава као

сјевернохерцеговачки, као и међу самим прелазним типовима. О међу

собним односима ових говора и њиховој вези са сусједним биће ријечи у

овоме раду. - “

37. Сјеверна граница ијешћ. на потезу “... Сарајево — Пазарић. . .

спомиње се два пута у Пецовој расправи о узроцима свођења двају парова

африката на један у муслиманским говорима штокавског дијалекта. Јужно

од линије Сарајево — Пазарић, пише Пецо, фонетско-фонолошке вриједно

сти ових парова су јасно издиференциране, а сјеверно одатле “гласови ћ

и ђ углавном се јављају у функцији сва четири наша африката“.“ Ова је

изоглоса непрецизна, на сјевер помјерена, и не односи се само на Мусли

мане. Један пар или поремећени односи с различитим артикулационим

вриједностима према Сарајеву карактеристични су за јб. односно за зону

сјеверно од линије: Иван-седло — Бјелашница — Игман — Жељезница.

Неразликовање африката прекида се одсјечно у трновском крају. У свим

**158

151 На истоку бз. је ограничен ијешт. ИијИБ а на југу их. (т. 10, стр. 5).

*** Пецо цx 300-302.

*** Пецо ПД 73.

*** Пецо Јат -у сјевернохер. 243.

*** Пецо ГИХ 15-16.

не Пецо Јат у сјевернохерц. 243.

“ пецо Гих 15.

*** Пецо Н-шћа I 177.

*** Пецо. ibid.
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селима сјеверозападно од р. Бијеле (Шабанци, Дејчићи, Остојићи, Доња

Пресјеница) и у два насеља на њеној десној обали, при самом ушћу у

Жељезницу (Пендачићи, Грачаница), Муслимани или имају један пар

или умекшавају ч и џ. -

38. У ПД 96-98 Пецо, према Брозовићевом Иjешћ: 55-56, за јужну

варијанту иб. издваја 6 дискриминанти. Међу 7 говора овог крила“ је

и сарајевски. О сарајевском Брозовић закључује према Шурмину и наво

дима “prof. Seida Traljića iz Instituta JAZU u Zadru, rođenog Sarajlije”.“

Уколико се под овим појмом подразумијева дијалекатска слика у околини

Сарајева, онда се у њој диференцирају два говора: ијешт иб“ и ијешћ.

jб.

Према домашајима рефлекса ић, жђ од “stj, "skj, “zdj, “zgj ”bila

Bitóvinje i Vranice”“ не могу бити границом ијешћ. иб. Иjешћ. су и

говори јужно и југозападно од ових планина, у базену који Брозовић озна

чава као Neretva“ (вл. 10 и нап. 22 — 24). Уз то групе шћ, жђ су говорне

особине становништва све три конфесије, а друге диференцијалне за ијешћ.

иб: бардак / брдак, ре мј ро, ћка, дивји, ј мј ђ, хабитуал — чују се

само у Муслимана.

39. У теоријском концепту о генези, предмиграционим супстратима и

односима међу бx. говорима Брозовић маргинално захвата и ЈБ и СИХ.“

Резиме концепта је тврдња да се овај комплекс и у средњесрпскохрват

ском периоду (XII-ХV в.) налази на прелазу између источнохумског и

источнобосанског дијалекта,“ који су се у новосрпскохрватском периоду

(ХV-ХХ в.) развили у источнобосански ијекавски шћакавски и источно

херцеговачки ијекавски дијалекат.“ Границе ових дијалеката у вријеме

њиховог формирања су биле одређене ”pojedinim geofizičkim osobinama

samoga terena ... ili povjesnim uvjetima”.“

40. По завршетку дијалектолошке екскурзије у околини К. Сутјеске,

Вареша и на лијевој обали Криваје Брозовић се 1958. задржао у Сарајеву

да би “rasvijetlio neke pojedinosti iz Surminove rasprave”, које су му “otpri

je bile sumnjive”.“ За ЈБ информације из овог извјештаја немају значај

пошто нису засноване на чињеницама са терена. Оне се, у ствари, односе

или на говор урбане средине или на говор појединих муслиманских ма

хала у Сарајеву, а Шурмин не подразумијева под сарајевским само говор

160 Говори у сливу Усоре, тешањско-маглајски, говори између Босне и Криваје, говори

Високог, Фојнице и Крешева, сарајевски; в. Броз. Иjешћ. 189-192.

“ Броз. Извј 348.

“ B. код Јахића Босна 3.

“ Броз. Иjешћ 163; в. и Фојн, 204.

“ Броз. Иjешћ 163.
165 B. Граница 53-54, Предм, мозаик 82,84-85; Диј сл. 8.

166 Предм, мозаик 82-83.

“ B. Диј сл. 28.

168 Броз., op. cit., 5.

“ Броз. Извј 348.



Прелазни говори јужне Босне и високе Херцеговине 51

чаршије. Од 10 наведених особина“ — само тко поред ко нисам чуо у ЈБ.

Лик тко Брозовић је забиљежио од Муслимана старинаца. Ипак, тачан

је његов закључак да "razlike prema govorima na zapadu od Sarajeva nisu

... duboke”.“

41. Павешић и Вуковић у описима говора Крешева и Лепенице

осврћу се и на ЈБ. Павешић спомиње Пазарић и Тарчин у вези са ста

њем африкатских парова,“ а Вуковић трновски крај као најјужније кри

ло средњебосанског (архаичнијег) ијекавског говорног типа.“ Оба рада

имају за дијалектологију посебну вриједност.

172

И Вуковић и Павешић тврде да српско становништво у околини Са

рајева,“ нарочито око Пазарића и Тарчина,“ не разликује гласове ч и

ћ. Међутим, у опису опозиција блока видјеће се да слика није уједначена

ни у једној конфесији.

Оба дијалектолога са истог, лепеничког терена доносе различите ре

зултате за континуанте дугог јата. Павешић за лепенички тврди “da izgo

vor može biti i dvosložan i jednosložan”.“ а Вуковић, напротив, биљежи

само вуковске замјене.“ Дијалектолог, иначе, може да погријеши на те

рену ако биљежи замјене под акустичким утиском говора свога краја (1)

или ако свој теоријски концепт о међудијалекатским односима жели да

потврди стањем које претпоставља (2). Спор би могла да ријеши експе

pиментална фонетика.“)

42. И у другим радовима“ Вуковић ЈВ и СИХозначава као прела

зне зоне између источнохерцеговачког и босанског. И један и други говор

увијек означава термином говорни тип, диференцира их, али им не одре

ђује границе.“ Између ових типова, пише Вуковић, будући истраживачи

треба да “obeleže granice . . . i granice njihovih (glavnih i sporednijih) izo

glosa“.“ Теоријски концепт, изложен у овим редовима, исправан је, а

пизвјесне непрецизности се јављају као посљедица недостатка дијалекатске

*“ Броз., ibid.

171 Броз., op. cit., 349.

172 Пав. Леп.; Вуковић Кр-леп. Истраживање су вршили истовремено, 1957. Вуковић

је долазио у Лепеницу и 1958.

“ Пав, op. cit., 333, 336.

“ Вуковић, op. cit., 299, 307.

“ Вуковић, op. cit., 303.

*** Пав, op. cit., 363, 366.

*** Пав, ibid.

“ Вуковић, op. cit., 290.

“ B. A Пецо, Ортоenски нормативи стандардног ијекавизма. - Кил 3 (1965),21-42;

исп. и Акц. 14.нап. 1.

0 В. нарочито: Међујез додири, Бx. типови, Жепа.

“ Према Палавестриним текстовима из Жепе класификовао је источну и југоисточну

Босну (ИИЈИБ) у посебан дијалекатски комплекс, који, поред их. и со, особина, има и

*}, оригиналне. Ове говоре описао је Јахић (т. 10, нап. 18).

18 Вуковић Бx, munoви 20.
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грађе. Средишњи дио прелазне зоне, мисли Вуковић, чине трновски крај

и Умољани, односно села око Бјелашнице и Трескавице.“ Непрецизност

је у томе што трновски крај, како је већ речено (т. 35), није јединствено го

ворно подручје. То није ”teren između Treskavice, Bjelašnice i Jablanice“,“

на коме су ићи жђ инфилтрати новијег времена. У сих, шћакавизам је

предмиграциони дијалекатски супстрат богумилске провенијенције (уп.

т. 17), а у трновском крају, сјеверно од р. Бијеле (т. 37), могао би бити

архаичном особином.

У Жепи 48 још додаје да су облици са извршеним јекавским јотова

нем — шућели, мрзела, оживље, виђети — типичне особине *jedne široke

zone južnobosanskih i zapadnijih južnih bosanskih govora (sa područja izme

du Treskavice, Jahorine i Bjelašnice slušao sam gotovo bez izuzetka izgovor

tipa željeti, voljeti i sl.).“ Ликова типа жељети, вољети, са неизвршеним

јотовањем, нема ни у једном насељу ЈВ и СИХ. Б3., ком и сих, говори се

упадљиво разликују од јб. према резултатима новог и најновијег јотовања.

Разлике су готово толике колике су између их и иб. У трновском крају

интерференција између јотованих и нејотованих форми је у току. Ипак,

све ово захтијева анализу за све три групе консонаната + j по конфесија

ма. Међутим, тачна је Вуковићева претпоставка да се прозодијски ликови

мене, тебе, мени, теби и сл. могу чути "između Bjelašnice, Treskavice i

Jahorine”.“ Али, они нису једини ни владајући.

43. У прилогу о лексичко-семантичкој номенклатури средњедринских

сточара (в. нап. 118) Јахић смјешта Дујмовиће (в. карту бр. 1) у шта

кавске говоре. Тачно је да у Дујмовићима нема “alternacije štakavizam :

šćakavizam (kosište : kosišće)“,“ али се и овде могу чути инфилтрати са

сјевера: шћап, пушћам, спушћи.

Према Јахићу,“ зона јужно од Сарајева и источно од Жељезнице је у

саставу ијешт иб. Тамо су и Баици, Тошићи и Турови (у трновском кра

ју) те Кијево и Крупац (у околини Сарајева). Међутим, у сливу Миљацке,

западно од Романије, нема ни једног пункта.

44. Једино се Шурминова расправа Сарајевски, много хваљена и ку

ђена, конкретно односи и на ЈБ. На жалост, због ауторових методолошких

Погрешака, према тој радњи, сачувана је нетачна слика о говору Сараје

ва и околине до нашег времена. Готово у цијелом вијеку нема ни једне

озбиљније дијалектолошке расправе о говорима средње и сјевероисточне

Босне којом се Шурмин не позива у помоћ или одбацује.

|Ш мин, прво, мисли да је у околини Са ајева, у границама: Високо
Ј *

183 Трновски крај и околину Бјелашнице спомиње три пута и Умољане једанпут. В.:

Бу типови 23; Жепа 45, 48, 50, 53, 57, 58.

“ Вуковић Бx, munoви 23.

“ Вуковић Жепа 48.

“ Вуковић, op. cit., 53.

* Sveske 5-6, Sarajevo, 1984, 397.

* В. Босна 86-89.
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— Кисељак — Игман — Трескавица — Бјелашница — Озрен — Високо, —

један, ијекавско-икавски говорни тип прелазног карактера. У сарајевски

укључује и ијешћ. јб. Да околина Сарајева није јединствено дијалекатско

подручје и да сва три говорна типа — ијешћ. иб., ијешт. ИиЈБ и ијешћ.

jб. — ијекавска, то не треба доказивати.

Међу Шурминовим “сарајевским“ и ијешћ. јб. постоји висок степен

слагања. Од 19 особина сарајевског, 13 (68,4%) нашао сам у јб. а не

колико и у другим прелазним типовима. У Четири особине (рефлекси

јата, јекавска јотовања, греб / грдб, опозиције међу африкатама) резулта

ти се дјелимично слажу, а никако у двије (Вcг од Милица, наставци у

замјеничко-придјевској промјени). Пошто говори ЈБ и СИХ чине прелаз

између иб. и их, а сарајевски је периферија првог, природно је што је

међу сарајевским и јб, остварен висок степен корелације.

Све мане Шурминовог рада су посљедица методолошких погрешака

и готово потпуне неиспитаности бx. дијалекатског комплекса крајем XIX

в. Поређење још показује, ако се узму у обзир и савремена дијалектолошка

истраживања, да су више од 213 сарајевског круга ијекавскошћакавска а

највише 1/3, у троуглу р. Каљина — Сарајево — Трново, ијекавскоштакав

ска (1), те да нема основа за претпоставку о тобожњем икавском супстрату

сарајевске околине (2).

45. Нешто дијалекатске грађе је сакупљено у пет пунктова (29 — Вла

хоље, 30 — Горња Љута, 36 — Чуховићи, 37 — Ледићи, 59 — Локве) у оквиру

пројекта Босанскохерцеговски дијалекатски комплекс (в. т. 31 и нап. 108).

Грађа није објављена. Дио материјала из ових пунктова користио је и Д.

Вујичић у анализи односа стандарднојезички израз — национална струк

тура.“ Ареали изоглоса нисам : нијесам / нисам и Гег Јов-а, Мех-а у

прилогу овог рада нису прецизни због велике разријеђености пунктова.

“ в. sveske 5-6, Sarajevo, 1984, 383-392.





II

фОНЕТИКА

ВОКАЛСКИ СИСТЕМ

46. Вокалски систем ЈБ и СИХ бројем фонетских јединица и њиховим

фонолошким вриједностима одговара новоштокавском. Састоји се од 5 во

кала: и, е, а, о, у #р. Од књижевнојезичког стандарда и их.“ разликује

се трима карактеристикама: (1) у сва четири говорна типа функцију вока

ла, послије редукције самогласника, нарочито високих, врше сонантил,н,

али и други сугласници, (2) у ЈБ и СИХ ниски а те средњи о, евокали

могу бити затвореније боје; (3) има потврда за лабијализовану артикула

цију високог и Прва, израженија особина, са жариштем у ЈБ, наплављава

и остала три типа, а друга, факултативно присутна у јб., благо се одатле

разлила долином Жељезнице и преко Планине на сјеверно крило бз. и у

сих.“ Иако за затворенију артикулацију вокала треба каткад оштро ухо,

она се не може свести на афектацију“ или немарнији изговор,“ па због

тога има диференцијално дијалекатско значење.

Ј. ГЛАС ЈАТ

47. Рефлекси старог вокала јат и овдје се узимају за основни дифе

ренцијални дијалектолошки критериј.“ Њихова је вриједност значајна

из још неколика разлога. Дуго се било у увјерењу, по Шурмину (т. 44),

да је околина Сарајева “prijelaz od ikavštine na jekavštinu“;“ у источном

*** Исп. Пецо ГИХ 33.

О узроцима и значењу ове особине за међудијалекатске односе в. Пецо И-шћа I

86-95.

“ Вуковић Кр-леп. 294; исп. и Жena 46.

“ Броз, Фојн, xxvi.

194 11вић Дијалект. 56; Пецо ПД 15. Класификација херцеговачких говора заснива

зе, ирије свега, на овом критеријуму (в. liецо ГНХ 16, ЦХ 297).

!“у”мин Сарајевски 186-187; исп. и: Скарић Сарајево 15, Трифк. СП 77; Кулишић

**усл. 153. Увјерење је подржавано данас напуштеном теоријом о икавском супстрату
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сусједству нађен је Вуков изговор у двосложној замјени,“ Вуковић и Па

вешић у Лепеници биљеже различите вриједности (т. 41), на југу је их.

а на сјеверу иб с контиуантима: uje, tije (<5), ије, ије (<5)“: uje, je

(<5), uje, je (<5);“ Вуковић је доказивао да са ч, џ = ћ, ђиду парови:

сјено — бјело, сијено — бијело или сијено — бјело као ванлингвистички

нанос око бx. градова.“

Проблем је још актуелан и готово неисцрпан. Значај питања и наслов

теме стављају јат прије других вокала. Преглед грађе дајем по говорним

типовима и главним странама проблема.

48. Сва четири идиома су ијекавска. По правилу ни један немају

више икавизама него други бx. ијекавски говори, нити екавизама мање

од икавизама. Рефлекси дугог јата су двосложни. У јб. има и једнослож

них, али неупоредиво мање, једносложни у бЗ., ком и сих су разговорни

инфилтрати из јужне и средње Босне, Сарајева и Коњица. Природно је

онда што је овдје, као у већини ијекавских говора херцеговачког типа,

главно питање квантитета другог слога двoсложне замјене.

49. Јат под дугосилазним акцентом има вриједности: ије, ије, ије,

*је, је Основне вриједности у бЗ., ком и сих су: ије и ије (бз.: 2:1, ком:

4:1; сих: 3:1) а у јб. још и је) (1:1:1). Све друге нису органске (карта бр.

6).

50. 5 – tije:

Jб. вијест Ву, двије Ву Ло Та ДБ Бе Де, лијева (= лијево) Ло, лијек

Та, лијепо Ву, прије Ву Та Ло ОДБЉу Бе Гл Ја Де, пријеко Ло, ријет

Дур Гл, ријети Љу, ријећемо Та, ријеч” ДБ, свијет Љу, свијету ВБ,

сијеле Та, сијено О Љу Ја, сниjeг.“ ЛоДБ, снијег Ло, снијега Ло, сијена

Ја, цвијет Де;

Бз.: бијел Ку, бијели Ку,бијела Мј, од бијелбг Ар, бијеле Об Ар, бријест

Мј Бо, вијек Бо, вијенаца Бо, вриједна Вл,двије Пе Гр Ми Бо Об Хр ЦЉ

Б Мј Ле Ду Л Вл Св До Р Оџ Ти, дијете (Вег) ГЉ, дријема се Ум, зијев

Л, лијево Је Ар Ти, лијек Пе, лијеп Вл, лијепо ГЉ Ти,лијес Ар, мријет

Сп, млијечна До, мијех Ар До, мијеха До, мијеху До, прије У Пе Гр Ми

Ле Л Кр Вл О Мј Бо Је Об Ку Зе Св Ар До Оџ, ријеч У ГЉ Мј Је Ку Зе,

између Босне и Дрине (т. 35, нап. 126; исп. супротне доказе: Ивић Дијалект. 146, О

неким пробл. 97-129; Пецо ПД 100, 106; Броз. Граница 51-57; Јахић Босна 39-51). Тема

је постала актуелном у дискусији о икавизмима и дијалекатском супстрату у говорима

западне Србије и источне Босне (в. С. Реметић, О незамењеном јату и икавизмима у

говорима северозападне Србије. — СДЗб ХХVII, 7-105; Р. Симић, О тзв. "незамење

ном јату“ и около њега. — ЈФ ХХХVIII, 131-151; С. Реметић, "Стварни послови“ и

*диверзије“, ЈФ ХХХVIII, 153-172). Незамијењено Б биљежи и Моловић у Тамнави (в.

"Венац“ 12/89, Г. Милановац, 1980, 59). Затворено е на мјесту јата биљежи Брозовић

1958. год. и у Босни (Вареш). В. Извј 337.

“ Јахић, op. cit., 164, 169.

*** Пецо Гих 47, 50.

“ Броз, Фојн, 18, исп. и: Иjешћ 132-133, Извј 337.

“ Вуковић Међујез додири 164-167.
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ријечи Мј, свијета Ку, сијено Ми Кр Вл ГЉ Б Хр Св. Ар До Р, сијена

(Гег) Вл ГЉ Мј Хр Св До, са сијеном Хр, смијех До, снијег У Ду Вл ГЉ

Мј Је Хр Св. Р. До, стијене ГЉ Оџ Ти, тијело ГЉ, цвијет Ле, цијеви

ГЉ, цијел Бо, цијела Вл, цијела Бо, за цијелу Зе, у цијелијем Оџ;

Ком: двије Д, ријетко Ри, свијет Д, сијели се Д, сијено Д, сијена

Д, сијену Д, снијег Д, сниjeг.“ Ра, стијене Р Каш, ријеч Д., цријеп Д,

цријепом Д,

Сих: бијел Сп Џе,бијели Сп Џе Лу, бијела Џе,вријећ Вр Крч, двије

Ше Вр Чу Ум Бр Крч По, лијепо Џе Бр, мијеша К, прије Џе Лу КПо, ријеч

Ум Крч, ријечи Ум, свијет Чу, сијено Сп К, сијена Лу К, смије(х) Ум,

снијег Џе,снијег“ Ум, снијега Ум, стијене Џе Ум, стијену Лу, тијесто

Ше, цвијет Крч, цвијећем Крч, цијела Џе, цијелд Џе Ум, цијенти Лу,

цијепа Ум.

51. 5 » ujá;

Jб. вијек Де, вријећ Ву, свијет ДБ, ниже сијена Пе;

Сих: лијепе Крч, пријеко Лу, сијено Крч, снијег Крч, стијене Вр,

Б3: ријеч ГЉ.

У ових десетак примјера е у двосложној замјени није кратко као у

није, прије нити дуго као у пије. Чињеница да су ликови са ије заби

љежени само у јб. и сих води двама закључцима: (1) процес обнављања

језика, овдје видљив у потирању Вуковог ије разговорним ilје из Сарајева,

сада не иде Решетаровим правцем:“ (2) у томе су ови говорни типови са

равноправним ије и ије (в. примјере и у т. 52) отишли даље од их, гдје

су је и ије“

52. 5 – uje:

Jб: бијеле Ло, бијело Де, дијежава ДБ, o(д) дајежве ДБ, лијева Ву,

лијепи Мујо Де, лијепо Је Де, лијеч и Ву, мијешам Ло, мијешај Ло,

мијењамо се Де, ријетка Љу, ријетке Бе, свијет ДБ Ка, свијету ВБ,

свијетом Дур, сијелиш ВБ, сијено Ка Де, око сијена Љу, снијег ДБ,

тијесто Де, тијесно Де, цвијеће Ја, цијев Ву Гл, цијеви Гл, цијели Ву,

цијелу Ву,

Бз: бијела Мј, Бијела Гр, бијеле Мј Гр, бијелу Гр, бијелије Гр, бријега

Ми ГЉ, вриједна Вл, дијела Об, лијеву Ду Л лијевом Ду Л, лијево Ти,

лијепа сане Зе, (двије) лијеске ГЉ, лијечи Пе, мијеста (Гпл) Је, мијења

се Бо, мијеша ГЉ Мј, мријет Кр, прије Мј, пријећ Св, пријећи Св, ријек.

што но ријек Мј, ријетко Хр, ријеци Гр, Свијенча Св, u(3) Свијенче Оџ,

свијет Ти, сијено Ми Пе Б Мј До, сијена Кр ГЉ Хр,ниже сијена Ми,

снијег Мј, снијега До Ти, сријемуша Ле, стијену Оџ Ти, стијене Ти, под

стијене ГЉ, тијелу ГЉ, тријезна ме Бо,цијеви ГЉ, цијеви ГЉ, цијели

Вл, цијелд Ле Зе Оџ, цијелом Оџ, цијепа Ле;

“ B. Rad 273, стр. 211. Исп. и Пецо Гих 53.

“ Пецо, ор. сit., 47.



58 - Радосав Ј. Ђуровић

Ком: из Бијелог Поља Д, сијено Д, цијелд Ри, по цијелијем Д, цијена

д;

Сих: бијели Сп, дијела По, дијете (Вcг) Чу, лијево Лу, лијепа брате

Лу, лијепе Крч, пријеђемо Чу Џе, ријет Вр Џе, ријеч По, ријећемо Сп,

слијепе К, свијета Ум, цвијеће Крч, цијеви Џе, цијела К, цијелу Бр Чу,

цијеле Бр.

53. 5 – и је.

Jб: бијела ВБ Де, са бијелим Бе, бријег“ Ја, лијек Ву, мијењамо ДБ,

мијењај ДБ, мијешани ДБ, нијесмо ВБ, плијена Ка, просијецана Ло, про

циједиш Ка, Црна Ријека Та, ријеч Ка, ЉУ, ријећемо Та, свијета Љу,

сијено О ВБ, сијена Бе, од тијеста ДБ, умријет Ву, цвијеће ВБ, цијели

Гл, цијело Гл,

Бз.; у Бијељину У, бријег Р, вриједна Вл, дијела Хр, дијете (Вcг) Лe,

лијепо У, мијења Кр, млијечне Хр, ријечи Хр, сијена Гр, Хр, снијег Ле,

снијега Пе,Цвијетић У, цијеви Ле, цијеломе Ле, цијелије Бо, цријепом У,

Ком: 0;

Сих: бијела По, дијела По, ријет Чу, ријећемо Сп, снијег По, цијела

К Вр, цијело Ум.

54. 5 – je

Jб: љепо Ја, прjeке воде Ка, неке рјечи Бе, сјено Ка, спрједа Ву;

Бз.; у Бјелу Ми, за бјеле Вл, брте љепи Ку;

Ком. (),

Сих: бјела По, бјеле По, дјела По.

55, f - uje:

Jб.: вриједна Ја, тијесна Де,Црна Ријека Та.

56. Примјери из т. 53-55 захтијевају неколика објашњења или напо

MČНС.

1) Једносложне замјене 5 (ије и је) су у јб. Десетак примјера из сих.

потичу са периферије, највише из говора Хрвата близу Коњица. Оскудан

број једносложних потврда у б3. је концентрисан у трновском крају (У Ле

Гр Пe); оне из Загорја (ВлКр Бо Хр) су комуникацијски инфилтрати. Је

дносложне јб. замјене су постале, ипак, дијалекатском особином. Њихова

се фреквенција према двoсложним (т.49), са статистичким односом 2:1, тј.

tije tije je = 1:1:1, не може занемарити. Биће да је стање у Лепеници,“?

гдје Павешић и Вуковић имају различите резултате (т. 41), слично јб. с

*)
|-

|- -

-

29° Тамо je "refleks dugog jata . . . dvojak", двосложан и једносложан (Пав. Леп. 362).

Једина је непрецизност у графеми вриједности. Ако је у сiера двoсложна а у 1ieva je

дносложна, како би у другој лексеми била двoсложна?



Прелазни говори јужне Босне и високе Херцеговине 59

разликом у артикулацији интервокалног сонанта. У јб. ј је варијабилне

артикулације, али се јасно чује.“

2) Нису потврђени Вуковићеви закључци да је свуда по Босни једино

Вуково ије“ и да дужење другог слога с појавом једносложне замјене

(само око великих градова) имамо “od danas (i ne od juče)“ као пос

љедицу страног утицаја на наш фонетски систем. Ако замјене ије, и је, је

из Сарајева,“ настале доласком страних чиновника, шире школовани на

околину, одакле дужина другог слога у свим ијекавским говорима, сем

Ускока“ и ИијИБ,“ или једносложне замјене у цx., сx.“ Прибоју“

и Гoрoбиљу?“

3) Поријекло дужине у двосложној замјени је објашњено.“ Једносло

жНе замјене потичу из Сарајева, а узроци свођења двoсложних на једно

сложне могу бити у темпу говора и у интерференцији особина различитих

дијалеката и говорних типова у урбаним агломерацијама.

4) Замјена и је у примјерима плијена, процијeдиш и сл. није исте

природе. У оба случаја процес је вјероватно пошао од непотпуног дифтон

га че.“ У првом је не - иe » uje » tije - и је, у другом — процес је

заустављен: иe » пех ије. Ово би могао бити доказ да је процес новош

токавске политоније у ијекавским говорима текао упоредо са цијепањем

дифтоншког јата.

5) Примјери у т. 55 су из јб, гдје се може чути непренесени дугосила

зни. Код вриједна Ја иктус, тон и квантитет су на другом слогу замјене

а не на првом.“

6) У т. 53 је и дијела (Гпл) Хр, са продуженим јатом, што није ка

рактеристично за бз. У књижевном језику је дјела. У Је забиљежен је још

један (т. 52). Иначе је овдје (има) мјеста О, (доста) мјеста До, вјера

(Гпл према Нcг вјера) Сп, медједа Гр Ум, међеда Б Ар, и сл.

7) Вукова вриједност је досљедна у отвореној ултими: двије, прије (в.

“ То зависи од темпа говора и дужине слога (Пецо ГИХ 49). Павешић га не чује (ор.

cit., 369).

204 ista Кр-леп. 292, Бх типови 26, Међујез додири 165, 1је – je ili samo je u

jugozapadnom književnom narječju, Pitanja savremenog književnog jezika II, sv. 1, 33-39.

5 Вуковић Бx, munoви 26.

Исп. Џ. Јахић, Народни и урбани говори, Преглед 10, 1377-1378.

Станић Ускочки 65.

Јахић Босна 183.

Пецо ЦХ 303, Јат у сјевернохер. 245.

Ђуровић Приб. 273, 276-277.

*“ м, ник, гроб 625.

*** Пецо Гих 50.

*“ Белић Фонет. 87; Пецо, ор. сit., 55, Вуком. Маре 50.

214 у крешевско-лепеничком је izlijeću (Вуковић Кр-леп. 295). Такви примјери искачу

fз система јер и тамо, као у јб., нема непренесеног краткосилазног.

|

}

2 | -
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потврде у т. 50)“ Тако је и у типу тије, тијем: тије Ву ГЉ Гр Л, o(д)

тије Гр, тијем Зе, с тијем Вл, са тијем Б, међу тијем Је Д, свије Бр,

од свије Ти, по свијем Св. Само једанпут у прије Ми чула се експресивна

дужина у домишљању. У јб., сих, и ком са прије иде и прија. О промјени

e - а у прија в. т. 120.

57. Дуго јат под акцентом улазне интонације има замјене: ије, ије

ије и је Основне вриједности ије и ије су двосложне (јб: 1:4, бз. 2:3,

ком: 1:1; сих: 1:2) Класична замјена у сих је сачувана комуникациј

ском изолацијом високих насеља између Бјелашнице и Височице. У ком.

Вуков изговор је готово равноправан с продуженим ијекавским. Јужнобо

санско ије је супротно сих ије, а у бз. за мало је ије фреквентније од ије

захваљујући само трновском крају (карта бр. 6).

58. 5 - ије:

Jб: вриједне Ло, вријеме Ло, дијелу Бе, дијете Та, издијелло ДБ, ис

пресијецају Ја, млијеко Љу ВБ Ја, млијека Де, млијеком Ја, нијесам Ву

Дур ЉуКа Де, нијеси Ка,нијесмо ВБ, нијесу Ја, одијело Та, примијетила

Де, сијело Бе, сијече Та, слијегат О, у снијегу Ло ДБ, стријела ДБ;

Бз: бијела Пe Ky, бијело Гр, вријеме Кузе Св.Ти, у вријеме БоДо

Ти, Извршном вијећу Св, дијете Вл Бо Ку Оџ Бо, замијенио Б, замијени

Б, звијезда Кр, звијезде Зе, издијелли Ти, млијеко Б Ар До Бо, млијека

Б Је Хр Ар До, насијеци Ду, нијесам Ми Ле Ду Кр Л. Вл ГЉ Б Мј Об

Хр Зе До Р Ти, нијеси Б Оџ Ле, нијесмо Гр Вл До, нијесу Пе ГЉ Б Мј,

Бо Об Ку Св. Ми Б, обијелио Оџ, огријешио се Бо, одијело Об, соцјечем

Ле, осијече Ар До, осијечемо До, осијеци Ку, оцијeди Б, оцијенила ГЉ,

пијеска Об, пијеском Об, побиједио До, побиједило До, побиједили До, по

биједли До, погријешио Бо, подијелили Об, подијел или се Ду, подријекло

Оџ, подријеклом Је, посијечем Бо, пресијечем ГЉ, примијенит Об, про

мијенила Вл Бо, процијенили Св, ријека Бо, у ријеци Об, ријетко Хр,

ријечима Ар, свијетле (= свјетла): виде се свијетле Вл, по свијету ГЉ,

Бо, сијело До Ми Хр,сијела До, у сијелу Зе, сијена (Нпл). Је Ар, сијена

(Апл) ГЉ, сијенско коље Је, сијече До, смијенио Вл, на стијени ГЉ,

тријебит. Об, успијеват Кр:

Ком: млијеко Д, млијека Д, нијесам Ри Каш, Д, нијесмо Ри Д, нијесу

Д, одијело Ри, промијенили Ри, сијече Ри, цијепало се Д,

Сих: бијела Џе У, бијелије (врана) Бр, у вијеку Чу, вриједан Чу,

вријеме Крч, за вријеме Џе Ум, дијете Вр Чу ЛуУм, дијелу По, задријема

ло Ум, звијезда Крч, међу звијездама Крч, излијечит Бр, измијенио Бр,

измијенле Ум, излијечио Бр, лијепу Крч, лијека Бр, лијепије Ум, млијеко

Ше, Вр К, млијека Сп Вр Чу Лу Ум Бр Крч, нијесам Сп Вр Ум, нијеси Кpч

Чу Лу, нијесмо Крч, нијесу Џе Чу Лу Ум Бр, одијело Бр Џе, одијелу Лу,

oсијече По, осијеку Џе, осијецб Вр, оцијeди Џе, проријечио По, посијече

Крч, расијеку Џе, ријека Крч, на ријеци Ум, ријечи Крч, свијеће Џе, свијећа

215 Исп. Решетар Држић 134.
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Крч, на свијету Чу, сијело Чу, сијела Ум, сијена (Нпл) Крч, сијечем Ум,

сијече Вр К. Чу, сијеци Лу, стијена К, на стијени Ум, стријепио Ум,

увриједиће Џе, цијепо Бр Крч.

Карта бр. 6: Рефлекси дугог ненаглашеног јата

ив „“ “T

-

\ /

o

главатичево s

Легенда:

ије (најчешће), ије (рјеђе) D tije (најчешће), tije (веома ријетко)

ије и ије (равноправно) |- tije (често), tije (pијетко)

ије (најчешће), ије (нешто рјеђе) bi tije (најчешће), tije (упола рјеђе)

ије (често), ије (ријетко), Чje (pјеђе) |- tije (често), tije (pјеђе), “је (још рјеђе).
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59. 6 - uje:

Jб: бијела Дур, бијеле Љу ВБ,бријестови Ло, вриједан Ка, вриједна

Ја, вријеме Ву ДБЉy Гл, за вријеме ДБ, дијете Дур Бе Де, зацијенли Дур,

лијека Ву Та, лијекове Ту, лијепо Ло, лијепе Љу, лијечити Та, лијетавац

Та, мијењат Љу, мијењања Љу, мијешају Ву, млијеко ВуО ДБ Љу Ка

Ја, млијека Ка Гл Ја, млијечаца Ја, мијешд Та, насијеку Та, нијесам Лo

О Љу Бе Ка ВБ Ја, нијесмо Де, нијесу ВБ Ло Љу, Гл Ја, одијело Дур Та

Ја, одијела Бе, одријешт Де, одријеши се Де, осијећем Де, осијеку Љу,

оцијепит Ву, пијесак Ка Де, плијенит Ка, плијени Ка Де, погријешит Де,

погријешио Де, погријешила О, подријетло Та, поријекло Ву, поријеклом

Ву Бе, примијетила Бе, риједак Дур, ријетку Ја, преко ријеке О, сасијеће

Ло, свијећу ДБ, свијећа ДБ, свијеће ДБ, свијетло Љу, сијело Дур Љу Ка

ВБ Де, сијела Бе Ка, сијелло се Љу, сијела се О, сијече Та, сијеће ВБ,

слијегат О, тријеска Та, ублиједила Ја, циједит Ка, циједиле Бе, цијелу

ДБ, цијепат Ву, цријево У, цријева У, на цријеву У;

Бз: бијела Пe Bл Ку, на бијелу Бо, бијело Л, бијелије (чела) Вл, на

бријегу ГЉ, на Широком бријегу Ле, вијенце Ја, вриједан Ми Ти, вриједно

Оџ, вриједности Оџ, вриједе Об, вријеме Пе Ми Кр Хр Зе Св. До Ти, за

вријеме Ле Вл ГЉ Бо До Св Оџ, на вријеме Св. Ар, дијелио Об, дијелле Пe,

дијелили Хр, дијелове Гр, (тра) дијела Ле, дијетеУ Гр Ле ВлГЉ Б, Об Ку

СвТи, дријена Ти, дријеном Ти, занијетит Зе, запријечили Ле, звијезде

ВлЗе, извијестите Вл, излијечи(ти) Је, измијешало се Бо, исциједи До,

клијешта Св, (д)Лијето Хр Ар, лијекови Ар, лијечио Пе ГЉ, на лијече

њима Ја, мијешб Об, мијешали Об, млијеко У Пе Гр Ми Ле Ду Кр Зе Ар,

млијека У Кр Хр, о млијеку До, нијесам У Пе Гр Ду Кр Л. Вл Мј Бо Об

Ку Св Ар До Оџ Ти, нијесмо У Ми Бо Ку, нијесу У Гр Ду Р, Нијемац Вл,

Нијемци Вл Бо, обијелио Пе, одијело Ле, одијела ЛСВ, одијела Р, одијелио

Ти, осијечеш Ле Б, осијеку Ар, осијеци Кр пијевац Л Је, са пијеском Об,

погријешио Зе, погријешили Зе, подијелит Р, подијелише Б, подијелио Кр

Вл Ти, подијелили се Л, подијел или се Ти, побиједио ГЉ, побијељело Мј,

подријекло Оџ, промијенит Св, процијенили ГЉ, раздијелио Р, ријека

Гр Вл ГЉ, преко ријеке Гр Л Кр ГЉ Бо, у ријечи Вл, ријечи Об Хр Ра,

ријешио Гр, по свијету Вл, свијећа Кр, сијело У Ми Ле Мј, на сијелу Зе,

сијела Хр, на сијела Об, по сијелима Кр, сијена (Нпл) Кр, на сијену Ми, у

сијена Б, о сијенима Ар, сијечем Пе, сијечеш Ду, несијече Ку, До, сијеку

Б, сијеци Ду Об, смијенио Вл, смијешно Об, смијеćћд Ар, у снијегу Св, по

снијегу До, на сриједи Је, Црвена Стијена Ти, стијене Вл, на стијени

ГЉ, испод стијена Ти, стријељали Вл, упријечио се Ти, успијеват Р,

цијева ГЉ, цијене ГЉ, цијепб У;

Ком: вриједно Ра, вријеме Ра, за вријеме Каш Ти, на вријеме Д,

дијете Ра, заплијенише Ра, мијешају Ра, нијесмо Ра, одијело Ри, пијевци

Ра, поријекло Каш, поријеклом Д, поцијепио Ра, и(3) стијена Каш, убије

дио Ра;

Сих: бијела По, вриједан Вр Чу, вриједније Ум, вријеме Вр Вр Крч,

за вријеме Вр Ум Бр, дијете Ум, дијелом К, донијели Лу, донијела Лу,
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издијел“ло се Џе, лијекове Крч, К, по лијески К, од Лијескића К, лијечио Сп,

лијешњак Крч, лијечиле Крч, млијеко Џе, млијека К, нијесам Џе, нијесте

Крч, нијесу Џе Лу, одијело Џе, одријешио Бр, осијече К, подијелили Џе,

погријешио Сп, поријекло К, поријеклом К, ријечи К, са дипима ријечи

ма К, ријешио Сп, сијела К, на сијело К, стијенама Лу, сриједом Џе,

тријеска К.

60, # - ије:

Jб: вријеме Ка, за вријеме Ло ДБ Ка, млијеко ДБ, одијело Ло, одри

јешт Де, осијеци ДБ, оцијeдио Љу, пијену Ка, плијени Ка, подијелли ДБ,

просијелимо Ву, размијени Дур, увриједио Ка, циједла Бе,

Бз: биједа Ти, бијеле Хр, бијели Пе, у вијеку Кр, вријеме У, за вријеме

У Кр Вл Мј Об, забијељела Ле Ду, залијечио Ми, излијечила Гр, измијенло

Пе, измиијешо До, лијечит Пе, лијекове Је, мијењаху Ми, нијесам Бо Оџ,

стијене ГЉ, подијелли се Пе, премијетит Гр, пренијели Бо, прецијенла

Ле, стријељд У;

Ком: снијели Ра;

Сих: одијелу По.

61. 5 –- је.

Jб: за врјеме ДБ Љу Ка Гл, запљени Ка, пљева Та, смјешало се Ву,

успјевали Бе, цједит Бе,

Б3.: за вријеме Пе Об, дјете Гр, предјевали Пе, стјена Гр, за свјетло

Р, уврједити Ми;

Ком. (),

Сих.: врјеме К, однјели Џе.

Једносложне замјене 5 (ије, је), како показује грађа, концентрисане су

у јб., мјестимично у бз., и то само у трновском крају. У дубини бз. талас

слаби. У сих ове ријетке замјене су карактеристичне за говор Хрвата, у

говору Муслимана и Срба, уколико их има, механички су дистрибуиране.

У двосложним замјенама процес дужења другог слога је брже напре

довао са јатом под акцентом улазне интонације. Истраживање показује

да књижевни изговор замјене 5 још влада у ком., сих и бЗ., док се такав

изговор од 5 најбоље очувао у сих и ком.

У односу на окружење, ЈВ и СИХ чине мост између прогресивнијег

их и архаичнијег иб тако да бЗ., ком. и сих незнатно модификује их.

стање, а јб., с појавом једносложних замјена, иде у правцу иб. Како, по

Брозовићу,“ Павешићу“ и Брабецу,“ у средњој и источној Босни ни

*“ Броз Фојн, 18, Ијешћ 132, Извј 237.

*** Пав. Леп. 369.

218 Брабец Особине 49.



64 Радосав Ј. Ђуровић

у једном случају нема Вукова изговора, то је много већа разлика између

јужне и средње Босне, на једној страни, него између бЗ., Ком. и сих пре

ма их., на другој. Три говорна типа — бз., ком и сих. — по замјенама

дугог наглашеног јата су најближа их., a jб. је на средини Вуковићевих и

Павешићевих разлика у Лепеници. Ако се има у виду цјелина бx. слике

од западне Херцеговине до Дрине,“ видљиво је (без обзира на разлике у

биљежењу и методолошке поступке) да су појасеви једносложних замјена

међу владајућим двосложним повијени око највећих бx. градова (Сараје

во, Мостар, Тузла). Срoдност Шурминових запажања и ових резултата на

дистанци од једног вијека оспорава претпоставку да ће двoсложне замјене

бити сведене на једносложне.
-

62. Префикс прђ у композитама има дублете прије- (рејеђе) и пре

(чешће).

a) Прв - прије

пријевод Ти Мј, пријеглед Мј,

пријећ Ра Вр, пријећ Св, пријећи Св, пријеђемо Чу Џе,

пријетежно К, пријеко Ло, пријеко Лу.

б) Прв - пре:

превоз Св, превоза Хр, преглед Гр, пресједнак Ву Б, преćднак Б,

преćеднака Л Ти, Пресједница Гр, на Преćедници Вл,

прећ Бо.

в) Прв - при

пратежно К.

Овај усамљен примјер, забиљежен у говору Хрвата у СИХ, мигра

цијски је инфилтрат из сјеверозападне Херцеговине.

63. Семантичка опозиција међу префиксима пре- и при- неутралиса

на је на штету при- само у хаџићком крају. У томе је генетска веза између

jб са средњом и источном Босном.“ У остатку јб., затим у ком и сих.

опозиција се чува. Сада је јасно да пре- мј. при- и обратно налазимо као

недосљедну особину од средине тузланске области“ до пл. Бјелашнице

и Игмана.

Сви примјери су само из говора Муслимана:

“ B.: Пецо Јекавс оазе 287-288, Буна 170-171, Ортијеш 5-6, ГП 231, ГИХ 14-16, 47,

50, ЦХ 297, 303; Вуковић П — Др. 12-18, Жепа 47, Броз. Фојн, 18, Иjешћ. 132, Извј 237;

Брабец Особине 48-50; Јахић Босна 177, Шурмин Сирајевски 188; Ваљ. Вис. 323; Пав.

Леп. 369.

“ Исп. Броз. Извј 337, Фојн 32, IIјешћ 133; Вуковић Кр-леп. 291; Пав, op. cit., 327:
Брабец, op. cit., 51; Ваљ., op. cit., 325; Куна Лаштр. 75; Ђорђ. МД 94. Факултативне

варијанте при- и пре- јављају се и у другим штокавским говорима. В. код Р. Симића,

Афф. 11, 407.

*“ Брабец, ibid.
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прекивале (= прикивале) Љу, прекрио (= прикрио) Бе, препадали Бе,

претисни Љу, претискови (= лелезови) Љу, премијетит Гр, превиђела

(= привидјела) Ле, препдвиди (= приповиједај) К.

Има и један обратан примјер из говора Хрвата:

пригне (= прегне): Нека се неко пригне. Та.

Са овима не треба мијешати ријетке хрватске икавизме у сих. и

jб (т. 99): припд се К, прибациват Та. Флуктуирајући изговор пре- мј.

при- примијећен је давно чак и у икавским микродијалектима у западној

Босни.222

Пошто се ареал ове изоглосе поклапа са ареалима других иб. дискри

минанти, вјероватно је да се ради о архаичној особини чији су узроци

фонетске природе.“

За опозицију при- : пре- у бз, ком и сих има много потврда, а

њих овдје не биљежим ради штедње.

64. Супституенти дугог ненаглашеног јата су: ије, ије, ије, и је и је.

На цијелом подручју преовлађују двосложне замјене над једносложним

у односу 3:2 (у јб: 3:4, у бз: 5:3, у ком: 2:1, у сих: 2:1). Јужнобосански

говор се издваја између осталих по томе што су у њему једносложне замје

не освојиле. У ком. и сих двосложних је двапут више од једносложних,

а бЗ., с владајућим двосложним, стоји на средини између јб., на једној

страни, и ком и сих, на другој. По неколике их двосложне замјене (ије)

забиљежене су само у бз и сих.

65. b > uje:

Jб: и двије Де У, по двије Де, коријен Де, донијела Дур, донијели

Дур, и прије ДБ Де, послије Љу, у снијег Ло,

Бз. на бијела Ку, на бијел КЗ, на бијелог Ку, и двије Је Пe Pa, č(д)

двије Вл, на двије Ар, су двије Кр, довијека Ку, донијет(и) Ми ВлГЉ Ти,

донијела Пe, Bл Је, донијели Вл, по{д) дријен Ти, заувијек Мј, у лијевој Ар,

улиево Р, малопpије Об, најприје Кр Бо, најприје Б, најприје Об, нанијела

До, напријед Л, обадвије ГЉ, донијет(и) Вл, доније(ти) До, днијела Св,

дднијеће До, понијела Вл, послије Об, пренијела ГЉ, прдциједи се Гр,

сазрије До, самријет Св, у свијет Је До, и сијено Кр, у сијено До, č(д)

снијега Св, у снијег Св, у стијене ГЉ;

Ком: ofо) двије Ра, донијет(и) Ра, донијет Ра, напријед Д, и ријеч

Ра, до ријеке Каш, низа стијене Кош.;

“ Руж. ИГЗЕ 6; исп. и Пецо И-шћа и 125.

“ Уопштавање пре- мј. при- се објашњава: (1) утицајем икавских говора на ијекавске

(Вајан Злат. I 126; Пецо, ibid.: Б. Николић, ЈФ ХХVI, 15; Јахић Босна 195), (2) губљењем

осјећања за вриједности јата и семантику односа (Решетар Зборник 160; Вуковић Ист.

82; Георг. ЛП 140) и (3) избјегавањем хомонимије у икавским говорима (Скок Рјечник

39).
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Сих: добијелог Лу, и двије Лу, на двије Крч, по двије Крч, донијет(и)

Лу, доније(ти). Ум, донијела Ум, изнијет(и) налијепо К, не мијешамо

Крч, напријед Џе, напријед“ Чу, напријед Џе, излијечиш Бр, измијени

Ум, донијела Бр, онијели Џе, дприје К, низа стијене Ум, понијет(и) Бр,

Крч, понијет Ум, иза свијета Вр, преко свијета Вр, u(3) снијега Ум, č(д)

снијега Ум.

66. 5 – uje:

Бз: донијели Об, доријечу Б, прдцијеп Л,

Сих: понијет(и) Крч, прдцијеп Лу.

67. 5 – uje:

Jб.: двдцијевка Гл, двоцијевку Дур, на дијел Љу, донијела Ло, наније

(ти). Та, најпослије ВБ, напријед ДБ, подијелимо се Ву,

Бз.: донијела Ку Пе, донијели Зе, извијести Вл, измијешан Об, до

костријети Об, и лијеву Л, напријед Ар ГЉ, дбијести Ти, днијела Ку,

дднијели ГЉ, приповијетка Л., промијењен Вл, прдсијек Б, процијeдиш

Гр, процијeди Хр, разлијегну До, разумијем Об, на ријеку Об, на сијено

Ми, у сијено Ми Ду, по{д) стијене ГЉ, низа стијене Св,

Ком: из Бијелбг Поља Д, донијело Каш, донијели Каш, изнијећемо

Ри;

Сих: иc Коријена К, двpијећ Вр, прозијевну Сп, по риjeч Крч.

68. b - gje: |-

Jб: из двоцијевке Гл, донијет(и) Ја, донијела Ло, донијели ВБ, изније

ти Де, напријет Ло, доријеши се Де, понијет Љу, потијесно Де, прдци

једам Ја, прдциједе О, по ријеч? Ка, и сијено Ка, на снијег ВБ;

Бз. на бијелог Ку, у Бијелом Пољу Р, на бријег Р, донијет(и) Ле,

донијела ГЉ, замијеташ Зе, замијешам У, замијешамо У, излијечи У Је,

измијешај Об, измијешани Бо, изнијели Р, исциједи се Ар, на лијеву Л,

напријед Пе Л, напријед Вл, нацијепаш Ду, однијела ГЉ, одупријет(и)

Вл, дко сијена До, низа стијену Оџ, низа стијене Оџ, помријеће Је,

пднијет(и) Л., примијети Об, промијешај Мј, промијени Р, прдцијепом

Б, пролијеhеш Об, у ријеку Гр, растријезни се Зе, разумијем Об, за сијено

Хр, у стиијене ГЉ, низа стијене Оџ Ти Ко, по{д) стијене Оџ ГЉ;

Ком: из Бијелог Поља Ри Д, донијели Каш, у стијене Ри;

Сих: од бијелба Лу, вјероисповијести Вр, донијели Кpч, залијепљен

Џе, у Осијеку Лу, кроза свијет К, преко свијета Бр, на сриједу Чу, ус

тијело По.

69. 5 » je:
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Jб: не врјеђамо Љу, измјешан ДБ, наљево Та, дбадеје Ву, дмјерам“

Де, дајеца ДБ, дијепа ДБ, поњет(и) Љу Гл, не процједа Ка, разумјеш Бе,

Бз: захтјева Ле, намјешћа“ Гр, подјела се Ду, прењела ГЉ, пребо

љева Ле;

Ком: разумјеш Каш,

Сих вјероисповјести К, измјешамо К, подјела По, приповједа Лу,

приповјетка Лу, процједа се К, не разумјем.“

70. У Исг и ГДИЛпл замјеничко-придјевске промјене уопштени су

Наставци старих тврдих основа са двoсложном замјеном дугог ненаглаше

ног јата. Као у Крешеву и Лепеници“ оба слога јатових вриједности су

кратка. Број југоисточнобосанских (пје) или средњебосанских (ије) при

мјера“ може се занемарити. Дистинкција квантитета између през. гл.

повити — повијем и Лпл замј ови — по (о)вијем је јасна.

Међу владајућим ијекавским ликовима налази се и покоји са на

ставцима старих меких основа (т. 415), и то само у јб. (у говору Срба),

сјеверном крилу бЗ. (махом код истих) и у сих. (искључиво код Хрвата).

Потврде класификујем (а) по говорним типовима, (б) падешким обли

цима (Гпл: Ист — ДИЛпл) и (в) јатовим супституентима (ије: пје: ије).

Jб. има и високије Ја, добрије пјесни Љу, женскије Ло, од карамич

кије Гл, нашије Дур, код нашије О, малије Ја, некије ствара Ву, некије

Дур, дбичније Гл, двије Ло, до овије Гл, из оније Гл, до оније шкana

Љу, од оније варнаца ВБ, било дније Гл, с дније Љу, малехније Гл, од)

српскије Дур, сухије хомора Ло,

старије Гл, по (о)нијем Љу ДЕ, под онијем Љу, на тијем Гл, по

тијем Де, под) твојијем Ло, су тијем О,

Б3. бијелије Гр, бијелије Вл, великије Је, великије До, дивљије срндаћа

Б, добрије Бо Ти, дрвеније До, другије Оџ, у другије Вл, живије Је, једније

До, про једније Вл, јеловије ГЉ, какије Је, малије Р, с мојије Р, мојије

ГЉ Сп Гр, нашије Л Б, некије ОБАр, некакије Ти, никакије Ку, двије Л

ГЉ Је Об, за овије Је, код овије Об, до овије До, дније Гр Мј Је До Р Св,

крај оније Св, до оније Ар, из оније Ти, дупељеније Зе, код православније

Пе, празније Вл, пуније Бо, разније ГЉ, самије Кр, свдије Бо ГЉ, старије

До, Ти, дод) старије Оџ, сложеније Ти, сребрније Вл, такије ГЉ Је, до

тије Ку, теретније Је; -

224 --- - - |-

Овако је и у књижевном језику (Прав. 25).

“ И овдје је одступање. Глагол је итеративан, изведен од мјесто.

26 Сви примјери у сих. су механички инфилтрирани. Пет од седам примјера су

забиљежени у говору Хрвата, новијих досељеника, а два од једног Муслимана који је

као покретни сточар, послије рата, боравио по јужној и средњој Босни.

227 Исп. Вуковић Кр-леп. 290.

*** У НијИБ са замјеном ије иду равноправно пје и бје (Јахић Босна 175-176, 178); у

средњој Босни је цjč, uе и ије (Броз. Фојн. 157).
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живије Хр, мојије Зе,

малије Је, дније Об, старије Об, своја је Л,

имам двија Гр (т. 389, нап. 872),

великијем Вл, на дрвенијем Кр, по{д) другијем Оџ, под другијем Об,

живијем Мј, под једнијем Ти, с једнијем Вл, с једнијем Зе, за какијем Вл,

мојијем Је, у мојиjeм Ти, нашијем Л, некијем Ти, у некијем Ти, двијем

ГЉ, двијем ГЉ, с двијем Б, по (о)вијем Ти, у (о)вијем Ле, у двијем Св,

су тијем Је, онијем Оџ, дунијем Ти, с днијем Пе Бо Ти, с днијем Ку,

Ти, под онијем Мј, пред онијем Мј, у днијем Св, у (о)нијем Ти Ку, с

покојнијем Вл, с православнијем Вл, с првијем Бо, пред свакијем Ку, са

свакијем Мј Л, свачијем Ду, са свачијем Св, самијем Ду, са својијем Ду

Бо, старијем Пе, у такијем Л, за тијем Ја Ти Оџ Сп, д тијем До, по

тијем Ку Оџ, са тијем Б, су тијем Је Зе Сп, у тијем Б, у царскијем Ку,

ни за чијем Ти,

Ком: горијем Д, и горије Д, забатије Ра, у мојие Ри, накије Ра,

двије Каш, дкресатије Ра, раније Ра Каш, такије Д:

за другијем Д, жупскијем Ра, под једнијем Каш, с једнијем Ра, нека

квијем зехом Д, у овијем Д, у (о)нијем Ри, теретнијем Д.

Сих.: двије важније ствари Ум, вриједније Ум, гдлијес Ум, другије

Џе, Еминовије Ум, зекастије Ум, јахаћије Чу, крсније Крч, од крсније

Крч, лијепије Ум, мртвије Бр, накије Чу, нашије Чу, некије Бр Ум Сп,

никакије Џе, дније Лу Ум Чу, оплетеније Џе, деталије Џе, раније Џе,

свакије Крч Сп, свакакије Ум, свије Бр, црније Ум;

старије Сп,

државнијем Лу, дрвенијем Џе, пре(д) другиjeм Бр, у зеленијем Ум,

ticтијем Џс, с јенијем Бр, коијем Бр, коњскијем Џе, мехкијем Вр, наши

јем К, са некијем Бр, с двијем Бр, днијем Ар Чу, с днијем К Бр Вр Чу,

с дније(м) Бр, с данијем Ум, првијем Ум, простијем К, својијем К Џе, са

својијем Лу, свакијем Џе, су тијем Сп К.

71. Резиме рефлекса дугог јата приказујем трима табелама са осно

вним елементима: говорни типови, варијације замјена, број потврда. Тако

систематизовани резултати илуструју изоглосе унутрашње диференцијаци

је терена, однос међу рефлексима и међу идиомима, те ступњеве процеса

дужења другог слога замјене у зависности од природе акцента.

а) f; Jб. Б3. || КОМ. || СИХ. || Свега

tije 42 127 17 50 236

uje () | () 5 6

tije 30 58 *} 18 | 10

и је 25 | 18 () 8 5)

је 5 3 () 3 }}

Свега }()() 207 21 . 94 4)2
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б) # Jб. Бз. Ком. Сих. Свега

ије 31 | 24 13 75 243

ије 103 189 16 42 350

ије . 16 27 | | 45

је 9 7 () 2 18

Свега 259 347 30 120 756

в) }; Jб. б3. Ком. Сих. Свега

ије 10 47 7 26 90

ије () 3 . () 2 5

ије 8 25 4 4 4)

ије 14 42 4 9 69

је | | 5 | 7 24

Свега 43 122 16 48 229

Табеларни прикази, а и грађа, показују да ЈБ и СИХ у погледу

рефлекса дугог јата чине прелаз између их, и со, говора. Варијанте за

мјена иду од Вукових до разговорних у урбаним срединама. Досадашња

знања о јатовим замјенама на ијекавском подручју не дају за право снима

који су готови да ове друге замјене прогласе стандардом.“

СИХ са владајућом класичном ортоепском нормом ије (< 5), ије (<

5) и ије (< 5) издваја се из комплекса. Објашњење томе в. у т. 61.

Процес иех ије, изгледа, условљен је природом акцента и фонолош

ким контекстом.“ Решетар је добро закључио да је "dugo é već u prvoj

polovini XVI. vijeka bilo . . . dvosložno u krajnjem otvorenom slogu . . . i u

završecima pronominalne i adjektivne deklinacije...“ Тиме се могу обја

снити разлике међу јатовим замјенама у примјерима типа: има и високије

: донијела / донијела / донијела. Због тога су у ЈБ и СИХ у замјеничко

-придјевској промјени оба слога двoсложне замјене кратка, док други слог

дугог ненаглашеног јата може бити и дуг. Природом акцента, фонетским

окружењем и дифтоншком дужином може се објаснити неравномјерност

замјене јата под дугоузлазним и дугосилазним акцентом према стандар

ду, тј. дијалекатска слика гдје класична замјена ије (< 5) још увијек

преовлађује у сва четири идиома, а ије (< b) само у сих. Чињенице да

у етничком супстрату СИХ има и средњовјековних изгнаника (в. т. 17

23° Исп. нпр.: D. Brozović, O nekim na čelnim pitanjima pravopisne i ortoepske nor

те, Јеzik ХХ, 12-19, O ortoepskoj vrijednosti dugog i produženog jata, Jezik ХХ, 65-74,

106-118, 142-149; S. Pavešić, O izgovoru i pisanju ijekavskog refleksa dugog jata, Jezik 4

(1974-1975), 111-117.

“ В. нап. 199. Исп. и Т. Маretić, Da li je ili je?, Nastavni vjesnik II, 151.

331. Rad 248, стр. 134. Исп. и Георг. ЛП 143.
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и 27) и да овдје и данас владају стандардне замјене двoсложног јата —

наводе на закључке да су и у ЈБ ове замјене увијек биле двoсложне, а

да су једносложне новија појава, настала дјеловањем разговорног језика

Сарајева на околину.

Истраживање, међутим, не потврђује Решетaрево учење да западна

зона ијекавског подручја (ту је и Сарајево) има "za prasl. vokale u dugim

slogovima jednosložan refleks, naročito ako ti slogovi nijesu akcentuirani, a

gotovo redovno kad su pod uzlaznim akcentom”,“ нити Вуковићево да је у

бх ијекавским говорима, сем градова, свуда двoсложан, Вуков изговор.“

Прелазност подручја у међудијалекатским односима илуструје ком

паративни преглед окружења према јб. и сих.

f; f; f;

них ије, ије ије, ије ије, ије

|цх иé, је, и је це, је, и је иe

НИВа lije ије, Njč ије

иб ије (це, је) ије (це, је) ије, ије, (је, је)

Фојница ћиč, ие, иe ине, иé, цé иие, иč, je

Сарајево fije, (je) је је

сих ије, ије ије, ије ије

јб iије, ије, Ије, је ије, ије, Ије, је Чjč, је, ије, ије

Бз. ије, ије ије, ије пје, ије, ије

Ком. fije, (fije) ије, ије ије, ије, ије

Преглед показује: (1) да је јб. мост између их и иб.; (2) да су ком и

бз, идиоми веома блиски их. (разлике су у дужини другог слога замјене);

(3) да није сих, tije (< 5), поред ије, мј их, и је и ије (< f) мј ије и ије,

између сих и их, би се могао ставити знак једнакости.

72. Јат у кратким слоговима, у зависности од фонетских позиција,

има замјене: је, е и и

73. Б - je:

бјежат ГЉ Каш, бјежим Вл ГЉ, бјежаш Бр, бјежи ДБ Бе ВБ Ја У Пe

Ле Вл Ку КашД Лу По, бјежимо Л Ар, бјежбЛАр Сп бјежале Ду, бјежала

Ку, бјежали Ар, бјежи Дур Ар Л. Вл ГЉ Ум, бјежици) Чу Лу, бјелав Ти,

бјеласа се Бо, бјелац (= огртач) Л., Бјелашнце Бе, за Бјелашнцу Ле, по

Бјелашнци Та, Бјелим (в. нап. 4) Р. Бјелице У, бјелице Л, Бјелмићи Р,

од Бјелмаћа Ар, у Бјелмиће Ле Ар, у Бјелмићима Ри, у Бјелмићим Ар

“ Rad 272, стр. 111.
233 B. Међујез додири, 164-176, Бx. типови, 26.
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Ти, бјелограб Вр, бјељац (= огртач) Л, бјеху Ар, бјеше Ду ГЉ Је Ар Вр,

бјеше Мј Ар Чу, избјеглица Ја, дбјеси До, објесе се Чу, дбјеси Де По, дбје

Ар, с доје Ву, пребјећ Ву, пребјего Ву Бо Је, пребјегло Об, побјећ Ву Ку

Д, побјегнеш Р, побјегне Ар, побјегнемо ДБ Ја ГЉ, побјеже Де Ле Хр Св

Ти, побјеже Ја Вл ГЉ Је Об, побјегоше Ти, побјегни Де Зе Ти, побјего Ву

ВБ Бе Ми Ле Л Вл ГЉ Об Ум К, побјегла Ку, побјегло Вл ГЉ, побјегли

Bл ГЉ По, субјел ГЉ; вјежбају се Ка, вјеверица ГЉ, вјенчат се Та Мј,

вјенчат Д, вјенћа Гл, вјенча Пе, вјенча се Пe Mj Зе Оџ До, вјенчамо се

Мј, вјенчају Ја, вјенчај Љу Гл, вјенчај Зе Св, вјенч'б Пе, вјенчб Об Бр,

вјенчаћу Бр, вјенчават Ја Ар, вјенчава се Хр, вјенчали се Кр, вјенчавд

Пе, вјенчаво У Зе, вјенћавало се Гл, вјенчавала Бо, вјенчавало се Ар Ти,

вјенћавали Мј, вјенчаеш Ле, вјенчање Ја Хр За До Оџ Кр Св. Ра К, вјера

Л Џе Крч Ра, вјере Бе, вјеру Чу Бр, и вјеру Чу, вјерујем КДБ, не вјерујем

Ку, вјерује Ву Ду, не вјерује Ка Мј, не вјерује Ду, не вјерују Об, вјеровд

ГЉ Вл, вјеровали Об Ра, не вјеруј Чу, вјеруј се Ка, вјерујте Сп, вјерским

К, вјероисповијест Вр, вјероисповјести К, вјероватно Је Об, вјеровања Об,

вјеронауку Каш, вјетар Пе Ле Б Је, вјетра Ум Пе, през вјетра Пе, према

вјетру Б, на вјетар Ду, вјечито Ти, вјешт Та, вјеш Је, вјештина До,

вјешај Кр, живјети Об, живјела У, живјели Је, извјестан Хр, извјесне

Хр, извјесно Хр, извјештаво Б, медвјед Каш, невјеста Ву Бе Ку Ти Лу Ум

Крч, невјесте У, невјести О, невјесту Бо, невјесте Ти, највјероватније

Об, двјери Пе, двјерена Пе, свједок Зе, свједока Гл Бр, свјетло Ум, свјетла

Де, свјеска Каш Ми, свјеског Вл, свјеском Ти, увјерава се Чу, увјерио Ри,

увјенчо Каш, свјетови Бе, човјек Бе Оџ, човјека Џе,

добронамјернике Кр, замјерити Ум, измјенама Је, измјене Об, из

мјере Ја Ле, измјери Ле, мјесто Љу Бе Де Пе Ми Вл ГЉ Б Бо До Оџ Каш

Сп Џе К, мјеста ОДБ Вл Б, мјесту ГЉ Б, Ку Џе Мр Св До Вр, по мјесту

Ти, у нашем мјесту Д, у овом мјесту О, мјеста (Нпл) Ум Крч, и мјесто

Ра, мјесто пиве Д, мјесто дјетта Та, мјесец Ло О ДБ Гл Ле Бо Ку Ти

Ри Ум По, мјесеца ОТа ГЉ Б Мј СвЗe P Pa ум, мјесецу Ло, до мјесец

У, ни мјесец Зе, на мјесец Ти, до мјесец Р, по мјесец Св. До, у мјесецу

Гл, прина мјесецу Ти, мјесеци ДБ Б Је, Вр ККа У Вл Бо, мјесецима Бе,

по мјесећини Ло, мјесечно ДБ Чу, мјесечно Р, брез мјере Л, мјеру Је,

мјери О, мјеримо ДБ, мјешалицу Гл, мјешина До, мјешине До, мјеши

не До Д, у мјешине Д, пред Мјешница Де, намјести(ти). Ум, намјес"

Де, намјестим Бо, намјестим се Об Ра, намјести се Љу, намјести Ар,

намјеста Ја, намјестио ГЉ Ум Де, намјест“ се Де, намјестите Чу,

намјерно Ја, намјене Бе, с намјером Об, намјераво Крч, намјештаја Бе,

намјештаима ДБ, примјећују Бе, на примјер ГЉ Зе До Оџ, промјер По,

размјерам Р, размјери Џе, разумјети Лу, смјети Каш, смјела ВБ Бо Наш,

смјело Бе Гр, смјело се Кр ГЉ, смјели Д, не смједо(x) Ду, не смједе Ле,

смјене Гр, смјерли Лу, умјели Ра;

запјеват О Та Љу Бе Ка ВС Гл Ја У Пе Гр Ми Р Кач Д. Сп Бр,

запјева Дур Бе, запјевају ВБ СВ, запјевај К, запјево Де Зе Д, натпјевавају

О, пјеват Ја Цу Крч По, пјеваш Д, пјева О Об ХРД Сп Вр Чу, пјева се
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Кр Оџ Д, не пјева се Св, пјевамо Крч, пјевају ОДе Је Хр Зе Оџ, пјево Чу,

пјевало се Љу Оџ, пјевале Дур Ду Кр Мј, пјевали Љу ВБ Де Вр, пјевај Дур

Чу, пјесма Дур Зе Св. До Р Оџ Ри Каш СпУм Бр Крч Сп Каш, пјесмн Дуp

Љу Бе Ар Дже Вр Чу Крч, пјесму Ло, пјесну Чу, са пјесмом Гл, пјесме

Дур О Хр Зе Оџ Ри, пјесне ЉуУм, пјесна Љу, пјеванија Ле, пјевање Оџ,

пјевач” Љу, пјенушат. О, пјешац Ка, пјешаци О Љу, пјешци Љу, пјешци

Ка, пјешака Ка, пјешацима До, пјешке Ду, пјеше Кр Св. До Ло Џе Лу

Ум, пјеше Ло Та Хм Крч, пјешке По, пропјевају Св, пјешачка Ле До,

пјешадија Бе, спјево Вр, упјени се Д, не успје Об, успјела Ку, успјешније

Ар,

горје (= горе) Љу, горјела Зе, загорјела Ду, изгорје Мј, изгдpјела Р,

дбазрје се Пе, детарјела Бо, детарјело се Гл, пригорје Лу, прострјем Де,

рјешават Ву, рјечица Оџ, рјећемо Сп, старјешина Крч.

74. Примјери из групе рje < Б захтијевају два објашњења:

a) Уз књижевно горјети и изведенице иде и горети (т. 94). Према

стању у јб. и сих овај тип је и даље споран“ Метатеза у секвенци рj

није примијећена.“

б) Архаични ликови обазрје се (стсл. обњ3њpБти) и прострејем (стсл.

прострвти) имају аутентичан рефлекс, који књижевни језик не прихвата

пошто испред р стоји консонант. Оба примјера су из трновског краја.“

75. Групе тје, дје, сје, Зје, цје имају диференцијално теренско и на

ционално обиљежје. Муслиманске говоре раздвајају на три комплекса:

ЈБ и трновски крај (1), Загорје (2) и Бјелимићи, Комска жупа и СИХ (3).

У ЈБ и трновском крају остају неизмијењене. Тако је и у ијешћ. иб“

Преко загорског моста (између р, бистрице, Љуте и г. Неретве) прелива

се ослабљен талас неизвршеног јотовања, да би се у трећем комплексу —

међу кањонима Љуте и Ракитнице, и у СИХ — готово изгубио (карта бр.

7).

Другачија је слика у говору Срба. На једној страни су ЈВ и узак појас

низ долину Трешанице у СИХ, гдје је половина лексичких јединица са

измијењеним непалаталним сугласницима, у процесу међунационалне

адаптације, уступила мјесто групама са јотованим плозивом или афри

катом, а на другој читав комплекс ЈБ и СИХ са их приликама.“

У Хрвата су ове секвенце претежно неизмијењене.

У свему овоме нема ничег нејасног пошто је позната миграциона сли

234 В. шире о овоме: А. Пецо, Судбина кратког Ђ у ијекавским говорима штокавског

дијалекта, ЈФ XXIII, 247-264; Ј. Вуковић, Горјети или горети, НЈ II, 176-180; М. Сте

вановић, Неки “спорни“ јекавизми, НЈ IV, 83-98; А. Пецо, Још нешто о “спорним”

језизмима, Стварање 3, Цетиње, 1955, 154-157.

**: В. Пецо Из језика 43.

*** Оваквих примјера има више у иб. Исп. Броз, Ilјешћ. 133.

“ Исп. Броз, op. cit., 138.

“ Исп. Пецо ГIIх 61-68.
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ка (т. 22-30) и положај подручја у међудијалекатским односима (т. 9-10).

B. још о овим питањима у т. 78 - 91.

Карта бр. 7: Групе ТБ, Д6, CE, 36, ЦБ у говору Муслимана

š СAРAЈЕВО

“S
ЗА

ХАЏИЋИ.

О -

* & јуW w *

“ŠNOSš
С

»b, (/
QYПОГ *“ и „ |

\s

ГЛАЂАТИЧЕВО „S”

oš

ЛЕГЕНДА

- Веч Нејотовани облици

Мијешање јотованих и нејотованих облика

ШIII, Јотовани облици

Како ни у једном ијекавском говору штокавског дијалекта нема укр

штања јотованих и нејотованих дискриминанти у овом степену, потврде

су класификоване по народима (Срби: Муслимани: Хрвати), описаним

просторним комплексима и фонетским секвенцама.

75. Групе ТВ, ДЕ, СЕ, ЗБ, Цв у говору Муслимана

ЈБ и трновски крај.
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затјерд Де, истјера Ка, истјера Де, налетјели Ло, дутјера Ву, отјера

Ву, потјерај Де, растјерд Бе, стјео Љу, стјела Ву Де, стјело Гл Де,

стјели Гл Де, тјерат Љу Бе Ми Ка Гл Гр, тјера Де, ушутјесмо се Де,

хитјет Га, хтјела Бе, видје Де, видјели Пе, дјевојка Дур Љу Бе Гл Де

Гр Ми Ду, дјевојке Бе, дјевојком Ми, дјевојкама Гр, дјевојка Ка, дјевојке

Бе, дједа Гр Ду Ми, дјетелина“ Ми, дјетту Гр, дјеца Ву Љу Бе Ка

Гл Де Гр, дјеце Ву Дур Бе Ка Гл Де Гр Ми Ду, дјеци Гр, дјецу Ву Ми,

з дјецом Ми, дјечаци Љу Де, дјећица Гл, дјечица Гл, игдје Бе, кудјеља

Де Ми, медјед Дур Бе Гл Гр Ми, медједа Гр, медједад Дур, недјеља Ми

Ду, бвдје Љу Ле, дојеће Гл, дојећу Љу, прандјед Бе, сидјели Де;

кисјелина“ Гр, кисјелину Ми, кисјелице Де, кисјела Ду, кисјели

Ми, осједочит Гр, дојећи Де, дојекб Де, дојекли Ву, осјећат Ву, дајетим

Ву, посјеко Де, посјеће (= посјећи ће) Де, посједио Ву, посјете Де, Пресје

ница Гр, пресједник Ву Дур, пресједника Дур, у просјеку Ву, расјекд Ло,

сјеме Ка, сјемена Ву, сјест Дур Љу Бе Гр Гл, сјес Ка, сјет (= сједјети)

Ми, сједам Ка, сједи Де Ми, сједнемо Ло, сједимо Дур Де, сједемо Де

Гр, сједе Ми, сједу Ка, сједи Ло Ка Де Ми Дур, сјете Бе, сјео Дур, сјела

Де, сјело Дур, сјели Гл, сједење Бе, сједе Де, сјекб Де, сјекира Гр, сјекиру

Де, сјекире Де, сјеннцу (= сједницу) Де, сјеницу (= сједницу) Де, сјерна

Љу Бе Де Ми, сјерната Ка, скисјели се Гр, сјећам се Љу, стјенама Ду,

Сутјеске Ду, сусједнда Гр, укисјели се Ми;

цjenaљо ЉУ Бе Гл Де Гр Ми цједиљка Бе,

Загорје.

дјеце ГЉ Хр, дјетету Ку, са дјецом Хр, дјетињству Хр, дјевојка

Ку Мј Хр, дјевојка Ку, дјевојке Ку, дјевојку Је, дјевојке Је, дјетелина Ку,

медједе ГЉ; |-

натјера ГЉ, натјерд ГЉ, натјерајте ГЉ, стједе ГЉ, Стјепана

ГЉ, Сутјеске Ку, на Сутјешно Р, хтјео Је;

дсјеко Ку ГЉ, дcјећам Хр, сјес Хр Р, сједаш Зе, сједи ГЉ, сједи ГЉ,

сједио ГЉ, сјели ГЉ, сјевер Је, сјекира Р, сјекиру ГЉ, Зе, сјеко Р, сјекло

се Је, сјеме Хр, сјемена Је, сјећам се Хр, сјећаш се Је, не сјећате ГЉ,

сусједна Хр, сусједнд ГЉ, усјечно Зе,

цједило Ар,

Бјелимићи — Кж. — СИХ.

дјеца Оџ Сп Ум Бр Ар До, дјеце Кан, дјецу Чу, дјевојка Св. Ар,

дјевојком Ар, дјевојке Оџ, медједи Ум, бвдје Ти;

кисјели К, дојећ К, дојетио К, посједи Ти, просјечно Ар, у прбсјеку

К, сјекиру До, сјекло се Д, скисјела се До, сједемо Ум, сјели Чу, сјећам

се Ум К, сјетио се До, сусједнога Оџ;

цјепанице Чу,

239 Овдје није био Б већ А. В. код Дешића, ЗБИГ 127.
*)

- - --

*** У стсл. основа је књиcђл“, и књсел“, (Наmm, Stsl. čit. 112).
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76. Групе ТВ, ДЕ, СЕ, ЗБ, ЦБ у говору Срба:

ЈБ и СИХ: дпјерана Џе, стјела Ја,

дјеца ОДБВБ Ја Пe Џе Крч, дјеце ВБ Ја, дјеци ВБ Ја, дјецу Вб, дјецо

ДБ, дјевер Крч, дјевојка ВБ Ја Крч, дјевђјка О, дјевојку Џе Крч, дјевојку

Крч, дјевојке Ја, дјевојаћка ВБ, здјеле ДБ;

засједи Ја, осјетио ДБ Пe, ocjemили ДБ, дајекли ДБ, дајекоше Ја,

пдсједемо Ја, посједу Крч, посјекб Пе, посјете Пе, посјету Пе, посјекли

ВБ, пресјекли ВБ, сјеме Џе, сјест ВБ Ја Пе, сјес О, сјеђет ВБ, сједам ДБ,

сједем Пе, сједи Крч, сједимо ДБ, сједемо Ја, сједе ДБ У Крч, сједу О,

сједи ДБ Ја, сједај ДБ, сједио ДБ Џе, сјећам се ВБ Ле, сјећаш се ДБ, сјећ

ДБ, сјекло Ја, сјекира Пе, сјетује Крч, сусједнд Џе,

цјепало О ВБ Ја, цјепкаш Ле;

Бз. и ком.

на Сутјеску Б, Сутјеске Об, дјеца Вл Б Об,

пресједник Б, у сусједном Б.

77. Груне ТВ, ДЕ, СЕ, ЗЕ, Цв у говору Хрвата:

дтјерали К, стјео К, Стјепана Ка, тјерат Та,

дјеца По, дјеце Та, дјетта Те, дјевојка По, дјевојке По, дјетелина По,

кудјеља Та, свугдје К;

ддсјетио К, осјетили По, посједа се По, сјест По Та, ејет (= сједјети)

Та, сједит По, сједне По, сједе Та, сједите По, сједио Та, сјели К, сједо(x)

По, сjеко КПо, сјекира По, сјерна По, старосједилац По, сусједи К, усјећ

То;

цjenaљо По Та.

78. У диференцијалним резултатима јекавског јотовања одсликана је

хронологија социјалних и фонетских процеса на комплексу у односу на

просторно и дијалекатско окружење, тј. фонетске дискриминанте на син

хронијској равни само су посљедица интерференције вјерских и културних

традиција, етничког суnстрата и метанастазичких слојева из времена када

су се диференцирали у национална бића. Зато стање измјена непалатал

них сугласника у вези са јод јата није исто ни по консонантским групама,

ни по народима, ни по идиомима (в. табелу фреквенције):

a) у Муслимана:

групе ЈБ и околина Трнова | Загорје || Бјелимићи, Кж. и СИХ

hemije (<ТВ) 22 : 24 27 : 8 62 : ()

ће:дје (<Дb) 36 : 6) 40 : 14 169 : 14

ćесје (< Сš) 8 : 70 26 : 24 152 : 14

Зеaje (235) 1 : () 1 : () 1 : ()

ћеи је (< Цš) () ; 7 2 : 1 14 : 1
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групе ЈБ и околина Трнова|Загорје (Бјелимићи, Кж. и СИХ

пље пје (< Пb) () : 33 2 : 10 2 : 48

бље бје (< Б5) () : 14 ) ; 20 6 : 45

мљемје (< МВ) () ; 24 () : 17 6 : 46

вљевје (< В5) () ; 2) () ; 23 () : 40

СВĆГа | 18 244 143 | 17 450 : 208

б) у Срба и Хрвата

групе с у Хрвата

ЈБ И СИХ Б3. И Кж.

< 15 : 2 36 : 2

: 24 73 : 3

će cije /... 30 : 40 49 : 2

зезје (<35 : | : | :

< Ц 1 : 2 -

пље:nje /- | : 20 : 8

бље:бје (< : 10 : 15

мље,мје (< : 23 : 23

вљевје (< : 12 2 : 26

СВСГа 145 : 133 217: 79

3 : 4

6 : 3

Кад се свуда искључе обавезне групе ље (< Л5) и ње (< Н5), оста

ле потврде за доказ јекавског јотовања немају исту вриједност. Табела

фреквенције је основ за пет закључака: (1) рефлекси консонантских група

диферснцирају се по идиомима и народима; (2) ни један комплекс ни

народ немају искључиво јотоване или нејотоване форме; (3) у православ

них у ЈВ и СИХ равноправне су јотоване и нејотоване форме, а у бз. и

ком, два пута је више првих; (4) у муслимана у ЈВ и околини Трнова три

пута је већа фреквенција нејотованих ликова, у Загорју их је незнатно

више, а прилике у Бјелимићима, Кж. и СИХ су супротне првој зони,

(5) у католика владају нејотовани облици Све ово потврђују примјери,

класификовани по консонантским групама, идиомима и народима.

79. mje - he

1) у Муслимана.

а) ЈЕ и околина Трнова: доћерам Ду, доћерају се Ми, доћерај Ду,

доћерд Ми Ду, ticћерај Гр, ишћерала Гр, ишћерано Ву, наћерали Љу,

наћерано Љу, длерат Де, дНерај Ду, čheрб Ду, поћерам Ду, прећерам

Ду, праћерају Гр, ућерам Ду, ућерд Ду; тако и лећело, шћела Ду;

б) Загорје: долeћеше ГЉ, доћерам Је Хр., доћерамо је, доћерај Ку,

дoћерал (и) Је, ишћераше ГЉ, ишћера Мј, налеће!(ти) ГЉ, наћера Мј.
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наћерд ГЉ, наћерали гљ, oблеће Је, длераше ГЉ, одлеће ГЉ, дућера Зе,

дhepaj Мј, длерд Мј, полећесмо ГЉ, Је, поћерај Је, поћерд ГЉ, преће

рати Хр, ућераше ГЉ, шућесмо ГЉ, шћераше се ГЉ, тако и Шћепан

ГЉ, не шћеде (т. 223), шћđдијагу (!) ГЉ;

в) Бјелимићи, Кж. и СИХ: долеће Оџ Бр, доћерат Р Чу, доћерам Р,

дoћера се Ар, доћерамо До Ум, доћерај Ти Вр, доћерајте Св, доћерд РЧу

Лу Вр, доћерали Ра, залеће се Лу, заћерд Вр Бр, ишћерат Ум, ишћера Лу

Ум, ишћерај До Чу, ишћеро Лу, налеће Л Чу, наћерат Оџ, наћера Ти,

наћерд Чу Ум, наћерали Вр, долeћеше Ум, оћера До, днера Ти, дућерај Р

Вр, дућерд Св, днерало Св, дућерали До, поћерамо До, поћерајУм, поћерали

До, поћерали Лу, прећерали Ри, праћерд Бр, проћера Ра, ћерат Ти До,

ћера Ум, шћедијаше () Лу, шћерам Вр, шћерали Вр Ум, као и долeћели

Чу, одлећела Ум, полећели“. Вр, шћело До, шћела Вр Бр К, не шћели

Св;

2) у Срба:

а) ЈВ и СИХ: доћераш У, доћерамо У, доћерајУ, доћерд Џе, доћерале

ДБ, ишћерај Ја ДБ, ишћерд Ја, наћера Џе, наћера Џе, дnepajО, поћерај

ДБ Ја, проћеран ДБ, ћерат О ВБУ, ућерају У;

б) Бо, и Ком: доћераш Ле Кр, доћерај Вл, доћерд Пе Об, доћерали

Пе, ишћерат Ле, ишћерд Пе, наћерат Вл, наћерај Ле Вл, наћерајте Вл,

дheрaли Вл, поћерај Пе Ле Об, поћерд Пе Б, прећерам Пе, прећерали Кр,

рашћерд Кр, рашћерали Бо, ћерат Пe, ћерам Ле Об, шћерд Ле; тако и:

долећет Б, не шћек Кр, не шће Пе, шћела Вл Б Бо,

3) у Хрвата: поћерај По.

80. дје с ђе:

1) у Муслимана:

а) ЈЕ и околина Трнова: ђеде (устаљено је: дедо, дедо био јака Ми;

исп. т. 93) Дур, ђеце Ка, куђеља Дур, пранђед Бе, шукунђед Бе, виђети

(за честе морфолошке икавизме типа видла Ву Ло, стадит се Ву в. т. 97

и нап. 284) Де, виђет Ло Де, виђо Де, вађе Де, виђели Дур, ђекад Ло,

неђе (в. т. 94 и нап. 260) Гл, Де, нађе Гл, ђе Љу Бе, не знам ђе сам био

Де, ђе Ву, ђе ћеш? Де, ђе ли Ка, ђе Ло Дур Ка, ђе Севда? Де.

У примјерима: међед Дур Ка Гл Де, међеда Вy Ло, међеде Де — ђе

< -двћ- послије испадања в.

б) Загорје: ђеверове Зе, ђевојка Је Зе, ђеце Зе, ђецу Је, неђеља Мј

Зе, неђеље Ку, неђељу Хр, виђет Ку Хр ГЉ, виђело се Ку, виђели ГЉ,

вођекан Зе, ђекад Је, неђе ГЉ Је Ку, ниђе Је Зе ђе ГЉ Ку, ђе Мј Је;

Бетелина (исп. т. 94) Мј КуЗе, ђетелину Хр,

међед ГЉ Мј Је Ку Хр Зе, међеда ГЉ Мј Хр,

сиђели Је, сиђеле Зе,

*** Исп. Пецо Гих 62.
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в) Бјелимићи, Кж. и СИХ: ђевер Св. Ар Бр Л, с тијем ђевером Л,

ћевојка Ар До Оџ. Ти Ра Сп Вр Л, ђевојка Р Ум, ђевдка Ра, ђевојки Вр,

lђевдјку Оџ Ра Бр, ж ђевојком Вр, ђевојака Бр, ђеца Св. Ар До, ђеце Р

Ра Каш Чу Лу Ум Бр, ђеци Л Лу, ђецу КЛу, з ђететом Ум, ж ђецом

Св, жђела Ум, куђеља Р Каш Чу Бр, неђеља Р Оџ Ти Ра Ри Каш Сп Чу,

пранђед Д, ђека Д, пођека Ри, ођевенија Бр, виђет Ар Оџ Ти Ри Д Чу

Лу К, виђе(mu) Лу, виђећеш Ум, виђели Вр, вође Р Ти Ра Вр Лу, вођека

Pa Лу, вођека (т. 94 и нап. 259) Лу, ђекад Р, неђе Св До Ти Ра Каш Сп

Ум, нађе Св. До Оџ Ти Ра Каш Вр Лу Бр, беђе Ти Каш Д, беђе Ри Чу Ум

Бр, двђе Чу, беђен Бр, беђена Вр, ни бђе Чу, ни де Чу, буђе Р Ти Ри Каш

Вр Чу, бнђе Ти, бнђе Ум, бнђекаре Лу, ђе Оџ Ри Вр Чу Ум, ђе-e? Бр, ђе

До Оџ Ти Каш Чу, Само видиш оне слијепе мише ђе лете К;

ћетелина*** Aр До Ра Д Бр,

међед Св. Ар До Р Оџ Ти Ри Каш Д. Бр, међет Ти, међеда До Каш

Д, с међедом Ар Р. Ри Чу, са међедом До Ум, међеди Лу, међеда Ар Оџ

Ум;

полуђела Д,

2) у Срба:

а) ЈЕ и СИХ: ђевер Крч, ђеверу О, с ђевером О Ја, ђевојке Крч, ђед

ВБ, ђеца У Дже, ђеце У Крч, ђеци У Крч, куђеља О ВБ Џе Крч, неђеља

О ВБ Џе, неђеља ВБ, понеђељком Џе, виђет ДБ, вођена Крч, неђе ВБ Џе

Крч, ниђе ВБ Џе, двђе У, 6ђе Џе Крч, буђена Крч, нбнђена Џе, свађе Џе,

Iђе ДБ Крч, ја ђе су? Крч, ђе ћеш? ДБ, bě сте дотишли? Крч, како ђе Ја,

ће Крч,

ћетелина Ја Џе,

међед О ВБ;

б) Бз. и Ком.: Ђевер Пе Ле, ђевера Бо, ђевојка Пе Ле Об, ђевојку Об,

до Ђевојачке воде Вл, ђевица Ле, ђед Пе Ле Б Бо, ђеда Кр, ђеду Пe, ђеде

Пе Бо, ђеца Ле Об Бо, ђеце Кр Бо Об, o(д) ђеце Кр, ђеци Ле, ђецу Пe

Кр Бо, и ђецу Бо, ђецо Вл, ж ђететом Бо, куђеља Пе Ле Б, Неђељко Пe,

неђеља Пе Об, пранђед Ле, пранђед Об, ђеко Ле, ђевојачко Бо, виђет Пe

Бо, виђећемо Вл, виђела Бо, неђе Ле Вл Б Бо, нађе Ле Вл Б Бо, бђе Об,

свуђе Кр, ђе-год (т.247) Кр, ђе Кр Об, ђе Пе, Ле, ђе ћеш? Вл,

ћетелина Ле Бо Об,

међед Пс Ле Кр Об, међеда Ле Об, међеде Об, са међедом Пе, међеди

Вл, међеда Б;

посиђет (равноправно је и видла Д6 Ја, стадит се Д6; в. остале

потврде у т. 97 и нап. 284) Бо, посиђели Бо, свађела се Вл, сиђет Вл,

стиђела се Кр,

242 B. Ђуровић Приб, 300 и тамо наведену литературу. Исп. примере у т. 94 под д.
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3) у Хрвата: ђевер По, неђеља По, неђе КПо, ђе По, ђе ће? Та, ђе

a.

Само старије облике од тв, дв, како показује грађа, имају Муслима

ни између Ивaн-планине, Бјелашнице, Зујевине и извора Босне, чиме се

потврђује генетска веза јб. и ијешћ, иб. По неколика херцеговачка лика

са основама твр-, двт-, дод- не искључују овај закључак јер их у нај

колоквијалнијим лексемама имају и архаични ијешћ. средње и источне

Босне.“ На другој страни, фреквентни односи ће, ђе : тје, дје у остатку

ЈБ, на Планини и високој Херцеговини одсликавају степен прелазности

остала три идиома између ијешт их и ијешћ. иб, у вези са старинач

ким и миграционим слојевима (в.Т. 22-30) и временом палатализације

дентала.“

81. сје - će:

1) у Муслимана:

а) ЈВ и околина Трнова: ćекира (исп. т. 98 и нап. 290). Ми, ćекиру

Ду, ćекиром Ду, ćерна Гр, поседово Дур, победимо Ву, ćес Ми, ćеде Де,

ćеди Де, ćео (вл. 98 и нап. 290). Дур,

б) Загорје: ćекира Мј Је Ку Хр, ćекиру Зе, ćекиром Зе, ćерна Је, ćерна

Мј, осећам Је, ćес Је Ку, ćедам Мј, ćеде Мј Зе, ćекли ГЉ, ćemи се Ку;

закućела се (в. т. 75,92 и нап. 240) Зе, кućела Је, укućела се ГЉ,

в) Бјелимићи, Кж. и СИХ: oćећање Лу, поседу Ти, преćеднака Ти Л,

ćедница Л, ćекира Оџ Ти Ра Ри Каш ДСп Вр Лу Ум Л, ćекире Р, ćекиру

Ти Св Д Вр Л Бр, ćекирдм Вр, ćелина Св, ćеме Ри Д. Сп, ćемена Сп,

ćендкос Ти, уселина Св, у белине Св, у селинам Св, ćерна вуна Св Ар РИ

Каш Д. Сп Вр Лу, ćерна До, ćерна Л, насекб Л, дĆе-ће Д, дČеко Вр Лу,

дćечени Св, дČemum Bр, дČећам Ра Сп, деетим Сп, дбећа се До Оџ, дČети

Бр, дČетили Лу, поčеду К, преćече Ти, ćедити Оџ, ćес СВАр До Р Ти Ра

Ри Каш ДСп Бр ćедем Л Ар Ум, ćедам До Ти Ра, ćеда Ар Ти, ćеди До,

ćедамо Ум, ćеде К, ćеде Ти Бр, ćеди ЛД Лу Ум, ćед ти Ум, ćете Д, ćеде

Ум, ćела К, ćедили Ри, ćећам се Каш К, ćernuo ce Ум, ćећи Св, усечено Лу;

кućелина До, до оне кućелине До, кućела купус До Ар Р. Каш Сп Вр,

кućелó P.

И лексеме са основом СВЕД, упрошћавањем скупа св, имају их, ли

кове“ ćедок. Pa, ćeđдка Ти Ра, ćедоци Д, о ćедоцима Ра, ćедоџбу Ра,

noćедочит Ра.

Потврђени су и хиперјекавизми: ćердмак Ум, ćердмаштине Л, ćерд

машка Вр.

2) у Срба:

243 B. нпр.: Броз. Извј 340, Иjешћ. 138 и нап. 73; Пав. Леп. 370; Брабец Особине 60,

62.

“ Процес је био захватио д и т већ у ХVI вијеку (Пецо Промене 166, 185).
*** Исп. Пецо ГИХ 62.



80 Радосав Ј. Ђуровић

а) ЈЕ и СИХ: ćекира Ја У Крч, ćерна Ја, ćерна У Џе, деекли Крч,

noćеде се Крч, noćедемо Крч, noćеду Џе, преćекоше Ја, ćести У, ćеда ВБ,

ćедамо Џе, ćедемо Ја Крч, ćедају Џе, ćеде У Крч, ćеде Крч, не čећам се

ćетује Крч,

кućели ДБ У Џе, кućелб Ја, кućело У, закućелим У, покućелимо Крч,

укиčели се У;

б) Бз, и ком: noćек Кр, победа Вл, преćедник Вл Бо Б, ćекира Б Бо

Об, ćекири Кр, ćекиру Кр Вл, ćекиром Ле, деецена Б, ćерна Ле Об, ćерна

Пе, дет (< осјетити) Пe, oćehajм Пе, деетио Пе Бо, доели Вл, noćедовала

Вл, noćеко Б, проčеко Пe, ćec Кр, ćедем Пе Лe, ćeđим Ле Бо, ćеднем Лe,

ćеди Б Бо Ле Вл, će na Б, ćедио Б, ćели Пe, ćeме Бо, ćедећи Лe, ćehâм се

Кр, ćети се Вл, ćе-ћемо (= сјећи ћемо) Бо, ćеко Кр Вл, тако и у топониму:

од Преćенце Пе, према Преćеници Пе, на Преćедницу Вл,

кućела Пе Ле Б Бо Об, кućело Б, кućела се Ле, укиčела се Бо.

82. зје - зе: азедеш ГЉ, обели Гр (М) и иједе Об (С). У радном гл.

приђеву фреквентнији су морфолошки икавизми (вл. 96 и нап. 276).

83. цje – ће:

1) у Муслимана:

а) ЈВ и околина Трнова; ћčnaлo Mj,

б) Загорје: ћепало Је Ку Хр,

в) Бјелимићи, Кж. и СИХ: ћедило Вр Чу, ћепало До Р Pa Pи Ум Хр

Вр Чу Бр, ћепаница Ум,

2) у Срба:

а) ЈВ и СИХ: ћčnaао Крч,

б) Бо, и ком: henaао Ле Пе Об.

У основи цвtт-“ јотовање се не врши.

84. Групe će (< cje), је (< зје) и ће (< цје) су најпоузданији ин

дикатори распростирања их, дијалекта. Јасно је зашто их нема нико у

зони В. Босне — Зујевина — Ивaн-планина — Бјелашница. Православни

који су се овамо доселили прије ХVII в., нису их могли ни донијети,“

а они који су стигли касније, изгубили су их у процесу интерференцијс

с већином муслимана. И Вук разликује умекшане спиранте с. з. и из

околице Сарајева (т. 241, нап. 573) од херцеговачког ć, 3.“

85. лje » ље: биљега Гр, брезљебицу Лу, од) жељезо Д, жељезом Св.

жељезнцу Об, кољено О, кољена Р Вл Об По, с кољена на кољено Ум,

“ Исп. Пецо, ор. сit., 64.
247 o хронологији палатализације фрикатина с. 3 и африкате и в. Пецо Једно поређење

203.

“ Вук С. Караџић, Српски рјечник 1818, Београд, 1964. стр. XIX в. и ивић ВР

101-102.
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нашеме кољену Љу, на кољену Ку Ти, до кољена Чу, пот кољена Ти К,

љевак Ми, љекара Пе, по љекара Ја, љекари МиГЉ, љекарима Гр Сп Бо,

љекобаље Бо, љето Ло Хр Св. До Вр ДБ ЗеУм, за љета Гр, прд љета У, на

љето Вл, љета Ми, љетина Гл, мљекар Де Ја Об, мљекар О, у мљекару

Ја мљекара До Гр, у мљекару О, мљекару Д, осмољетка Ра, пљева Дур Бе

Ка Гл Де Мј Је Ку Св. О, пљеве (Апл) Мј, прдљеће Бе Ка Дур Гл Де Гр

Мј Је Ку Хр Зе Св Ар До Р Оџ Ра СпУм Бр О, прољеће Ум, прдљетје

Љу Бе, на прољеће Чу, у прољеће Ду, у прољеће Ра Бр, љеб Ја Лу Б ДБ

ВБ У Пе Кр Об По, хљеб Лу Ву Ти Вр, љеба Ми Р Лу ВБ У Кр Вл Бо Крч,

хљеба Ми Је Зе Ти Чу, ни хљеба Р, хљебу Чу, љебац Крч,

окељезнчку Гл, у жељезној Вл, жељезне Гл, жељезнд Гл, изљечиву (в.

Прав. 331) Ву, љекарску Вл, љековита Сп, љепша ДБ, левши Крч, љепша

Џе, љевшега Љу, љевше Ку, љепше Ку, љетина Ка До, љетнд Св. Кр Бо,

љетне Љу, љетње Џе, љетошње Р;

биљежит Ву, бољело“ Пе, вољела Бо, вољели Бо Де ГЉ, завдљела

Бо, забиљежите Хр, забољет Је, заљечиват (в. Прав 300) Је, мљет ГЉ

Џе Об, ни мљет Об, мљео К, мљело се О, обиљежена Ку, обиљежаване Бе,

обољела ГЉ, побијељело (= постало бијело)“ Мј, разбољела се Је;

доље Кр Вл Ло, дољека Кр Вл, љети Ло Хр Ри Ум Пе Кр, љетос Вл,

прољетдс Бе Ка Гл Ку Хр Ар До Ра Сп Бр О, пројетос (т. 212 и нап.

486), прољтос Гр.

Стандардно лијевати поред лити (в. Прав. 27) нема упоришта у

народним говорима. И у ЈВ и СИХ је заљевена Ку, заљевено Ум, ижљева

До, љева Љу, наљева Та, наљева Та, пољевај Ду, ражљевају Ар, ражљева

Д О Ја, ражљево Мј, ражљевало се Сп, ражљевали Ар, саљева ГЉ, уљева

гл.

За јотовано л имам и љекове Ја, Пe (C).

86. нje - ње у њедра Кз, из Њемачке Об, Њемачку Об, у Њемачку

Р Вл, у Њемачкој Хр Р, зелењело се Хр, ископњело Св, озелењело Ум,

поцрњело Мј.

87. nje> пље трпљет Мј Хр РОџ (М) и ВБ Об (С). Уз овај књижевни

лик, за разлику од ИХ,“ Пиве и Дробњака,“ свуда стоје два пута фре

квентнији морфолошки икавизми (вл. 97).

За очувано пје (пјесма и сл.) в. 137 потврда у т. 73.

349. у гл. VI врсте са "чистијим“ формама: бољело, вдљели — преплићу се и оне са

аналошким и бдлило Гр, волли Л (в.Т. 96 и нап. 284-285). И Вук се овдје колебао, али је

. у СР ријешио дилему у корист дробњачких ликова (в. Вуковић П — Др. 73) и данашњег

стандарда.

250 o судбини глагола од придјева који значе боје в. Ивић ВР 138; исп. и Ђуровић

Приб, 298. Дистинкција између глагола са -и- и -је- у основи за ЈБ и СИХ остаје

нејасна.

*** Исп. Пецо ГИХ 64-65.

352 B. код Вуковића, ор. cit., 47.
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88. бје с бље само у побљећи Бр, побљегне Бр, побљегд Бр, сврбљет

(влада: сврбиту вл. 97) Р Хр Вр Чу (М) и Об (С). Мора да су усамљено,

их. nóбљећи“ донијели из југозападног ијекавског крила у СИХ преци

Рамића послије ХVII в.

За бје в. 110 потврда у т. 73.

89. У систему мје не даје мље, чак ни у гл. слабијалом на крају

општег дијела. Умјесто херцеговачких облика нађе се по који морфолошки

икавизам (т. 97); устаљено је мје (в. 149 потврда у т. 73).

90. вје - вље живљет У Об Вл, живљела Бо, живљели Вл, преживљели

Пe (C). У Муслимана нема ни живљет; у свих је чешће преживит К (X),

живили Џе Крч (С), К (М) и сл. (т. 97).

За стабилно вје (вјера и сл) в. 127 потврда у т. 73.

91. Јотовање лабијала није досљедно остварено ни у једном говору

штокавског дијалекта. Два су узрока томе: (1) фонетска природа јата (nue

< п5 : nje < mēje)“ и (2) мијешање становништва. У јотовању лабијала у

ЈБ и СИХочувани су само почеци процеса који је прекинут миграцијама

из југозападних предјела, па су због тога у конјугацији над књижевним

формама превагнуле аналошке. У томе и јесте разлика између ЈБ и СИХ,

на једној страни, и ИХ, на другој. У групама лb и нb, зато што су биле

прве на удару,“ јотовање је остварено свуда, и у свих, без изузетка.

92. Инвентар лексичких јединица са екавским замјенама јата, углав

ном их, и со, карактера, одређује ЈБ и СИХ као прелазна подручја.

Досадашње класификације екавизама у ијекавским говорима су непотпу

не. Пошто овдје има нешто више фреквентних а некњижевних јединица,

свему фонду одговара класификација: скавизми стандардне ијекавштине,

нестандардни екавизми општијег карактера и повремени екавизми.

93. Екавизми стандардне ијекавштине

а) Група рђ:

брезова Ло, времена Ву Бе ДБ Гл Ја Пе Ле Л Кр Вл ГЉ Је Ар Оџ

Ти Каш Сп Џе Ум Бр К, времена Ка ВБ Ми Б Св До Ри Вр По, врећу Ду,

вреће ДБ У К, у врећама Бе, ждребе Об, ждребета Об, са ждребетом Пe,

зрене У зренне Мј, највредна О, напрешњаке По, одрежеш Ле, дорежи Ву

Љу, подрезивали Ло, подрезивало се Гр, прежине Пе, реже Гл, режемо

Ду, резо Ву, срећа Дур, среће ДБ ВБ, срећу Ми, среже Та, трешња Кр,

на трешњу Де, трешње Де, црепуље О.

Етимолошко Б у прилогу ГОРЕ (Наmm Stsl. čit. 102) има замјене -e

или -и Ликове са аналошким -и в. међу икавизмима (т. 98). Једном сам

у Љу забиљежио и са -је (т. 73). Екавизми претежу на цијелом подручју.

“ Пецо, ор. сit., 65.

“ В. о томе: т. млгеuić, Da li je ili je?. Nastavni vjesnik II, 150; Белић ДИЈС 137;

Пецо, ор. cit., 66-67, Једно поређење 206-207.

255 Пецо Јекавс, оазе 292.
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горе Ло Дур Та ДБ Бе Ка Ја Је Об Ар До Пе Гр Ле Л Вл ГЉ Хр Оџ

Ти Сп Вр Лу Ум Бр К, и горе Бо Вл Мј.

б) Префикс нf:

Замјенице неко и нешто и њихови корелативи, код сва три народа,

имају само не“ Нема ни трагова некадашње јекавске замјене. Поред

примјера у т. 70, 271 и 385, наводим и ове:

неко ВуО ДБ Ка ВБ Ја У Л Ле Ду Кр Б. Вл Ку Ар Р Св. Ти Ти Сп

Бр Џе Вр Ум К, нешта Љу Ка Бе ВБ Ја Пе Гр Ду Б Вл ГЉ Је Св. Оџ Ти

Ри Каш Сп Бр Лу Чу Ум По, понека Дур Гл Мј Св. Pa Бр, неколка Ми

Бо Р Сп Чу, некад Ву Ка Ло Де Бо Ку До Каш Чу, понекад Ло До ВБ Де

Бо До Ри Бр По.

в) Лексема цеста О, на цесту Ле, на цесту По чешће се чује у не

стандардном облику теста Ло ОТа Љу Бе насталом декомпозицијом и

дисимилацијом африкате ц“ - -

г) По ЈБ, Загорју и СИХ дедо Бе Де Ми Је Ку Ти Крч, деда Је, дедо

Ка у Муслимана има књижевни статус. Значење ове лексеме није хипо

користично (в. Прав. 254) нити дервиш (Шкаљић, Турц. 213), већ онакво

како га је описао Вук (avus, СР 127) или како је код православних ђед (вл.

80). Тек у новије вријеме овоме лику се у бx. дијалектолошкој литератури

оправдано посвећује пажња.

д) Са јекавизмима од основе књиcБлњ (в. нап. 240; исп. и т. 81) у ЈЕ

и трновском крају, у све три конфесије, чују се и стандардни екавизми (в.

Прав. 61, 372) од кисели : кисели Та ДБ, киселд Ја, кисела У К, покисели

По, покиселимо ВБ, покисели Љу, ВБ. -

ђ) У топониму Београд мј. јата редовно је -e- Београд Ву Та ВБ Бо

Ти Сп, Београд ДБ Гр Је Р Џе, једном и Бидград (т. 96).

e) Префикс прђ:

У префиксу прђ-, у сва четири говорна типа (сем дијела ЈБ гдје може

бити пре- мј. при- к прђ; в.Т. 63), 8 — е:

преболит Ву, пребољет Пе, не пребољева Ле, пребјећ Ву, пребацива

ли Бе, превили Ло, преварио Та, превучем Р, превуче До, преклони се Ја,

премаставаш Зе, премдта Гр, премукли Пе, пресвукла Ло, пресрио По,

преćеко Пе, до Преćенице Ле, претресем Де Ле, прецијенла Ле, прећерали

Кр, и сл.

За прђ - прије и пре вл. 62.

ж) Остали случајеви:

дечко Ло ВБ Ја Ле Ку Мј ГЉ Сп Вр Ду, дећко Ка Ло, дечка Бе Зе

Каш Бр,

256 Тако је и у Сарајеву (Шурмин Сарајевски 190) насупрот стању у ије-шћ. иб, гдје је

не (Броз. Иjешћ 133). Више о овоме проблему и литератури В. Пецо И-шће 1 140-143.

“ Ђуровић прио, 292.
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обећање Ло Дур О Гр Ми Б Је Р Оџ Ти Ум К, обећат Гл Ја Бо Ар

Вр,

слезена Об Оџ Каш, али и: слазена Гр Ду БЉ.

94. Нестандардни екавизми општијег карактера

У овој су категорији екавизми који нису у корпусу књиж језика

ијекавског изговора, али су толико типични за цјелину подручја или за

поједине идиоме да су постали општијег карактера.

а) доље дале Ву Ло Дур О ДБ Љу Ка ВБ Де Пе Гр Ми Л Вл ГЉ Је

Об Хр Ар До Р Ти Каш Сп Вр Ум Бр Крч По, а доле Ти По;

б) овдје: беде Ву Ло Та Дур ДБ Љу Ка ВБ Пе Ми Ле Ду Кр Је Об До

Pи Каш Хр Зе Св. До Р Оџ Ти Џе Ум Крч СпК По, воде Дур Пе, вовде Ја

Та, оде Ло Де у Гр Је, овде ВлУм, и овде Та, бувде Је, еовден Ву, бдек

Св, бедека Зе Св До Каш Лу, бвдекан До, овдена Ву, бвдена Ву ЛоДБ Љу

ВБ Бр, бдена Гр, бвдна Љу;

в) ондје: онде Ву Ло ДБ Ка Де Пе До, бндена Ву ДБ, бндека ГЉ,

бндекаре Љу, -

г) негдје, нигдје негде ДБ Љу Гр Крч До Ти, нигде Ло Ле Бе,

д) дјетелина: детелина (исп. т. 75, нап. 239) Ву Ло Та Љу Бе Ка Гл

Де Л Зе,

bј зјеница: зеница Бо Вл ГЉ До Ти Сп Вр Чу Бр 1 зеница Ву ВБ Ка

У Пе Гр у зенца Крч Кf зенца Бе ВБ Де;

е) кострет: кострет У АР Ри, кострети Ри, од кострети Кр, до

кострети Об, от кострети Кр, дип кострети Ри, прес кострети Ри;

ж) недјеља: недеља Де Гр Џе, недља ВБ По, недље Љу Пе, недељу Љу,

у недљу ДБ Пс Хр, недљбм Гр, по недљи Мј, транедле Та, недеља Та;

з) на примјер: на пример Дур O Гл ДБ Бе Ја Пе Ми Б Мј Бо Об Ку

Св. Ар До Р Оџ Сп Каш Вр Ум КПо;

и) послије после ЛоДБ Крч КПо,

j) човјек: чоек Та ДБ Ја У Пе Ми Ле ДУБ Мј Бо је Ку Зе Св Ар До

Оџ Ра Каш ДСп Џе Вр Чу Лу Ум Бр Крч, човек ГЉ Ти, ћčек Де Ву Дур

Ка ВБ, Пе, чоек Ву, чоека Ле Об До Вр, човека Дур Хр, чоека Ле Ду Је,

Ум, човека Кр, човека Кр, чоека Р Ду, hoека Ву Ка, č(д) hoека Ка, у чоека

До, чоека Пе, чоека ВБ, човеку Је, чоеку Р Бр, чоеку Св, чоеку Каш, ћčеку

Ка, на чоека Чу, чоеком Вл, чоеком Је, и чоеком Ду Џе, и чдеком Бо Бр,

чоеково Зе.

Без објашњења екавизми из ове групе изгубили би на вриједности за

међудијалекатске односе и књижевни језик. Ради тога неколике напоменс:

1) Ареали разведености за све нису исти. Примјери под a), б), ђ) и

ј) су свуда, оне из групе в), д) и ж) налазимо по ЈБ и Загорју, а под г) у

ЈБ и СИХ. Потврде г) и д) налазимо само у говору Муслимана и Хрвата.
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Оваква разведеност екавских ареала показује како је ЈБ у вези са ије-шћ.

иб“ и како су из интеракције овог посљедњег са их. ЈБ и СИХ постале

мост међу овим дијалектима.

2) Аналошко-е у прилогу доле (с етимолошким јатом) настало је пре

ма овде и сл. корелативима, гдје није био јат него партикула де“. То

вриједи и за стандардно горе (в. примјере у т. 93 под a). Ликове са ре

флексом -и в. ут. 98. Обрнут процес се развио код гдје, ђе и изведеницама

(в. т. 80) у којих је е из де замијењено јатовим рефлексом према доље или

са и према љети, зими“

3) Није грешка што су дјетелина и кострет у овој групи. У књиж.

језику ијекавског изговора ипак је дјетелина (Прав. 262) иако ту није био

5 него А (в. т. 75, нап. 239). Екавизам детелина је типична ије-шћ. иб.

дискримината.“ Ове потврде показују докле је ЈБ шћакавска. По један

примјер из Л и Зе су јб. инфилтрати. Муслиманка из Зе, од које сам заби

љежио детелина, провела је неколике године уз рат у Сарајеву. На другој

страни нелогично је да је у књиж језику само кострет (Прав. 386) кад

је још у ХVI в. било костријет.“ И Вук има овај, данас нестандардни

ијекавизам.“

4) До фонетских екавизама чоек и човек дошло се губљењем групе вј

или губљењем в у сонантској секвенци те редукцијом ј у интервокалном

положају. Пошто није важно шта је било него како је сада, и овим лико

вима је овдје мјесто. Однос екавских и јекавских форми (исп. примјере

у т. 72) је 14:1.

94. Повремени екавизми

Квалификација је условна пошто их има и усамљених и више пута

забиљежених. И ови су екавизми фонетски, аналошки или механички.

а) изгорети ВБ, изгорела Об, сагорели ВБ. Примјере са рje < pВ в. у

т. 73. Дублети су и у Сарајеву.“

б) време (према времена). Ка Оџ Крч, за време Бе ГЉ По, старо време

Оџ. Зачудо, овај екавизам немају испитивачи архаичнијих босанских го
265

Вора.

258 О концентрацији екавизама у ије-шћ. иб. пише Брозовић (op. cit., 132). Исти аутор

*}: њихов прегледу DJetopisu JAZU 62, стр. 375-380.

259 Маретић Гарм. 69; Пецо ГИХ 58.

*** Исп. Броз. 4ојн. 36.

*** Исп. Броз. Иjешћ 133.

*** Скок ЕР II 165.

288 Вук СР 303.

*** Исп. Шурмин Сарајевски 189.

“ в. нап: Броз војн. 33-37, Извј 336-337; Ваљ. Вис. 323-326, Пав. Леп, 372.

Регистрован је и у периферним ијекавским говорима — у ЈИБ (Јахић Босна 199), При

боју (Ђуровић Приб294), ужичком крају (М. Ник, Гороб 625), Лици (Драг. ГЉ 43).
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в) пре Л, најпре БеУ Кр, напре Св, најпрен Ри, најпрем Ри, најпре

Је Каш, најпре Оџ, малопре Је Хр Сп, по једном и преје Л и најпро Ум.

г) после ЛоДБ ВБ Крч К До — само у ЈВ и СИХ.

д) неје Ри, неј(е) више Л. Ово би могли бити ријетки архаизми од

нĐст - нB + енкл. је - нfije.

ђ) Остали случајеви: не вреда Б, вредности Вл, ретко Вл, решење

ГЉ, напред, девер О, деда Бо, кудеља Бе, дотерало Пe, nдтера Вр; живели

Мј, поверење Б, повереник Б, лекара Је; налево круг Пe.

Сви су ови екавизми механички дистрибуирани. Потичу из војничког

живота (в. напред, налево круг) или других контаката представника овог

говора са екавцима. Пошто се и на овом подручју слушају неке емиси

је РТВ Београд и Н. Сад (нпр. Вечерас заједно, недјељни дневник, тв.

филм и сл.), природно је да се језиком масовних медија убацују повремени

екавизми и у средишње ијекавске говоре штокавског дијалекта.“

95. Корпус икавских лексема у ЈБ и СИХ је на нивоу југоисточне

Босне“ односно нешто је већи него у ИХ а мањи него у ИБ. Питање

се тиче дијалекатског супстрата (т. 35, 44 и нап. 126, 127) и односа ових

говорних типова према их и иб, које повезују прелазним особинама.

Шурминова тврдња да ЈБ чини “prijelaz od ikavštine na ijekavštinu“ (т. 47,

нап. 195) нема основа.

Све икавизме групишем у четири категорије: фонетски, морфолошки,

лексички и механички. И ова је класификација, као и друге, условна

будући да по неки примјер из једне групе може припадати другима.

96. Процес Б - и остварује се у четири случаја: а) испред сонанта је

5 + j - и, б) испред љ: 5 + љ - и, ц) испред ђ Б + ђ» и, д) испред о од

л: 5 + o (« л) - и. Тако је и у другим ијекавским говорима, а најчешће

и у стандарду.

a) 5 + j - и:

бијаше Дур Де Ми Вл Вр, не бијаше Ми, не бијаше Мј, бијаху ГЉ,

вијали Вл, гријати Ву, грије К, гријали У, загријан Ра, загријани Ар, зас

лија се Лу, насијало ДБ, дгријат ВБ, дгрије Ми, погрије (= подгрије) Ду,

огријање Вл, посијем У, посије Мј, У, посијо Хр, посијали Пе Вр, посп(j)

Вр, посијана Ми, пригриеш Вл, погрије (= подгрије) Б, сијеи Д, сије Ја

Је, сије Л, не сије Св, сијо Хр, сијала се Џе, сијало се Ја Је, сијали Бе

Ду До Вр, сијали Вл, посијо Ву, смием Каш Ум, смијем Об, не смијем Та

Љу Ја Бо ЈеУм, не смием Гл Де До, не смием Ду, смиеш Об, смијеш Хр

Зе, не смијеш Б Ри Вр, не смиеш Кр, смије Де Бо, смиč Та, не смиč Ка,

“ B. шире код Белића Ист. И 36-37, Маретића / рам. 289, Вуковића Ист. 73-74.

Исц. и Ђуровић, Ужички зборник 7. 305.

“ о екавизмима у ијекавским говорима в. Ивић Дијалек. 135; Дешић ЗБНГ 119-121;

Петр. 3мијање 51-52, 54-56.

“ Исп. Јахић, op. cit., 200-208.
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не смие ВБ, не смие Ле Оџ, не смије Ку, не смије Ву Вл До, не смијемо

Де, смију Вл, не смиу Ми Ти Вр, смид се Је, смијали се До, смију се Ум,

угрије се Ми, угрије се Ар, шћедијаше Вр, шћđдијагу ГЉ.

б) 5 + љ - и:

биљега Гр, биљежит Ву, забиљежите Хр, обиљежаване Бе, обиљежена

Ку, прибиљежа Вл,

кудиља Љу Ка Гл Бр, кудиља Гл, кудиље Гл,

недиља Љу ВБ Гл Ја Бр, у недиљу Бе, недиљу Ву.

У примјерима: недља ВБ По, по недљи Мј не зна се шта је редуковано

— и или е — пошто је у ЈБ и недеља (вл. 94 под ж).

Према кретању изоглосе кудиља, недиља у ијекавским говорима што

кавског дијалекта ови фонетски икавизми“ подсјећају и на лексичке.

Њихов је ареал ужи од -Блв-,“ али испрекидан на разним странама.“

Овдје све јединице имају ликове куђеља, неђеља“ (т. 80) у говору Срба

свуда, а у Муслимана и Хрвата у бЗ., ком и сих; кудеља, недеља (т. 94)

само у ЈВ и Загорју; кудјеља, недјеља (т. 77, 75) само у Хрвата и Мусли

мана у ЈБ и трновском крају. Облике кудиља, недиља имају шћакавци

Муслимани и Хрвати, а Срби веома ријетко. Брозовић у Фојници укљу

чује ове икавизме у морфолошке“ а и у недила тумачи асимилацијом

"s glasom (”.“

в) 8 + ђ – и:

сиђет Вл, сиђело Ар, сиђели ГЉ Је, сиђеле За.

Број примјера је оскудан, сви се односе на секвенцу -вдb- и већ су

објашњени.“ Од ових су чешћи лексички икавизми: садио, сидјела, си

дјели (в. потврде у т. 98), Јекавизми сједио, сједит већ су наведени у т.

75-77.

г) 5 + о (< л) » и:

Биоград (исп. Београд у т. 93) Вл, болио Пе, видио Ву Ло ДБ Љу

Бе Ка Гл Де у Пе Ми Ле Ду Кр Вл ГЉ Бо Об Ку Хр Св. До Ра Д. Сп

Вр Лу Ум Бр К, ни видио Де Пe Ap, волио Та Пе Л ГЉ Д Бр, доживио

Св, гдрио Ка, донио Ву Та Бе Де Пе Ми Је Хр РОџ Џе Вр Чу Лу Крч,

донио Ку, долетио Мј Вр, доспио Об, дао Та ДБ Об Ти, дијо ГЉ, дидба

“ исп. Пецо и шћа 112.
“ Ивић Дијалект. 135.

*** Забиљежени су нпр. у Лици (СДЗб. ХХVI, 182), на Кордуну (Петр. ГБК 51), Зми

јању (Петp. Змијање 54), западној Босни (Дешић ЗБИГ 124), Фојници (Броз. Фојн, 28),

Ужичком Подрињу (Н. Hirt, Derika vische Dialekt im Königreich Serbien, Wien, 1903, 18;

в. и ЈФ ХХVI, 486, 488). Изненађује да је у југоисточној Босни недиља забиљежена само

у доњем току Увца (Јахић, op.cit., 200).

*? Тако је и у их (Пецо Гих 58).

*“ Броз, ibid.

“ Броз., ibid.

“” “ В. код Пеца ("IfХ 59 и тамо наведену литературу.
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Ти, живио Ву Ка Гл Пе Ми Кр Мј Бо Је Хр Зе Оџ Сп Ум К, желио Ку

Д, зрио Је, изгорио Бр, излетио Об, изио“ Ле Св. Ри Каш Лу, касно (в.

примјере у т. 75, 81. и 93 под д) Гр, оболио Ву, облетио Дур, огладнио Св

Кр, донио Пе Кр ГЉ Је До Ти Ри Каш Чу Ка, одлетио Св, детарио Ву,

Пe Je, oтио (= хтио)“ Бр, полетио Ти, поднио Пe, nднио Бр, понијо Ло,

посједио Ву, прелетио Л, преживио Ка Кр Каш Чу К, пренио О, пресрио

Пе, принио Де, проживио Св Д, пролетио Л, разумио Гр Св, разумио се

Св Ра, разболио се Вл Мј Џе Лу, разнио Кр, расцватио се Лу, сао“ Де

Ду Л Је Ти Ум, сједио Та ДБ ГЉ Џе, садио Де Л Ар, смио Дур Љу Гл

Де Пе ГЉ Б Зе Ри Бр К, смијо Кр, ни смио Је, не смио Зе, стио“ Де Ле

Ду Кр Вл ГЉ Об P Pa Лу Ум, стијо ГЉ Об, и стио Је, хтио Об, срио

Ле РД, срио се Ар Чу, сусрио Гр, сусрио се Ри, снио ГЉ, старосадиоци

ВУ Љу ВБ Ум Бр, старосидиоц Сп, стари сидиоц Сп, смрдио Ти, сија (=

сијао) Џе, увидио Ву, улетио Об, умио Гл Де У Гр Об Ку Зе Ар Бр, успио

By ГЉ, удио Р.

У науци није оспорено Решетaрево тумачење процеса 5 + о (< л) »

и“ Са овима иду и други. Овдје су, поред стио и хтио, још и ана

лошки ликови“ стјео и хтјео (в. потврде у т. 75). Код старосадиоц

(у књиж језику: старосједилац и старосједјелац)“ иницијални вокал

другог дијела сложенице могао је настати морфолошким уједначавањем

према сио (< свл)“

97. Морфолошки икавизми обухватају гл. VI врсте на -Бmи у ко

јих је према односу носити — носим добивено живити — живим“ и

нвељмљ“

преболит Ву, болило ме Гр, видили КГЉ, видла (< видила) Ву Ло

Љу Ја Де Ле Л Бо Каш Крч, видли (< видили) ДБ Ми ГЉ Лу, видло (<

Тако је и у их. В. Пецо, ibid.

За хтио в.: Белић фонет. 93; Пецо, НJ, нc., XIII, 57, И-шћа 122-123. Ившићево

ötjeo (Посав. I 173) и сих дпио Бр добивено је аналогијом према иницијалном вокалу

ПОСЗСНTa.

-* У књиж. језику сјео и сuо (Прав. 697). У ЈВ и СИХ има још сјео Дур и Čео Дур.

279 и овај је облик објашњен двама процесима: Б + о (<л) » и и преласком групе хт

у ст. У другом се "мора водити рачуна о аналошким уопштавањима (хтјела — шћела:

хтио — стио)”; Пецо И-шћа I 123.

зе Rad 134, 128; в. и: Archiv fur sl. Phil. VI 88: Н.Ј, н.с., XIII 61-62; Пецо ГИХ 59.

“ Ивић Дијалект. 135.

**? Прав. 77.
“ Дешић ЗБИГ 122. исп. и Јахић Босна 201.

“ о икавизмима типа живили в. Решетар Лекц, 1127; Пецо ЦХ 303, ГИХ 59, Дија

лекатске особине у пјесничком језику Алексе Шантића, НJ, нc., ХVI, 317-339; Вуком.

Марг. 35; М. Стевановић, Карактер дијалектизама у језику Вука Караџића, АФФ. 5,

216-217: Ивић Дијалект. 137, Берислав М. Николић, Однос данашњег тршићког говора

према Вуковом језику, ЈФ ХХVI, 156, Дешић, op. cit., 125; Вуковић Пет. 71; М. Нико

лић, Стање континуаната јата у језику првог београдског романсијера, Киј 4, 314-320;

Ђуровић Приб, 298.

285 B. Литературу у нап. 266. Исп. још: Броз, фајн. 28; Пецо IIIX 59, HI-шћа 1 121;

Решетaр Шток. 67.

76

77}
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видило) Кр, волли (< волили) Л; загрмило Ми, гдрит Лу, гдрила (исп.

примјере у т. 73 и 94) По, изгорило У, изгорло (< изгорило) О; живит Ву

Та РЧу, прежавит К, живила Вр, живили Ло Та Хр Ти Ра Џе Крч К,

доживили Ти, преживило Каш, поскупило Лу; сврбит ДБ Гл Кр Мј Каш

Д Сп Џе, детарило се Кр, сједит По, сjедла (< сједила) По, сједло (<

сједило) Бе, смрдило ДБ, стадит Ву ДБ, трпиm ОДБ Ка Гл Пе Кр Б Ри

ДСп, трпити Пe Џе,

разумит Та Бо, споразумити Бо, споразумит Д, разумам У Кр,

разумаш Гл Ду Б Зе, разума Бо, разумила Љу, разумили К, споразуми

ћете се Кр, споразумили се По,

ублиједила Ја, црнила По,

нисам Ву Ло О Ту Љу Бе Ка ВБ Гл Де Пе Гр Ми Ду Кр Ар До Р Сп

Вр По, наси Ву Дур Љу Гл Де К, нисмо Ву ДБ ВБ Ум, нису ДБ БеУ ГЉ

До Р Џе Ум.
-

Сви су ови икавизми настали обличким уопштавањем, али су им

изоглосе различите. Прва група — болит, трпит — има густину распро

стирања у ЈЕ, док јој је фреквенција у бЗ., ком и сих на их нивоу.“

Одавде се издвајају разумит и црнила. У разумит и мј. је уопштило се

према разумио:“ у црнила и, истог поријекла, даје облику значење гл.

на — Бmи, тј. постала црна“

Икавизам нисам (према није) и сл. је равноправан са нијесам (в. т.

59-60) само у јб.; у бз, ком и сих преовлађује нијесам мада се може

чути и нисам. Истраживање, дакле, не потврђује у свему Д. Вујичића“

да су у ЈБ и СИХ нисам и нијесам, а у Загорју, Бјелимићима и Ком

ској жупи искључиво нијесам. Ови облици нису условљени националном

припадношћу.

98. Лексички икавизми од основа сt;к- и свд- обухватају само сјекира

и сједјети те прилоге горе, доље, овдје и сл. корелативе (в. екавизме у

т. 94. и нап. 259) различитих изоглоса. Најширу изоглосу у штокавском

дијалекту има сикира,“ овдје аутохтоно, сикира ВуОТа ДБ Љу Бр Бе

Ка ВБ Гл Је Ле, сакиру Ка, сикиром ДЕ ГЉ (у ЈЕ у све три конфесије),

ријетко сјекира (само у Муслимана у трновском крају: в. потврде у т. 75),

а најчешће čекира (у Срба и Муслимана у бЗ., ком и сих., в. потврде у

т. 81).

Изоглоса сидио Де Л Ар, сидјела Ло, сидјели Де од сједјети (на

сјести) према сtiо или сиђет захвата само ЈБ. Потврде за јекавске нејото

ване и јотоване форме в. у т. 75-76 и 80. За разлику од других ијекавских

*** Исп. Пецо ГИХ 59.

“ Rad JAZU cxxxiv, 129, нап. 2; Вушовић ДИХ 11, Јахић, ibid.

“ B. шире Ђуровић Приб, 298.

“ B. sveske 5-6 (1984). 398-400.

“ Лексичке икавизме cu:ира, сикирица налазимо и у Косовско-ресавеком дијалекту,

iр. у Левчу и цркеречко-негати;еком идиому; В. Симић Лава“ 132, Прилог 407, Скица
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говора“ овдје је аналошко и мј. је само у радном гл. придјеву. У

старосадиоц и сл. (в. т. 96 под г) наглашено и је исте природе.

Лексикализовани, аутохтони икавизми гори, доли, овди, нонди, негди

и сл. распрострањени су у сва четири говорна типа:

гори Ву Ло Дур Љу Гл Ја Де Ми Ду ГЉ Мј Је Зе Св. Ар До Р Оџ Ти

Pи Каш ДСп Чу Лу Ум Бр Крч К, и гори Пе, горака Ду ВлЗе, горикана

Је Ри, горакане До, доли Ло Дур О Љу Ка ДБ Гл Ја У Пе Гр Ми Ле Ду

Bл Мј Бо Је Об Ку Зе Св Ар До Р Оџ Ти Ра Ри Каш ДСп Вр Чу Лу Ум

Бр Крч, дблика У, долика Је Ра Ум К, доликана Зе, долика Зе Чу, и доли

Оџ; бвди Ја Љу Кр, водика У, води Ле Ду Мј Зе, вбди Мј, водикан Зе,

вбдика Зе, еводикана Св. Ум, еводи Св Чу Љу, еводика Ар Ум, бвдикана

Зе Св. Мј Лу Ку Оџ Ар Ти, бди Та Ја Ду ГЉ, бдика Вл, беди Вл, боди Ле,

бдик Ле, бадика ГЉ, еводикан ГЉ, негди Ло Гр Ми Ар Лу; нбнди Вл,

нбндика Св, бнди Ја ВЛ До Р.

Екавске и јекавске потврде и објашњења в. ут. 75, 80 и 94. Могуће је

да се и у гори развило фонетским путем (сужавањем вокала послије р) а да

је доли настало према гдpи“. Према овима су прилози са секундарним

јатом добили и мј етимолошког е“

99. Корпус механичких икавизама састоји се од свега 7 инфилтрата

у долини Трешанице (СИХ), које је донијело и сачувало хрватско досе

љеничко становништво (т. 27, нап. 81) из ишћ. и ишт, говора западне и

сјеверне Херцеговине“

враће трđе К, два По, припд се К, притежно (в. т. 62 под в), прина

сунцу К, смило се К.

Овако оскудна грађа изворних икавизама само потврђује закључак

да ЈБ и СИХ нису биле нити су данас икавске зоне. Доказа за погрешну

Шурминову тезу (т. 44 и 47) и Белићеву теорију о икавском супстрату (т.

35, нап. 126-127) нема ни у ономастичкој грађи.

100. Секундарно јат забиљежио сам у ограниченом фонду страних и

домаћих ријечи у секвенцама:

a) -пр x -5p » -ијер, -ијер, - јер, јер:

асвалтјерано Љу;

водиjер Ја Б Је Св, водиjер Ми Кр Мј, у водијеру Ми, водијери Мј

Хр;

кумпијер Л Ар Џе Вл, кумпијер Ле, кумпјер ВБ Џе Чу, кумпјер Крч,

кумпјера Крч, кумпјери Бе Ри Д Лу. Чу, кумпјера Ле, компјера Ле, у

кумпјере Л Вл, кумпјерима Ле Ри, с коумпијерима Ри,

“ Исп. Броз. Фојн, 27, Јахић, op. cit., 201.

292 Јахић, op. cit., 204.

“ в. нап. 259 и 260. исп. и. марковић Анчић 33-34; Куна Лаштр. 73; Ђорђ. МД.

93-94,

*** Исп.: Пецо гЗх 8 окука ГР 30-31.
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дијерају Ву,

мијер К, на мијер К, на мијер К, измјера (= измири) К, помјери се

б) -tip » -šp - -јер:

кумпјеруша Ду, кумпјерача Џе, кумпјерушу За;

в)-ра с -рђ » -рије:

откријеват Ра;

г) -ер - -šp » -ијер, јер:

бандијера Џе Крч, бандјера Џе Крћ, бандјер Крч,

д) -pe - -рђ - -pje, -pије:

потријес Зе, прострјем Де;

ђ) -не – -нђ c -није:

нијећу К;

e) -ме » —мћ - - мје:

ддмјеће Гр,

ж) —ве - -в5 - -вје:

свјештеника Пе;

з) -ма » —мš - -мије:

умијево се Ра.

Литература о овој појави је веома обимна“ а тумачења су различи

та.“ Вајан одваја миер од осталих лексема са суфиксом -ијер (нпр.

кондијер). Пошто је миер потврђено у Босни у ХV вијеку, а имају га

стари чешки и пољски, претпоставља се да је “labosniaque a pu conserver

un doublet ancien "mčrü du slave commun“.“ Поредећи стање у посав

ском икавском са говорима “у сливу Босне“ (подвукао Р. Ђуровић), Ивић

закључује да је ир - Бр средњовјековна дијалекатска иновација, извршена

прије замјене јата.“

Инвентар секундарних вриједности јата у међудијалекатским одно

сима на бx терену има ранг маркантне изоглосе. Зачудо, у новијим

“ В. нпр: вајан злат. I 233: Ившић Посав I 166-167, Ивић Дијалект. 141, 203;

Вуковић Кр-леп. 291-292, Бх типови 25, Међујез додири 168, нап. 20; Решетaр Шток.

73-74, Зборник 167; Вуком. Марг. 50-51; Пецо ГИХ 60-61; Руж. Теш. - мaгл. 239-245;

Броз. Фојн. 30-32, Иjешћ. 133-134; J. Hamm, Sekundarno je na zapadnom hrvatskom

području, Jezik I, 39-45; Куна Лаштр. 73-74; Жуљић ДВД 38; V. Putanec, Neki novi

hiperjekavizmi, Jezik XI, св. 3, 1963-64, 75-79; Марковић Анчић 47-48.

Преглед тумачења в. код Ђуровића, ор. сit., 300.

“ Вајан, ibid.

298 Ивић, op. cit., 203.
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истраживањима не провјеравају се Вуковићева уопштавања.“ Он, с пра

вом, тврди да "refleksi je – je od ir- ir“ не иду паралелно ни историјски

ни територијално,“ а прихвата да је -ap - -ијер због природе "sonan

tnog r u kombinaciji sa prethodnim dugim i“ у вријеме кад је не с ије.

Остале су недоказане и до сада непровјерене двије Вуковићеве тезе: (1)

да је -ри - -рије (пријечати) настало мијешањем “ijekavskih govora sa

normalno očuvanim ir“ и оних (средњобосанских) гдје је -пр x -ијер,

(2) да је -ир-> -je- (сјеромах) билингвално исклизнуће.

Моје истраживање показује да постоје разлике у секундарним врије

дностима јата између архаичнијих (босанских) и млађих (источнохерце

говачких) ијекавских говора. Зато ЈБ и СИХ и по овој особини чине међу

Н.Н.Ма МОСТ.

Процес се остварује у секвенцама сонант + високи вокала не само у

-пр, -ир како се до сада мислило. Та чињеница са тешањском сликом“

иде у прилог познатој тези о фонетској природи промјене.

Примјере под a), б) и г) имају све три конфесије, под в), г), e), ж)

и з) само Муслимани а под ђ} само Хрвати. Хиперјекавизам нијећу на

стао је у процесу адаптације Хрвата икаваца ијекавцима Муслиманима

и Србима. Има и неизмијењених група -ер, -ир у туђицама бандера и

кромпир: бандера Ле Џе Вр, кромпар Кр Бо, кумпира Ка. За свјештеник

B. J. Vuković, Pravopisna pravila ijekavskih glasovnih oblika, Sarajevo, 1955,

83.

Нигдје нисам чуо их ćеромах“ нити со. сјеромах“. Сумњам да

је у средњој Босни серомах кад није секира.

Именице Мунир, Бранимир, везир, папир имају стандардне облике.

Потврду за коријен (стсл. коренљ) в. у т. 67, за дјетелина у т. 75, 77,

нап. 239, и 80, нап. 242, а за кисео у т. 75, нап. 240, и 81.

2. БОЈА ВОКАЛА

101. И вокалска боја је један од диференцијалних критерија међу

прелазним типовима ЈБ и СИХ. Појава затвореније артикулације BOKČIJIа

}{){}

на бx, дијалекатском комплексу је одавно запажена“ и објашњена“,

398 На то скреће пажњу Вуком. Марг. 51.

()() Вуковић Међујез додири 168, нап. 20.

* Вуковић Кр-леп. 292.

302 Вуковић, ibid.

зоз у Тешњу је пер, мер, али вјерови; в. Руж., ibid. Исп. и Броз. Пјешћ. 134, нап. 51.

*** Пецо Гих 60.

зо- Броз. Фајн. 30; Пав. Леп, 372. Тако је и у југоисточној Босни: В. Јахић Босна 208.

306 В. Руж. Теш.-маал. 245, II38. 44-45; Броз. Нјешh. 137, 187; Брабец 1узл. 62;

Вуковић Бx. типови 24-25, Кр-леп 293-294. Жепа 46-47. Имљ. 33-34; Пецо Н-шћа I

86-95, Ивић Дијалект. 142, Јахић Босна 121-125.

“ B. код Пеца, ор. cit., 92-95.

}
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али територијално још није прецизно издиференцирана због неиспита

ности свег терена.“ Праћењем ареала ове појаве и њеног домашаја у

односу на број фонема, овдје показујем како се типови ЈБ и СИХ понаша

ју у међудијалекатским односима, на једном ширем подручју гдје је на

половима дистинкција присутност — одсутност особине.

Прелазни идиоми ЈБ и СИХ не дају се смјестити у Вуковићеву кла

сификацију босанске затворености вокала из четири разлога: (1) појава

није ограничена само на дуге вокале; (2) она није таквог интензитета да

мијења систем, (3) више је, за разлику од других босанских говора, за

хватило о него а; (4) у групи је и лабијализовано и, и то само у радном

гл. придјеву ж. и ср. рода ст. и сва три рода пл. гл. бити, што се као

архаизам не спомиње у описима босанских говора.

102. Затворенија артикулација нискога а иде у правцу оба средња

вокала: и о и е (а“, а“). По правилу ае буде само кратко, и ван акценто

ваног слога, а а9 и дуго и кратко, али и оно у Ванакценатској позицији.

Појава је факултативна, захватила је ЈЕ, СИХ и спорадично бЗ. само у

Загорју.

1) Кратко акцентовано а - а“ у групама:

c(онант) + a + o(клузив): вaеко Де Ум, евđеко ДБ;

o + a + о каоко Дур ВБ Ја Ле Ум Бр, ја каоко Ло,

с + a + c. маоло Бе Лу;

o + a + c máамо Та Бр.

2) Кратко ненаглашено а - ао у групама:

o + a + c. баорака Вл, богасми У Об, боугаоми Зе, даолеко Р Ло,

с ногаама Ло, пао му саша Чу, тепаолук (тур. tepelik) = женска капа

окићена дукатима Ву,

a(фриката) + a + c ба9ђанак Ло, причаоли Бр,

o + a + о каоко казд Ка, сви каод говоре Ка, покаотржало се Вл,

с + a + c испреклаоња се Ја, затваора Бр, ен-анаомо Чу,

с + a + о исгараобане Б, ливаода Де;

() + a + o aОко длете У.

3) Имам само четири примјера гдје ненаглашено а – а“ у истим

СĆКВCHILaМа:

o + a + c гледаом Ум, залогаој Ло, не знаом Ло и

О + a + О некаоко Ло.

3()8 iШтокавски дијалекат има двије зоне затвореније артикулације: периферијски ије

кавски говори (”Дубровник и неки дијалекти Црне Горе”) и ијешћ. СИБ и Посавине

(Псца, ор. сit., 92). Дају се класификације и према ступњевима затворености (Вуковић

Fх. ni urio:38:24-25).
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4) За акцентовано а » а“ нашла се само једна потврда: вáемо ГЉ.

5) У примјерима: богоуми У и дно“мо Об а је сужавањем ушло у

Дисперзионо поље средњег о

6) За помјерену артикулацију кратког ненаглашеног а у правцу сред

њег е (а - а“) има по неки примјер из свих зона изузев Кж.:

с + a + c вđеренике Је, не ва“ља Ву, Дамља“новићи О, земља“на Ло,

каљаеве Бр,

с + a + o Bapaегићи О, прија“тељ Гл, прија“тељи О,

a + a + о прићаети ВБ;

o + a + (): млада“ Б;

o + a + c двда“лен Ти Чу, дnaелен ГЉ, cenaератори Хр;

с + a + к(онстриктив) насељеника Оџ;

и + a + a: ntiaеце Џ;

o + a + a: уста“ше Вр.

7) Ненаглашено а » aе у секвенци с + a + о чељада Та.

8) Из ЈБ су само двије потврде гдје а с а“ у окружењу.

с + a + o jaедан Ло и

o + a + o; ка“ко Ја.

9) Затвореност типа а - е“ у секвенци и + a + о је код приe“тељ Бр,

гдје иначе може бити емј а (т. 111).

103. Слабије изражена особина сужене артикулације а у ЈВ и СИХ у

односу на ијешћ. Говоре средње, сјеверне и сјевероисточне Босне, дакле, ни

овдје, као ни тамо, не ствара фонолошку опозицију. Домашаји појаве су

у складу са приликама у окружењу (долина Жељезнице,“ Гласинац.“

Крешево — Лепеница,“ Фојница,“ тузланска област,“ ИХ“), тако да

се ЈВ и СИХ појављују као зоне гдје се губе таласи их, стандардне артику

лације и иб. помућене боје. Од овдје 39 потврда за а – aе, 21 (53,85%) је из

ЈБ, 10 (25,64%) из СИХ, а само 8 (22,22%) из Загорја. Ареал a » aе незнатно

проширује исто подручје преко Загорја до кањона Љуте. Бјелимићи и Кж.

имају боју их, типа. Тако је и у Крешеву, Лепеници“ и у Фојници,“

а у долини Жељезнице помјереност артикулације је уочљива.“ Кад је

309 Јахић, op. cit., 123.

310 Јахић, ibid.

311 Вуковић Кр-леп. 293-294; Пав. Леп, 373.

*** Броз Фојн, 1.

*“ Брабац Тузл. 62; Броз. Иjешћ 187.

314 Пецо ГИХ 33.

“ Вуковић, ibid., Пав, ibid.

*“ Броз Фојн, 1.

317 Јахић, ibid.
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Тако, онда је увлака СИХ међу их, и с6. приликама архаизам средњо

вјековне провенијенције (исп. т. 17 и нап. 52, 53) или комуникацијски

рефлекс становништва око сарајевског басена. Има право Псцо кад каже да

је узрок овој појави прије екстралингвистичке него фонетске природе.“

Вијековни страх и неповјерење поробљеног доброг Бошњанина оставио је

Више трага у артикулацији вокала него женска афектација, мухаџерлуци и

дернеци. Примјере који су посљедица тренутног психичког расположења

говорника или природе његових органа треба одвојити од оних сталних,

органских.

104. У сва четири говорна типа има случајева факултативног помје

рања средњег о у правцу у Потврде су најучесталије у ЈБ и СИХ. Према

бр. лексичких јединица гдје о » oх у односу на оне са а с а“ или а - а“

прелазни идиоми ЈБ и СИХ чине индивидуалност међу ијекавским гово

pима штокавског дијалекта.“ Процес је, дакле, више захватио о него а,

на једној страни, али није таквог карактера да потпуно мијења вокалски

систем, на другој. Средње о - oх или уо у кратким и дугим, наглашеним

и ненаглашеним слоговима, најчешће у окружењу сонаната и оклузива,

али и других консонаната.

1) Кратко акцентовано о - ох, у групама:

() + o + c дувај Крч, дувб Об, дувом Ти, дувије Зе, дуни Гл Об Крч,

дунај Џе, дунијем Св. Ти, из дуну страну Ле, дун Р Каш Бр, дунда Дур

Ми До ГЉ Ар Џе Крч Ка, дундар Бр, дувде ВБ, дувца Лу, дувцама Ло,

o + o + о боугами“ Ву ДЕ ДБ Гл Кр Бо Зе Об Вр Бр, боугам ВБ У

Вл, па бдугме Ло, бдугати Ло, бдугат Вл. КöУбила Ло, как коYга Св, на

nдутоку ГЉ;

o + o + c богоумилска Вр, бдулан Је Лу, бдула(н) Вл, гдУведа Зе,

гдунамо Лу, коуват Лу, коула Мј, кдуме У, коулко Ву Чу, кдују Зе, коуње

Лу;

с + o + о мајдук Ло, не моугу Ло, ноугу Св, строугу Ло,

o + о + к: коузе Бр, поустуле (= ципеле) Бр, поУшто је Лу;

с + o + c воХлове Бр, мдуреш Крч,

к + o + c xдyни Ву, xдустđлд Ар,

a + o + c кириџдувало се Та;

с + о + к: воуза Вр,

*** Пецо И-шћа 1 94.

319 Затварања или дифтонгизацију o спомињу и други дијалектолози, најчешће на

периферији. Исп.: Петр. Змијање 29-30, ГБК 37; Дешић ЗБИГ 41; П. Ивић, Прилози

познавању дијалекатске слике западне Хрватске, ГФФ у Н. Саду VI, 200; B. Finka — А.

Šojat, Karlovački govor, HDZb, 3, 81; Драг. ГЉ 54-55; Пецо И-шћа Ј 97, Баотић Дерв.

53.

*** У их, азасуми — богуми а је свјесно замијењено са оУ да би се прилошки израз

ласовним склоном удаљио од основне ријечи бог” (Пецо ГИХ 35-36). Ишћ. западне

је има бЗУгални (Пецо И-tiha i 97).
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o + o + a, доУшд Та;

() + o + а дућу У, дућеш Бр, колко дући Бр,

() + o + о дубоена Ка, дуколо Ло,

() + о + к: дусташе Крч.

2) Наглашено д с бу у секвенцама:

() + o + ц: бувде Бе, Је, бунде Ка Ле, бун Та;

с + o + о евоуди Љу, моуда Ву,

o + о + к: скоушо (кола могу сад ско ушо) Ло,

o + o + о ббугме Ка;

o + o + c: вагбуна Вл,

o + o + а дбуђу Крч.

3) Кратко ненаглашено о се од у страним и нашим ријечима:

o + o + c доктор Та, доктоуру Вр, доктоури ГЉ, директор Ду,

катоулпка По, доувуда ГЉ, поулувер Крч,

с + o + о пољоуправредном Ву, из кожнзулата ДБ;

o + o + о: коУлко го хоћеш Оџ;

o + 0 + c у коунцолариу Та, поУвори Љу,

к + o + о у соубу Ло,

() + o + о охбуци Ти.

4) Најмање је потврда за ненаглашено о - бу у окружењима:

o + o + c у школу Ву, с Фатбум Ку;

o + о + к: рајтбузне Та,

с + o + c: разговбур Бе.

5) Имају неколике потврде у бЗ. за дифтонгшку артикулацију затво

реног оз“

будгами Об, Убвде Је, Удвце Ми, уоčелина Св.

105. За мало затворено е има најмање потврда из сва четири типа,

највише из јб. Има га и у Фојници “u susjedstvu palatalnih” suglasnika

i vokala i“.“ Поред овога е“, тамо је и право затворено е (е) < 5, е, и

Природу јб. е“ је тешко утврдити без лабораторијских испитивања,“ а,

изгледа, нема му ни закона у којим се позицијама јавља.

“ Тако и ишћ. западне Босне (Пецо. ibid.). У сив уо « o « 4 (в. шире Броз. Иjешћ

136-137).

322 Броз. Фојн. 14.

Методом експерименталне фонетике могу се показати природа и разлике између

e « Б на разним странама (исп. Ивић Дијалект. 207-209; Рем., СДЗб ХХVII, 13-16) и

сваког другог е на периферији штокавског дијалекта.
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У ЈБ и СИХ e“ - е, кад га има, чује се најчешће у кратким (нагла

шеним и ненаглашеним) слоговима у окружењима: о + e + о, с + e + o, a

+ e +o, () + e + о, с + e + a, c + e + к, с + e + c, o + e + c, o + e + (), а + e +

c, a + e + К, о + e + a, a има и 8 потврда за е - ен у истим позицијама:

1) Наглашено кратко е — ем:

неидља Џе, у неидљу Ву, теuneаук Ву,

преича ДБ;

чéитри Та;

глеидала Об, jeис Кр, креисат Ло, неије Ка;

eито Љу.

2) Ненаглашено кратко е с еи:

Граде“љна Ар, Гобеиловина По, у недеиљу Ву, печћење Ка, родитеили

Љу, тенгоба Кр, ципеиле Љу, ћеимерике Ло,

дд. Њеи га Ми;

Čће и ш Ло,

негде и О Дур, нбде“ Гл, еводе икана Зе, бдеик Св.

3) Наглашено е - ču:

мéисо Ло,

неим{ам) ништа Д, неима Ло,

неисе Де.

4) Ненаглашено е - ем:

задњеи га Ти, опреизан Де;

нареидаш Б;

дněи Де.

5) Из хаџићког краја имам примјер за дифтоншку затвореност месо

Ло.

106. За нашу науку о језику, мислим, биће вриједне потврде са те

рена ЈБ и СИХ за затворену, лабијализовану артикулацију високог и Х

Хи. Овако Уи, слично руском и у битњ, чује се у сва четири идиома, али

само у забаченим селима, и то од старијих информатора. Биће да је то

архаична особина из старосрпскохрватског периода, која се може додати

двама доказима проф. Бошковића“ да је сх. језик у то доба имао глас

у (исп. стсл. бити, биле). Није случајно што се у Повељи Кулина бана

(1189) пише у иза лабијала (исп. и т. 14).

Све се потврде односе на радни гл. придјев од бити (в. т. 101). Имају

још двије сх. лексеме са Уи, али и овдје уз лабијале, и један турцизам:

*“ Бошк. Уп. грам 34. И прасловенски има у к индоевропског а,
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буила Кa Бе ДБ Ум Бо, буила По, буила Вл, буило О Ло, буило О Ка,

буало д Ку, нала(т) те бупло (= проклет био!) Ку, буили Ву, бупли О

Каши, буuли ДБ, буuли ДБ;

вyahéм Ву,

ма па Уалла (= сигурно, исп. и Шкаљић Турц. 343), ма па Уилла

згазит ме и готово Ум.

107. У сва четири говорна типа, као реакција на архаичнију затворе

ност вокалске боје, јавља се, у стању поремећене стабилности, и отвореност.

Имам потврда из сва четири типа, највише за о - о” и и - и “, упола

мање за е - е“ и у » у“, а никако за а. У односу на архаичну затвореност,

отвореност је овдје рецентна појава. Како се види по литератури, има је

у периферијским, билингвалним срединама,“ а и у унутрашњости — у

виду реакције на затвореност.“

1) О с оa, ao:

a) кратко ненаглашено о с оa:

код) до“маћина Ле, ко-мисија Та, небо“дери Оџ, námoака Ум, задо“-

вољан Хр, не моаре Ву Р, послагали Ум, прекоаландују Вл, очвако ДБ, ко

боajáги Лу;

б) кратко наглашено о » o“ или а“:

nдатоком ГЉ, доабра Љу, дан Л Р Де, дана Је Де, дани Бе Ми Вл,

данај Лу Гр По, дана До По, дано Ву, даније Бр, не моагу Ја, донда Вл,

д“ндар Вр, п-бандар Ум,

čiон Де, дони ГЉ, довај (= овај) Вл, денога Дур, а онда Вл,

ц) Ненаглашено б - би:

д(д) доктоара Та, сухије хомбара Ло, свезби ВБ.

2) И - uе,

a) кратко ненаглашено и с иe:

Али-бегу Ку, на брзине Вл, брдиела ВБ, у виду јаета У, газиелице

Џе, доли“баша (= онај који ломи крсни колач) Кр., кдлиеба Ло Оџ, прет

коли“бу Л, с колиема Ло, Мили“воје Зл, фамиелиа Гл, фамиелије Хр,

фамиелие Та, фамиелии Пе; покриевено Оџ; ћетиер Та, добавие ми У,

накупиевај Вр, ни“је ДБ Л, дпиешб Л. Ку, побиели се Бр, подиегла се Вл

Ву, приетегни Ву, долие Ву, колиеко Ри, негдие Дур, осием Ло,

б) кратко наглашено и - иe:

циепеле Сп, муслиеманска О;

ц) наглашено а с пе:

naесbno JI, приечд Л.

“ Исп. Пецо Стр. утицаји 323.

*** Исп.: М. Симић обали 54; Јахић Босни 125-127; lieuо Соц. промј. 42.
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3) E са се нађе се ријетко, али само у кратким слоговима:

зеaљаница Џе, деведро Ум, бедеана Ка, прије“ Б, увео че Крч,

од ње“га Џе, пе“pисд Кр, а бе“л би Ву,

4) Најзад, по неколика примјера за у с уо и у » у“:

докуоменат Вл, Куер-ан Вр, у Суелејмана Ја, на оxм Ум, уокрадена

Бе, уоза ме Л,

куепио Д, мyозе Лу.

Из систематизоване грађе о вокалској отворености не види се неко

правило. Ипак, јасно је да је појава више условљена дужином слога а

мање окружењем. Од 87 потврда, 81 (92,75%) иде на кратке (наглашене и

ненаглашене) слогове. Неупоредиво је већи број за стандардну артикула

цију, и за то их не наводимо. Нема основа за какво територијално или

конфесионално диференцирање грађе. Можда случајно није забиљежен

неки примјер за у X уо у Бјелимићима.

108. Из досадашњег разматрања вокалске боје у говорима ЈБ и СИХ

може се закључити сљедеће:

1) Систем је нестабилан. Од стандарда се разликује појавама затворе

није и отвореније артикулације. Прва особина је архаична, вјероватно из

средњесрпскохрватског периода, најизраженија у јб. типу, али и другдје,

друга је рецентна, свуда присутна као реакција на поремећену стабил

ност. Тако се у међудијалекатским односима комплекс ЈБ и СИХ јавља

мостом интерференције их, стандардне и иб. помјерене артикулације.

2) Затворену артикулацију могу факултативно имати ниски а и сред

њи о, е вокали. Затвореност а иде у правцу и о и е. Отворени могу бити

највише о, и, мање е, у, а никако а. У потврдама за затворено и уз лабијале

може бити да је сачувана архаична особина. Та чињеница би тада била

вриједна за историју језика и упоредну граматику. На цијелом подручју

неупоредиво је већи број потврда за стандардну артикулацију.

3) Промјене у боји су условљене квантитетом слога и фонетским окру

жењем, али без прецизнијих правила. Експериментална мјерења овдје

нису била неопходна пошто промјене не доносе нове фонеме него вари

јанте стандардних. --

3. МЕЂУСОБНЕ ЗАМЈЕНЕ ВОКАЛА

109. И овдје су, као и у другим говорима, забиљежене различите

нокалске алтернације, условљене асимилационо-дисимилационим просе

цима, помјерањем артикулације, етимологизирањем или пријемом де

формисаних варваризама. Прегледаћемо међусобне замјене вокала поје

ДИНаЧНО.

Вокал а

| 10. a - o
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a) У нашим ријечима:

ливода Ти,“ на лаводу Ја, на лаводама Џе, у салошу“ Дур, сало

ши Дур, уклоњато (према уклонити) Ја, забовљај Ву, испреклоњам се Ја,

дтворат (према отворити) Ку, дпвора(ти). Ку, датворб Ку, долеко Ло Ја

Bл Бо ГЉ, недолеко Џе (чешће је далеко Гр Де Бо Об Ра Р До Хр Је Бр,

из далека Џе), дндолена Чу, дполе Чу, сом (= само) Бе.

б) У ријечима страног поријекла:

из гарочбине Б, у коунцулариу“ Та, понаша (грч. таwayна; исп.

Скок ЕРШ 597, Вук СР502) Кр, митрољез Вл, пушкомитроље, Б, hopana

Бе Ка, ћдрапе Ка, идрапе Л Ри, чopanu Чу Лу Бр, höрапа Ка, иднак (тур.

ganak) Ле, усто“ше Вр, ко бо“јаги Лу, контро Оџ Бр, стао контро Оџ.

У ликовима ћорапа, чорат и нема алтернације пошто је тур. gorap,

gorab (в.: Шкаљић Турц. 164; Пецо Турцизми 162, 227). Тако говоре само

Муслимани у ЈВ и СИХ. Православни и католици, свуда, и Муслимани

у бЗ. и ком. имају чарап Ти, чарапе Ле Мј По, чарапи сукнени Ар, под

чарапом Ти, под) чарапе Ти.

У СИХ, гдје је забиљежено дполе (в. потврду овдје под a), чешће је

дтале Чу Лу Ум.

в) Стандардни итеративи гањати, гоњати (регsequi) свуда су уста

лили морфем гоњ- на штету гањ-: гдњам Ле, гдњаш Крч, гдња Пе Ми,

гоњају Бр, гоњају се Ја, гдњајУ Ле, гоњб Ду Кр, гоњали Хр, гоњали се Је,

гонали Вр.

| 11. a - e

а) маремица (иначе је: марамца Бе Љу, за марамцу Бе Сп, марамцу

Ја) Бе, коњеници“ Пe Ри Сп Ум, обрењаћу (= обрамњача, торба уп

pтача, исп. Вук СР 447), пријетељ“ (али и пријатељ Ду, прија“тељ

Гл, приатеља Ра, пријатељу Је) До Вр По, приетељ Џе, пријетеља Гл,

с приe“тељом Бр, пријетељи ВБ, за пријетеља К, спријатељили се По,

земљене У Мј ГЉ, можђени О, повремпирла се Бо, успоревили смо Ра,

дтеле (напоредо са: допале Ар Ти, отале Сп) Зе, отелен Чу, ćympe (уз

ćутра Пe Р; исп. ликове са а с и у т. 133) Ра Д, преćутре Д.

б) У ријечима страног поријекла:

**? Тако и на разним странама БиХ. В. нпр.: БХ ДЗб. V. 25, БХ ДЗб II 17; Решетар

ПШток. 101, Петр. 3мијање 31-33; Жуљић ДВД 40; Павл. Јајце 109-110; Пецо ГИХ 35,

ГЗХ 52.

328 Није страна (исп. Јахић Босна 132) него домаћа (исп.: Скок ЕР III 194; Елезовић,

СДЗб. VI 197, Белић ДИЈС 28). Замјена а са о је под утицајем мађарског (в. Симић

Левач 144), а донијела ју је инверзна, аустро-угарска струја (в. т. 30 и нап. 105).

“ B. објашњење: Пецо ГИХ 36, Белић дилс 29.

“ има га и Јахић у околини Рудог, Сокоца и Фоче, ор. сit., 129

*** Овако и у сјеверној, сјевероисточној и западној Босни (в.: БХ ДЗб. V. 25: Дешић

ЗБИГ 36).
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меза (перс. mázá, тур. mezе) Крч, офензива Ло, кадер (тур. kadir) ВБ,

катастерска приод (у О у катастру) Хр, захалекала-e Џе.

Алтерација а - е, дешава се, како показује грађа, увијек иза сонана

та, најчешће иза палаталних у неакцентованим слоговима. Изузеци могу

бити туђице. Природа алтернације је објашњена.“

в) Нема потврда, и поред упорног трагања, за давнашњу промјену

ра - ре у јб. и бз. типу. Изузетак су Кж., одакле потичу свега три пот

врде за рест-, и ЈБ са двије за вреб- Дакле, свуда је врабац, раст (рас,

расти, раст), али неће бити изненађење ако у предјелу пл. Височица —

p. Слатиница — Неретва — Ракитница каткад изрони само рест-, а у ЈБ,

у хаџићком крају, само вреб

врабац Ле Чу ГЉ Вл, врабаца Ле Чу Вл ГЉ;

рас Ле Вл, расти Чу, расти Чу, раст Ло, раст ГЉ, расте Вл ГЉ

Ло Ле У Је Ри, узрасте Је, нарасту Ву, растд. О Бе Ка Гл Ја Пе Гр Ле

ЛоЧy ГЉ Вл Об, дорасто О Бe KaГл Ја Пе Гр,

вребац Ло, вребаца Ло,

изресте Сп, одресте Ти, доресто Ри.

Потврде за рест- у Кж. нису никакав проблем, јер су импорти из

цх, одакле потиче већина становништва ове зоне (вл. 27). У ЦХ “svi kažu

rébac“, а и “resti je mnogo običnije”.“ Прелазни типови ЈБ и СИХ, према

овоме, остају изван III Ивићеве зоне,“ гдје би било мјесто хаџићком и

крешевско-лепеничком“ да има више потврда. Тешкоће су код их и ком.

који имају архаизме, али не иду у класификацију. У их је: врабац. —

вребац, расти — рести“ у ком расти — рести, а врабац. Природа овог

феномена је објашњена,“ али је спор о жаришту феномена.“ Прилике

на терену ЈВ и СИХ бацају још свјетла на проблем. Ареали изоглоса ра -

ре (врабац / вребац, расти /pecти) и ро- ре (гроб — греб) не иду заједно.

За гроб— гребу ЈВ и СИХ в. потврде у т. 116. Ако је у ком. ресте, а јесте,

импорт, шта је са владајућим греб у јб. Муслимана, махом старинаца?

Јасно је да ра - ре и ро - ре у прошлости нису имали територијално

исте домашаје, а вјероватно ни временске.

112. Према стандардном а имамо и у прилозима:

*** В. Белић ДИЈС 18, Вуковић П.-Др. 8-9, исп.: Дешић ЗБИГ 36; Јахић, op. cit.,

129-130.

383 Пецо ГП 238.

“ B. Prace filologiсzne XVII 2, Warszava, 1864. 383-393.

335 Није јасно да ли је овдје: вребац / врабац - расти (исп. Вуковић Кр-леп. 294)

или вребац — ресте / расте (исп. Пав. Леп. 373).

*** Пецо ГИХ 34.

337 Решетар Лекц. I 100, Шток. 10); Вајан Злат. 1255, Белић, ЈФ VIII 638; Пецо, ibid.,

Ивић, ibid.

“ Исп. Пецо Јекавс оазе 282-283.
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а) дости (само у Срба у трновском крају) Пe Bл Бо, иначе је доста

Бе Оџ Вр,

б) вазди Љу Вл Мј Сп Ду; уп. и: вaзда Бо ГЉ Је Ку Зе До Р Ти Џе

К Лу.

У jб. је вазди, у Бјелимићима и ком. вазда, а у Загорју и сих вазда

и вазди. Промјена је аналошка. Дости је дошло према двјести, тристи,

а вазди према три дни. И данас се овдје могу чути запретани остаци

дуала: двјести Џе, тристи шесет даја Ку, три дни Сп.“

в) сјутра, сутра » ćутри, сутри у јб., трновском крају и Загорју.

ćутри Пе, сутридан Ло Ка Кр Ми Зе По, ćympидан Вл Об Зе, пресу

тридан Ка Ло.

г) Нема алтернације а - и у компаративима од мален, далек и дуг.

Само сам по једном у СИХ забиљежио: даље Чу, најмање Лу, камо је и

мј. а дошло регресивном асимилацијом уз палатале.“ Свуда је даље Ву

Ло ВБ Пе Ле Кр Об ГЉ Вл Ар Оџ Каш Сп Џе Чу и мања Ло Гл Ми Б Ку

До Вл ГЉ Ри Сп По. Појава је распрострањена у многим бx. говорима.“

Нигдје се не говори дажд. Свуда је киша. Али у изведеници даждев

њак (в. Прав. 250) a » и диждењак ГЉ Гр, диждевњак Ле Ду Чу,

звиждењак Ло Ка. У Вл је кишавац.

д) Двапут је већа фреквенција гл. ићи - префикс из са -и- него са -а-

Обје варијанте су једино равноправне у сих, и ком: У jб. нема потврда

Са -d-,

изић Сп Оџ, изађем Ло Кр, зађе (= изиђе) Љу, изађеш ДБ, изађе Л

Ум Оџ, изађе Гл, изишб ГЉ Р, изишло Та Ка, изишли Ду Об, изиђи Ум,

изаћи Вл, изашд Ум Д Ми, изашла Бр, изашли Ду Лу.

Слично је стање и у сложеници св. + ити која има варијантску двос

трукост. Двапут је чешће сић него саћ.

саћ Ло Де Оџ, сађем Ло Де Ду, сиђе Де, сишб Л, сишли Де;

саћ ГЉ, сашб Вл Зе, сашла Зе, сашли ДБ.

ђ) Имају двије потврде за бак мј бик из околине Улога:

бак Је, бакова Је.

*** Има и других објашњења. Решетар помишља на угледање према гори, доли (Шток.

101) или на утицај чакавског (Rad 255, 184). Пецо (ГИХ 35) прихвата Вајаново тумачење

о два прилога: do syti 4 do syta (op. cit., 257).

340 Исп. Решетар IIIток. 17. Овдје би могло бити и < њ или према виши, нижи, шири.

Тако и Ившић, Lik duždevљ prema dљždevљ, Prace lingwistусzne ofiarowane Janowi Ba

uduinovi de Courtenay, Кrakow, 1921, 68-78. Белић претпоставља два коријена (ДИЈС

50).

*** Исп.: Решетaр, ор. сit., 97; Жуњић ДВД 40, Шурмин Сарајевски 190, 201. Биљешке

166; Броз. Фојн, 12-13, IIјеuh. 134; Брабец Особине 64; Пецо ГИХ 35; Куна Лаштр. 90;

Јахић Босна 130-131.
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113. a - у

a) У нашим ријечима:

богуми (исп. пр. у т. 104 под 1 и 5). У, зјутру (према ујутру). Об,

тако и: ćyтру вече Бо,

б) У туђицама:

гарубин (исп. пр. у т. 102 и 110 под б, има и карабан ГЉ, К,

гарабин Оџ) Џе, из гарубина Оџ, у кунцуларијама (исп. т. 110 под би

нап. 329). Вр.

в) У прилогу са:

су тим О, Каш, су тијем О Сп К, су с там Вр, су ћам Ву, су чим

Ле, су једном ГЉ, су двије Ја Мј Зе, су два Мј, ГЉ, су пет Оџ, су шеснес

Ри, су обое Шу.

Уз замјенице и бројеве у из сх мј а из св, као у ИХ“, источној и

југоистичној Босни“, имају свуда сва три народа.

114. У ЈБ има случајева да се на мјесту редукованог кратког, најчеш

ће неакцентованог, а (< њ) јавља неутрални полугласнички елеменат у

окружењу з+ 3 + н, m + 3 + к, с + 3 + m:

казан (чешће је казан Гл Гр Ле, казна Ка) Та, е- тако О, токо Ка,

никока Лo, naеcamó Л.“

Вокал о

115. o » у

a) У ријечима страног поријекла:

у dеродруму (књиж. аеродром) Ја, апцулут (лат. absolutus) Сп, вагун

(енгл. waggon) Та, у вагуну Ка, вагуне Ло (само у ЈБ, иначе је вагбуна

Вл, вагона Об, вагона Ку Хр), дулаф (перс.) Дур Бе, дулаф Дур Бе, у

дулафу Дур Бе, директур према лат. director (само у ЈБ и СИХ, чешће је:

директор Дур, директор Ми Кр Ти) Сп, директура Ми Сп, доктур (исп.

фр. docteur) Та ЛД, и доктур Д, доктуру Вр, доктури Мј Је, доктура

Је Бр (двапут је више потврда за стандардни лик или са ох: доктор Ву О

Кр Је Оџ Ри, доктоур Та Ра, доктору Ву Ја, доктору Та, доктоуру Вр,

докторе Та Пе, доктоури ГЉ, и докторима Кр, доктора Ти, обд) доктора

Та), катулак (грч. кабоХикбc.) Цу, катулаци Та К (има и католик Ле,

като7лика По), кумплет (лат. completus) Св, у кумплету Л, кунубар

Чу, на кунтралу (фр. contrôle) Та, куфер (њем. Коffer) P, скумбинард

(исп. лат. combinatio) Гр, плафуни Д, професур Ву Оџ, професур Л., про

фесури Каш, рамуника (тал. harmonica) Св, хармуника Сп, армунике

У, уз румунику Св, с хармуникама Је (забиљежено и рамдника Љу, уз

армднику Гл, хармонике Оџ; у народу је чешће музике).

*** Пецо ГИХ 36.

“ Јахић, op. cit., 132.

*** Исп. Драг. ГЉ 52.
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б) У нашим ријечима:

бугме (у Ка и ббугме) Ло, бугам ВБ (чешће су потврде: богами Бр

Б, богам Вл Зе Ар До Ти Ум, исп. и примјере у т. 102 под 2, 104 под 1 и

нап. 320), дуговоре се Џе, одунуд Чу, унђе“ Џе Бр, унда К, откулута се

Оџ.

Прелаз о у у је битна особина вокалског система периферијских ије

кавских говора на западу.“ У ЈВ и СИХ, види се, она нема већи ни

обим ни значај него што га има на југоисточном их крилу“. У ријечима

словенског поријекла процес је заустављен на лабијализацији, а гдје је

ишао даље, има ток: о » ох - уо - у Код цивилизацијских ријечи о »

у најчешће у групи -ор (директур, доктур), па уз назале (вагун). Поред

чисто фонетских разлога који условљавају ову појаву, нису искључене ни

гласовне деформације приликом пријема ових туђица.

в) Још о неким појединостима у вези са алтернацијом о се у

Из књиж. дублета ујутро — ујутру (в. Прав. 760) јавља се само други

пар: ујутру Ву Дур ВБ Гр Мј Кр ГЉ Ар Сп Џе.

У бЗ. и ком функцију прилога стрмо у значењу главачке (deo rosum)

врши и Дcг именице стрмо (= стрмина, locus arduus): стрмо Ти, стрму

Ар Хр До Д.

Мј млађег опали пушку у Ти је архаичније: упали пушку

Само сам једном у Л испод Бјелашнице чуо западну књиж. Бари

јанту милијун (тал. milione). Свуда је милион: милијан Р. милијона Б,

милиона Мј, милијона Мј ГЉ, милибне Ра.

Мање је замјена о са у у кромпир — крумпир (њем. Grundbirne, исп.

Скок ЕР II 215; Вук СР 318; РСАНУ 10, 640) него у Фојници.“ На ције

лом подручју фреквенција ликова са о је пет пута мања од оних са у (в. т.

100 под a).

| 16. o » е:

a) У презенту гл. моћи, са приближно стабилизованом јужнословен

ском изоглосом же - ре“ имамо двојаку ситуацију: о — е или се не

мијења и кад није под акцентом. У томе се ЈБ и СИХ разликују од ИХ.

У ИХ је: мереш — не мереш,“ а у ЈБ и СИХ: море — не мере : не море

са фреквентним односом 57,57% : 42,43% у сва четири типа (у Муслимана

60,66%: 39,44%, у Срба 39,13%: 60,87%, у Хрвата 100% : 0), што потврђује

грађа класификована по народима:

345 B. тумачење код Пеца ГИХ 37 и тамо наведену литературу.

*** В.: Дешић ЗБИГ 42-52; Драг. ГЉ 54-61; Ласт. КГ 754, Петр. 3мијање 36; исп. и

Пецо Јекавс. оазе 283.

*“ исп.: Пецо Гих 38-39, шx 302; Вушовић дих 12. Вуковић П-Др. 18.

*** Исп. Броз. Фејн. 6.

“ B. код Ивића Дијалект. 16.

350 Пецо ГИХ 37.
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. Муслимани:

не мереш Ло Гр Гл Де Р Лу, не мери Ло Зе, не мере Ву Дур Бе Ло

Љу Ка Гл Пе Л Де ГЉ Ку Св. Зе Оџ Ти Ра Каш Д. Сп Вр Бр, не мере Ло

Ка Пе Л К, не мере Зе, не мере Д, не меремо Де Лу, не мерте Св,

поред не мореш ГЉ Ку Св. Р. Ри, не мори Ум, не море Гл Де Мј

ГЉ Је Св. До Зе Ар Чу Ум К, не моере Ву, не моаре Р, не може Ми Хр

До, не моремо До Ум, не морете Ум, не морте Ум.

Срби:

не мерем Ле, не мереш Ја Ле, не мере ДБУ Џе Крч, не меремо ДБ;

поред: не мореш Об, не море ДБ ЛеУ Кр Вл Б Об Бо Крч, не може

Кр Бо, не моремо Вл.

Хрвати:

не мерем Та, не мере Та, не мере К.

Кад је под акцентом, вокал се не мијења. Потврде:

Муслимани:

мореш Љу Пе Гр Ми Де Ду Је Зе Св Ра Ри Сп, мори Љу, мош Зе,

мореш Гр, море Ву Љу Гр Ми Де Л Мј Је Зе Ра ГЉ Хр Вр Чу Лу Бр,

море-бит Ву Де Л Ду Ар, море-би ГЉ Чу Ум Р Оџ Ри Д, море бит Љу

Ти, море-бт Ло Гл Оџ, мор-бит Оџ ДСп, море-бти Ра, море-б га Је Ар,

не може ГЉ, моремо Де Ду ГЉ, морете Ар Ум, морте Ум.

Срби:

мореш ДБ Вл Ле Кр Б, морш О ВБ, мош О, море О ВБ У Ле Кр Вл,

море-бити Б, мор-бит У, мор-бт Ја, мор-бити Ја, може Б, може-бит

О, мож-бити Ле Бо, морете Ле Бо.

Хрвати:

мореш По, море По К, море-би Та, море-бит К, моремо По, морте

По.

Према овоме, логичан је закључак: (1) код Муслимана у ЈЕ је море

— не мере, а у бЗ., ком и сих напоредо: море — не мере и не море,

(2) спорадично же - рекод Срба, само у трновском крају и на источном

рубу Загорја, свједочи о метанастазичком, црногорском поријеклу дијела

популације у овим предјелима (в. т. 27-29).

И ликови: не мрем Сп, не мреш Зе, не мре Ву Зе Св — долазе овдје,

само што је у њима е мј. о потпуно редуковано.

б) У збирним бројевима и бројним именицама сачуван је старији

морфем -ер

четверо У Ду Кр Је Ра Каш Вр Сп, четверо Та, ћетверо Ло Ка Де

něтеро Та О Дур Бе Љу Ка ВБ У ГЉ Зе Ар Оџ Ра Ри Сп Вр Бр По, по

петеро Ву, шестеро ВБ Кр Је Хр, петеро-шестеро Ра, пешестеро Ми Св

Ар, петере К, седмеро До, и седмеро Ја, осмеро Кр Хр Зе Кач Бр До,
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деветеро ВБ, десетеро ДБ Хр Зе РУм, по десетеро До Чу, дванестеро ДБ

Кр, ћетрнестеро Ло У Вл, осамнестеро Пе, дваестеро Ми, дваестеро Та,

по дваестеро Чу, петнестеро У Вл Је, шеснестеро У Вл Је, тридестеро

ДБ Вл, шесетеро У, шездесетеро Р, седамдесетеро Ја Пе, деведесетеро

Пe;

четверица Пe Мј Ри Зе Ар Лу Бр, четверца Гр, четверица Бе,

четвер“ца У, hетверица Де, петорце ДБ, седмерица Де До, десетерица

Де Кр.

Међутим, гдје има спорадично-же с -ре, може се чути, као у ИХ,“

и новији -ор

ћетворо Де, четворо Бо Р, петоро Де, шесторо Ми.

Тако се ЈВ и СИХ овом прелазном особином готово изједначава са

ијекавским говорима на сјеверозападу.“ У ИХ је -ер- и -ор-,“ у исто

чној и југоисточној Босни -ер-,“ али је у Пиви“ и даље одатле на

истоку -op-“ И у старих босанских писаца је-ep-.“ Изгледа да однос

- ср-/ -ор- иде са -же / -ре и да припада снопу јужнословенских изоглоса.

в) Насупрот одсутности алтернације ра - ре у основама враб-, крад

и раст- (т. 111), у сва четири говорна типа, и у сва три народа, живе

напоредо секвенце -ре- и -ро- као остатак превоја у пару греб / гроб. Узи

- мајући све потврде из колоквијалних конструкција и топониме, однос

између архаичнијих и новијих ликова је 37% : 62% (Муслимани: 43% —

57%, Срби и Хрвати: 25% — 75%).

греб. Та Љу Ка Гр Зе, у греб Ле, гребље Бе Љу Ка Гр Ми Мј Об Зе

Св Ум Бр, гребље У Ри, у гребљу Мј, у гребљу Бр, у гребљу Бе;

до Фатина греба Р, Наџпно гребље Ри, Шиповића гребље Ти;

поред гроб О Пе Ми У Бо Св. Ри ДСп Ар Каш Бр По, грдп Ти Ри,

гробље Та Ду Кр Бо Је Св Ум Крч, грдбје Ра, грбоље О Пе Је Ти Каш Сп

Чу, до гробља Љу, код грбоља Чу, з гробља Бо, са грббља Хр, грббља Кр

Д, гробљу Оџ, на гробљу Ле, на грббље Кр Бо, у гробље Бе, у гробље ВБ.

У Муслимана ће се кадшто чути, поред греб — гроб, и: мезар (= гроб,

тур. mezar) Бе, мезар Бе, харем (= гробље, тур. harem) Ти Ум, кабур (=

рака, тур. kabir) Вр.

У дублету греб — гроб, као уосталом и у још неким вокалским алтер

нацијама, сачувана је једна архаична особина, регистрована одавно у

*** Пецо, op. cit., 37-38.

352. Исп.: Броз. Иjешћ. 124, 158, Фајн. 9, 167; Шlyрмин Сарајевски 203; Брабец Особине

64; Жуљић ДВД 574.

“ Пецо, ibid.

354 Јахић, op. cit., 134.

“ Вуковић П-Др. 67.

*** Исп.: М. Ник. Горска 679; Симић Левач 372,374.

357 B. нпр.: Куна Лаштр. 90, Вуком. Марг. 119; Ђорђ. МД 101.
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средишњем дијелу и на западном крилу штокавског дијалекта.“ Објаш

њењу природе процеса у морфему нема се шта додати,“ а утврђивање

ареала на ширим просторима остављам, ради штедње, за касније.

г) У ЈЕ, трновском крају и на загорској површи у Муслимана и Срба

ИМа

евако Ву ДБ Ло Де Л Ду Кр Мј Бо, евакб ДБ;

према: овако Ву ДБ Гр Бо, вако Ло.

Ријеч је о хаплологији и аферези (евако - ево + овако - ено- вако -

е-вако) а не о аналогији како мисли Решетар.“

У само једној потврди — елике Чу — е је могло доћи према ево, ено“

Сличне ликове има ИХ,“ ЈИБ“ и околина Никшића.“

Свака за себе стоје потврде:

у овем (архаизам старе меке основе, регистрован 1421)“ Крч, са себом

ВБ, Tüтевград Ка, ослобеђењу Б, изговерио се Вл.

ђ) У туђицама:

перцулан Р, од перцулана У, у перцуланки Р, прдфсер (према: прдфсор

Пе; исп. и примјере у т. 115 под a) Та.

117. o » а:

a) У домаћим ријечима:

đнамо (од онамо према амо или од ено онамо - енонамо - енанамо

» анамо) Та Љу Ло Гл Ја Пе Гр Мј Св. До Ра Вр Лу Ум Чу, анам Св

Цy Ум, đнам дн Ду, doнамо днУм, аонамо Дур, ен-анамо Ти, ен-ана“мо

Чу, нанамо Је Чу, дномо Пе Оџ Ра, аноамо Чу, днамо (< днoмо према

амо)“. Вл Зе Бр Р, дон Де, дна Ло Де, дни Чу Бр, за анијем Ло, дна

глава Ја, из ане До, анда У, аонда Вл, па андара Зе, п-анда Ми;

doвај Вл, авакб ДБУ,

десна: Ситник је десна Ло, лијева: дпила је лијева Ло, блесава (=

блесаво) Вл, наanaко Та Ми Је, напала (= напола) Б, догар Ло Л ГЉ Св

Ти, дЗгара Ле ГЉ Је Зе Св.Ти Ра Д Чу Крч, дуга Бо ГЉ Зе Ри Каш Д. Чу,

одозга Ти, ев-дзгара Џе, дадал Ло ГЉ СвТи, озда Д Чу, дадаљ Вр, одозда

Ми, дадар Зе, дадала Св. Ар Оџ Д Чу, одоздала Оџ,

*** Исп.: Пецо Нића 197, ГЗx 50-51, ГП 238, ГИХ 37; Павл. Јајце 109, Драг., op.

cit., 62, Милас Мост. 51; Јахић, op. cit., 133; Броз. Фејн. 8; Окука ГР 39.

“ B. код Пеца Гих 37 и тамо наведену литературу.

389 B. Шток. 102-103.

*** Решетaр, ibid.

302 Пецо, ibid.

*** Јахић, op. cit., 134.

*** Вушовић ДИx 55.

*“ Белић Ист. II 123.

“ Скок Ер 11 557.
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дозвала Л, дозвалу Л, залагај Ло, на јамужу (= неварено млијеко, в.

Вук СР 264; према јомужу Ја) Ка, лапте Гр,

заву(= зову) Љу, патрошит Ум, поштавала се Дур, спаразумит његов

Бо,

вега (= него): више праксе вега школе Гл.

Фонетизам о » а највише је захватио замјеничке и прилошке коре

лативе са морфемом он- и прилоге одозго и одоздо. Према примарним

морфемима ан-, озга, озда, наравно, стоје њихове алтернације он-, озго,

оздо:

ндномо Зе, дномо Бо ГЉ Об, ен-дномо Ти, днajТа, данај Гр, дноме

Пе, ен-дна Ти;

днда О, дандар Кр, n-дндан Та, п-дндар У, онда У, n-ôндара Кр,

na-днда Ар, -

дзгд Пе, догор Ву Дур ВБ У Де Л Мј ГЉ Бр, догор Бр, озгора О, Ду,

одозго Бе Пе Об, одозгор ГЉ До, одозгора ГЉ, дадб Бр, оздол Де Кр, оздбла

Мј ГЉ Бр, оздоле Ву Је, создбл Љу, одоздо Пе УГЉ Об До, одоздбл ГЉ

До По, одоздбла Ри, доздбла Џе, одоздона Ум.

Брозовић мисли да је анамо (< онамо) "opća iješć.” особина,“ али

се данас зна да је њен ареал шири. У ЈВ и СИХ фрсквенција лика анамо

је три пута већа над днoмо Ова асимилациона појава је регистрована у

источној и југоисточној Босни.“ Оно што ЈБ и СИХ у међудијалекатским

односима даје индивидуалност су стабилизовани фонетизми дага и дадал у

слободном дискурсу Муслимана око вододијелнице два морска слива. По

учесталости ових архаизама, којих има и на другим странама,“ препо

знаћете идиолект било ког горштака овог поднебља међу представницима

других ијекавских идиома.

367

Још двије напомене: (1) У примјеру ака (одма ака видим) Ка није о -

а него апокопа и губљење плозива (ака - ако га » ако-а - ака); (2) свуда

је уопштена источна варијанта омора (према западној смрека, шмрика,

имогор, исп. Скок ЕР II 555): за дмару Вл, омариће Об, иза хомара Бр,

отуда и хомар (= ливада опкољена шумом) у онијем хомарима Р.

б) У ријечима несловенског поријекла:

аперисб Кр, аператском Кр, аперацију (поред операциу Кр, опера

ције Ву) Кр, каомисија (према лат. commitere; има и комисија) Та,

капаран Ја, палатка“ Вр, палитци Св, палитчар Л., пантале Ти Д.

Вокал е

| 18. e > u:

367

368

369

37{}

Броз. Иjешћ. 134.

Јахић, op. cit., 135.

Исп.: Милан Решетар. Најстарија дубровачка проза, Београд, 1952. 46.

Тако и у ИХ и ЈП В. В. код Пеца. op. cit., 38. и Јахић, ibid.
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a) У ријечима словенског поријекла:

Градиљина (према зГрадељне До). Св,

биж-вили кући“. Вл.

О пре- мј. при- - прђ (прекрио се Бе = прикрио се, претисни Љу

— притиснд Та ) в. т. 63.

У примјерима из ЈБ и Бјелимића: уприна се ДБ, прина се Ти, прина

мјесецу Ти, прико планине Ло, присутра Љу — није јасно да ли се ради

о механичким (в.Т. 99) или аналошким икавизмима“ ”Икавизми“ типа

прид, прико могу се наћи нпр. и у шумадијско-војвођанском дијалекту.“

б) У туђицама:

гиометар (њем. Geometer) Чу, жињер (исп. фр. ingenieur) По,

исплодарком (према лат. explodere) Џе, исплодирала Та, профиcop (исп.

примјере у т. 115 под a) Гл, профисор Пe.

| 19. е . О:

a) Из јб., бз. и ком има потврда за први, дијалекатски члан пара

рамо — раме“

рамо болло ме рамо Гр, кроз рамо Гр, за рамо Ти Ку, на рамо Ти

Ку, на рамо Ри Ку, на рамо Ду; -

према: на раме Љу ДБ, с рамена на раме Љу, у раме Ле.

И у стсл. језику је дублет рамо / рама (в. Наmm Stsl. čit. 136). У

ЈБ и СИХ је, ипак, чешћи стандардни од дијалекатског лика.

б) проко Подгорја Св.

О морфемама -ом/-ем,-ов-/-ев- у Исг и Нпл именице пут в. т. 332 и

334. -

в) У двије туђице:

у кунцуларијама Вр, профект Вл.

Поред ђамадан (тур. camadan) ВБ, џемадан Ја, Ка и ђемđдан Ка,

Гр (у књиж језику: Џамадан и џемадан; исп.: Прав. 819, Вук СР 859,

Пецо Турцизми 165), има: ђомадан Ло ВБ, џомадан Ду, џигарица Џе,

цигараца ГЉ.

120) е - а:

а) из Крчавине Оџ, маћаха Зе, млаћанице“ Мј, паленгаће Ло,

у нашага баталијана Ло,

а: И у ужичком крају је биж, бижали. В. Ивић Изв. 339.

за Прид, прико могу бити по угледу на префикс и предлог при (Ивић Дијал кт. 71).

за Ивић, ibid., Симић Левац 131.

“ Тако је и у их, в. код пеца Гих 39

“ B. тумачене код пеца, ор. сit., 35, и тамо наведену литературу.



обрађена јJo,

“p:šipčiљtü се Бр,

налас Ри, прија Га Дур Еt Ja Л Ле Ти Ра Кан Л Сп Чу Ум Бр По

Ка, прia Pa, rapijaе Та,

а нимали (а некамоли) Ри, јер: јер ако водаи Ми;

старај њих Вл, спорај Миливоја Вл, прама мени Оџ.

**** је да је прија доliЛоана. јом према када,“ али II i
Могуће је да је прија дошло аналогијом према када,“ али то није,

како мисли Решетaр, дискриминанта икаквских говора.“ У ЈБ и СИХ

фонетизам прiju ce jaвља дијалекатским диференцијалним знаком. Има

ју га сва три народа у ЈБ, а у Кж. и СИХ само Муслимани. Изненађује

да за би, нема потврда. Наравно, свуда је чешћи стандардни лик:

прије О. Љу ДБ Ло Гл Ја Пе Гр Ми У Л Ле Кр Вл Мј Бо Об Хр Зе

Св. Ар До Оџ Pa Pи Џе Крч Ка, прive O, прије“ Б. Отприје Ка, прије)

Немања Гл.

За разлику од их.“ видјели смо, у корпусу је само једна потврда за

ра - ре у приједлогу према. Стабилизовано је према:

према Автовцу Об, према Бјелашнци Цу, према вјетру Б, према)

Bilњеменима Ду, пре.“ Ум, спрема њему Б.

Студа у јВ и при налетје Бе.

На загорекој површи је спорај мј. поред, на њега нук унуђује спреe

(СР 726) из народне нјесме.

б) У ријечима несловенског поријскла.

гардараба (фр. garder - robe) Бе, јаменије (тур. уemeni) Бе, од

карамићкије (према грч. керамеиа) Гл, материјал Зе, у кафаз (тур. kafes)

Ку, на топалук (тур. tepelik; има и пепелук Ву) Ву.

121. е - у

привузи (према привућ) Бр, привуду Бр.

Вокил и

122. и с е.

а) колебе“. Ду (према: колиеба Ло Оџ, прет колиебу Л, колибе Ми

зе Рашетар Шток. 102; ис“, и Броз, Фајн. 3.

*** Изгледа, више се спомиње у литератури о ијент и ијешћ. говорима БиХ. Забиље

жен је у источној и западној Херцеговини, фочанском крају. Фојници, у околини Вареша,

Краљеве Сутјеске, на лијевој обали Криваје, у Посавини, а и код старијих писаца, В.:

Пецо ГИХ 39, ГЗХ 214; Решетaр, ibid.; Јахић Босна 137, Броз. Извј 337, Фајн. 3; Жуљић

ДВД 39-40; Ивишић Посав I 185; Решетар Проза 46.

*** Исп. Пецо Гих 30.

“ Потврда је из трновског краја. У ијешт, иб. има и кољеба (Јахић, op. cit., 138) са

секундарним јатом. Појава је најизраженија у западносрбијанским говорима (в. Тешић

ЈБешт. 200, Ник. Тршић 405, у Кремнима код Ужица — моје биљешке) и у несавском

(Ившић, op. cit., it,6. 178).
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Хр, у колбу Је, колибе Л), с коле“ма Ло, по купателема Гл, Ракетнци Д.

те да те кажем ДБ, две зна две људи Ум, ćеромашка мајка Вр, четре

стотне Та, неједан Љу, извадемо Је, катели Љу, живемо Д, отеишб

(према: дпишд КУ) Ку, осем: осем на прозору Гл, осем јунаца Ло.

У примјеру сердмашка е је из рефлекса секундарног јата, а живемо

је старији облик. -

О емј и у пре- мј. при- - прв в. т. 63.

б) Ченгић Алеибега Ку, бецикла (фр. bicycle) Лу, енекцију (лат. injice

те: исп. и: некције Д, некциу Та, некцие Је Кр) Та, енекције Та, ећендија

(= поподневна молитва; исп. тур. kindi) Љу, капеитализам (према лат.

capitalis) Та, медецинску (лат. теđicina) Ми, мобелезациa (према фр.

mobilisation, њем. Мођilisation) Вл, Муслеман (перс. musliman; према:

Муслимани Б, у Муслмана. О Св, мусли“мански О) Та, муслемански Та,

регеменнту Вл, фамелија“ (фр. famille); према: фамилија Та, фамилиa

Та, фамилиа Оџ, фамилија Ри, фамиелиа Гл, фамилије Ја, фамиелије Хр,

фамиглие Ти, фамилие Мј Бо, фамиелии Пе) Гл, фамелије Ти, фамелије

Об Гл, фамелиe Хр, фамелију Гл, фамелиу Ми, фамелију Гл, чакшеретур.

caksir, према: чакшире Гр) Гр.

Мј стандардног минђуша (в. Прав. 425; исп. и Вук СР 371) у бз је,

и у Муслимана и у Срба, међухе Мј, међуе Об (тур. тепgis, Шкаљић

Турц. 457), вјероватно, од међ(y) + yхе.

123. и Љ. a.:

а) андкоштина (према: нокосан Вл) Вл, у млинама Је, ама (= има)

Бо, сасвам Дур, ваји мене (исп.: виш колибу Ду) Ле.

Етник од Тарчин је Тарчанац, Тарчанци, а не Тарчинац, Тарчинци.

Мјесто наставка -и у Гег од поноћ (ж. p.) има и лик са -а: ко поноћа

(мр.) Pa.

Облици чати, чати ДБ ВБ из црквенословенског језика мј књиж.

чита прате обредни српски култ.

Према бз обаћ Св, дблазе Св стоје јб. дбаћ Ка, обаид Та са а - b.

б) Има само једна потврда за и — а у туђици: парамида (грч.) Ра.

124. и » у уздржавд се Бр.

Балкански талијанизам тањир (исп. мађ. tányér) у СИХ има и де

ривациони морфем -ур поред -ир: тањир — тđњур Бр.

Вокал у

125. у с. и:

бидем Ја Бо Ар, биде У Вл Мј ГЉ Оџ Д, бидне У, бидемо Ја Де, биди

Св.

380 В. тумачења код Пеца, ор. cit., 40; исп. и Јахић, op. cit., 139.
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Ови аналошки ликови (према бити, били)“ имају диференцијал

ни дијалекатски значај и обиљежје индикатора миграционих процеса без

обзира на националну припадност. Ареал се поклапа са комплексом бЗ.

типа, гдје је, дакле, бидем и будем. Према бз. стоје остали идиоми са

стандардним формама:

будем О, будеш Каш, буде О Дур Бе Љу ДБ Ми Л Ле Бо Хр Зе Св До

Ти Ри Сп Џе Вр Бр По Ка, буду Д. Лу, буди Љу Ри Ум Ка.

126. у - о

а) богоумилска Вр, дброкали се Л, на ом (према на ум Ку) ГЉ, Ку

До Лу, на ом Бе, на оум Ум, ополомоћи До.

Алтернације су асимилационе природе.

У бЗ. примарно тумач (праслов. " толмаче, в. Скок ЕР III 521)

је замијењено комуникацијским ратним инфилтратом толмач (исп. рус.

толковатљ, њем. Dolnetsch). Вук има пар равноправних морфема толм

и тума-, а забуна је још већа пошто је код старих писаца“ толм- Реше

тaрево тумачење“ није убједљиво. Прилике у бз, упућују на закључак да

се у своме случају прије ради о старијем комуникацијском или књишком

импорту“ него о фонетском процесу од - о (толмач - томач, као отар

< олтар).

У б5. се говори: оварише Ку, опламила Вл према прибојском. уЗдрише,

упламила (моје биљешке). Вук има само дублет прве лексеме (СР450, 790).

О дублету; милион — милијун в. т. i 15.

б) пет адта Хр, кокурус Бе Р Џе, кокуруза Дур, кокурузе Дур, кокуруза

Та, кокурузу Та, кокурузног Та, кундуре (грч. кодоронос) Бе, кондоктера

(фр. conducteur) Ја, котарсат (тур. kurtalus) Ум, котарисд Б, на Румунску

Вл, Ромуна Вл, с Ромунима Вл, солоњске Вл.

Према овима стоје, изгледа чешће, ликови са незамијењеним у куку

pузе У Мј Хр, кукуруза Ја За, кукурузе Чу, кукурузна Зе, Лу, кутарисат

(тур. kurtarmak) Ку До Мј, кутарисават Ку, кутарише се Бр, кутарисд

св ум.

Дисимилационо кукурус и његови корелативи владају у ЈЕ“ а у бЗ.,

Кж. и СИХ стандардно кукуруз. Хаплолошки лик куруза Ја за утврђивање

односа ку-: ко-нема вриједности. У потврди на Румунску и сл. романско

о није ни мијењано.“ Код солоњска ради се о хиперкорекцији.

127. у с. е.

“ Вуковић П.-Др. 19.

389 B. нпр.: Вуком. Марг, 70; Ђорђ. МД 1 103-104; Марковић -Анчић 73; исп. и Ост.

Петар I 76. -

“ Решетaр Шток 103.

*“ исп. Вајан знат. 1290.
за Тако је и у долини Фојнице. В. Броз. Фејн, 6.

*** Пецо ГИХ 40.



Прелазни говори јужне Босне и високе Херцеговине | 13

ферсат (= осионост а не прилика као у Шкаљића, в. Турц. 286; исп.

тур. fursat) Чу.

128. у - а постапо Вл.

У Васкрс ДБ, васкрсеније ДБ (стсл. вњскрксновенике) нема рускосл.

префикса воз- нити промјене ви - у

129. JБ и СИХ, дакле, коегзистенцијом инхерентних особина млађег

(их) и архаичнијег (иб) дијалекта развија аутентичан вокалски систем,

у чијем се крилу, због неједнаког интензитета водећих изоглоса, јављају

четири подсистема. Међусобне замјене вокала у сва четири идиома остају

на нивоу окружења. Вокалске промјене су, као и другдје, условљене аси

милационо-дисимилационим процесима или фонетским ликом туђица.

За међудијалекатске односе имају вриједност три резултата: стабилизо

вани фонетизми озга и оздал око највиших планина (1), море — не мере

— не море у све три националне скупине (2); запретане потврде за ре- у

рест- (само у Кж.) и вреб- (само у ЈЕ), а напоредо, свугдје, ре- и -ро

(греб / гроб), што значи да ни у прошлости особине -pa- - -ре- и -ре- -

-po- нису имале исте домашаје (3). Све су ове особине аутентичне, осим

промене ра - ре у рест, за коју мислим да је цx. нанос с почетка XIX

вијека.

4. СЛОГОТВОРНОСТ

130. Прва и главна особина вокалског система ЈБ и СИХ су изразите

редукције. Посљедице су тог процеса, изазваног екстралингвистичким

факторима, могоструке: (1) измјене броја слогова у ријечима, (2) про

ширивање вокалских функција сонанта ризван стандардних норми, (3)

сонанти н, л, в, л, м, фрикатив и, плозиви т, д, к и африкате ц, ч као но

сиоци слога, (4) геминација и (5) асимилационо-дисимилациони процеси

у реализацији консонантских фонема.

131. Ако су очувани гласовни односи у непосредном фонетском окруже

њу, сонант р, у позицијама као у стандарду, има слоготворну функцију:

зврка Лу, крв Пе Је, прс Гр, рво Ми, врли Ло, заврит Ја, завршит

Гр, завршити Сп, заврцит се Бо, измрљат Бр, изврцит Бе, преврнути)

Ти, прcнла Вр, сврбит Мј, сврнте Ум, свршити Ка, смрдило ДБ, трпјет

Гр, трпљет. Об, хрићи Гр, црнла По, црно По, по вру Та, држалице Ду,

прве Та, рват се Пе, смрчевна У, трчат Ти Лу, рваска Та, четрнес Ле,

ћетрнес Ву, четрнестеро У, на вр Ло, изврша О, загрла Де, изумрли О,

изумрли Љу, дмpсим Ле, помрли Зе, раскрсниа Ар, сребрно Бе, сребрније

Вл, умрла Та, умрло Дур, упртиле Ум, и сл.

Потпуном редукцијом неакцентованог кратког и, а, у сонант рпро

ширује слоготворну функцију:

брдак Ву, брдак Ву, брте Ка, нијесам-брте Љу Д. Бр. мбј-брте Де,

мој-брте Мј Ра, вук-брте Ти Ра, па, брте Д, мој брте Св. (према: брате
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Дур Бо Ку Св Ра Каш Ум Крч По, мај-бр“те Је, ајмо-брате Крч, бате

К), кукрка Вр, от кукpке Вр, прегрда Ја, Пазарћ Бе, четр Та, мокрт Де,

мршни ме Та, ја-рко Лу.

Нема примјера, у сва четири идиома, за девокализацију росим у

типу умро (< умерле)“. Ву Ка ДБ Је Ар Ти Каш Ка, и потврди сатрала

Дур.

132. Носиоци слога могу још бити:

сонант н. Бјелашнце Бе, по Бјелашнци Та, из болнце Ло Хр, болн

цу Мј, у болнци Ву Та, варнце ДБ, вратнце Ка, господн-докторе Та, од

грозице Вл, двојице Св, уз двојнце ВБ, дневица ДБ, до жељезнце Та, преко

жељезнце Пе, жељезнцу Об, на жељезницу Бе, жељезничар К, жељезника К,

жељежнику Гл, Зундвнца Ка, заврнт Гл, заједнци Џе, звизнт Сп, Зејнла

Ми, за ковачније Бе, кочнчар Об, крент Ло, макити Де, објаснт Бе Ар,

обртнце Ра, дnnycни у Пе, у пећни у ДБ, папнт Дур, подружнца Џе,

покиснт ДБ, потјернца ДБ, пресдаштво Б, продавнца Св, у прддавнци

Кр, прcнла Вр, Ракетинца Д, Ракитице, раскрснија Ар, сахрант Бе, сарн

ца ДБ, спасовнца Ја, стрехнца Де, технчку Ми, чеснца ДБ Б, чесицу

ДБ, у ћеснцу ВБ;

сонант л: бреспослце Дур, дошл-су ДБ, заобица Ја, западт. Та, запдсут

Та, мислм Бе, у МуслманаО Св, дЋш-4 меТа, одкбЈе, прибажно К, Теслића

Та, брез раздке Вр, без разлике К, разлку ДБ;

сонант в. с внуло Ку;

сонант љ: за Градирну Ар,

сонант м. микарци Бе, такмћила се Гл,

фрикатив ш: братцину Ми, заврцит се Бо, изврцит Бе, Никшћа Бе,

плозив т.: ко-шир-сам Та, шта-ћ-па бит Дур,

плозив д по викендиама Бе, звјездце ДБ;

плозив к: расути се Гр,

африката ц: у ћамцма Ка;

африката и: калдруно (могуће и: калорчној ми.

133. Речено је да су слоготворни консонанти једна од посљедица

потпуне вокалске редукције. Појава има диференцијално дијалекатско

обиљежје, тј. најизраженија је, као и редукције, у јб. Говорном типу, а

ослабљена у бз., Кж. и СИХ, док трновски крај има срединини положај

међу овим половима. Теоријски, "сви гласови у одређеним језицима и

одређеним позицијама могу бити слоготворин“,“ али је проблем у томе

*** Белић Hon. It 12; за објашњење квалитета и литературу в. Пецо 11- ићи 1 148.

38 Пецо, ор. сit., 103; в. о истом проблему: Butten de la faculté des it ttres de Strasbourg

3, 1-24 (separat); 35J IV-V, 235-244; ЗфJI XI, 144-148.
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Што истраживачи бx. Говора за редуковане вокале биљеже различите врије

дности и различито их интерпретирају,“ а то се не може увијек објаснити

чињеницама о неједнаком интензитету појаве на разним странама ком

плекса. И даље је, изгледа, спор теоријске природе. Минуциозна анализа

обимне грађе са јб. терена води ка закључку да овај идиом постредукциј

ско стање рјешава по обрасцу: тужит — тужот — туцит (дјелимична

редукција — “son du passage” — слоготворни консонант), што је условљено

ступњевима редукције. Овим долазимо до питања природе редукција и

губљења вокала.

5. РЕДУКЦИЈЕ И ГУБЉЕЊЕ ВОКАЛА

134. Изоглосе изразитих вокалских редукција провлаче се преко ЈБ и

СИХ подвајајући их, дијалекат на два крила: сјеверозапад и југоисток

(карта бр. 8).“ На једној страни је — у саставу штокавског сјеверозапада

— jб, говорни тип, а на другој — бз., ком и сих умјеренијих редукција,

са карактеристикама прелазности између штокавског југоистока и средње

Босне. Национална диференцијација није запажена.

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

каз“н, казан, казн). На прелазном ступњу вокал губи боју, али задржава

слоготворну функцију.“ Потпуне редукције се јављају у виду аферезе,

синкопе, апокопе, хаплологије и елизије. Све ово потврђује грађа, кла

сификована по говорним типовима, вокалима, ступњевима редукције и

позицијама Вокала у морфолошким јединицама.

5.1. ВОКАЛ И

135. Редукцијом је највише захваћен високи вокал предњег реда.

Процес се остварује у распону од једва примјетног слабљења вокала до

фонетске нуле.

Дјелимичну редукцију имају:

1) У ЈЕ

а) именице: болнице Љу, у болницама Ву, Божића ДБ, у Брадину

ДБ, с Великога поља Ло, у Војводини Та, воденице О, године Ву, годину

Бе ДБ, до границе Бе, даиџница ДБ, долибаша ДБ, у Зорановиће Ја, ман,

јараби Ло, истина Ја, каница Ка, кобилу О, на коњима Та, крастав“це Ја,

крмадима О, крдпила Ја, кудиље Гл, лажице Ја, људима О, Дур, мјешал“ и у

Гл, млаћаница Љу, мотику Гл, мушице Бе, дбичај Ја, омладина Та,

389 в. нпр.: Вуковић Кр-леп. 299-300, Имљ. 33; Петр. 3мијање 35-37, 39-44, 58, 61;

Децић ЗБИГ56-72: Јахић Босна 150-159; Броз Фојн. 41-43.

зо Исп. Ивић Дијал кт. 138.

“ Тако и у долини Фојнице; исп. Броз. Фојн. 42.
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планињаку Љу, прет искови Љу, професори Гл, у Раштелици ДБ, pддите

љ ВБ, спасовница Ја, уза стожину Бе, у Суботици ДБ, иc Трескав“цеУ,

флашицу ДБ, црвенило Ја, четверица У, шиндрика У,

Карта бр. 8: Вокалске редукције у ЈВ и СИХ

gºQ}(ни|-

}
}} Д
ј}

}

ЛЕГЕНДА

E= Зона изразитих (босанских) редукција

Прелазна зона умјеренијих вокалских редукција

О Насеља у којима има потврда за слоготворне консонанте

О Насеља у којима нема потврда за слоготворне консонанте
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б) замјенице: не могу ти ја Та,

в) придјеви: велика Ло, велике Ја, младине Гл, наочита Де, херме

тичка Ву,

г) глаголи: деверат“ Де, женит Ка, запослити Гл, испричат“ ДБ,

ломиm ДБ, косит У, млатит Дур, навратити Бе, ноћит Бе Ка, оксиди

рат Гл, nдести Та, попт“ Та, рат и Та Бе, приступит ДБ, склопити

ВБ, тражит Де, урети Ја, уфатит ДБ;

багателише Дур, не види се Де, је ли О Гл, закućелим У, изгурам Ло,

изађем Ло, накита Та, начинаш У, посипамо ДБ, притиснем ВБ, сас“na

се О;

говорило Љу, добили Љу, заручили се Та, изговорили Та, извадили Та,

изишло Дур, изродила ДБ, косили Ка, купила Та, купили Бе Ја, летило

Дур, наилазиле Бе, наућила ВБ, носили ВБ, носило се Ја, дnvшо Ло Гл

У, дm“шла Ка, отишли Ло, покупило Дур, пол или Бе, радила У., радило

Дур Гл, радили Бе, сладили ДБ, смрдило ДБ, такмићили се Гл, усирла

Ка, уфатило Ло,

измијешај Ло, изолирај Гл,

ако си имд Дур,

днда би се Ву, да би се Де, не би Та;

ђ) прилози: морбити Ја, нароћито Љу, прилично Ву, толико Ло,

mnôл иКö ДБ.

2) У бз., ком и сих:

а) именице у болницу Пе Об Св, буpило Св, ваљачина Л, из Вој

водине Б, са вуковима Хр, главица Сп, гладалице Б, гдбиле (= гобеље) Б,

гобиље Б, граница Об, на граници Ти, жетица Ми, изоставштина Је,

јун"цу Ле, кајзерице Ар, капитулација Б, кат“цу По, клан“це ВлЗе До,

колибе Ду, колибе Л, кобилу Об, породица Је, пушћеница Св, Ракитница

Ум, брез разлике Вр, Сабита ГЉ, срџадицу Ар, седмицу Ми, стравнице

Кр, такмичење До, убелина Св, учитељици Ти, ципиле Гр, чекић Ри,

чесмице Сп, чобанице Л,

б) замјенице: да ти Је Ар, не би ти Гр, не б-ти Зе, одврнћу ти Пe,

јали ти у селу Ти,

в) придјеви: велика Гр, велика Ми, великима К, на годишњем Ми,

матичног Хр, одличан Б, честит Бр,

. г) глаголи: владати Вл, газит Д, галамит Вл, говорит Вл, запалит

Бр, зборит Је, излијечит Бр, косит Ар, кутарисат Ум, купит Сп,

ломити Крч, лучит Ум, наврат"(mu) Р, наплатит ГЉ, ноћит Л, дкусит

Лу, опалит Оџ, оставит Ар Оџ Бр, платит Бр, показати Л, помолит

Зе, попит Је, патрдшит Ум, тражит Каш, трпити Пе, уфатит Р;

искита До, спремамо Св.
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ди“ковали По, варили Бр, видили ГЉ, вратили Вл Ар, вратила се

Зе, гоњал“ се Јс, градило То, добили Вл ГЉ, довлачили Кр, долазили Ри,

досел“ли Мј Об, жен“ло се Вл, жалили се Св, завршили Ми, закапило До,

зарадиле Ра, купило се Пе, ложили Кр, надали се Б, носили К, оселили Каш,

дставили Ри, отишб Кр Мј Ку, К, дnvшо ГЉ Ар, дпишла Ар, дипишло

Кр, дип“ или ГЉ, дm ишли Зе, подвалила Пе, покосили Ри, пробило Ми,

протеферч“ли Ум, родило се До, саставила Пс, тражили Л, упртиле Ум,

уранила До, учили Вл, учинило Је, штетила По,

покупи се Ду, притисни Кр, тури у воду Ле;

заградише Б;

и сад би ГЉ;

игрб си се Ми;

г) прилози: запремиски К, седмично Р, толико К.

Дјелимична редукција неакцентованог и је више од два пута изра

женија особина јб. одбз, ком и сих. Просјечан бр. потврда по пункту у

првом идиому је 8,92 а у осталим 3,83. Изгледа, ако се иде од комуника

цијског искуства информатора појединачно и густине потврда на карти,

да је редукција вокала у бЗ., ком и сих. новија појава а да јој импулси

"асфалтног” обиљежја“ долазе из Сарајева.

136. Поптуна редукција неакцентованог и овдје се не остварује само,

као у крешевско-лепеничком, “u glasovnoj kombinaciji sa sonantom”.“

Нема ни једног досад описаног босанског говора коме би јб. слика била

у нијансама равна, што је посљедица различитог теоријско-методолош

ког приступа проблему (в. т. 133) и територијалне разведености изоглоса

по категоријама (исп. овдје примјере за инфинитив без морфема -ти).

Ова типична босанска особина је највише наплавила СИХ тако да тери

торијална диференцијација није апсолутна, а национална је искључена.

Прилике у ЈБ су најближе онима у Лепеници“ и западној Босни.“

Од сабране грађе из ЈБ и СИХ може се сложити мањи рјечник и зато

се овдје објављује само њен дио.

137. Најмање је потврда за аферезу, али и овдје више него у другим

босанским говорима.“ Појава је регистрована:

a) у четири стране основе:

(1) браимов (ap. Ibrahim) Ло, некције (исп. примјере у т. 122 под

“ Џ. Јахић, Народни и урбани говори, Преглед 10 (1980), 1377.

393 Вуковић Кр-леп. 294.

*** В. Пав. Леп, 373-374.

*** Разлике су у интерпретацији. В.: Дешић ЗБIIГ62-70; Петр. 3мијање 40-44, 60; исп.

и А. Веić, Der štoka vische Dialekt von Milan Rešetar, Rocznik slawistусznу I, Кrakow,

1908, 184-202.

“ Исп.: Дараг. ГЛJ 70. дешић, op. cit., 62.
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б) Д, некциу Та, некцие Та Кр Је, Талијани“ Б Бо, талијанска Бо,

талијанском Вл, талијанске Бо, жињер (исп. пр. у т. 118 под б) По;

б) у три словенске лексеме.

(и)зађе Љу, (и)змијешај Ло, (и)нокосан (исп. Вук СР 240) Вл.

138. У медијалном положају владају стабилизоване синкопе, хапло

логије и друге сродне појаве као посљедица потпуне редукције:

1) У ЈЕ

а) Алђуна (тур. Аligünü)“ амћ (= амиџић) Ка, амиџинца ДБ,

Бјелашцие Дур, по Бјелашции Та, из болцце Ло, у болни у Бе, у боли

ци Ву Та, на Брадну Бе, бреспосдце Дур, варенку У, варнце ДБ, веселца

(= божићња печеница) ДБ, по викендцама Бе, витранца Бе, вратло Ја,

вратнце Ка, преко Вратћа Ло, гладалца Ја, гддна Ло Ка У Де, гддне ДБ

Ло ВБ Ја У, гддну Та, на Нову гддну Дур, у годни ВБ, гддне Та Бе ДБ,

под Голну Ло, госпон-докторе Та, господн-докторе Та, гранца ДБ, Данца

ДБ, уз двојнце ВБ, дневниа ДБ, дорчак Ја, држалца Ка, из дубодолне ДБ,

до жељезнце Та, на жељезниу Бе, Жундвнца Ка, заоблца Ја, зденци Ло,

звјездце ДБ, јеловна У, канца Ка Гл, канца Та, с кошком Ка, кланца

Ка, клековна Ло, кобла Де, крос кључанцу Бе, за ковачније Бе, кудља Гл,

Лепенца Ка, из Лепенце Та, лисце ДБ, лисце ДБ, мазалцу О, марамца

Бе, за марамцу Бе Ја, масланца ДБ, матерца Ја, мјешалца Гл, мол

тва ДБ, мдлтве ДБ, молитву ВБ, мрешцу Бе, у Муслмана О, мушца Та,

Никцића Бе, са ногавцама Ја, дбчај Ја, дколна Бе, Пазарћ Бе, ис Пазарћа

Љу, палатка Ло, пензонере Ву, петдрце ДБ, петцу Та, петиу Та, у

пећнцу ДБ, у планну Дур Ло, на планку Љу, на планне Бе, плањđци

Љу, плетенце Бе Ја, печенце Та, потјерица ДБ, поћелца Ја, пунца ВБ,

раздке ВУ, раздку ДБ, родитељи ГлУ, pöдтеља Гл, родитеље Гл, сланна

Та, смрчевна У, спаваћца Ка, спасовциа Ја, на станцу Гл, станцбм Ву,

сирнца ДБ, стожна Љу, стожне Љу, стотне Та, стрехнца Де, тамћење

Гл, Тесаћа Та, преко Цетиња Ка, у ћамцма Ка, у ћесни у ВБ, удовцбм Та,

ужна Ја, чеснца ДБ, чеснцу ДБ, шенца ДБ, шенцу Та, шибца Ја,

б) волко ВБ, колко ВБ, толко Та ДБ;

в) велка ВБ, велк Де, велкога Гл, за велка Де, велка Ло, жељежичку

Гл, непсмен Та;

г) четри Та О Ја У Дур, четрта, тра-четри Ја, четр- Та, чеитри

Та, четри Ву Дур, ћетри Ву Дур Ло Ка Гл,

д) диковат Љу ВБ, возе (= возити) О, добт Ка, доласт ВБ, жент

Ка, запдсдт Та, запослт се ВБ, изва дукат (= извадити) Дур, извршт Бе,

изграти Гл, изгратти Гл, кост Ло Ја, коc (= косити) О, купт Ву, мокрт

Де, намјест (= намјестити) Де, направит Ја, ност ЛоДБ, објаснт Бе,

“ B. нJ. н.е., ш, 267-269.
“ Исп. Пецо II-шћа I 100.
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ожент Ву, оженти Ја, детавт Ја, погод (= погодити) Ло, подучт Гл,

nonnu Ta, nonnu Ta, nушт Ло, рат (= pađити) Ву Дур, рати Ву, рати

Та Бе, радт ВБ, cjem (< сједити) Та, склонт ДБ, трошт Љу, украст

ДБ, фалт. Ја, циједт Ка;

завса ДБ, не ксне У, мислм Бе, притснем Де, узмđм Та,

затворише Та, подже ВБ;

вате ДБ, пónajДе, сласте Де, спремте се Ка;

плаћу Та;

dиковала Де, ашковало се Бе, вадни Та Бе, варли Љу, веселли се ВБ,

видла (< видила) Љу Ја Де, видли Та Ву ДБ, вратло се Ло, галамла Та,

говорла Бе, говорлоДБ, гднло се У, гднли Де ДБ, гднли се Ка, десло се ДБ

Бе, дозволла Гл, дојадло ДБ, доселле Ка, доселли ОКа ВБ Ја, желло Бе,

забранла Гл, запалла Де, зашећерла Ву, загрла Де, изгдpло Та, издијелло

ДБ, излазла Бе, кдсло се У, аджла се Ја, направли Та, науила Ву, носле Бе,

ндсли Бе, ноћmДБ, дкаменла се Де, оселло У, ослободло се Гл, детарла Ја,

дстарло се Та, осушло ВБ, отелла се Ја, дпид Та Ка ВБ Је Де Ло, дпила

Бе Ло Ка У Де, отишла У, Фили Ло, платли У, покосло се Ло, помолле се

ДБ, поранли Гл, примијетли Бе, притсла Де, прошћеш (< опростићеш)

У, радла Ка У Бе, радао Љу ГлУ, pđдло се Ја, радли БеУ, разговорли

се Ло, разило се Ка, раселли се Ву, сирли Љу, сједло Бе, сјетла се Ја,

снимло У, такмћила Гл, убеутла ВБ, уговорли Ло, укинли У, улетла Та,

gалло ДБ;

ђ) колко Ло Та ОКа ВБ Гл Ја У Де ДБ Ву, колк Ја, коко (< колико)

Гл, кдулко Ву, поколко Ло, моребт Ло, морбт Ја, навелко Ја, нарочто

Љу, нарошто ДБ, неколко Гл ДБ;

2) У бз, ком и сих.

a) dљична (< амиџичина) Је, амиџична Зе, бабуљцу К, у бешци Бо,

Бјелмићи Ар, из Бjeлмаћа До, у Бјелмиће Ар Р., у Бјелмићим До Ти,

у Бјелмићима Оџ, из болнце Хр, у болни у Пе Мј, Божh K, на Борја

Вл, брат цину Ми, буковна Је, викендије Оџ, из Војводне Б, Вранћи Оџ,

вртоглавца Је, годна Р, годне Пе Кр Вл Об Хр До Зе Ра Бр К, гддну Ми,

годне Кр Вл Б Бо Хр Ар Р. По, на годиу Р Pa, nem zодна Кан, осамдесет

год Ле, господне Пe Bл, гдсон-докторе Пе, госпон-профсор Пе, из Градне

Ум, на Градну Ум, гранца ГЉ Крч, гранце Вл ГЉ По, на грани у Б,

на гранци Об, у Грачаниу Об, грожђани у К, од грозице Вл, двојнце Св.

долна К, уз долну Об, домаћца К Је, ђетелна Хр, Зејнли Ми, Жељезнце

Пе, жељезнцу Об, жељезичар К, Зеломћи Зе, до Зенце Об, заједнци Џе, у

Иловце Пе, јавловца Д, јединце Б, јединцу Об, Калновик Вл Мј Зе Хр,

Канловак Вл, Калновак Б, Калновака Об Је Св, у Калновику Кр Вл Мј

Об, канца Гр, кани у Ле, канце Ле, каптулација Вл Бо, кланце Зе, по

кланци Зе, у кланцама Зе, Клепћи Ми, с коблама Ми, кованцу Зс, колбу

Л Зе Лу, колонзација Вл, корто Ум, косилце Св, косачце Д, кочнчар Об.

кöшице По, кукрка Вр, кукpке Вр, купатло Ра, за Ледне Ум, у Лепенци



Прелазни говори јужне Босне и високе Херцеговине 121

Ум, моблезација Вл, молтва Ум, милметра По, Моћевић Пе, Моћевић

Пе, у Муслмана Св, у несугласци К, новчанце Об, обртние Ра, обиај Је,

дочаја Д, у околни Об, Čмеровца Р, отпуснцу Пе, петцу По, за планну

Оџ, на планку Вл До, у-ву планну Је, у Ивaн-планну Каш, плетенце Л,

подружнца Џе, палитка Вр, палатчар Л., палатци Св, на половци Ра,

породца Крч, преседништво Б, из Преćенце Гр, у Преćенцу Гр, продавнца

Св, у продавции Кр, радлиште Св, раздка Је, раздке Вр К, раздке Об,

Ракетнца Д, Ракитние Д, Ум, раскрснца Ар, у Рогатцу Вл, pöтељи Је,

póтеље Ле, родца Је, родцом Вл, на самарце Р, седмцу Р, под) Соколну

Ум, споменчар Б, споменчарима Б, у станцу Р, старна Џе, степенце Ум,

стожну Бр, столцу По, стотну Б Је, стотне Ле Оџ, u(3) Студенце Ми,

Срботна Кр, ćелне Св, теферч До, Трескавце Св, у Трешњевци Р, Тушла

Ум, флашцу Мј, коптер (< хеликоптер) Св, ис Херцеговне До, чеснца Б,

чобанца Бр, шенца Об Бр,

б) колки К, колка Пе, неколка Ле ЗеУм, у неколка Мј, понеколка Хр,

неколке Кр, неколков Кр, толка Пе, толко По,

в) велка Ми Л Ле, велко ГрХр, у велике До, велку Гр, калдрчно Ми,

матину (< матичну) Хр, бјена“ Об, убјен ГЉ, убјена ГЉ, пјан Је;

г) четри Гр Ми Ду Кр Вл Об Св. Р Ти, Вр, четрие По, три-четри

Зе, ћетри Гр,

ђ) брант Ра, веселт се По, вити (< видити) Каш, видт До, вид! (<

видити Ле, вот! (< водити) Д, воти До, врат Зе, вратт ГЉ, врат се

(< вратити се). Зе, говорт Ум, гаст Б, гднт Ар, добт Пе, доност Бр,

дохват Зе, дофат Ри, жалт Вл, запалт Пе, зарат Р ГЉ, кисјелт К, кynm

Р, налт - налити) Вл, наплат Р., нарети Зе, ност. РУм, објаснт Ар,

oбoрт Ум, опалт Об, отворт Ку, плат Је Р, поврат Пе, поврат се Св,

подијелт Р, подђ Ду, покост Ле Р, помолти Об, попт Је, провдти Ар,

пушти - пушити) Пе, рати Ра Ар До Каш, радти Д, ратти Ми, ратт

Ми, рат Б Је До Р, сакрт Вл, свратити Пе, сјет Ми, снимт Д, сугласт

Б, траити Ми, трđит Ми До, траж Бр, тужт Ле, турти Б, укључт

По, укост К, урет. Б, учинт Ум, хрант Чу,

да виш Зе, напаш - напипаш) Ку, преконтролишем Пе, раскта се Гр,

вратише Гр,

вите Бо К, дбђте По, дрште Чу, заговорте Лу, изванте Ум, изволте

По, искупте Ти, окренте Је Ум, отиђте Бо, помосте Пе Лу, понесте

Сп, притски Б, припалте По, сврнте Ум, ударте Ум, ућите По, уклонте

Чу;

видheи Оџ, платhу Ум, преладне се По, ударће Ти;

ашковала Бо Зе, диковало се К, болло Гр, бранли Хр, видла Л Ле Бо

Каш Крч, видио Кр, видли ГЉ Лу Ми, висла По, возло се Ле, волли Л,

вратли се Р Ум, говорло се Б Ти, гднли Кр Ви Б, гднло Кр, гдpло По,

*** У књиж. језику је бијени, бз бјени је одређен као покрајински (в. Прав. 203).
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десло се Бо, дијелле Пе, добло По, долазла Пе, доселло се Бр, Сп, доселли

Пe Oб Оџ Ти Чу Бр По, доселле К, женли се Об Бр, живли Кpч, завадла

Је, завршла Ми, заглавао Ле, закорачла Крч, замдрли Кpч, заратло се Вл,

зарадли Об, затворла Зе, затворли Ум, згулли ГЉ, извадла Бо, извалла Вр,

извалли Зе, изгинли Је, изгорло Је, изградли Је, изговорла Ум, изгњечла По,

изгулли Бр, издијелли Ти, искотла се Вл, измијенло Гр, измијенле Ум,

измислли До, изненадло Ри, корла Пе, купли Пе, молла Хр, молло се Џе,

мдлли се Ум, навалла Л, наредло Б, населло К, населли Ду Ар, насел и Пe,

ндсло се Гр, носли По, носле К, оболла Бр, оселло Кр По Зе, одселли Хр,

оселли Ум, дкаменла се Ум, дпио Пе Гр Вл Бо ГЉ Хр Ар РЧу Лу, отид

Б, ГЉ Зе До Бр, дибР, дипила Зе Бр, дила Лу, дпила Је Ку Св, дпило Б,

Р, дутили Пе Зе, дnили Пe Bл До Бр, дили Вл До, оставла По, остранла

Б, платла Вл, побиједло До, повалли Вр, погнуло Ум, погодли Вл, по

дијелли се Ду, подијелли се Ти Џе, помутло Пе, подушли Зе, правло Зе,

прескочла Је, преселли Об ГЉ Каш, пресудли Вл, претуpла Кр, пригонли

Кр, прочто Крч, радла Бр Ра, радло До, радли Ми Бо Кан, развалли Зе,

раселло Об, pöдла Ку, родли Об, сакрла Ми До, скинли Б, сједна По, ско-ало

Пе, створла Каш, теглли До, тужда Р, уговорло К, удавли Вр, ударла Ку,

ударло Џе, узмали Р, укабулла Вл, уфатила Ле, учинло Об,

ђ) изричто Хр, колко Пе Гр Л Ле Ду Кр Вл Мј Бо ГЉ Је Зе До Р Оџ

Ти Ра Ри Сп Џе Ум Бр Крч По, колк До, траже ко (< колико) хоћеш Л,

мöребт Оџ Ри, моребти Ра, нарочто Гр, нарбито Гр Б Оџ Вр, неколко

Ми ГЉ Св. Ар Оџ Ум Крч, неколко" Ар. на неколко Ми, и неколко Је,

понеколко До, пракчно Ри, прилично К, одко Је, толко До, толко мал

По.

139. Потпуна редукција медијалног неакцентованог и је, како пока

зује грађа, општа појава вокалског система ЈБ и СИХ. Не ради се, дакле,

о појединачним случајевима, него о процесу у развоју. Видјеће се касније

(т. 143) да у бЗ., ком и сих, а каткад и у јб., има и стандардних ликова,

без извршене редукције, али је њихов број према зонама (в. карту бр.

8) супротан броју потврда у т. 138. Колико је год вриједно уопштавати

дијалекатске појаве, још је вредније систематски сакупљати аутентичну

грађу. Приликама у ијешћ, иб“ најближе су СИХ и Кж., које чине мост

према ЦХ и ИХ, али су јб. и бз плохе са јачим редукцијама од западне

Босне.

Редукције високог и су најфреквентније у категорији именица и гла

гола, а код ових посљедњих — у инфинитиву и радном гл. придјеву.

Примјера типа: вит, вид, воз“, вот, изва, траж, урет и сл. (т. 138 под 2,

д) — нема у описима босанских говора. У Лепеници је заборавт, говорт,

- зафалла се, платт, радm (Ljetopis JAZU 64, 373-274), а у западној Бо

сни: радm — радт, тражm — тражm (БХ ДЗб, 99, 104), 6ра“ти, пла"ти

(СДЗб ХХI, 63, ХХХII, 70-71). У ЈВ и СИХ, дакле, процес каткад иде

даље, што је условљено темпом говора и говорним садржајем. Инфинитив

*99 В. код Броз. Пјешћ. 135.
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платити овдје може имати пет аломорфа а медијално и три алофона или

(): платити — платит — платит — платот — платт — плат. Најмање

су фреквентни аломорфи на половима. Значење није нигдје угрожено. Ти

повима: вид к видити), вот - водити) значење чува акценат и контекст.

Прозодија није саображена фонетским промјенама ових ликова. Узлазни

акценат на ултими или на једносложним ријечима упућује на ред појава

(политонија — редукција), а празнине у неадаптираним сугласничким

скуповима (исп. тужт, радити и сл.) откривају савремен феномен у ра

звоју. Сви су ови случајеви школски примјери гласовних промјена. Облик

рат - радити - радит - радт - ратт - рат (редукција вокала — аси

милација и губљење консонанта). Тачном Павешићевом опису изговора

нема се шта додати.“ Код туђица “редукције“ су посљедица пријема

лексема у деформисаном лику.

140. У атоничним ријечима веома су честе апокопе (а) и елизије (б).

а) ал горка Ум, ал доби Ву Ал добије Ка, ал добро Кр Ум, ал дол По,

ал кад дође Ка, ал дбћу Ду, ал за балване Та, ал не знам Та, ал ме гледа

Гр, ал не могу У, ал не морате Пе, ал нема Ку, ал неколк Је, ал није Бо,

ал нисам Та Св, ал неће Мј, ал не дкрећем се Ум, ал то К, ал чујем Гр,

ал Џаба Бо,

ил га понеси Гр, ил га враћај Р, ил гледај Оџ, ил да је сам ГЉ, ил

ме носи Ку, ил некога Бо, ил није Ти, ил је дна У, ил рак Кр, ил сам ја

Л, ил си утворица Ку, ил су дошли Вл, ил тумур Кр, ил цапан Та,

нит ја Ло, нит је имало ВБ, нит сам здрав Та;

би-л ти било жао? Ву, би-л ми Дур Бр, би-л ти Та, би-л то Каш,

не би-л дошо Ра, не би-л пошб ГЉ, боли-л те? Пе, да-л тачно Та, да-л

треба? Пе, да-л сам Ку, да-л се Је, да-л ће ВБ До, јесу-л дошли? Ло, је-л

тако? Сп, је-л то? Ја, јеси-л ми Ду, ради-л ти? У Ду, дући-д ме? Ву,

дh-c-л ја женит? Ка;

да-б плакала Бе, ја-б се женио Та, ја-б могб Ми, ја-б дног ко-б погледб

Ја, ко-б се разумио Св, кад-б-т дн Је, не-брекб Ја, неколко-бостајбГЉ,

па-б моребт дошб ДБ, реко-б ми ГЉ, требо-б ти Ја, удушио-б се Пe,

што-брезали Об,

ако-с-с разумио Св, ако-с та ВБ, да-с сват Ле, да-с та Вл Об, док

с могб Ми, како-с добио? Та, колко-с крмада продб2 У, колко-с та Р,

млада“-с та Бо, чуо-с за Миљевину Кр, што-с се забавла? Вл, што-с се

скуњио? Ку;

ако-м дадну Бо, мет-м тд. Сп, двога-с брата Бо,

ме-и-чини Ву, ме-ć ћини Ло,

да-т кажем Гл Ми Кр Ум, да-т право кажем Ја Кр, да-т праћам

ВБ, да-т све кажем Об, добра-т срећа! ДБ, emo-т кажем Ми Де, како

*** Пав., ibid.
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ћу-т казат? Кр, не да-т Сава Вл, не би-т се јављб Гр, шта-ћ-т бит

Дур, шта ћу-т причат Ле;

б) ал ето Љу ДБ Л Гр, ал иде Де, ал изгледа Гл Ја, ал овако Ву, ал

öн Ар, ал детане Д, ал углавнбм Оџ;

ил од данас До;

нит пја гледам Та, нит дна Ло,

да-л има? Ја, да-л дна О, је-л имала Бо, је-л биб“ Ти, је-л бвде? Та,

је-л дна? Ја, јеси-л биб2 Об Ум, јеси-л ишла? Де, днемо-л убацива(ти)?

о;

ако-б дпшó Гр, да-б узб Ду, кад-б умрб Ар, па-б он Мј, па-б днда

Ар, што-бдни Љу,

ако-с ишд Кр, ако-с у колу Оџ, да-с упитд. Љу, Гл, ето-с ишб Кр,

да-м узоре Р,

ако-т дни дођу ВБ, па-т угура Ву.

141. Потпуну редукцију финалног -и у категорији глагола имају: ин

финитив (1), императив (2), футур I гл. на -ћ(и) (3), презент (4) и радни

гл. придјев (5).

1) Инфинитив има четири лика: (a) супински, (б) основински (вика =

викати), (в) коријенски (вид = видјети, в. потврде у т. 138) и (г) стандар

дни (исп. примјере у т. 143).“ Први и други су носљедица потпуних

рсдукција -и из -ти, -ћи, тј. нису фосили супина него први на њ само

формом подсјећа.“

ИСП.

а) алакат Ја, ашиковат Љу, бавит ГЉ, баталит Гр, бацат Љу

Гр Ми Ти, бит (esse) By Ta Бе Дур Љу ДБ Ка Гл Пе Гр Ми Де Ле Ду

Кр ГЉ Б Је Зе Св. Ар Оџ Ра Д Џе Вр Чу Лу По К, бит (= myhu) Вл,

бјежат ГЉ, бранит Гр Вр, бринут се Крч, бујат У, ваљат Ра, варит

Ле, варат се Лу, викат Каш, виђет ДБ Де Вл Бо ГЉ Ку Ар Оџ Ти Ри

Чу Д Лу К, вјенчават Ја Ар, вјенчат Мј Об Та, водит Ду Вр, возит Ву

Ар, вратит Лу, враћат Ло, вpućћат Чу, вућ Вр, гинут Вл, гладит Мј,

гледат Ми Је Св. Ар До Р Ти Ри, говорит Ку, гднит Сп Лу, гдрит Лу,

гребат До, гријат Ву, дават Б Мј Р Ра, дароват Крч, дат Гл Ле Бо ГЉ

Ар Ра Лу, дерат ГЉ Крч, дигнут Каш, дизат О, дић Је, добавит Об,

добит Ву, долазит Д, долећет Бо, донијет Ја, донијет Ми, дотират Св,

дофатит Љу Каш, дочекат Л, доћ ВуО Дур Ба Љу Ка ВБ Гл Ја Пе Гр У

Де Бо Ку Хр Зе Р До Оџ Ра ДСп Чу Бр Ум По К, држат Гл, дурат Ри,

забавит Ку, забољет Је, заборавит Је, завалит Ка, завршит Гр, задат

Ми, задушит Д, закључат Та, занијетит Зе, запаст Ку, запјеват То О

402 Истраживачи бx. говора не спомињу облике под (б) и (Е). Називи су моји. Пецо

биљежи у Борчу јес, облик окрњене основе, поред јеси, В. 111\ 160.

403 В, о сунину код Белића Исtn. II 180; исп. и Симеон EPIH II 557-558.
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Дур Бе Љу ВБ Гл Ја Пе Гр Ми У Р Сп Бр, заплакат Р., засноват Б,

заћ Ло Лу, зват Џе, Ум, задат Де, зинут Је, знат Ло Де Р, жвакат ВБ,

живљет Об Св, живит Р Чу, играт Ти, изаћ Вл, извиђет Ду, извућ Де

Д, изговорит Вл, изгонит Бр, издржат Ја Св, изаћ Оџ Сп, излећет Вл,

измрљат Крч, имат Та Бе Ја Де Б Је Ар Д, искат Гр Ле, испраћат Гр,

испричат Пe У Је, атјет Гр, ић Ми Мј Бо ГЉ Хр Св. Ти Д Крч К, ић

У Ле Р Ум, ишћерат Ле, јамит Л Вр, казат ВБ Ја Гл Пе Де Кр Каш,

капат Ле, кахат По, клат Вл, коват БАр, кохват Лу, комплетират

Бе, копат Љу Ка Св, косит Хр Св. Ар, краст Р, кренут Ло, крепат

Крч, крит Ле, кресат Ле Хр До Вр, купат се Ми Ку, купит Хр, купит

Хр Р, куповат Зе, кутарисат Ку, кутарисават Ку, кућит Љу, лајат

ГЉ, лежат Ра, ловит ГЉ, макнут Сп, машинат. Ка, мест Та, млет

Об Џе, морат ГЉ, мријет Кр, мумљат Бр, набрат Де, навратит Бо,

нагазит Гр, нагаљат Вр, напћ Крч, нанић Хр, наљећ Об, Бр, нанијет

Та, напдит Об, направит Бе Ја Де, наскрaдaт Вр, наузимат Зе, научит

Л, наћТа ВБ Об Св Каш Бр Крч К, ни наћТа, наћерат Оџ, посит Гр,

ноћит Крч Бр, обећат ВБ, обић Зе, дгарит Ар, огледават се Дур, дгри

јат ВБ, одводит Вл, донијет Вл, озидат Д, окренут се Вл, дкрећат По,

onéтнут Гр, опасат Вл, дпрат Бр, опричат Ар Бр, драт Л, детавит

Р, детат Вл Р, осушит Пе, осједоћит Гр, двећ К, дnsapam Ky, дmвoрат

Ку, отворит Де, отесат Та, дnah ВБ Ја Ми Де Л Св Ум К, отић Ву,

откиват Ја, откочиват Де, дперат Ми, пељат Ду, писат Гр Де Кр,

nam By Cп, namam Je, namam Мј Об, пјеват Ја Оџ Ра Крч По, пјенушат

О, плакат Ар, платит Вл Бо, плаћат Лу, побјећ Ку, повућ Ку, погинут

Ви Ти, подавит ГЉ, подигнут Чу, подијелит Р, поклат Де, поклапат

се К, поколебат Вл, полагат Д, пољубит Крч, помагат ГЉ, помирит

Гл, помоћ Ми До Р, помуст Ми, понијет Ум, понјет Ле Л, поњет Гл,

попет До, премијетит Пе, попит Вр, посиђет Бо, послат Гл, постојат

Је, поћ Св. До Ар Р. Ра Каш, пребољет Ја, превлачит Чу, прегледат Бр,

преклопит Л, прендсит Вл, препанут Чу, препуштат. Б, прескоћит Гр,

прећДу Бо, прибациват Та, пуцат ГЉ, примит Пе Кр По, припремит

Св, пристат Б, притијерат Љу, праћ ГЉ, праћат Ло Ка Де, пробит

Об, проговорит Бо, продат ВБ, прозват Је, пухнут Бр, проћ Гр Об Св

P До Ум Крч, радит Љу Ло Ми Зе Оџ, разумит Та Бо, распрегнут Гл,

распустит ГЉ, раћунат Ка, рашњурат Ло, рећОб Је Р Ра ДСп К, рећ

Је, ријет Гл, ручат Ле, савијат Гр, сатрт ГЉ Бр, сачекат Ду, саћ ГЉ,

свађат се Об, сврбит ВБ Мј, сврбљет ОбР, селит се Св, сиђет Вл, сић

Ло Де Гр, сједит По, сјеђет ВБ, сјест Та Дур БеЉу ВБ Гл Ја Пе Гр По,

сјећ Та ДБ, скуват Та, скочит Ку, скоћит Гр, славит ВБ Је, слат Гл,

смијат се Ка, снадбит Крч, спават ДБ Гр Де Ле Лу, спајвантит Де,

спасит се Гр, спремат Ка, спуČћат О, средит Каш, ставит ГЉ, стић

Ду, сукат (= причати) К, теретоват Ја, тјерат Та БеЉу Гр, тражит

Ми ГЉ, тркат Ри, трпит Ка Кр Б, трпљет. ВБ РОџ Мј Об, трчат се

Лу, трчат Ти, трћат Ка, турит Ле, ћерат О, убит Оџ Бр Де, увућ. Св,

удавит Пе, удат Ву ВБ Об, узет Гл Пе Ку Св Р Вл, узимат Де, уић Каш,

уклепат Оџ, уљећ Оџ Ум, уљет Вл, укопат Оџ, умањит ГЉ, унијет Ум,
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упанут Бр, упитат Вл, упрљат Ја, учинит Чу, уфатит К, фатат Ву,

фориковат К, хакат ГЉ, ходат Ву Св, ходит Бр, цијепат Ву, чекат Ле,

читат Кр, чуват Џе, ћерат Пе, шетат Ка, шњухат Д;

б) би Ка Пе Ми Ду Ум, шта ће би с тобом? Ву, шта-ће-би? Pa Лу,

мбра-би Д, брија Ду, вара се Лу, вика Бо, виђе Ум Л, води Св, гађа Ти,

гледа Ар До, гдни Лу, дава Ву, доби Ле, доније ВлУм, дофати Де Л, жали

се Ду, забринут Кр, задра Ку, закоси Зе, запе Та, заради Вр, засмија се

Лу, затвори Кр, зва ГЉ, издизаЛ, излијечи Је, има Св, исприча Кр, јаха

Д, макну се Ку, мишље Бр, млати Ум, моли се Ум, нагазда Р, намири

Св, намјести Ум, наније Та, напи Лу, насу Лу, ништи Л, носи Дур,

ноћи ДБ, одмори се Дур, окрену Бр, доније До, дета Ум Кр, детави Ку,

дтвара Ку, пећ Зе, папа Ку, пјева Чу, плака Ум, плати До Ти, плаћа

До, погледа Кр, поније Ти, попи Л, преврну Ти, прими По, прича Кр Та,

ради Ву СвТа Р Ти Сп Кр, разгази Ло, разнокта Ду, развија Ум, сабра

Та, саста Зе, слага Ле, спава Та, срачуна Сп, скину Ло, тражи Чу Ум,

чуди се Де, убацива О, уби Де, узајми Ка, узе Вр Хр, упaнти Је, уфати

Оџ, хода Л, чека ВЛ Бр, чува Ле, шали се Чу, школа Ти.

У овој су групи и они ликови гдје је и редуковано а -ст- - c. завес

Вр, запас Је, јеc{ти) БеЉу Ка Ле Ду Кр Вл Ти Џе Лу Бр Крч Мј По, муз

Ја, најес се Ми, напас Ар, пас (= пасти траву) Ду Ку Ар Ри Чу К, пас

Хр, плес Ку, поес Лу, појес Де Пе Сп Вр, препас Ло Ум, свес Д, сјес ОКа

Ми Ду Хр Р, ćеcМи Је Св. Ар До Р Ти Ра Ри Каш Сп, убос ДБ, ујес Дур,

украс Ти Бр, упас Хр.

Ликови под (а) и (б) једнако су распрострањени у сва четири говорна

типа. Број примјера за основински инфинитив је 3,5 пута мањи него за

супин, а фреквенција им је садржана у статистичком односу потврда 570

: 161. Инфинитивне форме, у ствари, само показују ступњеве редукције

Високог и у финалном положају. Тип вика дошао је од викат према по

вратним глаголима: вара се, засмија се, одмори се - варат се, засмијат

се, одмдрит се и сл., гдје се један од два дентала изгубио у говорном так

ту. Да је то тако, доказ је правило да глаголи на -ић немају основински

инфинитив.

2) Овај вокал се губи и у финалном слогу императива:

бјеж Чу Лу, дбђ-ти Мј, донез-де Вл, па ти донез да прода Ву, замис

-тп Лу, нос-mô Та Бе, днес тако Ми, отвор-очи Ку, отађ(и) Ри, посјет

се Де, тур у воду ВБ.

3) Ништа није необично што се и губи у футуру типа наћи ћу до-ћу

Ду, до-hе Р, наћ се (= наћи ће се) Ле, на-ћете К, дna-ћу Лу, дČе-ће Д,

помо-hеш Де Р, ре-hемо Ву БеЉуДБ Кр Ку Ар Вр, рећ-hемо Ми, сти-ће

Ву.

4) Има један примјер за презент:

пдкос(а) се Гр.

5) Тако и за радни гл. придјев:
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имал(и) смо Св.

142. Редукције и елизије финалног и имају:

а) именица: штапови) она Гл,

б) замјенице:

и мен не шкоди Та, мен-се-чини Вл Об, мен-се-чини Вл, мен-ш-

цини О, мен ћини Ка, ме-ш-цин У, ме-и-чин Је, мен-ш-ћини Де, ме-ce

чини Л, ме-чина Вл, мен-се чини Ра Ри СпУм, себ у њедра Ку, теб Л,

в) придјев мал(и) Ми;

г) прилози.

безбел (тур. besbelli) Ло ГЉ, беал (тур. belli) би Ву, богам У Ду Кр Вл

За Ар До Ти Ум, буогам ВБ, боугам У Вл, богат(и), ћако Гл, моребит Ву

Ми Де ГЉ Ар ОџД Сп, морбит У Л, мореби ГЉ Чy Ум, можебит о

143. Редукције се не врше увијек. Само је број таквих случајева мањи

у поређењу са онима у т. 135, 137-138 и 140-142. Највише их је у бз, и ком.,

а у јб., ако их има, нису органски, већ стандардни, радио-телевизијски

импорти. Исп. потврде само за типичне облике:

1) У ЈЕ:

борбеницу Ву;

бити Ло Де, вући Дур, доколити Дур, заставити Ло, извући ДБ Бе,

ићи БеЉу ДБ, ићи Ло До, казати Ло, довести Бе, оставити Љу, отаћи

Ка, пећи ОУ, побити Та, полудити Ву, проговорити ДБ, пушити Ву,

радити Ву, разговарати Љу, рећи Ву, свpбити ДБ, стићи ДБ, узети Та,

умријети Ву, чекати Та,

2) У бз., ком и сих:

прена Бјелашници Ду, у Бјелимићима Ри, у Божановиће Мј, у бол

ницу ГЉ, у болници Мј, у Височицу Ле, воденицу Вл, главице Оџ Д,

гдтовину Ми, граница ДУ Бо, држалице Ду, кабаницу Ри, кланица Је,

кланицу К, кланицу Сп, у кланицу Бр, у кланице До, књижица Пе, коше

вина Ми, мазалицу Д, марамицу Гр, за марамицу Сп, поћелица Ле, на

самарице Кр, на самарицама Кр, стожина Гр Ле, стопаница Џе, удовица

Ми, чесницу Кр, чобаница Л, шеница Ар,

велика Л. Вл, велику Ми;

четири Мј Лу;

бацати Мј, бити Л Ду Б Хр До Крч, борити се Зе, викати Лу,

гледати Ар, гднити Ду, давати Вл Д, дати ГЉ, доказавати Б, доћи Ду

Ку Хр Д. Џе Бр По, доћи Зе, завршити Џе, запјевати Д, зарадити Зе,

знати Крч, изабрати ГЉ, избити Пе, извући ГЉ, изгинути ДУ, имати

Хр Св, испећи Бр К, ићи Ду Вл Хр, uhи Зе До Д Р, Јамити Ду ГЉ,

казати Ле Ду, косити Зе, наићи Крч, наћи Бо Лу Бр, носити Б Зе Р,

оженити се Бр, опасти ГЉ, пећи К, плаћати Лу, познати се Оџ, поћи
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Хр, притворити Ду, продати Ле, пушћати Мј, пушити Крч, радити

Ра, разговарати Мј, ранити Вл, расти Б, рећи Гр Вл Хр, рећи Је, ни

peћи Је, свршити К, сломити Пе, скакати Ми, снимити Ду, спасавати

Б, chyљити Ду, chyрити Ду, ćедити Оџ, ćећи Св, трчати До, увући Зе,

уготовити Ми, узети Бо Зе, уљећи Крч, уродити Ми, ући Б, хранити

Каш, читати Пе Крч,

ашиковали Кр, гднили Вл, димило Кр, долазили Л, женили се Ми,

заратило се Ти, дженили Мј, ослободили се Ар, отишб Је Ри, дпишб Гр

Ми, отишли Ду, подијелили се Л Кр, побиједило До, радили Ми Кр Зе,

радило се Каш, родили Ле, упутили Пе;

моребити Б ГЉ.

5.2. ВОКАЛЕ

144. И овај вокал, ако је неакцентован, има три ступња редукције

(исп.: не мере, на топалук, Сафте). Инвентар потврда говори о појави

ширих домашаја него у другим босанским говорима.

Сви примјери за дјелимичну редукцију су из јб. (a); само су неколика

из бЗ. (б) и један из сих. (в):

а) делегат ДБ, иc Касетаћа Ка, Мердановић Ка;

десет О, четерес О,

не мере Дур, не мере ДБ Ло Ка Ја,

б) камена Зе, Лакешића Ја,

nó десет Мј,

мореи Гр, не мере Пе;

в) не мере К.

145. Ријетки су случајеви аферезе. Међу примјерима ширег ареала:

ластиш Мј Сп, ластика Ка Гр Бо Оџ Каш Чу, летpика О. Ја Ку, Св. Д

Лу, има и: но на Ум. У топониму Џепросина (< Јежетросина) Св. ис

пао је иницијални слог, а у туђици коптер Св секвенца хели- није ни

примљена. -

146. Редукције медијалног е, међутим, имају вишу фреквенцију:

дјетта Та, дјетту Гр, Лакшића Је, недље Љу, недлу ДБ, недље Та,

повренак Б, поврење Б, прдљћа Р, профсер (вл. 115 под a и 118 под б) Та,

прдфсор Пе, прдфсор Пе, профсора Сп, профсори Та, Сафте Ву;

пред њга Ле, ш њбна Зе,

јан - један) До, пé-ис Б, дест Ка Гр Б, дес ДБ Гр Ми Вл, дес-петнес

Лу, дестероДБ, двадсУ Бо ГЉ Об Зе Св. Р. Сп, два је ДБ, дваесО ДБ Гр

Ми У Дc Л Ле Кр Вл Хр Зе До Р Оџ Ти Ра Каш Д. Џе Лу Бр По К, ни

дваес Гр, двајес Бр, дваест Хр, двадес Ло До Р Џе, двадсет ВБ Гл Ја Ле
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ГЉ Св. Ар До, двадесте Зе, двадесто Вл, дваестеро Та, тридес Кр Вл Ку

Зе Св Џе Чу, тридсет ВБ, mpiecО По, тријес ДБ, триес Кр Мј Зе Ра Д

Ше К, тридестеро ДБ Вл, педес Б Об Је Хр, педест Дур, шест Ку, шес

У, седамдест Об Д, седамдес Је, Бр, осамдес О, деведест К;

прићкат Ка, ни виђ(ети) Ле, не мрем Сп, мори О Љу ВБ, не мори

БУм, не мреш Зе, не мери Ло, мош О Љу Је Зе, не мре Ву Св, морте

По, морте ли? Ум, не морте Ум, можте Хр, не čháм се Каш, вићеш Пe,

öћи Та ДБ Кр Бо, дпи ВБ, ак-оћи Та, ђе-ћи? ВБ Де, ди се трчат? Лу,

ку-и сада?“ До, окле-ш дЋm? Ле, та-ћи Ја, шта-ш?“ Ле, шта-ћи?

Вл Св. Ра, богам-ћте Ар, колко-ћте? Ти, луг ђе-ћme cača Ap, ohme au?

Пe, na ћмо прачат Ум, неш Та Лo Bл ВБ Оџ Ти, нећмо Бр, нећme Ap,

дјмо Љу, дјme“? Та, ја-рко Лу;

морбит Ја, морбит У, можбити Ле Бо, бвдкан До, бвдна ДБ ВБ, бвдна

Ло, датворно Кр,

про једније ливада Вл, про једне Лу, прд љета У, про две Лу, прд

оног Бо, про његове Чу, прд шума Ум.

Сви су ови ликови могући у сва четири говорна типа. Изузетак је

приједлошки облик про (< преко) диференцијалног дијалекатског и наци

оналног обиљежја. У Загорју и трновском крају имају га само Срби, а у

СИХ само Муслимани. Да се овдје не ради о сажимању него о редукцији,

доказ је квантитет приједлошког слога кад је у проклизи.“

147. Најчешће еу, инак, редукције клитичког, финалнег е у сандхију

(а) и у апокопи (б).

a) вакб-ј он Де, голо-ј дно Чу, да-ј обуку Зе, да-ј двд Ти, да-с доморе

Крч, да-ј дна Д, да-ј дпишб Ку, ен-ј у соби Гр, имо-ј дн ГЉ, ко-јумио

Об, неко-ј умрб Љу, днда-ј иид Лу, дnти шб-ј дн Ло, шта-ј дво? Ум, да-т

удам Ку, да-ћ ић Ар, у мене-ћ-с двд Вл, ако-с дитвори Бе, баца-с у шталу

Гр, врати-с дн Бо, да-с днд нађе Гр, да-с дпљачка Ку, да-с дипкава Св,

да-с уда Бо, иде-с у кућу Ар, ја-c-c оженио Гр, ја-с и бн нађемо Де,

кајмак-суфати Ми, ка-с дпели Ја, ка сам-с удала У, кола-с играју Зе,

нешто сам-с двизд Ар, днда-с осијеку Љу, па-с дбазре Оџ, па-с днда кост

ОКу Ар, тб-с у Сарајву рада Бе, па-с уби Ло, па-с дмpсим Ле;

б) да-ј ћuста Ву, днд-ј мало Ја, тада-ј ме наиб Вл, у мене-ћ-с дво

Вл, шта-ћ-р бит? Дур, шта-ћ ти? Дур, шта-ћ ти? Де Ум, ако-c-c

разумио Св, да-с направи ГЉ, да-с то види Ар, ја сам-с женио Кр, ка-с

то деуша До, како-с-нбрада? Бо, ме-и-чана (в. остале у т. 142 под б)

Ву, нисам-с сложио Св, онда-с покупи Гр, днда-с то ради Ар, дућ-c-л ја

Ка, па-с на њега Де, па-с права Ка, прама-м-е селам До, тб-с тако рада

*** В. Пецово тумачење фонетизма, И-шћа I 101; исп. и Ившић Посав I 188.

*** Пецо, ibid.

40е Овако је и у западној Херцеговини; в. Пецо ГЗХ 55.

*** Исп. Пиж. Кол. 75, 199.
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ВБ, тб-с зачас нађе Ја, што-с таче Ар, Лу, с-maче (што се тиче) Ми,

уппше-с тамо До.

148. Много је шири инвентар акцентованих лексема ЈБ и СИХ од

западнобосанских“ и их.“ у којима се редукује или губи финално е.

То само потврђује тезу (т. 133) да је ова појава општа особина босанских

говора“ и да су њени домашаји у централној и јужној Босни, па и у

СИХ, већи него у западној.

Елизије и редукције финалног е су забиљежене:

а) код замјенице: преда-м дође Об,

б) код придјева: мањfе) Б, рајтбз(не) чакшире (исп. њем. reithoser)

Св}

в) код глагола: звал(е) су се По, каж плус Ми, дн каж што Гр, каж

Ар, мор одма Гр, нећ да чује Ка, нећ-те Вл, неј(е) Л, оћ-се грла Ле;

г) код прилога: брж-боље Де, виш-не знам Ми, виш-не пата Ка,

виш-никад Де, виш-ништа Л, виш-она не ваља Ле, виш-не радимо Је,

нема-виш Де, нећеш-виш побјећ Ку, нема-виш Св, никад-виш Лу, ништа

-виш Ку, ноћ ме виш-нашла ГЉ, неђ Ра, нађ се не чује Гл, одава Ку К,

дтал Ку, приј Игмана ВБ, пос(ле) се По.

д) код узвика: djДе, ај још Ву, dj на астал Та, дј До Ми, Лe, dj-кае

Дур, дј са мном Је Пe, dj-ти Лe, dj цувај Бо, дј двцама Р, dj устани Лу,

дј, добро Бр Кр, ај-каже По, хај Лу, хај-ти До, хај сад Та, ајд Ум.

У примјерима: вод дошо Пе, бед-сам ВБ, гдр ВБ Ја Об Је Сп, гдр

бацаш Та, гдр далеко Ло, гор ногам Чу, гдp-овд Ар, гдp-онд Ле, гдр на

планини Ло, гдр под Голну Ло, дбл ОКа Б ГЉ Ку Св. Ар До ЛуУм, дол

у Аџаће Та, дол има Гр, дол имају Л, дол-онд Ја, Св, дол-она Д, дол у

поток Гр, дбл на цесту Та, дол у шуми Св — не зна се шта је изгубљено

— е или и, — пошто се прилози овдје, горе, доље јављају у скавским и

икавским ликовима (тв, 93, 94 и 98).

Прилог 614 ut{2 СС III.3. III3aО И изгубио аКЦСНáТ.

5.3. ВОКАЛ А

149. И вокал а има три ступња редукције. Оне су у иницијалном и

медијалном положају готово увијек факултативне. Једино су у атоничним

лексемама оне редовне. У поређењу са приликама у другим босанским

Говорима овдје је ова појава шире продрла у систем. -

150. Дјелимично ослабљен вокал задржава индивидуалност у сва три

положаја: -

“ Исп.: Пецо Н-шћа 1 101: Дешић ЗЕНГ60-61: Драг. 1:1/60, Петр. 3мијање 37, 58.

ГБК 39. -

49° В. Пецо ГИХ 45.

“ B. грађу у Бх дЗб II 21-23 и БХ дЗб v 39-47.
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за анијем Ло,

парда из Ву, јок-брате Је, свакакав P, ваљало Гл, нешто сам се зами

слио Ар, досад ДБ, таман Ум;

на дну Ар, па днда Ар.

151. У неколика примјера медијално а, на средњем ступњу редукције,

губи боју а може да гради слог. Исп.:

казан (чешће је казан Гр Ле) Ta, naесâто Л, moако Ка, e-môко О.

152. Иницијално а се губи.

a) у туђицама: двокат Ка, лах и манет = збогом (тур. Аllah e

manet)“ До, ман јарби! (ар. интерj) < аман — јараби! Ло, ман јараби

Ло, парат ГЉ, тобуси По;

б) у хипокористику Лиса (< Алиса) Бе,

в) у домаћим ријечима: знао (а)ко има Л.

153. Тек у медијалном положају инвентар диференцира ЈБ и СИХ у

босанским приликама. Исп.:

брдак Ву, Кастићи (< Касатићи) Ка, казна К, по њивма Ле, прегрда

Гл, осамдесет је год Ле;

неккав Ти, некав Ти, наккав Крч, неква Крч, нека (< некаква) Ти,

никква Ло, никкве Об, никким Ми Сп,

öгрбм(ан) Оџ; -

бацт Б, касти ВБ Ри, иум право Ле, нем“ Р Д, неим Д, ja-c-c

женио Гр, ја-с се родио ГЉ, само сам) наиб Ле, поћерли Лу, регово Сп,

сéнуло Ку, мршни ме Та,

заће ВБ, надље Б, дкле Кр Об Ку До Р Pa Pи Д Џе Чу Ум Крч К,

öклен Ка, покле Чу, нiокле ГЉ Ум, наокле ГЉ, тман (према: таман

По) Де Вл, тма(н) По;

јакко Ри.

И Вук има јб. пјешци Љу, пјешци Ка и загорско имућ Кр (в. СР

520, 240) другачије творбе мј. обичнијег пјешаци, имућан. Излизани

вокатив брате добио је значење узречице у присној, емотивној комуника

цији. Само, за разлику од западнобосанске слике,“ он је овдје изгубио

и акценат и тако утро пут редукцији. Исп.:

брте Ка Д Бр, не бавим-брте Р, вук-брте Та Ра, јез-брте Џе, мој

-брте Де, мај-брте Мј Чу, нијесам -брте Љу, пројеће-брте Ри, тамо је

-брте Д:

*** Исп. Пецо, op. cit., 44.

“? Тако и у ИХ. Исп. Пецо, ibid.

*** Дешић ЗБНГ 56.
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према: брате Бо Ку Каш Крч По Ву, мој брате ГЉ Дур, а сад-брате

Лу, јок-брате Об, мој брате Св, мај-брате Чу, нијесам-брате Д, пјева

се, брате Св, и њомена-брате Бр, шта знам, брате Ри,

и бате К, ево, бате, Ум, ка сам је, бате Чу.

И аломорф везника кб (< као) је добивен редукцијом а не сажима

њем“ ако му је слог кратак. Исп.:

ко витранца Бе, ко донекле Дур, ко доса(д) У, ко душа Љу Бе, ко ђаво

Ри, ко ето Дур, ко и она Бр, ко и у нас Ка, ко коње Чу, ко Марково рало

Та, ко миши Лу, ко на коња ГЉ, ко некад ДБ, ко неко Ми, ко дбично

Дур, ко два Бо, ко орозу Пе, ко сад Пе, ко твојој Ву, ко тетак Де, ко у

Бећира Ву, ко у часна Бе, ко у планини Оџ;

према: као ђевер О, као сватови Та, ко писмо Ву, к-дна Б и сл.

154. Факултативне апокопе и слизије имају: -

а) именица: младожењКу, младожен Ку,

б) придјев готов{а) Лу;

в) замјеница: цит-ће? Б;

г) атоничне ријечи: да г-удара Вл, изгубио-г у болнци Та, како си-г

убио? Чу, не би-г овде Ду, д-иде О, д-убијем Џе, н-àсвал Ду, н-дне Вл,

n-ôндар Ло, n-ôндара Бp, n-дндар У, n-ôандан У, n-ôндар Је, п-она Оџ,

n-дна Чу, п-скреше Гл, према) Шлеменима Ду, ка с{ам) се помолио Л.

Вокал о

155. Сви типови редукција и елизија захватили су, шире него у дру

гим босанским говорима, и вокал о Број потврда за дјелимичну (а) и

средњу (б) редукцију је скроман у односу на мноштво потпуних

a) националнос Зе, у овом О, у ономе Дур, што су ови људи дошли?

ВБ, у овдј О, у оне До, за онд Д, овлико Д, округло У, да опрдсташ Љу,

отиђте Бо, как оћеш? Мј, ако си имб Дур, како ко има О, ето ти Б;

б) &mкле Ду.

156. У иницијалном положају, нарочито код замјеница и прилога,

обавезне су аферезе и хаплологије. Оне се најчешће дешавају у сандхиу

или ради отклањања зијева. Исп.:

a) у туђицама: на перачком столу Кр, перисан У, në“рисд Кр, фицир

Лу;

б) у домаћим ријечима: клагије Ду;

кога-нa има? О, и-ве Де, ко-ве Кр, на-вој Зе, у-ву Гл Је, која-е-вö?

Вл, како-во? Гл, како ће-вб Вл, није-во Б, дупку-во? Об, тако ми-вд Л,

шта-е-во? Ка, шта је-во? ГЉ, што се-вб Зе, у (овјом Кр, био-ни Ти,

за-нбг Зе, знаш-нбг Л, код-ног Д, но-ном Лу, про-ног ГЉ, müтам-нога

*** Не зна се каква је грешка ко-мачкови (Рем. ЦIII 123).
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Дур, тб-ви Ри, код-ног Д, у-нога Гр, била-на Д, до-не Л, има-на Ар Д

Лу, имају-не Лу, кад-на Мј, крупна-на Ја, на-н у Де Је, но-на (< ено она)

Ум, у-ну Та ГЉ Крч, у-ној Ло, у-нд хуки Ра, ено га-нд гдре Ти, има-но

Гр, ђе-нд Вл, ја-нд Чу Вл, как-но? Ву, како-нд? Ми Ду Вл Ра, како

се-нд Пe, кaкo-e-нд ДБ, кад-нд Ум, ка су-нб Вл, ко те-нб Ло, мало-но

Мј, меће-но (< меће у оно) О, на-нд По, нако-но Вл, по-нд Вр, реко-но

Д, реци-нд Дур, фано-нд Ја, шта-нд Сп Лу, шта-e-но? Де, што-нд Ми

Џе, што-нд Мј, у-вијем Ле, дугачка-на По, за-не Ло, и-не Де, кроз-не

Ле, на-не Ло Бр, у-не Лу, у-нам По, у-на Ти, вака Ву, за ваке Оџ, влика

Гр Крч, лика Је, е-влини Ти, е-влиндг Б, e-лике Чу, влашна По, наку ДБ,

c таче (< што се тиче) Ми;

прошћеш Ка, проčћеш У, прости Кр,

вамо ВуО, е-вамо Де, вазмо ГЉ, вам Ти, вамбка Ду, вамбкан Ду,

амо Дур Љу Ка Гр Л Ми Ле Ду Вл Б Об Је Зе Св Аp РОџ Ти Чу Лу Бо

Ум Бр, амо Ле, вако Ву Дур Љу Ло Ка ВБ Гл Ја Пе Гр У Де Л Ле Ду Вл

Мј Бо ГЉ Об Је Зе Св. Ар До Оџ Ти ра Ри Каш Џе Чу Лу Ум Крч По К,

е-вако Де Л Вл Б Мј Бо ГЉ Зе Сп По, вđеко Де Ум, вако Ка, нако О Дур

Љу ДБ Ка Ја Пе Де Кр Вл Бо ГЉ Је Ар Ти Д Лу, е-нако Сп, влако Ја,

е-влакб Б, влако Ја, волко ВБ, влакачко Ја, илико Ра, вудера Вр, дбздала

IЈе, нонмо Зе, па-нда Ми.

Према обавезним ликовима вако, нако и сл. стоје само двије потврде

стандардне форме: овако Бо Ву. Ареал ових редукција је шири: имају их

ИХ,“ Пива,“ али и други штокавски говори.“

У примјерима: водика У, вођена Кр, воде Де, е-воде Де, е-води Вл—

није редукција него метатеза.“ -

У бз. мј. омладина говори се младина Вл Св. Р Оџ. И Вук има

младина (в. СР 375) у значењу јtiventus.

У првој групи примјера замјенички аломорф но (< оно) добио је

функцију партикуле.

Могуће је да је вамо аналогија на тамо,“ али је овдје процес отишао

даље (исп.: амо, вам).

Ликови е-влико (< ево оволико), е-вако (< ево овако) и сл. имају већу

густину распростирања, једнако и код Муслимана и код Срба, у бЗ. и сих.

него у јб. и ком. У њима се огледа више типова редукције: хаплологија

-- афереза + синкопа, односно хаплологија + aфереза. Има их доста и

у једном дијелу југоисточне Босне, али их Јахић не наводи у инвентару

редукција него у категорији замјеница (в. Босна 459).

*** Пецо ГИХ 45.

*је Вуковић П.-Др. 61.

“T В. Рем. ЦШ 130 и тамо наведену лита ратуру.

“ B. сличне примјере код Дешићa, op. cit., 59; исп. и Драг. ГЛJ 63.

419 Рем., ibid.
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157. Имају по неколика примјера, поред оних у т. 156, за босанске

(а) и општештокавске (б) синкопе:

a) на ђавла Вр, покошно Бе, не обра Ка, одко Је;

б) довуда О, дндуда (исп. Прав. 502) Ар, учи Нове године Та.

Приједлог уочи елиминисао је о у хијату.“

158. Честе су елизије у сандхиу кад се губи о као први вокал:

ак-има Та Ја Гр Ле Ар, ак-дћеш Дур, ак-дihи Та, ак-дњи Та, ак-дјете

У, ев-дви Та Ум, ев-два Де, ев-два Ти, ев-двó Та Ло, ев-двó ДБ Ти, ев-двом

Ло, ев-две Ло, ев-овако Гр Св, ев-бвде Бо Зе Хр, ев-буди Љу, ев-двђе Ра,

ев-двуда До, ев-дален Ду, ев-дале Ми, ев-дзгара Џе, ет-имб Ми, ен-дна

Ти, ен-ана Чу, ен-днбЈе, ен и онога ГЉ, ен-дну Мј, ен-дну Мј, ен-анамо

Ти, ен-аномо Оџ, ен-анамо Чу, ен-дномо Ти, ен-бнде Св, как-бћеш Je,

колк-ама Ја, анам дн Вр Ум, дном дн Вр, анам у њега Чу, п-двам Ву,

п-днијем Љу О, n-дној Кр, п-она Је Љу, п-онд Је, пре-уста Чу, там и

амо Зе, там у Корита Ку, там у Љутој Оџ.

159. Апокопе и хаплологије у категоријама прилога, везника и парти

кула иду у двије групе: (а) опште босанске и (б) само јб. и сх.

а) не носе колик прија“ Л, траже колико) хоћеш Л, сам“ ВБ Бе

Б, детало сâм месо Ку, сâм по вру шаба Та;

ак-коју Б, ак-се не варам ГЉ, ак-су Д, ак-ћеш“. Гр Д, бијела ка

-бвца“ Пе, ка-вуци ГЉ, ка-и данас Кр, ка-и ја Гр Вл, ка-пусто До,

ка-и свуђе Кр, ка-и та (исп. примјере у т. 153) Ку, боље нег ја“ Гр, нег

бабо Ум, нег и плуг Ар, нег за себе Бр, нег се покосло Ло, нек (< него) Д;

е-вакб (вл. 155) By Љу ДБ Ло, е-овдко ДБ, е-бвди Зе, е-води Чу, е

-вбдика (в. нап. 418) Зе, е-вође Вр, е-вође-и (< ево овдје ћеш) Чу, ет

Ти К, ēm-ти Та Ло Сп, em-ти Лe, ēm-m Љу, е-ти Та Ра, ет-видиш Бе,

е-тако Ле, е-води (< ево овдје) Св, е-водика Ар, e-нöнди Вл, ен-нбндика

Св, e-наку Бо,

б) апцулут(но) Со, вам Ти, готово) Ми Је Ку Зе Св Џе Ум, и гдтов

Д, готов дбили Ку готов на вр дошли Ло, гдтов сам изишд ГЉ, гдтов

Сп, каква живате? Та, как се дре? Пe, кaк ћеш? Љу Мј, ка(ко) ко Ри,

как коп Ми, как ко уга Св, неколк годин Је, полак Ле, постепен се хлада

До, управ Гр Оџ Сп, управ Бо, кошт сам Ту До, ко-ш-им се У.

*** Јовић Трст. 46.

*** Исп. Дешић ЗБИГ59.

*** Исп. Јахић Босна 151.

*** Исп. Пецо и шћа 1 100.

*** Исп. Јахић. op. cit., 145. Екстралингвистички закључак о самосталном развоју

ка - као у југоисточној Босни нема ослонца у грађи. Све потврде су из јужног крила.

из фочанског и руђанског краја. Алoмoрф с кратким слогом (исп.: ка и сад Слат. М.)

добивен је редукцијом а не сажимањем.

*** Исп.: Јахић, op. cit., 151; Дешић, ibid.; Драг. ГЛJ 64.
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Примјери су равномјерно заступљени у сва четири идиома. Једино

се ареал ка (< као), код обје нације, ограничава на бЗ. тип, али ни у томе

нема ничег необичног пошто се зна да су Загорје и Бјелимићи наплав

љени их и црногорском метанастазичком струјом (т. 25). Фонетизам је

објаснио Реметић (в. ЦШ 123).

5.4. ВОКАЛ У

160. У међудијалекатским односима равноправне редукције високог и

са у узимају се за диференцијалну изоглосу нестабилног (босанског) према

стабилном (источнохерцеговачком) вокалском систему.“ Та је појава, у

ЈБ и СИХ, присутна код оба висока вокала, али нема онакав домашај код

у као код и.

161. Дјелимичну редукцију неакцентованог у забиљежио сам у при

мјерима:

аутобуса Хр, у виеду У, дnута К, унутрица Та, измакнут Ка, окре

нула се Св, расвануло се Кр, и ја ћу с тобом Дур, прексутра Бе.

162. Потпуне елиминације овог вокала су више факултативне него

обавезне.

а) За аферезу имају три потврде као у другим говорима (в. нап. 428

и 429) и четири јб. и бз.

Мољани (< Умољани, говори се сађем Умољане Ло, гор Умољаним

Чу, устима Чу мј. у Умољане, у Умољанима, у устима) Ло, љенак (<

уљенак)“. Ти, сnијеват (< успијеват) Кр, казла се Вл, двите“ Бо,

дпште Лу, очи Божића“ Џе.

б) Инвентар једнако распрострањених глаголских и прилошких син

капа проширују именице, и то само из јб. и сих. Исп.:

у абланти Та, тобуси По, желдац“ Де, кошља ВБ, мозерка (врста

пушке, према П. Маузеру) Ле, у предзећу По;

гант Кр, заврнт Ја, звизит Сп, крент Ло, не вјерју Чу, регртују

Ми, прсила Вр,

двда Ло, овдан По, двда“ ВБ Џе К, овдан ВБ Б, овдана ДБ, овдана

У, онда Ти, ујmpу (исп. примјере у т. 115 под в) Дур ДБ ВБ Гл Пе Де Ле

У ГЉ Об Лу Бр.

У хијату је испао приједлог у тури уста Ку, меће-нд (= меће у оно)

О.

“ Вуковић Бх типови 24.

“ Код Вука: уљанак, в. СР 805.

438 Тако и у ЈИБ, в. Јахић, op. cit., 152.

429 B. објашњење код Јовића, ibid.

“ Овако и у Бугојну; в. Решетaр Шток. 114; исп. и: Јахић, ibid., Дешић, op. cit., 71.

Исп.: Дешић, ibid., Драг. ГЛЈ 68.
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Овдје је метла (< метила) Ву Об Ку, метла К, а у западној Босни

метцла (< метнула).“

в) У сантхијским везама понекад се елидира у Више је примјера за

апокопе код атоничних ријечи, али и у презенту гл. моћи, хтјети. Исп.:

биле-с дне Ти, како-с дни? Љу, саха(т)-ћ-m оставит Св,

била-м пукла Кр, да-м платам Дур, петнес гддина-м бало Ти, и

да-с ту К, оне-с тако Ми, прије-с се звали До, прије-с то носили Ку,

тб-с читлуци Ку, ја-ћ ти Гр, ја-ћ те Пe, ja-h се снаћ Ду, како-h m“ Је,

ćутра-ћ Ра, у томе-ћ ти рећ Сп,

ја мог све Та, дN-с бријем Ка, нећ-ја ВБ, нећ-те Ло.

Једанпут сам чуо и хиљад јабука Ти.

163. У панорами вокалског система ЈБ и СИХ, како показује анализа

обимне грађе, редукције су у првом плану. У поређењу са приликама у

другим говорима Босне, према литератури, домашаји ове појаве су нај

шири у јб., а у бз., ком. и сих, приближно су у обиму западне Босне.

Редукцијама су захваћени сви вокали, највише високо и затвореног ре

зонатора. Међу вишеструким посљедицама редукција у морфонолошком

систему двије су најмаркантније: коријенски аломорфи у инвентару облич

ких варијаната инфинитива и појава преношења слоготворне функције на

консонанте, најчешће на сонанте. Све акустичке нијансе редукција је теш

ко ухом ухватити. Литература, такође, показује да потврде имају густину

у зонама око босанских градова, гдје је највећа концентрација становниш

тва, а да су се редукције стабилизовале код сва три народа по закону да

се успостави комуникација с најмањим утрошком фонационе струје.

6. ВОКАЛСКЕ ГРУПЕ

164. Судбина вокалских група у ЈБ и СИХ је као у ИХ. Одступања од

регресивне асимилације су минимална, а разлике према ИХ су одређене

прелазним карактером зоне у међудијалекатским односима.

165. Група -аха: 1) остаје (само у Муслимана); 2) стеже се (у Срба,

Муслимана и Хрвата - 7:3:1); 3) губи се фрикатив, али се не стеже (у

Муслимана и Срба - 5:3). Исп.:

граха Ар До, захалекала е Џе, јаха(ти) Д, јахаћијем Ра, маћаха Зе,

драма До, сахат Де Ар, шес сахата Ло, снаха Мј, снаха Љу;

гра Та Кр, јат(и) Об, cam (< сахат, тур. saat) By Ле, по сата Ја,

днога сата Ле, дес сата Ми, сна Ја Вл, некога стра Л,

има бесилаa (тур. belsilahi) К, jaaha Xр, jáаћега Кр, драа ВБ, páат

-лдкума (тур. rahhatlоkum) Чу, саата Св, снаa Б, д{д) страа Ар. -

“ Дешић, ibid.
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Сметња контракцији у случајевима под 3) је акценат или творбени

састав ријечи. Тако и заака Мј, наanaко Та Ми, стаало Л.

166. У бројева од 11 до 19 досљедно -ae- - -e-

једанес Ву ДБ ВБ Ја Пe У Каш, једаннес Љу Гр Ми Де Ду Мј Је

Ку Зе Св Ар До Р Оџ Ти Ра Ри Сп Лу Бр, једанеста Џе, једанесто ВБ.

једанестдг Та, једаннеста Де, једанесту Вл, једаннеску Лу, дванес Ву Бе

ДБ Пe У Де Ле Ду Кр Вл Об-Је Ар РОџ Ра Џе Чу Ум К, на дванестом

У, дванестеро ДБ Кр, транеc P, ћетрнес Ву, четрнес Пе Ле Б Хр Р,

четрнесте Вл Б, четрнестеро У, петнес То О Ло Пе Гр Ми у Де Л Ле

Кр Вл Б Мј ГЉ Об Је Св. До Р Ти Ри Сп Вр Лу По К, петнестеро У Вл

Је Вр, шеснес Л Ри К, шеснестеро Је, седамнес Бо Об Р, седамнесте Вл,

осамнес Ка Ја Ми У Вл Б Ра, осамлес Крч, осамнестеро Пе, деветнес Ло

Пе, деветнестба Ри, деветнестој Хр.

У бр. 20 секвенца -aе- носи акценат па се не контрахује:

дваес Ву Ло Гр Ми У Де Л Ле Кр ВлЗе Ар До Оџ Ти Ра Каш Д. Лу

Крч По К, ни дваес Гр, по дваес.

Говори се, међутим, двапут мање и:

двадес Ло Гр Св Р Џе Вр, двадесет Гл Ја, двадсет Св Ар, двајс ДБ,

двајес Крч, двадсУ Р Сп.

167. У апелативу Сарајево, у групи -aje-, е се редукује а а компеза

ционо дуљи (а) или се, послије губљења ј, чува зијев (б). Обје појаве су

равноправне и једнако распрострањене у сва четири идиома. Исп.:

а) Сарајво“ Та У Де Ле Ду Је Св Оџ Ри Вр, Сaрajво Дур, Сарајва

Та Гл Л. Вл Оџ, Сарајву Бе Гл Пe У Вл Мј Зе Ти Ра По, Сарајву Та;

б) Сараево Та Бе Дур Гр У Кр Мј ГЉ Хр По, Сараева Бе Гл Гр Л Вл

ГЉ Ар До Ум, Сараево Бе Гр, Сараеву Дур Гл Гр Ми Кр Ум, Сараевског

пöља Гл, у Сараевском пољу Бе.

У потврдама Сараево и ктетику сараевском дужине су аналошке.

Има и једна за регресивну асимилацију: Сарево Џе.

168. Прогресивну асимилацију и стезање (само у ЈБ) има каткад гру

па -aе- у презентској форми каже послије губљења p или ж - p (исп.

мópe/може; в.Т. 116 под a). Појава није забиљежена у описима босанских

говора. И овај се облик излизао па изгубио акценат и добио функцију

партикуле. Исп.:

ево-ка сад га нађе Ка, не би-ка ту сједио Дуг, пођи-ка Дур, сједи

ти-ка Дур, -

према: карем Сп, каре Ми Сп, а неко каре Ка, хајде-каре Зе, гребат

каре До, дј каре До, хај-каре Зе. |-

“ Исп.: Јахић Босни 147; Пецо ГИХ 43.
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Свуда је четири пута више примјера гдје се -aе- не стеже од оних у

којих је глагол сведен на партикулу:

каем Је ГЉ, каеш Ми, кае Дур Ја Ми, кае До, кае Ми Де, ај-кае Дур,

djoе-кае ДБ, идем-кае вамо Де, има-кае Ву, па дпе-кае До, Садиковић кае

Ка, свекрва ми кае Бе, што каé Бе,

према кажем ВБ Ја, каже Дур Бе, казе Ка, каже Ар, дн каж (вл. 148

под в) Гр, имам ја-каже Дур, има-каже Чу.

169. Група ан-е у сандхију, послије губљења ј, добро подноси зијев.

велика-е Каш, да га-е видла Ву, да-е дна Је, да-е жив Је, да-е у граду

У, и усна-е радла Бе, јенна-е гддна Де, кака-е и сад Гр, као да-е утрњела

Вл, која-е дошла? Ле, колка-е соба? Бе, мđe (= домаћице) О, мае ДБ,

дна-е Пе, ударла-е Ку, шта-е-вд? Ка, шта-е-но брала? Де.

Насупрот западној Босни, нема сажимања у оваквим случајевима.“

Чак се зијев избјегава чувањем интервокалног ј:

да-j двд Ти, да-ј обуку Зе, да-ј отишо Ку, од југа је вратло Ло, дила

Је Ло, дипила је Ло, тада-ј ме Вл.

Група -aе- остаје и у овим примјерима: у аеродруму Ја, заеница Ло,

издржав Ку, намотđе По, ни мукает Чу и сл.

170. Муслимани у јб. и бЗ. укидају каткад хијат у групи -аи- код

гл. наићи уметањем нпрема унићи:

нанић Хр, нанишло Гр ГЉ, наниила Ву, наниили Л, наниђи Дур.

Према овима стоје ликови са нсизмијењеном групом:

напћи Крч, наић Крч, наишо Л, наишло Об, наилазиле Бе.

У другим лексемама секвенца је стабилна. Исп.

вđистину ВБ, даиџиница ДБ, даиџе Ло, Браимов Ло, каиш. Гр, панаи

ја ДБ, панаиа Кр, парадаис Је, парадаиза До, похапле ГЉ, хаирли Вр,

хаирово Оџ Ти.

Гдје је нанић — ту је унић. Муслиманима се у ЈВ прикључују и

Срби. И Вук има: унаћи (СР 890). Исп.:

унићи Хр, унађе Ло, унађе О, унађу Гл, уналази Та, унађи До,

унишо Ло, Л, Ду, ГЉ,

према: ући Ри, уић Каш.

171. Контракција у групи -ао је без изузетка регресивна. У ИХ и

ЈИБ има и одступања.“ Сажимање се остварује уз два услова: 1) да -ао

< -ал (изузетак је ко - као); 2) да секвенца не носи акценат (исп. дао).

Овом особином, на једној страни, ЈБ и СИХ се укључују у их, арсал гдје

се стабилизовало -ö (< -ао) а не -а, а на другој, досљедном регресивном

434 В. код Дешићa, op. cit., 82-83; исп. и Драг. Г.:] /76.

* В.: Пецо, op. cit., 42, Јахић, op. cit., 145.
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Контракцијом, уз поменуте услове, ове плохе се у нијансама диференци

рају од матичних окружења.“ Уравнато -ö (< -ао) даје основ за закључак

да је процес остварен прије великих покрета становништва и да је група

имала исту судбину у ИХ и ЈИБ.

172. -ао « -ö:

a) кабо ВБ, котб Ду До Џе Лу, посо Гл Ја Гр Ми Св. Ар До РД Џе

Крч, сврдо Св, чавб Кр,

према заоблица ДБ, наокован Мј Ти, наокован“ Ри, продавбна(!)

Де, на ом До Лу, раонак“ Џе, саоне Ар К, саони Кр, на саоне Ар, на

саоне Кр, на сабне ГЉ, на сабнима Кр, на сахонама К, на сабнице ГЉ,

наочита Де;

б) да-е богдо Ар Сп Крч, уздиас“ Д.

према: нажао Гл, наопако Је Св, плао (< плахо) ДБ ВБ Ја,

в) авизд се Ар, адресирд (= дресирао) Ми, аперисд Кр, перисд Кр,

ашиково Ми, бацо Пе Кр, бегенисб Бр, биво У Кр Ар, бјежб ВБ, бојб се

Д, боловд Та Пе, будаљеко Вл, ваљд Б, ваљд се Л, виђо Љу ДБУ До Р,

викб ЉуУ, вјенчо Гр, вјенчб Об, вјенчаво се Зе, враћč О, вриčhó Вр, врхб

Зе, вуко Бе Кр, гађо Ми, гледо Кр Вл Об, гоњд Ло Ду Кр Бр, давб Ми Б

Ти, дариво Вл, деверб Ра, дерб Је, диго ДБ Је Хр, диго се Мј ГЉ, дијерб

Дур, дард Бо, добивб Вл, довукд Ву, докуpлб Чу, допртљб Вр, дорућково

Ка, дотрајб Св, доћерд Ми Ду Хр, доћко Гл, доид Та Дур Бе Ло Ка ВБ

Гл Ја Пе Ми Де Л Ле Вл Мј Бо Је До Р, доушо Та, држђУ Де Об, завико

Гр, заеверд Бр, зđзвоЧy Ум, заклд Ду Зе, заспд Де, зашд Дур, игрб се Ми,

изашд Д Ум, изашб Ум, извукб ГЉ, изгледб Ву, изишб ДБ Ми Ду Б Мј

ГЉ P, заиб Мј, имаво Вл, имо Дур ВБ Гл Ка Пе Гр Ми У Де Ду Ле Кр

ГЉ Об Хр, иско Ку, ископрцб се Вл, искурлд Чу, испд Ка, испраксард се

Џе, испраиб ДБ, искуко По, ишо Та Дур Ло Ка ВБ Пе Гр У Ду Л Ле Кр

Б Мј Бо Је Ку Св Ра Ум Бр, ишћерб Ја Лу, јахб Д, јад Бо, казиво Ка Де

Л Ду, казб Ву Та Бе Ка Гл Је Ку ВлУм, кашљд Кр, клањд Зе, кљукб ДБ,

кдвд ДБ Вл, колутд. Св, копа Дур, котарисб Б, крепб Ле, кресд Ву Ми

Вр, кутарисб Ум, кусо Вр, легб Ду, лежо Ву Де Лу, ни макд Л, масирд (=

маскирао) Бр, мето Ка АрP, мијешб Љу, ни мицб Кр, могб Ву Та Дур

Ло ВБ Гл Ле Ми У Де Л Кр Мј Зе, могб Ву, момково Та, морб ДБ Ло Б Је

Ар, музд Зе, набрб Ву, надб се Ка, назва Бе, наљегд Ду Св, намјеćћó Де,

нанишо Л ГЉ, напуxó ГЉ, наскрадо Ри Џе Вр, насло (= насловио) Ку,

настајб Де, насеко Л, натјерд Об, наћерд ГЉ, наћд Ум, наиб ДБ Та Л

О Ло ВБ Ми Де Ду Л Ле Р ГЉ Је, немо Гр, обашб Та, обишб Бо, дбрб К,

дбруко Бе, одлутд ГЉ, дорастд. Ка Гл Ја Пе Ми Ра, доресто Ри, озидд

- ДБ, окопаво Дур, брб ВБ ДБ, опрачо Је, хорд Св, детајбГЉ, дcтд. Бе Ло

436 В. нпр.: Пецо ПД 81, 85, 88-89; Ивић Дијалект. 135; исп.: Рем. ЦШ 124; Драг.,

op. cit., 78 и тамо наведену литаратуру.

*** Исп. Пецо ГИХ 42.
438

439

Исп. Јахић, op. cit., 146.

В. Код Ивића, ор. cit., 133.
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Пе Ми Ду Б Бо Ку Хр Ри Бр, осукб Де, дееко Вр Лу, датворд Ку, датишб Гл

Гр Ми Л Вл Об Оџ Р, отишо Ло Гл Ка У Кр Мј, дпиeид Л, дпшó Та Ка

ВБ Ло Ка Ја Пе Гр у Де Ду Вл Бо ГЉ Хр Ар РЧу Лу Ум По, дид Та Р,

дтишо Је, дnvшо Мј ГЉ Ку Ар, отеишо Ку, дпид Б ГЉ Зе Де Бр, оћерд

Ду, пањко Пе, пасо Дe, namó Ву Гр Пе Л, плако Ву, плаћo Вл, побјего Бе

ДБ Ми, побљего Бр, побоја се Ду, повуко Ку, погледо Ја, погледб Л, подигд

Пe, noаво Б, познавд Об, полагд Кр, показиво Дур, поклд Бр, покуцо Ку,

nдмилово Та, помогб Љу ВБ Ми Де Крч, попетљб Хр, послд Гл Ку Ти,

посијо Ву, посмако Ку, поčедово Дур, постапо Вл, поћекићд Де, поћерд

Пе Б ГЉ, пошč Та Дур Ка Гл Гр Ми У Де Л Ду Ку Хр Ар РЛу, поштово

Дур, пребјегд Је, прегледб Та Де Пе, прегледб Та Де, предд Л, презиво О,

препб се Дур Гр Де Ле ГЉ, престо ВБ, преćекб Пе, прешč Пе, преćó Ка,

припд ДБ, притиско ДБ, причо О Пe Ле, пришпард Р, праћо Ло, продавд

Мј, продо ВуУ Ле Лу, пропасо Пе, прочто Крч, проћитб ДВ, проид Ми

Ум, пружб Л, пунтард Гр, прећд До, разговард Кр, раздеверб Ум, раздро

Дур, растд. Об, растресо Пе, раČеко ДБ, рачунд Је, рво се Ми, регово Сп,

резб ВуУ ГЉ, реко Ву Дур Пе Гр Мј ГЉ Об, рескард Ду, ручо Је, сабиро

Ми, сабрб Пе, садро Мј, сањо Чу, саид Вл Св, свезб ВБ Каш, свард Љу,

свукд Ло Де, сишо Ло Де Л Бр, сјеко Та Р, ćеко Ле Кр, скапб Џе, сконтб

Оџ, скрхб се Л, скуво Пе, скумбинард Гр, слагб Ка, слушд Дур, смијеćћö

Ар, смрзд се Мј, снабаво Кр, спушћа Бр, срето се Ле Р, станово ДБ,

стеко Ми, стигд Та Ду Ум, стријељд У, студард Ку, тесо Та, трагд Ти,

трго се Ле, тргово Ле, требо Ја Гр, трефава Зе Сп, трко (= тркао) Л,

трћд Ка, тукд Р Џе, ћувб ДБ Ло, угризо се Та, убацд Гр, увјенчо Каш,

увуко Св, удард Та, уздржаво се Бр, узимб Кр, узјахб Чу, укашд К, укресо

Ра, укрб Бе Кр К, уљего Ле Бо Мј, унишб ГЉ, упитб Љу, устиђаво се

Љу, устд Ву Лу, утеко Гр, ућерд Ду, фатб Кр, фориково (= био први) K,

хđирово Ти, хватб Бе, ходбЛо Ар Оџ Вр, бдо Вр, хрво се Чу, цијепо У Де,

црко Ка, чекд Мј ГЉ, читб Кр, чувб Та Ја Ле Кр Је, ћfзб Де, шверцово

Ми, школо Св, шћеро Ле.

Аналошко у“E“ Бе Љу ВБ Пе Де Ле Кр Је Св. Ар Ти Ри Вр Ум По К

већ је објашњено.“

Сажимање се, опст досљедно, не врши ако је акценат на једном вокалу

секвенце.“

дао Гл Ми Л Вл Об Ку, звао Ка Гр Вл, звао се Пе, знао ДБ Ло Ја Л,

јао Кр, клао Ло Кр, пао Ми, прао Гр, ткао Ја. Тако и ни знао Гр, али

једанпут: на до (< ни дао) Ле.

173. Регресивном контракцијом везник као досљедно се уклапа у сис

тем. Ова лексичка јединица у ЈВ и СИХима четири аломорфа: ко (т. 153),

ка (т. 159 под a), као и ко, а нигдје ка“ Фреквенцијски однос између

“ Пецо, ор. cit., 41.

*** Тако је и у Пиви, в. Вуковић П.-Др. 20.

*** Неки дијалектолози за сажете аломорфе наводе и примјере типа: ка и ми (Дешић

ЗБИГ 75), ка и ја (Јахић Босна 145). ка ја (Драг., op. cit., 79). ка-мечка (Рем. ЦШ
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стандардне и контраховане форме је 1:2. Исп. само пети дио примјера:

баш ко мачка Мј, баш ко кад кажете Ум, бијела кб двца Пе, био ко

зидар У, зелен ко трава Пе, има ко трде Де, кров ко на кући Об, ма ко

зрно Ми, мјесец ко дан Ум, ради ко сахат Де, таман ко и жену Д, ко

вyци Де, кб дан Ра, ко звјeрка Л, ко завт По, ко ено креве Ар, ко кад пуца

Је, ко клековна Ло, кд калфа Гл, ко колибе Је, ко љето Ум, ко маћеха Ми,

ко Медина Ум, кд на капу Ар, кд народ Р, ко партизани Вл, ко план Л,

ко планина Оџ, ко поноћа Ра, ко шумар,

према: детд као мал Ми, као господин Бо, као грудњак Л, као да

nдлие ДБ, као дјеца Гр, као за сиротињу Гр, као један казан Гр, као љеб

ДБ, као масланца ДБ, као момци Гр, као невјеста Ку, као доборник Вл,

као партизан Бо, као проћеран ДБ, као прије До, као радник Гр, као

слично Р, као што сте ви Л.

174. Хијат у групи ау се боље подноси него што се укида сонантом в.

ауто Је, аутобуса Хр, аутобуси По, с аутобусима Кр, калауза Ку,

мау ДБ, снау (т. 165), на ум Ку;

đвто У.

У примјерима: döта Хр, на ом Ку,- ау с ао

175. Контракцијом -еa-(< -ека-) > -а- у недоређеној замјеници не

какав ЈБ и СИХ се укључују у шири их, ареал.“ Фонетизми су стаби

лизовани у сва четири идиома и код сва три народа. Исп.:

накав Де Б Ку Ра Д Чу, нака Де, нако Вл, наке Д, накој Пe, нака

Ву ДБ, наке Де. |-

176. Група -еи- у немати — немам, као у књиж. језику, редовно се

стеже. Само се у Муслимана могу гдјегдје чути облици са -ј- од -и- или

са дифтонгом, али је на мјесту групе увијек један слог (в. потврде у т.

311).

177. ee » č:

а) неш Та Лo Bл Бо Оџ;

б) четрес О Пe Л Вл Бо ГЉ Об Хр Зе Д Џе, ћетрес Ву Ло Ка (исп.

и четерес ОВл ГЉ Мј Је Ку Џе Чу, четерес Ми Кр Ар, четрдесет Љу

ДБ, ћетрдесет ДБ), шесет Ја Пе Ми Кр Б Мј Об Зе Св. Д Џе По, шесе

Та По, шéc У;

в) свено БеЗе, сведно“ Ја,

123). Недосљедност у квантитету се објашњава тиме "што се као . . . јавља са акцентом

и без акцента” (Дешић, ibid.). Индикативно је левачко ка (< као) ако се употријеби "у

препричавању снова“ (Симић Левач 152). Тако и у ЈЕ и СИХ кб: Ко тежак крмак! ГЉ,

Кô ђеца нашли. У. В. још о овоме везнику: Јовић Трст. 51; Ившић Посав. I 184; Ник.

Мачва 243; Пеш. Староцрн. 125.

“ B.: Пецо Гих 45; Вуковић, op. cit., 22, Јахић, op. cit., 148; Броз Фојн. 43, 156-157.

*** В. код Пеца, ор. сit., 43; исп. и Јахић, op. cit., 149.
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г) у сантхијском типу ђе је видио сам ђе погинд Бо, ђе? Ум Бр Крч,

ће коза? Ми, ђе беде Марко? Та, ђе дуннда се ишло Дур, ђе Севда? Де

Л, знате ђе и сад ГЉ, не знам ђе и бог Ка, траже ан ђе се ноћавало Та.

У другим сантхијским везама ен-(ј)е се готово никако не сажимају:

слабо се радило Каш,
-

по петеро ме-е држало Ву, окле-е? Чу, посве-е друга Оџ, прија се-e

поштавала Дур, више-е лежала ВБ, ђе се ко налазио Вл, кад се-е заратло

Вл, ка се-е заратило Ти, кад се-е повукд Ку, ко се-е наућио Ву, кочија се-e

звала Оџ, куд је се везало По, прије се-е кресало Хр, то се-е диго думан

Мј, толико се-е препб ГЉ.

178. Судбина групе ео ближа је их, него сб. приликама.“ Контрак

ције су факултативне, али је двапут више потврда за сажете од несажетих

група. Исп.:

а) дебо ГЉ;

дово Ло Ка Ле Бо, дово Де, појб Та Је, попа се Ло, поћč Ло Гр, призрб

Вл, прово Бо, узб Ву Та Бе Ле Ду Вл До Об Је ГЉ Вр Ум Бр По, почб Кр

Хр Каш Сп Чу,

вóма Лу;

б) подебео Пе;

довео Ми Л Ду Вл Зе Св. Лу Бр Крч, доузео Ра, отео Пе Ти, повео

Пе, појео Св. Чу, попео се До, почео Ми Р, превео Бр, претрпео Л, провео

Ми, пропео се ГЉ, узео До Ти К. .

Разумљиво, аКО је акценат на секвенци, сажимање се не врши:

јео Ка Де Вл Ку, са плеом У.

179. Приједлог преко јавља се у 6 ликова, преко (најчешће), прд (ри

јетко, в. примјере у т. 146), прео (још рјеђе), прд (веома ријетко), пре и

проко (усамљени случајеви). Више је заступљен стандардни аломорф него

сви други. Контраховано прд из Загорја са редукованим прд из трнов

ског краја, Загорја и СИХ је индикатор западноцрногорског средишта

ареала,“ који је проширен метанастазичким покрстима у ИХ.“ исто

чну“ и јужну Босну и СИХ. Преглед потврда дајем по сажетим (а) и

нcсажетим (б) аломорфима:

а) про баре Вл, прб плота ГЉ, простотине;“

б) прео Брњца Је, пред Мјешница Ду, пред Морана Је, прео Неретве

Је;

“ B.: Пецо, ор. сit., 43; Брозовић, ibid.

“ B. код Вуковића П-Др. 24.

**? Пецо, ibid.

“ Јахић, op. cit. 148.

448 Исп. у Пиви: пре куће, прб мене (Вуковић, ibid.). IX. пр.“ Вучеви, пра Брда (Пецо,

ибид.), JИБ: пра Ћентине (Јахић, ibid.).
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пре уста Чу;

проко Подгорја Св,

преко Баре Мј, преко Вратћа Ло, преко гранце Вл, преко другдг Дур,

преко Ластава Ло, преко Ластава Св, преко њеха Бр, преко плани Л,

преко планине Ло, преко стотну Је, преко Сутјеске К, преко та шума

До, преко чела Ле, преко шкрапа Зе.

180. Секвенца ии (< ији) двапут боље чува хијат него што га укида

СаЖИМаН„СМ.

у Италии Ву Ти, истории Оџ, капиuТа Ку, комисии Та, у милации

Б, по нации О, у пензии ДБ Гл, у пензии Ву Мј ГЉ, пензии Б, по про

стории Кр, у Русии Кр, у Србии Хр, по Србии По, у столарии ДБ, око

Фахриине куће Б;

Ала Ву, на Итали Ло Оџ, у пензи К, на Руса Ло, у сикиранци Ти, у

Срба Хр, Хаџино гребље Ри, а ча је двд потпис” Та, Ченгић Ку, Ченгаћи

Ку.

Међутим, у компаративном типу -ији ј готово досљедно испада а

вокали се сажимају. Исп.:

корисна Хр, паметни Кр, рахатни Р, стари Ло ОбР Џе Крч, старим

По, најстари Та, најзгодни Гр, писмена Та, угледни Крч,

према: старии Ло, старијам Дур.

Имају још два примјера гдје је интервокално јcaчувано у секвенци.

кадији Зе, у Романији Та.

181. Група ио варира између књижевног стандарда и првобитне Ву

кове норме,“ али само у радном гл. придјеву, факултативан изговор код

именица је само у туђицама. У систему владају:

а) тип стандардне ортоепске норме: двертио се Мј, био Та МиГЉ Је

Ти К, био Гр, видио Ду, даретио се (= издржавао се) Ум, изнебушио Ум,

којасио се (= офајдио се) Ти, налазио Вл, накострушио се Пе, напутио

Ми, дитио (< оштетио) Ми, пао Ку, пољубио Ра, поставио Ву, сеирио

Ум, скључио К, тражио Је, убио Чу, умио Об, упалио ГЉ, учинио ГЉ,

xдтио Ми;

б) тип јасне артикулације секундарног је бијо Ву ДБ, не бијо Дур,

донијо Ву, заоглавијо Оџ, дпијо Бр, пијо Вл, посијо Ву, сијо Је;

в) тип “слабо прелазног гласа ј између и и о”“ обудовијо (= постао

удовац) ДБ, помолијо Ло.

Тврдњу за именице доказују примјери:

густиона До, гиометар Чу, кариоло (= ручна колица, према тал. car

riola, B. PjСАНУ 9,294), милионе (исп. т. 115 под в) P, националносХр,

* 11 ВИћ ВP 116-117.

*** Ивић, op. cit., 115.
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у радиони Вл, шпиода К;

баталијона (фр. bataillon) Ло, милијон Р, милијона ГЉ, камијон

Крч.

У примјеру Моћевић Пе ои се сажело у о

У сантхијској вези секвенца се може разбити секундарним х или

протетским је и јопе Та, и хднда.

182. Секвенца -oja- чешће губи интервокалној па се сажима него што

остаје:

nac Гл Ар Ри Вр Чу Бр По К, до паса Вр Чу По, дко паса По, појас

Бе Ја, до појаса Ку.

У другим јединицама -оја- се чува: својат Гр, постојат Је.

183. У групи обје сонант ј се губи или остаје, али се нигдје не врши

конракција осим у познатим случајевима: двога Ум, ког ВуО, мога Вл,

дд мога Гр, свога Ле Кр, свог Је; једанпут и свдег Ду. Исп.:

где (< гоје) Ми, двое Ви, доe (< доје) Та, дбе (< доје) Ta, nдес Лу,

nóести Та, трђе Да,

према су двоје Бо, Мали“воје Вл, бје (< ође к овђе) Л., појести Вл,

Б, појест Де, појес Де Ду Сп Вр.

Насупрот ИХ, гдје је чек и чоек“ у ЈБ и СИХ је чоек, чоек,höек,

човек (т. 94), чојек Ло, чојек Је. Решетaрево криво објашњење контрахова

них форми исправио је Пецо.“

184. Сантхијска веза о -- (ј)е је као а њ (ј)е (т. 169) или е + (ј)е (т.

148), хијат се добро подноси или се чува ј из клитике, тј. сажимање се не

врши. Исп.:

ако-е у колу Оџ, било-е Ву Гл, добро-е Кр, и тесар што-е се грађа

тесала Ту, јакко-е Ри, ишо-е Л Ле, ко-е знао? Ја, колко-е Ву Ум, не зна

што-е патња Ту, прилично-е стала Ву, тако-е то било Љу, тб-е Ја Ми,

умрд-е Ум, узб-е ГЉ, што-е ража Та,

вако-ј дн Де, ено-ју соби Гр, имд је двуд Гр, имо-ј дн ГЉ, којимб

ВБ, ко-јумио Об, колко је ко мого ВБ, днд-ј мало Ја.

185. oо (< од) < д:

a) у општештокавским ликовима: во Ле Св. Ар Бр, и во Р, до Вл ГЉ

Ти Д Бр, на до ГЉ, у до Та, ђаво Ти Ра Вр Лу Бр, со ВБ, на Сокоцу Б,

на сто (има и астал). Та) Ло, го Де Зе, побо Ка, по Ја Ум, и по ОБеУ

Ле Хр Р., до по Зе, no nó Ле Ум, у по Ле;

б) у топонимима: Бабан до Ло, Дандо Ар, Дандо Св. Касиндб Ја,

Касидб Кр, Повајдб До.

452 B, код Пеца ГHV 43; исп. и Јахић Босни 147.

453 Решетaр Шток. 112; Пецо, ibid.
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Међутим, оо (< охо, ојо) се не сажима: алкоол Та Пе Бр, алкоола Пe,

дбоше (< дојоше - дођоше). Та.

186. Изговор секвенце ује је као у новоштокавском стандарду: интер

вокално јce jacно артикулише па нема услова за сажимање. Говори се:

đшикујеш Ми, вјерује Ду, не вјерује Ду. В. остале потврде у т. 308.

187. уо - б.

барнд ГЉ, вриснд Чу, гурно Р, дарно Ка, закренд Оџ, зинд Је ДСп

Чy Ум, канд Чу, клизнб Бр, кренд Ло Де Ду ГЉ Зе, ланд Ра, ланд ГЉ,

метно Ду Об Оџ Лу, млатно ГЉ, дглунд (< оглухнуо) По, окренд Л,

осванд ГЉ, диинд Бр, погинб Ми У Ду По Ар Чу, прекинд Је, притиснд

Та, сканд Ми Ду К, ћућнд Де.

У панд ГЉ, прислонд Ду, стано Р Чу, станд се Д -нд је дошло

аналогијом.

Контракција се не врши:

a) у радном гл. придјеву типа барно (веома ријетко), скинуо Ло Вл,

б) ако је на секвенци акценат: чуо Дур Ми Ду Кр Вл, чуо Бе, ћуо Ву

Ка; према овима и: дчуо Бр,

в) у јединицама типа: удштрит Зе, уочи Божића ДБ, уву (в.Т. 156)

у којих други вокал секвенце није од 4.

188. уy » у уста (< у уста) Ле: клап уста Чу, тури уста Ку, увала

му дно уста Пе; дем Улог Је.

7. ПОКРЕТНИ ВОКАЈНИ

189. Слика покретних вокала одговара новоштокавској,“ а њена је

индивидуалност само у већем инвентару лексичких јединица са разно

врсним морфонематским варијацијама, гдје вокали -а : -е владају над

190. У ГАсг замјеничко-придјевске промјене -а : -{) стоји у односу 3

: 1. Исп.:

a) у топонимима од поименичених придјева (1:1):“

с Великога поља Ло, код Новога Пазара Ри, према: Дугог клека Ло,

из Љубушкбг Ка;

б) код придјева (1,3:1): велкога Гл, вуненога По, главнога Ра, готовога

Вл, дјевојачкога Џе, добрдга Б, задњега Џе, истога ДБ, левшега Љу, младога

Ле, млађега Р, најдражега Ум, светбга Џе, слаткога Је, старба Дур Гл

Гр Б, старијега У, чувендга Гр,

“ B. Koд Симића Левач 167-173.

455 Бројеви у заградама означавају фреквенцијски однос међу члановима факултативне

алтернације.
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према: алЂунског До, бољег До, васкрснда ВБ, гдpëг Д, мањег По,

малог До, матичног Ку, мрког Ку, ођевенијег Бр, покојног Дур, равног

Ду, светđг Крч, свјеског Бе Вл, старог Дур Об, за старог Св, сусједног

Гр, турског Ло,

в) код замјеница:

њега Ву, њега Зе, до њега Оџ, за њега ВБ, за њега Ри, према: код њег

Ар, до њег ГЉ (30:1, в. још 89 потврда у т. 318);“ икога Ку, акога Об

Ум, кога О Вр, у кога Ву, мога Ка Вл, нашега Об, наибеa Ло, нашога Ло,

некога Та О Дур Бе Гл Ле Вл Б Бр, некоган Ти, некога Крч, некога О Л,

никога Ми Ле Ду Кр Бо Об, никога Пе Гр, никога Бе, ничега Хр, ничијега

ГЉ, двога Бе ДБ Ду Вл Б ГЉ Об Сп Лу, двогđна Ти, овога Љу, код овога

Ми, код овога Ар Ти, днога Дур Бе Ка У Де Ле Кр Вл ГЉ До Ти Џе Чу,

днога Чу, до онога Љу, у онога Ми, у нога Гр, свакога Ле Р, свакога Св,

свакога ДБ, свачега Кр, свога Кр ГЉ, свега Ло Кр, тога Ву Та Бе ДБ Ло

Л Кр Вл ГЉ Ар Сп, за тога Ву Гл, око тога Ву, обд) тога Ум, чега К,

према: е-вланда Б, ког ВуО Ду, ког Ду, иског Ти, мог Ло Ку, у мог

ЛоДе, нашег Љу ДБ Бо, из нашег Вл, неког Ву Дур ДБ Ми До Бр, неког

Та, из неког Кр, на неког Ку, никог Дур, њезиног Ми, двог Ву, до овдг Ду,

дног Дур Ми Вл Је, днбг Ми, дног ГЉ, до оног ДБ Гр, за оног Љу, сваког

Ар, свог ДБ Ле Је, тог Хр, тог Д, д тог Де Је Д,

г) код бројева (1:1): једнога Дур Ми Л Вл Св. Ра Лу, јенндга Ду ГЉ

Ку, јендга До, првога Та, другога Ми Де Вл Оџ Бр, низ другдга Ра, трећега

By Каш,

према: једног Та Дур ДБ Гл Ја, јенног Ми, јенде Гр Ми Ти, једног Л,

другог Та Дур ДБ Ле Ар, ко другог Де, на другог Зе, седмог ВБ, деветнестба

ри.

191. У ГАпл личне замјенице 3. л. преовлађују облици с покретним

-а (2:1). Имају их све три вјере у сва четири идиома.

њüа Ву Дур ВБ Ја Пс По, њtia Лby Ми У ГЉ Св, њиха Ло, њиха

Љу ГЉ Је Ум, њиа Ка Ја Ми Ду ГЉ Лу, њиха МиГЉ Ар Р, њиха Лу,

њихана Ду, изнад њиха Л, изнад њиа Св, за њиха Ум, код њиа ДБ, крај

њиха ГЉ, крај њиа ГЉ, до њиха ГЉ, до њија ГЉ;

ња Крч Џе, до њи ДБ, иза њи Џе, између њи Бр, код њи Об Лу К, код

њиг Б, код њик Б, међу њи Д, до њиг Бо, спорај њик Вл (в. још 35 потврда

у т. *). О овом облику писали су: Маретић, Ившић, Пецо, Брозовић и

Јахић.457

456 o односу -а : -0. у ГАсr личне замјенице 3. л. в. Симић, op. cit. 17) и тамо

наведену литературу.

“ т. матеuić, Jezik slavonskijeh pisaca, Rad JAZU 180 (1910). 175; Ившић Посав I

154; Пецо ГИХ 46; Броз. Фејн. 3, 5, 165; Јахић, op. cit., 159.
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192. Облици ДИЛпл придјевско-замјеничке промјене имају () а не

-а.“ Само сам у Лукавцу, под Бјелашницом, чуо нашијема, биб-е тije

ма планинама. Свуда је обично у овијем бурилима Св, према другим

Б, пре(д) другијем чобанима Бр, под једнијем кладама Каш, у онијем

такмовима До, у онијем хомарима Ри, и сл.

193. Партикула нека се усталила без -а: сад нек ја ручам Ву, нек

види Дур, нек запалим Та, нек се неко пригне Та, нек ноћи Де, нек право

каже Мј, нек ради Ву.

194. Факултативан изговор -e — —() (3:2) има:

a) ДЛсг придјевско-замјеничке промјене:

коме О, некоме Ву Та Бо, двоме Бе, дувоме Ти, и овоме Де, дноме

Љу Пе Ти Вр Чу, свакоме Ву, томе Ку, томе Ум, маломе Лу, староме

Чу Бр, цијеломе Ле, другоме Ја Хр Ар До Џе;

у Високоме Лу, у Сараевскоме пољу Бе, у некоме Дур, по овоме Св,

у овоме Б, у овоме Зе Ар, на ономе Де Мј, на дноме ГЉ, nó ономе Бр,

у ономе Љу, у ономе Дур, о томе Л, д томе Л Ду До, по томе Оџ, по

томе Бе, у томе Бе, у томе Ми Бо Об Ар До Ри Сп, по новоме Ка, по

староме Ка Оџ, у другоме Крч, у једноме Крч,

ком О, мом Ку, наком Ми, неком Пе, неком Ми, двом Л, дувом Ти,

дрвенбм Дур, југославенском К, приватном Пе, старом ГЉ Ра, тали

јанском Вл, чистом Ку, другом Зе, првом Пе;

на мом Ра, у мом Л, на неком Де, у овом Хр, у овом Ар, у овем (!)

Крч, на оном Де, у онем (!) долу Св, по свом Ум, д том Ми, д том Ло, у

том ДБ, на аператском Кр, на дванестбм У, по новом Ка, на палачном

У, на перачком Кр, на првом Зе,

б) Исп неколике именичке замјенице:

неком? Ми Вл, никоме Бо, свакоме Чу, ш њиме Ву Дур ДБ ВБ Гр Л

Ле Ду Кр Вл ГЉ Ку Ар Ра Ри Каш Д. Џе Чу, с њиме ГЉ Чу, ш њимена

Ло Бр, и Њбме Вл Б Бо Ку Оџ Д, ш њомена Ум Бр, и њбмена Ка, и

нöмена Чу,

за ким Ле, с ким Пe Bл Мј Ми, за њим Де, пред њим Ар, ш њим

Де Зе Р Сп Џе Чу Ум Бр Крч, с њим Мј Лу, са њим До, ш њом Ло У Де

Ле Оџ Ри Крч, са њом До, д чем Д P, u о чем Ри.

195. Придјеви и замјенице м. и с. р. c основом на предњонепчани

сугласник у ДЛсг имају наставак -ем (једанпут и -ом), а ако се каткад

јави покретни вокал, биће -е а не -у:

има нашеме кољену Љу;

у нашеме Ми, у овоме нашеме Вр,

нашем Л,

** Овако и у ИХ. в. Пецо ГИХ 47; исп. и Пецо ЦХ 298.
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у дорњем Дур, на годишњем Ми, по нашем Хр, у нашем Б, у нашем

Пе Д, у нашом (!)“ Ло.

196. Факулативан изговор покретних -а,-е највише имају прилози,

који се, лијепљењем партикула, јављају у различитим морфолошким ва

pијацијама. Пошто ову категорију обрађујем у Морфологији (т. 487-493)

овдје дајем иннвентар основних јединица за илустрацију односа -{) - -a

—- -{2.

анда: андар : андара; вамбка : вамбкан : вамбкана, гдpка : горикан

: горакана, икад : икад : икада; досад): досад : досад: досад : досадана;

ка(д) : кад : кат : када, куд) : куд : куда : куда, нека(д) : некад :

некада, некуд: некут : некуда : некуда : некудана; ника(д) : никад :

никат : никада : никада : никада : никадана; никуд: никуда : никуда

: никудана; двуд : двуд: двуда : двда: двда : двуда : двуда : вовдан :

двдан : двдана : овдана : вудера, бдек: бдеик : бвдкан : бвдекан : бвдика

: бдика : водика : вбдика : бвдека : вовде“кана, давл : двдале : двдале :

ддавле : одале: дален : дален : двделен : двдаелен : двдалена; довуд :

ддвут: доуда: довуда : одовуда: одовуда, донуд: доонуд: доонуд: донуда

: дндуда : доонда (< одонуда): онудар (< одонуда); озга : одозга : догар:

дзгара; озго: одозго : догор: озгор: озгор: одозгор: озгора : одозгора, озда

: одоздал : оздаљ : додал : дадар: оздала : дадала, дадб : одоздо: оздoл :

дЗдбл : создбл : дЗдбла: доздбла : одоздбла : дЗдбле; днда: данда: дунда :

дндан : дндана : дндано, ондар : дундар : ондара: дндара; дндак : однак

: дндака, днуд: днда (< онуда); дндале: дндале: дндалена, дипал : дпале

: дпале : дптале : дипале : дипеле : дутала : отален : дипален : дпа“лен :

дтолен : дипалена; отуд: дпуд: дmуда : дотуда : дпуда, дипку(д): дупкуд

: дипкуда, понекад : понекада, сад : сад“ : сат : сада : сада : садан :

садана; сад : саде : саде : садена : садгра; свукуд : свукуда : свукуда :

свукудана; та(д): тад : mám : тада : тада : тадај

8. СЕКУНДАРНИ ВОКАЛИ

197. Секундарни вокали долазе аналогијом, народним стимологизи

рањем и пријемом туђица у деформисаном лику. Примјери које доносим,

пошто су забиљежени само случајно, могу се узети за индикацију стања

а никако за закључак о домашају појаве.“

a) Према овај — ова — ово, онај — она — оно“ дошло је: отđг Ри,

с дитога ГЉ, на отб ГЉ, из отије Ти. Фонетизам је карактеристичан

само за говор Муслимана, а има га и на другим странама БиХ.“ Исте

Ф - - - - |- -

“ Није јасно како се сарајевско-ему, с краја прошлог вијека, измијенило на -еме (в.

Шурмин Сарајевски 201, исп. и Биљешке 169).

d Истраживач коме говор није матерњи, мора да забиљежи све.

*** Пецо и шћа 1 107.

462 Исп.: Решетaр Шток. 117, Руж. Теш-магл. 250, Пецо ГИХ 47. ГЗХ 55, Шим.

ГИКБ 121; Окука ГР 100-102; Јахић Босна 161.
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је природе о у ликовима: хотио према хоће). Ло, дхтио Ло, хоћели мј.

хтјели Мј, дипла Д. Народне етимологизме: наокован Ри, наокован Мј

Ти има и ЈИБ.463

б) Секундарно и чује се у романизму баталијон (исп. т. 181 под в)

Вл, баталијон Вл, баталијона Ло и прилогу скpбзи Зе.

в) За е има једну потврду: праверемен Та, а за а само адресирб мј.

дресирао Ми.

. *** Јахић, ibid.
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консонантски систем

198. Консонантски систем ЈВ и СИХ само се условно могу сместити

у схеме, јер су одређени територијалном и националном разведеношћу

плоха у међудијалекатским односима. Владају два система: јб. (a) и бЗ.,

ком, и сих (б) са 23 (25) односно 27 фонема:

a) к т п б) к Т П

Г Д б г Д б

ћ (ч) ц ћ ч Ц,

ђ (џ) ђ џ

х ш с ф x ć ш с ф

ж 3 3 ж з

Љ JI Jb JI

ј В Ј В

р р

Нb н м Нb н м

У оквиру ова два система функционишу и неколика подсистема, услов

љена интерференцијом особина босанског (архаичнијег) и их. (млађег)

ијекавских дијалеката у прелазним зонама, заједничким животом два или

три народа у мјешовитим насељима и домашајима метанастазичких стру

ја. У схеме нису укључене алофонске вриједности. Терен разводе пет вла

дајућих дистинктивних особина: рефлекси група “stj skj “zdj" zgj (в.т.

255-259), судбина африкатских парова ћ— ч, ђ — џ (т. 233-239), фрикати

ва х (т. 218-228), те група дн, дне (т. 272-281) и к(онсонант) + je (< 5) (т.

72, 78-90, карта бр. 7).

С О НА Н Т И

9. СОНАНТ Ј

199. У књижевном језику, и његовом дијалекатском супстрату, глас ј

је најнепостојанији. Отуда је разумљиво што је и Вук имао са њим мука и

лутања.“ Артикулација и дистрибуција ове фонеме у ЈБ и СИХодговара

их.,“ тј. условљена је природом фонетског окружења и темпом говора.

О посљедицама нестабилне артикулације сонанта ј било је ријечи код

вокалских група (вл. 167, 169, 176-177, 180-181, 183-184, 186, 191 и 197).

Тим резултатима додајем још ове:

200. Иницијално ј је свуда стабилно.

a) Двије потврде са 0 мј. ј. у едан крај Љу, по е?но седам метара

ДБ и једна са хаплологијом у туђици: меније (в. т. 120 под б) Љу, - у

обимној грађи само показују како су ЈБ и СИХиндивидуалности у их.

комплексу.

464 в. коД ИВИћа ВP 112-117.

*** Исп. Пецо ГНУ 83-86.
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б) За разлику од прилика на западном крилу их дијалекта,“ овдје

се почетно ј јасно артикулише у један, његовим дериватима и презенту

гл. јесам:

један Ка Вл До, јеaн Р. јан (< један) Ка, једна Дур Та Ка Ја Пе У

Л Ле Ду Вл ГЉ Бо Об Је КуХр Зе АрP До Оџ Ти Ра Каш ДСп Џе Вр

Чу Лу Ум Крч Бр, једна ДБ Ло Де Кр Мј, јена Ло Ка Гл Пе Гр Де Л Мј

ГЉ Зе Св До, јенна Ло Гл Ми Де Л Мј ГЉ Ар Ти, једно Дур Ја Пе Гр

Де Об Хр РДо Вр Чу Лу Крч, једно ДБ Де, јено Пе Гр Де Кр Мј Хр ГЉ

Оџ Сп, јенно Л Ар, једни Пе, јенне Љу Де Л, јене Де, јене ластве Оџ, у

једном шумеру Св, у једној уселини Св.

једанес Та ВБ Ја ПеУ Хр Каш Крч, једаннес Љу Бе Гл Ми Де Ду Мј

Је Ку Зе Ар Р. До Оџ Ти Ра Ри Сп Лу Бр, једанеста Џе, једаннеста Л,

једанесте Кр, једаннеску Лу;

једамnут Кр Хр До Оџ, једанпут“ Ло ГЉ Оџ Ра Џе Ум, једном

Дур Та Пе Ку Р До Оџ Џе, једном Бе КаЗеУм, јеном Ка Гр Мј Хр, јенном

Де Мј Ку,

једнако Б Мј Зе Св. Д Лу. Ум Ка, једнако Гл, јеннако Гр Де Ду Ар,

једнака Џе;

јесам ВБ, јесте Ло Ми Ар До, јест Ка Гл. Ми, и јест Гл, јес Ка ВБ

Ја Ми Де Кр Оџ Pa Pи Крч, и јес Ми Де Каш,

једињак ГЉ.

в) За пуно, иницијално ју свим другим лексичким јединицама дајем

само дио репрезентативних потврда по категоријама:

јабука ДБ, Јабука Пе, јабана (= свијет) Ти, јабанџија Ти, јавор Пe,

Јадран ДБ, јаменије Зе, јамение Бе, јање Лу Хр Ар До, јапавица Ло,

Јапалак Ву, јарад Б Је, јарам Кр Д Џе Вр, јарац ГЉ, јарцови Оџ, јаран

Бо, јасле Мј, јастреп До, јастук Је Оџ, Јахорина Об, јација Зе, јадна Кр,

јанна Де, јадно Ми, јак Гр. Б, јака Пе, јахаћа Љу, јамит Л, јампи У,

јако Та ДБ Б Мј Ум, јашта Дур Гл Ри,

јеверица Бе, јеђек (= јело) ВБ, јеж Оџ, јека Оџ, Јела У, јела Је, Јелеч

Кр, јелика Та, Јелка Ја Пe, jeлoвна Л, јеЊђа Оџ, јехе ДБ, јечам Ду Кр

Ар Џе, јећам Бе, јечмови Бе, јечмови Је, јечерма Л, Бр, jehерма Ло Ка,

Јеџепросина Св, једва Ву, јербо Ву Сп,

Јовандан Крч, о Јовањину дану Ле, на јбмужу Ја, јорган Оџ, још Ву,

јок Ло ВБ Ја Ми У Вл Об Је Ку Бр,

“ B.: Дешић ЗБПГ144-148; Петр. ГБК 58; исп. и: Пецо ГИХ 85; Вушовић ДИХ 21-22,

Вуковић П.- Др. 42.

67 Бројни прилози: једанпут, ниједанпут, одједанпут, чешће чувају акценте и облике

(к новних морфема На КО. ИМ је ЗНАЧСН,ć ИМСНИЧКОГ дијела, као у есоцентричним сложе

ницама двапут, трипут, измијењено. Исп.: наједанпут Ле ГЉ, одједанпут Мј Ра,

поред: наједамnут Мј Оџ Ра Ум.
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југ Је, јувке ВБ Гл Зе, јулар Гл Ду Кр, Јусуф Је, јуфка ДБ, јутрдс Ка,

јућер Ву, јуче Ву, јућер Ву, јуче Зе.

г) Муслимани и Хрвати мј. Ђурђевдан (в. Прав. 277) говоре иза

Јурјева Зе, до Јурјева дана Љу, до Јуријева Бе, до Јурјева дана Хр, до

Јурјева дана Св, у Срба је, пак: о Ђурђевдану Џе.

201. Артикулација интервокалног јнреће се од стандардне преко

слабог, прелазног алофона, до фонетске нуле (исп. т. 181). Варијанте

овог фонема у таквим секвенцама су одређене природом сусједних вокала

(предњи ред, задњи ред и комбинације), мјестом акцента и темпом говора.

Знакова територијалне или националне диференцијације нема. Ријечју,

судбина медијалног и интервокалног ју ЈВ и СИХ је као у окружењу,“

Што потврђује грађа са најфреквентнијим секвенцама.

а) аји - аи: Баићи Ри, доживљаи Б, Мркаин дб Та, намјештаима

ДБ, čбичаи Кр Џе Вр Ка, дбићаима ДБ, Чаић Чу, белđишеш Д, гди Вр,

продаи Ра; -

аји - али: обичаји Хр Ар,

аји - аји: запродаји Вл, маја Ле, наји (= нађи) Та, продаји Pa,

утајио Пe.

б) оји – оu: у Боиће Зе, двоица Бе Гр Кр Вл Мј ГЉ Хр Ти, двоица

Ка Хр Бр, двоица Ле Кр, двдице Ум, двдици Крч, двдицу Л, пред Госпоину

Ле, Лдинури Џе, на Остоиће Гр, Стоиновићи Бр, троица Та Ло Ка ВБ

Ја Пе Гр УЛ Ду Кр ГЉ Хр Ар Ти, трдица Зе, троици Крч, троицу Л

Оџ, прдицом Пе, Трдице Крч, пре(д) Трдице Б, кда Та Гл Гр Ми Св Ра

Џе Крч Бр, кда Бр, у коп Гл, кдијем Бр, моu Ја Бр Ка, моије Гр Кр ГЉ

СпУм, моије Зе, у моије Ри, с моијем Пе Је Ти, за мошем Де, са свдам

ВБ ГЉ По Ка, свдијем Ду Бо Џе, своије ДБ ГЉ Бо, свди Бе, Госпдиније

поста Кр, боим се Де Ум, не боим се Д, боти се Вл, бди се Ло, не боu

се Ар, бди се Бр, бдимо Л, не боимо Об, боило се По, бдили Об, брдити

Ло, брдим Дур, брда Крч, брда се Ти, гди се Л, дби (= дођи) Та, изброим

Гр, изброамо Чу, избрдиле До, карабдиши Об, крдити Џе, крдаш Об,

крда По, крдили Бе, крдили Чу, крдиле се Џе, нагнопм Мј, напоит Об,

настоп се К, обопш Ар, обоиш Об, дбоа се Св, дбоимо Л, одгдио Зе Ар,

ддгоила Б, одгдила Бо Зе Ар, одгдили Ми, озндио се Ду, дпоп Кр, освдио

Ку, освдиле Џе, подгдио Зе, подгоио Ра, постоa Бе Бо Ја До Оџ, не постоu

До, преброамо Крч, преосвдило Бр, раздвоп ДБ, састоп се Џе, стопм Ја,

ГЉ, стоп Дур Љу Ка Кр Б Мј ГЉ Бо До Ти По, стди ГЉ Чу, стда ГЉ

Је Ум, стди Бр Об, штpдит Чу,

оји с оји: тројица Мј, која Мј, своја Бе ГЉ, боја се Ар, погнојио

Хр, стоји Р;

оји - оји: који Ум, моји По, моји Бо, одвојио ГЉ, стоји Ку.

в) уји - уи: Муица Де;

468 B.: Пецо, ор. сit., 83-84; Јахић Босна 274-278; Броз. Фејн. 48-52.



Прелазни говори јужне Босне и високе Херцеговине 153

уји - уји: Мујићи Љу.

За еји нема потврда, а за ији Вл. 180.

г) aje - ae, aje, aje (6:1:2).

белđе Ар, зденици Ло, зđенцу Б, у јендјзđедиинци Џе, у заеници Кр,

jaе“ Ло Ти Ум, јаета У, краеве До, мае (= домаћице, у Вука: свекрва,

в. СР 354) ДБ, мđе О, Сараево (в. остале потврде у т. 167) Та, Баеву Ку,

зденичку Ду, вјенчаеш Ле, даем Гл, дâе О, дае О, дâе К, додаг ДБ, одржав

Ра, детаем Та, детае Џе, настае Вр, постае К, пристаем По, продае Ми

До, продае Ву, не продаемо Зе, продаете Та, раззнае Ми, ćaе Ду, ткае

|Џе, ткае По, удае Ло, устаем Сп, устае ДБ, устаемо Де, заедно Ду До

Џе, зđедно Џе, зđено Љу Гл Де, зđедничка Ду;

доживљаје Је, зајеница Гр, јаје Ум, крајева ДБ, даје ЛуУм, да је У,

даје ДБ, зајено Гл, -

вилајет Ку, dje (= ајде) P, даје Ра Чу, даје Вл, дајемо Ву, зајете Ка,

намотаје По, напумпајеш Вл, нариктаје О, познајем Об, пристајем По,

заједно Д, зајено Ло Зе, уобичајено Хр.

О сантхијској вези типа велика (ј)е Каш в. т. 169, исп. и Пецо ГИХ

85. -

д) ије - uе, ије, ије (1,8:1:2).

белегие Је, брдние Кр, димие ВБ, зает (= грдња) Д, кадие Ву, комшиe

ВБ Пе, некцие Та Кр, ракие. Та ВБ, феркие Л, шамие Бе, бие Об, гриe У,

К, збием Л Оџ, заетила Д, крие се Д, налиеи ДБ, полие се Ја, разлие Ка,

сuе ДБ Ло Ја, угрие се Ми, шuе Ле, слабие Ја, ћистие Дур,

антерије Љу, белегије Св, димије Ја Гр, комшије Вл Ра, Матијевдан

Кр, пријетељ Вр, ракије Та Гл Ду, Самарџије Ја, спахије Оџ, судије (=

суђе) Ту, Tapađхије Св, узенгије Ар, збије Љу, пијеш Је, пије Ву, сломије

Ле;

đвлије Оџ, белегије О Хр Зе Ар Ти, димије Љу Л Ду, крииџије Бе,

кириџије Вр, клагије Ду, мамудије (дукате; тур. mahmuudiye према сул

тану Махмуду). Ле, ракије Об Ти, спахије Ку, ćheмлије (= столице, лат.

scammellum) По, хардрџије Ар, ћуприје У, терапије Пе, добије Оџ, добије

Оџ, збијеш Је, пијем Ву, пијеш Ми, пије Вр, пијемо Крч, попијеш Дур,

посије У, посије Мј, сије Л Ар, сије (= сиђе) К, итд.

У овој се секвенци, дакле, између вокала предњег реда, јбоље држи

него што се редукује на Ј или на (). Од 319 потврда (11864:137) наведене

су свега 83 ради штедње.

Овакво је стање и у сантхијској вези: ђаба ти-е Ву, то ти је Дур,

убили је Дур, а и у групи еје (т. 177 под б), исп.: свеједно У Бо, свеједно

Џе, сведно Ја (у Срба) према свено Гл Бе Гр Де Зе Ум К, сведно Лу (у

Муслимана и Хрвата).

*** Ивић, op. cit., 116.
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За секвенцу и је - 5 (т. 48 — 71) вриједи Пецов опис.“

ђ) У сродним групама оје, ује (вокал задњег реда + j + e) резултати

се битно разликују: oje »oе, оle, oje (5,7:1:2,8) а ује се уe, ује, ује (1:0,83:17),

тј. јиз оје најчешће испада а у ује остаје. Ни акценат не помаже каквом

правилу него лексика: oе које имају најчешће збирни бројеви двоје, троје

и придјевске замјенице моје, твоје, своје, а ује се понавља у презентској

основи гл. IV врсте оба раздјела. Исп. само трећину потврда за оје и

четвртину за ује:

Боривое Каш, уз двоенице (чешће је двогpле) У, карабог По, фде Хр,

ког Ми, мое Ви Бо Сп Чу Крч Бр К, мое Ум, свде Бе Пе Де Ле Кр Бо Об

Је Хр Р Каш Џе К, свде Чу, свде Пе До, твде Д, неброено Ло, сдевић Вр,

двое ДБ Ло ВБ Гр Ле Ду Хр Р До Џе Вр Ум По, двоé-mpoе Де ГЉ, дбоe

Де, су обое Чу, трде Гр Де Ду Кр Р Ри, бое По, где Ми, дбе Та, дбе Та,

nдедемо Ду, поели Бр, стде Мј, стоећи Пе; -

моје Крч, моје ГЉ Д, своје Бе, твоје Бе, двоје Каш, дбадвоје Кр Р.

троје Об Je P, доје Бе, појес Сп, стојећи Вл,

двојенице Гр, бје (в. Вук СР566) Л., пројеће (т. 212) Кр Зе Ти Ри Каш

Чу Лу Ум, пројеће Р, Сладоје Об, у фоје Кр Бр, у фоје Мј, у фоје Мј Хр,

моје Зе, моје Де, код моје Бо, своје Гр, двоје Бо Хр Р, дајете К, искроје

Бр, поје Ву, појес Ду Вр Лу, појели У, вđјека К;

избацуем Ле, интересуе Ву, заграђуе Б, чуем Де;

болује Ву, казујеш Ло,

Мује Ву, duикујеш Ми, дикује ВБ, болује Је, дочекујемо ДБ, избацује

Вл, купујем Та, дипкујеш Ми, дчује Вр, пројаује Вл, ћујем Дур Де, чујем

Гр Мј, чујем Пe, ћује Ву, ћује Ка, чује Ка, чујемо Де Об, тује Вл Хр Ар

Оџ.

О сантихијској вези о- (ј)е вл. 184 а о фонетском лику лексеме човјек

т. 183.

е) У акцентованим секвенцама и + j + вокал задњег реда сонант ј

има стандардну вриједност, кад ове секвенце не носе акценат, групе или

остају, или развијају прелазно Ј, или га своде на 0, тј. ија - иа, ила, ија

(1:1,48:5, 29), а ију - иу, ију, ију (2,68:l:2,25). Исп. само петину потврда

За аКЦеЊТОВаHe ceКВенЦе:

зијани Л, кијамет Де, Мијат Крч, огријање Вл, олимпијада ДБ,

партијал Ле, пијаца Оџ, пријатељ Ду До Каш, решедија Л. Вр, фијакер

Дур Гл Је, по шеријату Хр, бијаше Ја Ми Вл Ра Вр, бријаћу Ду, савијат

Гр, сијали Бе, сијасет Чу, прија (т. 120 под a), дија! Ду; ешкају (= духан,

тур. eskiya) Сп, книју (в. Шкаљић Турц, 410) Зе, крајући Је, пијукат ВБ,

пију Ми, сијали Ја, сају (= сиђу) Ло, смију се Ум,

470 Пецо, ор. сit., 84; в. и др А. Пецо, Ортоenски нормативи стандардног ијекавизма,

Киј 3 (1965), 27-42; исп. и Јахић, op. cit., 275.
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према неакцентованим. Алиа Ву Де Вл, баскиа Де, белегиа Ја, беле

fђиа Кр, историа Ми, комисиа Ка, панаиа Кр, пензиа Ву, ракиа Та ДБ

ВБ Ле Вл ГЉ, Сабриа Ка, феркиа Л, дгриат ВБ, Алија Ло, бекpија Гл,

белегија ДБ Гр, ђамија Гл, Крупалија Ду, ракија У Кр Б Џе, рација Ка,

сахија (писмо а не гласник, в. Шкаљић Турц. 542) Ми, Србија ДБ Вл Каш,

џамија ВБ Гр, шаргија Св, Алија Ра, Авдија Ти, Аустрија Ву, ђамија

Дур Ка, Илија Ми Об, јабанџија Је, кадија Гр Зе Ар Ра, Каукчија Пe,

комисија Ле, комшија Вл Об К, коншија Гл Лу, ракија О Крч, Софија

Вл, Тимотија Пe, ћурдлија Та, џамија О Ја,

белегиу У, Димитриу Џе, у ђамиу Ка, у пензиу Та, у пензиу Гл Св,

ракиу Дур ДБ ВБ Гл У Б Об Крч, на ћаршиу Гр, шаргиу Оџ, Васвију

Ка, на вересију Ра, оклагију Џе, пензију Та Б, ракију Ле, џамију Ар,

дурпију Ар, јапију Де Р, канџију У, муштерију Ку, ракију Џе, Романију

Зе, тевсију Лу, џамију Ти Ра, напију се Бо, сашију Хр.

За ијо можда случајно немам потврда, а за секундарно ј у радном

гл. придјеву вл. 205.

ж) Међу вокалима задњег реда ј се најбоље држи.“

аја: баја Ка, маја ДБ Крч, маја (= сириште) ВБ, бајаги Де Лу;

оја: Благоја О, у Дојане Св, својат Гр, тојага Гр У Ду, којасио се (=

појавио се) Ти;

уја Кујача Ра, струја Ми, бујат У,

ајо с мајом ДБ, чајо Ја, зајордâмило Зе, настајб Де;

ају беарају Та ДБ, сабјерају Та, стављају ДБ;

ојо са Војом Б, лојом ВБ ДБ До, Мојо Пе;

оју боју Л, Војуша Вл, дају К;

ујо кујо ВБ, Мујо Де, лијепа Мујо (т. 42) Де;

ују, Мују Ву, струју У, заграђују Ја, кују ДБ, сују Ти.

Према овима стоје само по један усамљен примјер из ЈБ и СИХ са

слабим или потпуно редукованим ј: твоја Ву Та, стđaла (т. 165) Л.

202. Сонант ј је досљедно уклоњен из облика императива гл. IV

врсте.“

изала Ле, изби Ле, нала Чу, напа се ВБ Бо, па Пе Гл, не пп Бо,

покра се Гр, пола Ја, попа Гл, прола Ле, савите Св, сали Џе, сакри се

Вл, саша УЧу, уба Об Је, убите ВБ, уши Чу, ши ВБ.

Међутим, у свим облицима императива осталих глаголских врста, и

уопште — у финалним секвенцама -ај, -ej, -oj, - уј, глас ј има стандардну

вриједност.

*** Тако и у ИХ, в. Пецо, ibid.

*** Свуда је овако у штокавском дијалекту (в. Ивић Галип. 237-238). Појава није

ограничена само на финално јtВ. Драг. ГЛJ90).
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ишћерај ДБ, фурајтај Бе, боже сачувај Ја, чекај Та Бе, чувај ДБ,

чувај Ми Кр Бо Ра, ћувај Ву, немој Ву Гл Ми Де ГЉ Бо Ра Ку Чу, дбој

Ра, довдј се Мј, скрој Вр, стој Ка Вл, ашикуј Ми, груxaj Љу, даруј Оџ,

обичај ОТа Љу, дбићај Гл, слућај Дур, покој -ој души Бо.

203. Једино та мј тај, гдје је јуклоњено према косим падежима,“

има диференцијални значај. Миграционим покретима ова се особина из

ИХ,“ западне“ и сјеверозападне Ц. Горе“ проширила на бз, ком и

сих.

та Алија Је, та вđкат Вр, та мој дедо Ти, та до Вл Ти, та његов

зет Бр, та камен Чу, та капут Каш, та колач Џе, та Меага Чу, та

мајстор Вл, та пријод Вл, у та рат Ти, та смрад Д, та спахија Ти,

та страц Вл, та теферич Чу, та хак Вл, та хлад Ти, та чоек. Вр.

Свуда се чује и тај (т. 394).

204. Са случајевима факултативног изговора ју медијалним секвен

цама (т. 201) иде и јб. фонетизам изутра ДБ Ја према старијем утро са

стандардним изјутра Де Ду. -

205. Секундарно ј се развија у интервокалном положају, најчешће

између вокала и и о, али и у другим позицијама. Имају га:

а) туђице: авијон (фр. avion) Св, авијоном ДБ, авијатике Бе, бата

лијон Вл, батаљона Ло, баталијона (т. 181) Вл, камијоном (фр. сатion)

ДБ, камијоне Хр Сп, милијон (в. остале потврде у т. 115 и 181) Р, преко

радијона (в. Прав 38). Ти, али и камибни ГЉ, камиона Вл, милиона

IJe; -

б) именице словенског поријекла: бранијоц Св., браниоц Св, дијо

ГЉ, мjедједад Дур, пријод (< приход - приод) Вл, свјештеник (т. 100)

Пe; -

в) замјенице: њијова Крч, од њија (т. 191) гљ;

г) бројеви: двајес (< дваес - двадес) Крч, тријес (чешће је двđес Ву

К, mpiecО Пo) ДБ;

д) глаголи: бијо Ву Дур Л Бо Вл Џе, не бијо Дур (в. остале потврде

у т. 181);

ђ) прилози: тадај (т. 196) Кр Мј Је, туј (рјеђе је: ту Оџ Ти По) Ло

Гл Ја Де У Л Ле Ду Б Вл ГЉ Мј Је Ку Зе Р До Оџ Лу К, тујка Ја Св,

тујекан До.

“ А. Белић, Прилошци историји словенских језика, Глас СКА LXII, 219. В. и др. мо

гућности код П. Ивића, О условима за чување и испадање полугласа у српскохрватском

језику, Зфл ХVII/2 (1974), 38.

“ B. Пецо Гих 139.

“ Вушовић дих 55.

“ Вуковић П-др. 61.
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206. Стандардно дпет једнако се јавља са протетским ј или без њега.

Тако, поред потврда у т. 181 и ових: јопе Ми Кр Вл Об, јдпет Пе Ти,

јопе Де У Кр Б Вл ГЉ Ку, јопет У Оџ, jone IIе Б Вл Каш, јопе Пe, jonem

Ра, имамо и дпе Ву Та ДБ Ми Ле Оџ Чу, дпет ДБ Крч, опе Ду Је Ку Р

Лу Бр, дпе Зе Св, и дпе Ву.

207. У придјева на -ски од именица на -ија ј се н или се уклања:

дустринска Ум, аустринску Вл Ло, аустриској Об, пензиско-инвалпском

Об, пшđдпска ВБ, финанциска Гр.

СОНАНТИ Р, Л, Н

208. Сонант р. За јб. и сх. прилике, и за међудијалекатске односе,

индикативне су особине: p мј ж у презенту гл. казати (а), повремене

редукције (б) и секундарно р (в) у ограниченом броју лекceмa.

a) Презент гл. казати има три аломорфа, каре, каже и кае (разни

акценти). Исп.: карем Сп, каре Ка, дућу да ти карем У Ај, каремо, да п

гонимо До, Хај-каре часом у шталу Зе, Азар дна море-каре скупит? По,

Шта си то-каре јамио? Сп, Изгубили смо ми бнђе-каре по пе(т) стоја.

Лу, Хајде амо-каре. Лу, каре, дн за њим До, и, каре, домичу До, дођи

полако за њега-каре До, према: кажем Ву Ка Та Хр Оџ Лу Бр, кајем Ка,

кажеш ВБ, каже Ка Ја ГЉ Об Хр Оџ Д Вр Ум, каже Ар Р.До Ра Сп Чу

Крч Бр По, кажемо ДБ Ри Сп,х. у затвор. Р, Хајд-каже, уљези.

Ум, Хај-каже, не лудуј, Чу, немдј-каже Бр, сат-каже До, хај-каже Ум,

каже: дођи До, каем ВБ, каем Ка Је До, каеш Ми, кае Ву Бе Ка Де Ум

Крч Бр, кđе Де До, а има-кае Ву, мајок-кае Крч: сâ(д) ћу ја-кае Де, каемо

ДБ, каемо О, Не би-ка ту сједио Дур (в. т. 168 и 148 под в).

У трећини потврда сва три аломорфа су изгубили и акценат, и кому

никативну функцију, па се као партикуле лијепе за акцентоване ријечи.

Проф. Брозовић има каре са алофоном pу Фојници.“

б) Редукције су спорадичне појаве, изузев код кромпир (т. 100) гдје

су устаљене дисимилационе форме. Имају још неколике потврде дивља

тава Ле, физуру Љу, хеметичка Ву, чувакућа (sempervivum tectorum) Сп.

в) Секундарно р имају: вретеринарска (етиомологизирање) Л, грамо

форни Оџ и спразијо Ло.

У уздулиши (тур. иуdurmak) Обл - ра у рабан (= храбар) Бр р» н

дејством даљинске дисимилације. Можда је рабан = похлепан (Скок ЕР

III 91).

Контаминирано брез Та У Л Кр Же Р Д Џе Лу Вр према през Гр

Ри Ум, са истим значењем као без Бе Р Ар, веома је раширено. Исти су

односи у брезиме Ву према презиме Бе и беспослен Об према бреспослен

у.

377 Броз. Фејн. 53.
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209. Сонант л, Артикулација сонанталне разликује се од стандар

дне, а његова дистрибуција је на прелазу између ИХ“ и СБ.“

На крају ријечи и на крају слога л с о во Ар До, ђаво Ри, кабо (т.

169), кото (т. 169), кото Љу, сврдо (т. 169), чđво (т. 169), двизд се (в.

остале потврде у т. 169), засеоку Ум, засебку Оџ; тако и у топонимима:

Дандо Св Ра, Касидб Кр, Касиндо Ја Пе, Повајдб До, на Сокоцу Б, u(3)

Стоца Ву, кот Стоца Ву. У примјерима: вел (в. Вук СР 59) Об, гол

(у књиж језику: гд) Чу, дебел (у књиж. језику: дебео) Б, колца (у књиж.

језику: колца и кôца) Ар Ум и пепелница Б, л је враћено аналогијом на

облике гдје није било услова за л се о

Међутим, у туђицама које су ушле у систем послије ХVI в., л се

чува и у тим позицијама: алкоол (т. 185), алкоол Та, đстал Та, већал

(тур. vekit, в. Шкаљић, Турц. 639, исп. Пецо Турцизми 39) Зе, винкл

(њем. Winkel, има и ванкло Ку) ГЉ, генерал ГЉ, ђенерал ГЉ, агбал

Ти, капитал Ти, мандал Зе, материјал Зе, матријал Ум, патријал Ле,

прегамбел Ле, ренгел Ум, тунел ДБ Каш, фрбл дуана Ву, чектал (у Пеца,

Турцизми 226. чекетало; у Шкаљића Турц. 168: чекало, чекетало) Кр,

чул (Пецо, ор. cit., 163, Шкаљић, op. cit., 181) Ар, халал му вјера, тако

и личним именима и презименима: Ђемал Дур, Зејнел Ду, Пантул (вл.

27) Каш, Санћил Ву, Tönaл Ум, Халил Чу. Ум, Халил Је, Алил К, као

и на крају слога: Алђуна (т. 138) Бе, по болници Ву, у болницама (т.

135), начелник Оџ, шалџија (< сх. шала + тур. -ci) Лу, набалкани (=

нарумени; у Шкаљића: набакамити, Турц. 481) Мј, социјално Је, фалте

Бе, Зулфо Ум, Салчин Св, Селверовије Ум.

У придјева типа силнт Ум, као у књиж. језику, л се не мијења.

Именице на -лац у Нсг су на - још, - оц: бранијоц (т. 205), бранијоц

(т. 205), браниоц Ра, старосједиоц (Нпл: старосједиоци Ву) По.

Свуда је устаљен дисимилациони фонетизам дулум мј. дунум: дулум

(тур. donim) Pa Mj, дулума Об Зе, дулума Та Ја Ми Б Мј Хр Оџ Зе Ра; у

ЈБ је изворно финђан (тур. fincan, т. 296) Ву и фанђан Де, а у бз, ком и

сих филџан (дисимилација н на л) Мј Оџ Ти, филџани Оџ, по једанпут

има да л - јили испада у болан: шта-бојан? Ар, дај-боан Бр.

210. Сонант н. У артикулацији н нема ничег посебног у односу

на стандард и дијалекатско окружење, али се у дистрибуцији издвајају

НČКОЛИКС ЗаНИМЉИВОСТИ. -

Турцизам инсан (Шкаљић, оп. цит., 347; Пецо Турцизми 63) при

хваћен је у изворном облику: инсан Љу Ку АрP Ра Сп, инсана Де. Рјеђе

је јб., Вуково,исана (СР 211) Ка и шире, штокавско, аксан Бо Зе.

У сва четири идиома него аналогијом на већ постаје вего: вего Та ВБ

Р, виша вего ова Ја, неста жаре вего они лијетавац Та, вег оније шес Мј,

али и задржава стандардни лик: него Џе, није Перо него Марко Та.

“ в. пецо Гих 90.

“ В. Броз, op. cit., 54-55.
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Према гуњ није гуњац него гунац Л, гунце Д, према Вуковом станак

(СР 734) у СИХ је стањак, стањка Бр, тако и у турцизму чанак (тур.

ganak) н - њ, чањака До.

За секундарно н карактеристични су примјери: нанић Ло према

унићи (в. остале потврде у т. 170), коврнџава Бо, пранђед Бо Крч, пран

дјед Бе, пранђедо Је, у сикиранци Ти, кудан Ло, најпрен Ри, делен Ду,

двда“лен Ти, дкле Д Бр, ин двај Вл, ма конда мушца пане Та, ма конда

сам јако рођен Та.

Недосљедне редукције имају: турцизам узенгија, још неколике туђице

и узречица болан. Исп.: -

узегије (тур. izengi; у Вука узенђија, СР 799, в. Пецо, Турцизми 143)

Ар,

герација Кр, ивалид. Ја, али и инвалиди Ти, инвентар Хр,

ма хајде, бола, мети Љу, ма каке, бола, слике? Каш, бола не био Дур,

ло.

У посљедњу групу иде и пропи се мј пропни се Л, а са узегија не

иду бесила Ар ни бенсилах Ар, како је код Брозовића,“ јер у изворном

није н него л (тур. belsilahi, Шкаљић, op. cit., 137).

11. СОНАНТИ Љ, М, Њ

211. JБ и СИХ разликују сонанте љ и ј, али се по судбини група бљ,

мљ, пљ и вљ (< беј мњj nВј и вв.) подручје благо разводи на два ком

плекса. На једној страни је јб, гдје бњj, мњј, пљЈ, вњј - бљ, мљ, пљ, вљ, а

на другој — бЗ., ком и сих гдје се са владајућим рефлексима старог или

новог јотовања могу спорадично чути архаичне или рестауиране секвенце

лабијал + j Обје слике изненађују: прва, јб., што архаичних секвенци

према СБ“ нема, а друга, бз, ком и сих, што их према ИХ“ има

у свега шест лексема. Тако прилике у ЈБ и СИХ бацају ново свјетло на

теоријску страну овог проблема.“

212. Примјери: дојна Гр, дајња Ти, у дојње Је, најддјније Ар, Дој

не Тиње Ти, у Дојане Св. — не могу бити доказом за ј - љ, како је у

централној и западној Херцеговини“, и даље на западу.“ Такав је

* Броз., op. cit., 59.

481 За прилике у СБ в.: Шурмин Сарајевски 195, Жуљић ДВД 149; Решетaр Шток.

123-124; Брабец Тузл. 160: Пав. Леп, 376; Броз. Нјешћ 137, Броз Фојн. 50-51.

482 За јужно крило штокавског дијалекта в. Rad 253, 55-56; Пецо ГИХ 15, 86-89; Пецо

Буна 175; Пецо Ортијеш 6; Пецо ЦХ 298; Пецо ГП 249; Пецо ГЗХ 117-121; Вушовић

ДИХ 24-26; Вуковић П.-Др. 38.

483 Шире о овом проблему в.: Белић Диј карта 55; Ившић Посав I 192; Вушовић

Његош 118; Пецо И-шћа 1 151-152; Пецо ГЗХ 117-121; Ивић Разв. конс. 177-178; Окука

гр58-60.

** В.: Пецо ЦХ 298; Пецо ГЗХ 117-121.

*** Ивић, ibid.



160 Радосав Ј. Ђуровић

случај и са варијантама пројеће — прољеће“ Прије ће бити да су ово

дисимилациони фонетизми. Исп.:

пројеће Л Кр Зе Ти Ри Каш Чу Лу Р Каш, пројећа Ум, до пројећа Вр,

при пројећу До, све пројеће Ум, у пројеће До Ти Каш Сп, у пројеће Лу —

у бЗ., КОМ. И. СИХ.

према прдљеће О Дур ДБ Љу Ка ВБ Гл Ја Пе Гр Де Ле Ду Б Мј

Бо Об Је Ку Хр Зе Св. Ар Р. До Ра Сп Ум Бр, прољће Ум, прдљетје Ду,

премаљетје Бе, прдљћа Р, у прамалетје Бе, у прољеће Ри Бр — у сва

четири говорна типа.

У истим зонама код пројетбел Кр Оџ Св Рид Чу, пројетбе Р Ти

Каш није дисимилација него аналогија на пројеће.“ Наравно, свуда је

и прољетос О Дур Љу Бе Ка Ја Гр Гл КуХр Ар До Ра Сп Бр, прдљетбс

вб.

Према томе, за ЈБ и СИХ вриједи закључак: и Муслимани, и Срби,

и Хрвати разликују старо љ од је у свакодневној комуникацији обични су

стандардни примјери: биљка (в. Вук СР 27) Де, кључ Ку, иж Љуте Св,

људи Ми Хр Је Зе Ар Каш, Хрељићи (т. 4, карта бр. 1) Хр, итд.

213. Спорадични примјери за бљ (< бљi) » бј, пљ (< пњj) - nj, вљ (<

вЊj) - вј имају диференцијални дијелекатски значај, а нису исте природе.

Из ЈБ је само један дивје крушке“ Ву. Све друге — из ком, сих и бз.

— погледајмо по групама. Наравно, бљ, пљ, вљ у потврдама које наводим

Нису само од бњj, nej, вњј него и из других категорија старог или новог

јотовања (уп. нпр. заробљен - зароби-ен).

a) бљ – бј гробjе Ра.

бљ остаје грабље Љу Ја У Мј Је Ар, грабљtićће Та, грабљишће Ка

ВБ, грабљишће Гл, грабљиште Ја Пе Гр У Ду Мј Је, грабљиште (има и:

грабиште Ле, са редукованим љ) Ми ЛОб, грабље (в. остале потврде у т.

116) Та, дебљине По, сабљу Б, дубље ДБ, заробљен Бо.

За бје и бљ - бš вл. 73 и 88.

б) Код мљ нема изузетака, устаљено је: Дамљана У, Дамљановићи О,

земља ДБ Ја ЛД Џе, земље Ми Де Ле Кр Мј ГЉ Хр По Ра Бр, земљи Ду,

земљу Ти, на земљу ГЉ, у земљу ДБ Каш, у земљи Гр Сп, земљорадњом

Мј, земљуpина Мј, земљена Ло, земљане Гл, земљене У Мј, сломљено Ра,

замрмља Дур, jáмљат Д, jáмља Ду Џе Ум, јамљаше Бр, јамљдЗе, јамљена

Ку, храмљеи Ку.

За мје и мљ - мf; в.Т. 73 и 89.

в) Нигдје пљ не даје пј У ликовима: пјева У Ле Ду Л Кр Хр Зе Ар

Оџ Ти Ра Ри Каш Лу Чу ДСп Џе Ум Бр, пјеве Џе, пјеву Гр, Пјевља Ле,

*** Пецо ГИХ 89.

“ Пецо, ibid.

“ Исти примјер имају: Брозовић у сив (Иjешћ 137), Павешић у Лепеници (ibid.)

и Шурмин у Сарајеву (ibid.).
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Пјевја“ Ти, за Пјевља — пј није од прj него од п5. Свуда је, дакле,

насупрот ИХ,“ устаљен рефлекс старог или новог јотовања:

конопља Џе, конопље Гл, купљење Лe, canjbивос Зе, у Скопље Вл,

зđчепљен Џе, капље Ле Је, дпљачка Ку, дпљачкали Ку, дпљачкану Ку,

пљачкали Ти, приступљује О, скупљају Крч, стрепљи Љу.

У глупи Кр, скупајУ огледа се редукција.

В. остале потврде за пје и пљ - пš у т. 73 и 91.

г) вљ - вј дивјач Ра, дивја Ра, дивја Ра, кравјег Ум, направjен Гр.

Фреквентнији примјери типа: дивија Оџ, дивије крушке Ву, дивије

трешње Ум, дивије ДуУм, дивије крмада Ум, с продуженим суфиксом,

Не иду с прстходним, јер се овдје ради о двјема морфемама паралелне

творбе (исп. судије / судје“. Та). Облици дива Је Ку Оџ, брава (оба из

бз.) настали су контракцијом, послије испадања ј

Неупоредиво је већи број потврда са вљ.

Врховљани (ктетик) Ду, дивљач Де Л ГЉ Оџ, дивљаку Де, дрвљад)

Св, здравље Р До, здравља Та ВБ, крављача Ри, славље Крч, дивља Ја,

дивља Б Оџ, дивља тава (т. 208), дивљег У, дивљије Б, забављај Ву, јавља

Ду, направљен Бе, поставља Крч, постављај О, ставља К, стављало се

Ја, стављен Бе, итд.

Исту групу имали су и забаљамо се ВБ, поправна (< поправљена,

хаплологија) Ло, настаља се Крч, детаљало се Бе, прослава се Џе, ста

љала Љу, само што је она упрошћена испадањем једног од двају сонаната.

Можда је поправна настало замјеном поправан са попрвљен.

За вјe и вљ - в5 вл. 73 и 90.

214. Процес ј к љ у рефлексима група бљу, веј (за пљу, мњј нема

потврда) и другим типовима старог или новог јотовања, дакле, нема до

машаје у ЈВ и СИХ као у ИХ. И спорадични примјери диференцијалног

дијалекатског значаја не могу се једнако објашњавати. Једни су морфо

нематске природе, а други миграциони импорти. Један примјер из ЈБ

је архаизам; оне у ком. унијели су досељеници из централне и западне

Херцеговине (исп. т. 27); процес у дивји није ни вршен према дивији; за

бз потврде из их, матице вриједи Пецово тумачење.“ Изоглоса љ - ј

проф. Ивића за СИХ показује се тачном.“

215. И на овом терену се показало да мујирање сонантал није особина

- 489 B.: A. Шаулић, Поглед на историјски развој назива Плевље и Пљевље (Плевља и

Пљевља), ЈФ ХХV, 399-403; А. Пецо, Облици топонима у књижевном језику, НЈ, н.с.

ХI, св. 7-8; Ђуровић Приб 268.

*** Пецо ГиХ 88.

491 и у Лепеници је дивија / дивји, родјак / pддијак (Пав., ibid.).

492 Пецо, ор. cit., 87,

*** Ивић Разв. конс. 177-178.
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бх, говора.“ За алтернације л - љ имам усамљене потврде:

л - љ: од маљенкости Кр,

љ » л: доселенак (према: доселити се) Оџ, доселенике Бр.

Ни у туђици табла (тур. tabla, Шкаљић, op. cit., 594) Крч не мијења

се л на љ као у Вишеградском Старом Влаху.“

216. JБ и СИХ не познају супституцију њ са н као ЦХ“ нити

мујирање н као посавски.“

a) Прелаз н на њ је на основи асимилације, а домашаји појаве нису

на нивоу ни ЈИБ.“ Исп.:

брањати Џе, брдња Џе, једињак (т. 210), жбуња (Гог) ГЉ, срња Де,

срње Ду, срња Б, стањка (т. 210), струња (т. 210), црњаца У, чањака (т.

210), |-

према: бранати Џе, срне Ја, срне ГЉ, ne(m) срна Ја, срндаћ Де, Оџ,

срндаћа Л, срндаћа Б, о срндаћима Оџ.

За однос кн: књ. (сукна : сукња) вл. 271.

У ЈБ је: црвењак Ву, црвењци Ву, поткуњице Пе, а у Вука (као да је

био у Босни, а није): црвењак (СР 842), поткуњица и поткућница (op.

cit., 572). Вук нема јб. у црњади вас Ду.

б) Нејасно је да ли је обратан процес, њ - н, посљедица утицаја

турског језика на фонетски систем ЈВ и СИХ.“ По неки примјер имају

сва четири говорна типа, најчешће Муслимани, рјеђе Хрвати, још рјеђе

Срби, али само у лексемама словенског поријекла. Исп.:

боровнаком (М)“. Ву, близне“ (М) Вр, гунац (М, т. 210), гонаш

(према гонити, М) Д, гднали се (М) Вр, земљорадном (М) Мј, младожен

(М,С) Гр Ле, младожена (Х) К, с младоженом (М) До, наокован (М, т.

119) Ри, наокован (М) Мј Ти, дгнашће / дгнашћа Ја;

према: бордвњак (М) Ву, у кушњи (М) Ра, у кушњу (М.) Ра, у кухињу

(М) Бр, младожења (С) О, дгњиĆће и сл. (т. 256-258), средњаци (С) ДБ.

в) О њ још неколике појединости.

њ» љ: дрољо. Oћш ли ме, дрољо, оћу те, голо. Та

*** Пецо И-шћа I 149. о природи и узроцима појаве в. још: Белић ДИЈС 244; Ивић

Галип. 117-118.

“ Моје биљешке. В. и код Јахића Босна 282.

496 В. Пецо Буна 175; Милас Мост. 56.

“ Исп. Ившић Посав I 193.

“ B. код Јахића, ор. cit., 282-283.

“ В. о томе: Ивић Разв. конс. 178, Вуковић Мост. 957.

“ Симболи у заградама означавају националну припадност (т. 23, нап. 65).

501 Није супституција него творбена аналогија (близни : сретни); В. Пецо И-шћа I

153.
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У СИХ забиљежио сам Вуково огрњач (в. СР 453) Л. мј. стандардног

огртач (в. Прав. 497).

Секундарно њ завукло се у шуpњаци (у Вука: шурак/шурјак, в. СР

879; у књиж. језику: шурјак/иурак, в. Прав. 829) Бр.

За однос гњен (огњиčће/дгнашће), вљен (кривљава/кривњава) вл. 271.

217. Сонант м је стандардни билабијални назал. Финално-м у

непромјењљивим категоријама је стабилно, а нема ни алофона.“ Ни

загорско, усамљено, јесан Кр, са дебилабијализованим —м, не значи ништа

за међудијалекатске односе. Није јасно да ли је у питању какав савремени

комуникацијски импорт са запада или аутохтони фонетизам.“ Алтерна

цијам - ну медијалним позицијама позната је и другим говорима;“

овдје пјесна и пјесма (свуда, в. потврде у т. 73), прена (само у бЗ., ком и

сих) Ми Кр Бо Б Ти Ри Д Вр Ум К, прена Фочи Кр, прена Јусиној кући

Д, прина сунцу К, прина мени К, упрeнасе Ми, акшанлук (тур. akšanlik)

гл.

Секундарно м имају прилошке ријечи: збиљам Вр, наком Ву Ми Де

Је Ку, скором Ри, скором“ Бо. У Муслимана босанско тамам“ (тур.

tamam, Шкаљић, op. cit., 599; Решетaр Шток 94) има изворно м.

За ЈБ карактеристични су фонетски ликови још ова три турцизма:

Цеменем (Х) Та мј Џехенем, ламба, ламбу (М; нгрч. ламба) Де, пири

мач (М) Де мј пиринач.

12. СУГЛАСНИК Х

218. Судбина констриктива х је одређена вјерском припадношћу ста

новништва, интерференцијом система у вишенационалним срединама и

позицијом у ријечи. "Чувају га, углавном, они који су примили ислам“.“

Слика ЈВ и СИХ, ако се изузму неколика чиста српска насеља у Загорју

(в. карту бр. 3), разликује се од их“ једино већим степеном интер

ференције православних муслиманима, што се може објаснити чешћим,

савременим комуникацијама, утицајем стандарда и колоквијалног израза

из сарајевског басена. Научне чињенице о историјској вези исламизације

и заустављања процеса уклањања фонеме х из консонантског система су

неспорне. И прилике из Дрежнице у Херцеговини (в. т. 36, нап. 147

150), кад се смјесте у историјски контекст, само ово потврђују. Зато ја

овдје предност дајем грађи, и ради илустрације теоријских питања, које

*** Исп. Броз Фојн. 60-61.

* В. шире о овоме проблему: М. Hraste, O prijelaz u glasa -m u -n, Filologija 3, Zagreb,

1970, 7-75; Пецо ГЗx 121-129.

*** Исп. нпр.: Пецо Гих 56-58; Ђуровић приб 289, в. и Бх дЗб II 56, БХ дЗб v 125.

“ B. код Пеца, op. cit., 108, и тамо наведену литературу.

*** Броз. Фојн. 58; Брабец Тузл. 28.

“ Пецо Н-тића 1 239.

*** Исп. Нешо ГИХ 58-79.
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сматрам ријешеним. За интерпретацију обимне грађе, класификоване по

националној припадности информатора, користим неумољиву упоредну

статистику о ху иницијалној, медијалној и финалној позицији и могућим

супституцијама.

219. Однос х-: ()- је 2,23:1 (у Муслимана 5,21:1, у Срба 13,44, у Хрвата

1:2).
-

1) Муслимани пет пута чешће чувају x- него што га губе. Исп.:

a) у ријечима словенског поријекла (4,51:1): хајку ГЉ, хаљина Ву,

хаљине Л Мј Зе, хаљине Ло Зе, хаљина Вр, хаљинки Љу, tic хаљина Зе,

хамови Гл, хица ГЉ, хлад Ти, у хладу Оџ Сп, хладноћа Је, хладноћу

Је, хладњаци До, хладњаци До, хљеб Ву Зе, хљеба Ду Зе Р Ти Је Ра Вр,

хљебу Лу, хљебом Ти, хомару Р, иза хомара (т. 117) Бр, у хомарима Ра

Бр, пот хомару Ку, храну Ка Св. Ар Сп, храни Вр, с хранбм Св, храст

До, храс By ГЉ, храстови До, храстовина ГЉ, храстовине До, Мала

Хранисава Бе, до Храсна Ри, исХраснице ГЉ, у Храсници Љу, Хрват

Је, Хрваска Је, Хрваске Ло Гр Ти, Хрватске Ка, хрпу Гр, у хрпу Мј,

хуловине Је, Хумљаци Ду, хука Каш, хуку Ра, у ној хуки Ра, хладна К,

хлана Гл, хладна Гл, храстов Ву, храстове Ар ГЉ, хатјет Гр, хитај

Љу, хлада се До, хлада Ка, ходат Ву Бр Св, ходит Бр, хода(ти) Л, хода

Ду Ар Вр, ходе Ум, не хода Гр, ходбВу Ло Л Ду Ар ОџД Вр, ходали Ми

Оџ К, ходало Гр, ходајући Мј, хоћу Ло Гр Де Л Ду Зе Ра Чу, хоћу ГЉ,

хоћеш Ву Ду ГЉ Је Зе, хоћеш Љу Ло Гл Ми Гр Де Л Ду Је Зе Р Оџ Pa,

хоће Љу Ка Бе Гл Ду Је Мј ГЉ Зе Р До Оџ Ра Ри Д Ум, хоћемо ГЉ Је

Ло Ду Чу, хоће Гл Хр РОџ, хоће До, хтио ГЉ, хотио Ми, хтјео Је,

xдтла Дур, храмљеи Ку, хранити Ти, хранти Каш, храна се Св, хране

До, хранио Оџ, хучи ГЉ, xá Чу, хеј Ку, хо Лу;

према: у аљинама Ум, у ладу Дур, љеб Лу, доом. Чу, по(д) pac ГЉ,

Умљаци Хр, рабан (т. 208) Бр, лада Ло, бдамо Де, оћу Ми Ти Лу Ум,

дheи Ду Ка Л, днеш Мј Ву Дур Гр Ми ГЉ Св. Ри Сп Лу Ум Бр, дби

Дур Мј, дne Бе Зе Д Вр Чу Бр, дућемо Ка, днемо ли Бр, дипијо Бр,

б) у турцизмима (4,88:1) хава Д, хаван ГЉ, Хађаћи Ка, у Хађиће Ка,

у Хађићима Љу, у Хађћма Ка, хајван Ву ЛоМј Зе До Ра Лу Д Pa ЛуУм,

хајвана Ло Гр Мј Зе Св. До Вр Бр, хајвану Љу Ло Л Ар Д, за хајваном

Гр Вр, хајдук Ву Ти, халдша (= бунгија, прашина према тур. hallag) Ло,

хамбар Ду, хамбар Ти, пот хамбаром Ти, хамбарове Ду, хамајлија Вр,

у хан Бе, у хан Бе, ханови Бе, ханума Ку, хануме Ми, ханумице Св

Ар До Ку, хапаши Ву, са харамом Д, харар Ду, харари Ар Ри, хараре

Хр, харарџија Ар, харем Ти, у харему Ти, хасну Лу, хđтула (= греда,

вјенчаница) Де Лу, xáтулу Ду, хаџ Ум, хаџија Ум, хабера Лу Је, хевту

Ло Гл, хелаћ Ра Бр, хендек Св, хепек Ву, хећима Бр, хамбуљу Бр, хороз

Ву Де, хорозе Ду, хордза Лу, хордзи Де, хордзе Дур, хорбза ГЉ, хоџа Гр

Хр Ра Сп Лу, хоџе Хр Бр, код хоџе Ри, хоџе Ри, хоџу Љу Ар, хоџбм Сп,

пред) хоџбм Зе, хоџе Ми Каш, хурда Љу, хуџум Чу, хаирли Мј Вр, хајде

Ву Дур Љу Ло Гл Гр Ми Де Ду ГЉ Је Ку Св. До Ра Ри Вр Чу Ум Бр, хај
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Ку Р ЛуУм, хај-та Гр Је Вр, хај-каре (т. 208) Зе, хај Ку, хајд Гл Де Ду

Зе До Вр Ум, хајд Вр, хајЧy Ум, хаје Лу Ти, хајдемо Ка ГЉ, хајмо Ка Гр

Де До Кађ ЛуУм, хајтемо Ти, хајте Ка Је Св. Ри Зе, хаирово Ти, хакат

ГЉ Чу, хакати Лу, хачем Кј Је Чу, хакнем Оџ, хакни Оџ, хаман Дур,

хаман да проври Љу, вела хавлет Де, хеле нејсе Ти, халал му вјера Ра,

акшам хајрбсум (т. 320) До, сабала хајрбсум Љу, До, акшам хајлла (тур.

hayirola) Љу, xá (= чим). ха ти затреба Зе, ха ослужим Р, ха устаем

Сп, хај (= или): хај лећело хај стаало Л,

према: ајван Зе Чу, за ајваном Ву, са алалом Д, ајде Де Ка МиГЉ

Зе Св. Р Ти Ри Д Вр Лу Бр Ум, ајде Дур, ај Де Ми Зе Р До, čij By Ка, ајд

Ку Чу, dje P, djАмо Ву Љу Лу Ум, ајдемо Бр,

в) у другим туђицама (4,16:1), хармоника (т. 115) Сп, хармунике

Бе, хармонике Је Оџ, с хармуникама Је, Херцеговина ГЉ Ри Д, иc Хер

цеговине Ми Ар, исХерцеговне До, ис Херцеговине Д, Хeрцeгoвни Ум,

Херцеговину Ду Мј, у Херцеговини Св, у Херцеговини Св. Ар До Ти Вр,

Херцеговци Хр, Херцеговаца Чу, хиљаду Ло Гр Је Зе Св Ар Каш, хиљаде

Де Р Лу, хиљада Ка Хр Зе Св. Ар Каш Чу, Хитлер Је, херцеговачки Бе

Мј Хр Зе, херцеговачке Л, хеметички Ву, Хитлерова Је;

према армоника Гл, рамуника Љу, Ерцеговина Хр, у Ерцeгoвини

Св. Ерцеговци Л, uљаду Ву Дур, иладало ГЉ, tiљаде Белу,

г) у личним именима и презименима (31:1): Хава Вр, Халил Чу Ум,

Халил Је, Халиловић Сп Бр, Хана Зе, Хајка Зе, Хамза Ум, Хамид Д Бр

Љу, Хасан Гр Ми Р, Хасо Ри, Хасановица Р, Хаџић Мј Оџ Ти, Хађић

Гр, Хендиница Де, Хендиница Де, Хебабовић Чy Ја Де, Херцег К, Хдљан

ГЉ, Хрељићи Св, Хркало Дур, Хујић Љу, Хурија Св, Хусићи Љу, Хусо

By Љу Бе Дур Ми Де Гр Ду Мј ГЉ Је Ку Хр Зе Св. АрP До Оџ Ти Ра

Ри Каш ДСп Вр Чу Ум Бр.

2) У Срба су прилике супротне: у трећини потврда х- је изгубљено.

У општој слици издваја се СИХ (в. потврде из Џепа), гдје се малобројно

српско становништво највише приближило бројнијој националној скупини.

Исп.: -

a) у ријечима словенског поријекла (1:5,14); хаљине Џе, хиња (= лукав

човјек) Об, хљеб ДБ,хљеба Ле, храна ВБ Џе, Хрват Пe, хрпу Џе, ходам

Пe, хоћеш ДБ Џе Бо, хоће О Пe, хтјели Об, ха, браћо! Крч,

према аљинку Ле, аљина ВБ, у ладу Пe, љеб ДБ ВБ Пе Ја У Крч Д

Об, љеба ВБ У Ле Кр Бо, љебу Крч, љебац Крч, да Об, омариће Об, дра

Крч, расОб, раст Кр, раста Крч, растрва Кр, растове Ја, по растовма

Кр, рана Кр Крч, рану Пe, Psamu B, Peаске У, у рпу Ле, растова Џе,

растове ВБ, бда Ле Крч, бдо У, дућу ВБ Пe У Ле Кр Бо, днеш О ВБ У Ле

Б, дућеш Крч, бћи ли ВБ, оћи Б, дуће ОДБУБ Кр Бо Крч, дућемо ДБ Ја

Крч, оћемо Бо, дућете У, Бо, дућne љи Пe, ohë Бо, оће Бо, ранимо У,

б) у турцизмима (1:3,44); хајошу Вл, хак Вл, хануме Вл, харар Вл,

Об, харари Об, у Хаџиће Об, хајде Крч, хајд Пe, хакнем Пе;
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према: ајван Кр, за ајваном У, ајдук Б, ак Кр, амбар Кр, анџар Б,

драмбаша Крч, арар Б, арари У Кр, араре Кр, евте У, по евту О, ордзу

Пе, алалио Пe, djoе О ДБ ВБ Ја Пе Ле Б Бо Об Џе Крш, дј Бо, ајмо Бо,

djine O, Лe, dчу Бо,

в) у другим туђицама (1:4,5): Херцеговина Џе, хиљаде Вл, хиљада Пe,

у хотелу ДБ;

према армунике У, Ерцеговина ВБ Бо Об Џе, из Ерцеговине Пе, у

Ерцеговину У, uљадарка Ја, пљаду Ја Кр Об, сто пљада ДБ Ле Бо, отела

г) у личним именима и презименима (1:3): Халил Вл, Хамовић Пе,

Хамдо Пе, Хамза Крч, Хусо Бо Б Об Џе, Христос Крч,

према: Амовић Б, Асан Б, Усо Бо

3) Фреквенција x- у Хрвата је између српске и муслиманске, али

ни у њих изговор није "fakultativan i individualan“ него је дјелимично

враћен у систем по угледу на Муслимане. Исп.:

a) у ријечима словенског поријекла (1:1,5), хаљину По, Хрвати По,

хоћу К, хоћеш К,

према: љеб По, рваска Та, дпи Та, дпе Та По, оћете Та,

б) у турцизмима (16): хабаба К, према: ан Та, Мркапн ан Та, у

Ађаће Та, ајде Та, дј Та, ајте Та;

в) у другим туђицама (1:2): Хелен По; према: uљаде Та, иљада Та,

г) у личним именима (1:0). Хусо По. -

220. Слика медијалног х разликује се од иницијалне само по томе

што се у Муслимана каткад, у интервокалном положају, мјесто фрикати

вног -х- чује алофон "танка звука“,“ сличан Шурминову иницијалном

спиритусу асперу.“ Однос -x-:-{)- је 2,12:1 (у Муслимана 4,36:1, у Срба

1:4,64, у Хрвата 1:107).

1) Међу Муслиманима нема каквих разлика на читавој плохи. Најбо

ље чувају -х- у турцизмима и личним именима, а нешто слабије у рије

чима словенског поријекла. Исп.:

a) у ријечима словенског поријекла (3,13:1) у Бихаћу Љу, бухе Бр,

ваздуха К, до врха ГЉ, на врху Ло, Врховина Св, за Врховине Ду, у

Врховини Мј, Врховљани Ду, у Глуха Ду, граха Ар, До, духа Вр, залихе

Вр, на јахалици Бр, јахање Хр, јехе До, јехама До, кухиња Ву, у кухињу

Ра, у кухињи Бе Ра, у кухињи Лу, маћеха Ми Је, и маћеха Ми, мијеху

До, Мјеховина ГЉ, муха Ло Љу, духу Бр, драха (т. 165) До, на драху До,

драхе Ра, драха Ра, дхмуд коња (= стадо) К, пот пазухо Чу, прахом Ри,

прихода Дур, прехлада Је, прдмаха Ву, прдмаха Ти, прохе Ву, пуxљавину

“ B. код Броз. Иjешћ 141.

*** Пецо, ор. cit., 79; в. и Белић ДИЈС 211.

511 Шурмин Сарајевски 193; в. и: Вушовић ДИХ 20. Броз. Фојн, 99-100.
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Л, рухо Вр, руха Мј, руха Мј, сахрана Хр, сахрани Је, сахрану Је Св.

снаха Љу Ми Мј Ра, снахе Ми, снаху Ка, сохе Ло, сохе Ар, од) страха

ГЉ, страху ГЉ Чу, у страху Чу, са стрехе Зе, стрехнца Де, Сухови

(микротопоним) До, на сухо До, ухом К, Чуховићи До Ри ДУм, њиха

Љу МиГЉ Ар Ум, њиха Ду ГЉ Је Р Лу, њиха ГЉ, изна њиха Л, изнад

Нњиха Л, иза њиха Лу, за њиха Ум, крај њиха ГЉ, до њиха ГЉ, међу

њиха Ло, на њиха ГЉ, пред њиха Ум, преко њеха Бр, у њиха Лo Је Ку

Оџ Ум Бр, њихов Оџ, њихова Гл До, њихово Ву, њихови Ра, и њихове Је,

јахаћа Љу Гл Хр, јахаћег Оџ, јахаћега Ти, јахаћега Чу, јахаћијем Ра,

јахаћије Чу, јехово Ву, суха До, сухе Бр, сухо Љу Ар, сухије Ло, бјеху До,

врху Мј, врхло Ло Гр, захтијева Ду, груxaj Љу, захpче Бр, исхране Каш,

јахат Д, jaxó Д, јахали Ум, кухат Љу, куха се Оџ, не куха Ву, махат

Вр, мијењаху Ми, напуxд ГЉ, нахладла се Д, нахранит Ку, нахрани

Лу, дхани Ти, дхлада се До, дипкухај Ву, прахнуло Де, прехладио се Је

Бр, прислухнем До, прхнуше Ра, пухнут Бр, пухали Дур, сахрант Бе,

сахрањујемо Је, скуха. До, скуха се Мј, скухају Ар, скухај Ти, сухни Де,

узјахд Чу, шњухат Д, истиха Љу, неопходно Хр, плахо Ло Ри, еха Чу,

oxó Лу, аха Мј, -

према: испод вра Ум, по вру Лу, Црндга вра Ло, у Црном вру Ка,

мија (< мијеха) Ар, пот пазуо Мј, приод Хр, о{д) страa (т. 165) Ар, по

стребм Зе, њtia By Ло Ми ГЉ Св, њиа Ка Ми Ду ГЉ Лу, и њиа Сп,

изна? Њиа Св, код њиа Хр, на њиа Дур, до њиа Бе, до њиа ГЉ, по њиa

Лу, под њиа Ум, у њиa Ло, уж њиа Хр, уж њиa Ло, њиова Ја Оџ, и њиова

Је, њtiово Ку, у њиово Ар, њиове Хр Оџ Ум, врли Ло, вpу Гр, заглунуле

ГЉ, кyaт Гл, дане Чу, прокуа Ми, прокуала Де, уђа Лу, уђао Св, плао

Св,

б) у турцизмима (11:1) аждаха Ум, Аллаху Зе, Ахметовац (микрото

поним) Лу, на дихвđну Ум, духан Гр Је Хр Ри Каш Сп, духан Ми, духана

Мј ГЉ Је Зе Лу, духаном Кан, зехом Д, махрама Љу, махрама Ка, махра

му Ка, Мј, махраму Мј, махнитбитиња Д, по сабаху Ум, мухурсахибија

Бр, мухаџер Је, међухе Мј, рахатлука До, сахан Ри, сахат Де Сп, саха

та Ми, шč(с) сахата Ло Св, сахија Ми, спахија Ти, спахије Ку, спахије

Оџ, ћехра Ра, ћулахи Ар К, ћуллахе Д, Чехне До, шуxва Ум, и ухва Бр,

махнит Зе, Махмутова Де, нахамбирани Љ, дхарана кућа Ум, рахатни

Р, рахметли Ло Је Бр, рахметли Ло, ала рахметли Р, ала рахметиле

Ум, Фахриине Бе, захđлачем Ми, набилахам (накитим, испричам) Ум,

помахнитат Р, аллахами Ум, мехраба (т. 320) До, мехраба До, похаиле

(= полако) ГЉ;

према: мала Аллау Ду, фрол-дуан Ву, Браимов Ло, раметли Чу Ум,

мерđба Ду;

в) у другим туђицама (7:0): алкохола Оџ, алкохолу Вр, алкохоличари

Вр, у Минхену Бе, технићар Ву, техничар Сп, технику Ми;

г) у личним именима и презименима (7,8:1). Ахмет Дур Р Чу Лу,

Ахмед Љу, код Ахмета Ву, Бахтијери Каш, Бехара Сп, Захид Ло, Захида
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Ву, Захир Хр, Ибрахим Оџ, Кахирмановић Бе, Лиховац Бе, Мехмед

Ка, Мехмедагић Гр Ми, Мехићи Бе, Мехићи Љу, Мехо Л ГЉ Каш Ти,

Мехрeмaћи. Оџ, Мухамед Ка, Мухарем Ло Ка Ти Ум, Мухо Је, Прохе

Ка, Пухалић ГЉ, Рахмановићи Бе, Раха Сп Ум, Тарахије Св, Фехим Гр,

Фахрија Бе, Џухмур Бр, Шуxра Гр,

према: с Амедовићем Зе, Лиоваца Бе, Меага Чу, Мемед Ка, Мамут

Де. --

2) Срби готово досљедно уклањају -х- ако се гдје чује — биће у

топонимима (утицај стандарда), а у мјешовитим насељима каткад и у

јединицама ниске фреквенције (интерференција). Исп.:

a) у ријечима словенског поријекла (1:6,22). Јахорина (према јахор;

в, Скок ЕР II 220; РЈСАНУ8, 613) Об, под јбхом Пе, Охрид Вл, снаху Об,

сохе Џе, у страху Вл, трохотка (кочањка, оно што остане кад се окоми

клип кукуруза) Џе, њихов Џе, чохане Џе, похађало Об,

према: Влđе Пс, Влахоље (према Влах, в. Скок ЕР III 606) Бо, на вру

Б, гра (т. 165) Кр, jба Пе, мау ДБ, налада Кр, драа ВБ, плеом У, прелада

Пe, pyо Ле, сна (т. 165) Ја Вл Об, снđу Об, стреu Кр, стреу Кр, њиа ВБ

Пe Њtia Ja y, виж њиа Пе, до њиа О Крч, преда њиа Пе, у њиа О, пред

њиа Крч, њиов Об, њиова О Бо Крч Џе, њиово Крч, од њиова Об, њиову Вл,

jdаћа Кр, јđaћега Кр, суа Ле, вро Об, врли Ја, врло се Ја, закуам У, закуај

Ја, излади се У, jam Oб, накуаш Ја, длади се Џе, поађало Кр, пројаује Кр

Вл, пуне Ле, сарањен ВБ, саранио Кр Џе, скуа Џе, плао ДБ ВБ Ја;

б) у турцизмима (1:5), захалекала је Џе,

према: мамудије Ле, менђуе Об, муđиер Бо, у ратлуку Кр, бедрају

дб;

в) у другим туђицама (0:3): äлкоол Пс Бо, брдние Кр,

г) у личним именима и презименима (1:1) Мехемић Об, према: Мео

Срби говоре: панаија ДБ и пандиа Кр (грч. та иауia) а никако

пандхија, што Вук упућује на панđија (СР 502, Скок ЕР II 597).

3) У Хрвата -х- и -{}- су готово једнаке фреквенције. Највише потврда

са рестаурираним фрикативом потиче из мјешовитих насеља у СИХ. Исп.:

a) у ријечима словенског поријекла (1,2:1) ваздуха К, граха По, јеха

По, јеху По, јеховине По, кухња По, у кухињу По, прахови По, кухана По,

сухо По, кахат По, кухала По,

према: на вру К, по вру Та, гра Та, пуаh Та, њtia. По, до њиа Та,

њиово Та По, њиове По, длада се К, преладне се По,

б) у турцизмима (1:0): ћулахи,

в) у другим туђицама (0:3); алкоол Та, алкоол Та, алкоола Та;

г) у личним имcнима (0:1) Müајло Та.
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4) Према тур. saat (Шкаљић, Турц. 542) у Муслимана је сахат (ри

јетко; в.Т. 165) и сат (најчешће), сат Бе, сата Ду Је Св. Р. До, по сата Ар,

три сата Је, сати ГЉ Је Хр Зе РД, дес сата Ми, ше сати Лу, ше сата

Ум; у Срба и Хрвата само сат: сат Ле, сата Бо Об Џе, сати Ле Б Крч,

- по сат По. Међутим, фонетизми башта — башча (в. Прав. 193) према

тур. bahge (Шкаљић, op. cit., 123) и бошча према тур. bohca (Шкаљић,

op.cit., 149) су уједначени у све три националне скупине: башћа Бе Ка,

башча Гр, у башћи Бе, бошча Ми, бошћу Љу, бдиће Љу (Муслимани);

у башчи Об (Србин), башча По (Хрват).

221. Сва три народа, свуда, уклањају -х тако да прилике у ЈВ и СИХ

одговарају онима у ИХ и другима гдје има Муслимана.“ То може бити

доказом двама закључцима: (1) да је процес уклањања х пошао од финал

не позиције и (2) да је исламизација високе Херцеговине и Планине у ЈБ

вршена постепено и са закашњењем од најмање једног вијека у односу на

централну Босну и централну Херцеговину (т. 19). Свако-х које се чује

у Муслимана обновљено је или аналогијом (грах: граха) или утицајем

стандарда. Статистика фреквенцији -x овдје није потребна; чак и дифе

ренцијални критериј националне припадности има маргиналан значај.

Исп.:

1) у Муслимана:

a) грах Хр, врх ГЉ До Ум, задах ГЉ, у врх ГЉ Ти, крух Хр, мијех

(т. 60) Ар. До, драх До, смијех (т. 50) До, страх Ри, двих Хр, њих Гр,

у њих Хр Зе Ти, јачих Бе, јаловијех ГЉ, малих Бе, виђох Ду, детадох

Мј, čх Зе, их Чу Ум,

б) Алах До, алах иманет Ду, лах манет До, бенсилах Ар, сабах. Љу;

в) Салих Л Лу;

према:

a) на врЉo Бр, гра Је Р, Горњи Тиња Ти, ма Вр, дра До Ти, сирома

Је Каш Чу, смије Ум, стра Ву Де Св. До Ум;

и (< их) Љу Ло Ка Гр Ми Де Ду Мј ГЉ Је Хр Зе Св. АрP До Ти

Ра Ри Каш ДСп Вр Чу Лу Ум Бр, има и Ло Сп, нема и Де, нема и Зе,

ево пГЉ Зе, ено пАр Бр, наћерали пГЉ, водио пХр, поклд и Св, дао

и Р, видим и Ри, фрка и стаде Лу, сад и носим Гр, и (< их) па и спучи

Ри, ња Гр Мј Је, између њи Бр, код њи Лу, међу њи Ти, међу њи Д, у

ња Ар,

6áбну(x) Ум, виђо Оџ, викну Ар, не дадо Лу, диго Мј, дођо ГЉ, дочека

Чу, дрекну Дур Ти, зđaка Мј, завика Ум, залеће се Лу, заспа Ум, звазну

Сп, ишћера Мј, кадо Чу, наднесо Дур, нађо Дур Лу, нđсу Лу, најави ГЉ,

одс ГЉ Ти, дкисо Ло, диу Л, погледа ГЉ Оџ, погледа ГЉ, не погледа Ву,

*** 3. код Пеца ГИХ 72-73, исп. и: Пецо Јоказе зазе 32-73, 11-типа I 228-230; Барј.

}š5; Ђурозић, При: 254-255.
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погледну Ка Ра Зе, полеће Мј, пређо Ду, не смједо Ду, спаси До, срето

P;

öдма Ву Ка Гр Ми Л Мј ГЉ Је Ку Зе Св Ар До Оџ Ти Ра Каш ДВр

Чу Лу Ум Бр К, дма Ву ГЉ Је, дма Ву, нама Ло, нама Ло, увр ГЉ, повр

Св, савр До, као и у Гпл придјевско-замјеничке промјене: нака Ву Ка,

два ГЉ, из ови До, код ови ГЉ, између дна ГЉ, од своја БеЛо, така Је,

та Хр, добра Хр, лоша Хр, детали дана Љу, научни ГЉ, мокраћна Ву,

права Хр, преграђена Ра, пуна Хр, српска Хр, теглећа Ло, часна Бе,

ћелави Ти (в. бројније потврде са владајућим наставком старих тврдих

основа у т. 70).

б) бру Ка, као и саба Ум, саба За, пре саба Зе,

в) Сали(х) До.

2) у Срба:

наших Об, некаквих Об, дних Об;

према: вр Об, гра ВБ Кр, стра Б Вл,

а (< их) ДБ Ја Пе Ле Кр Вл Бо Џе, има и Ја Пe, ено и Кр, тукд и

Ше, детало и Џе Бо, ња Кр Вл Џе Крч, Вл Кр, до њи ДБ, код ња Об, у њи

Об, мимо њи ДБ;

ја би О,

ддма О Ја Пе Ле Вл Бо Об Џе Крч, дома Вл, тако и у Гпл придјевско

-замјеничке промјене: стара Об, два Андрића Пе, наки ДБ Об, нека Об,

дд неки О, никаква Об, и(3) сва земаља ДБ, иста крајева ДБ, дČд) та О

(в. остале потврде у т. 70);

Сали Пe.

3) у Хрвата:

грах По;

према: гра По, стра К, и (< их) Та По К, ено и Та, сад и нема

К, превратио и К, код њи К, код њи К, до Та, дома По К, као и Гпл

придјевско-замјеничке промјене: стара К, свакака К (в. даље у т. 70);

бесила К, сила К.

222. Супституције х у хијату и другим позицијама имају двоструко

диференцијално обиљежје — територијално и национално. Заједничко је за

све да супституције нема у оријенталној лексици и ономастици. Изузетак

је турцизам дуван. У свему даље гранају се разлике.

1) Муслимани, видјели смо, добро чувају х; ако га кад изгубе у

лексичким изузецима, боље подносе хијат него што га укидају сонантима

в (најчешће, свуда) и ј (веома ријетко, само у бЗ.).

а) x - в. дуван Ву, сув (аналогија на сува) Зе, суво Ка, кува Ву, дипкувај

Ву, скува Д, скува Лу;

б) х - j дд њија ГЉ.
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Ни по неколика примјера са x > к из Кж. и СИХ и x - г. из бЗ. и

Кж. нису карактеристични за муслиманске говоре. Забиљежио сам само:

в) за x> к: ćердмак Ум, у њик Ри, погледнук Чу,

г) за x> г. било па је Зе, код њиг Ар, шћđдијагу ГЉ.

2) На другој страни православни не трпе хијат, те га свуда, гдје год

га има, укидају сонантом 6 а у бЗ. и сих каткад и сонантом ј Оклузив

-к мј. -x (једном и мј, х-) у аористу само потврђује везу овог мигра

ционог слоја из ЈБ, Бјелимића и са Загорја са источнохерцеговачком и

црногорском матицом.“ У православних је, дакле, одока у муслимана

одо. И -x - -г у ГАпл личне змајенице 3. лица потврђује генетску везу

jб и бЗ. говорних типова са јужним и југоисточним окружењем.“

а) x > в. дуван ПеУ Крч, куварица ДБ, њиовој Пе, глув Кр, кувана

Крч, сув ДБ, сува Пе Кр, суво ДБ, кувам Џе, кува Џе, не кува Ја, кувај ВБ,

накувај Ја, прекува ДБ, скувати Б Бо, скуваш Кр Об, скувамо У, скувај

Об, скуво Пе;

б) х - ј: та пријод Вл, снаја Б, њијова Крч,

в) x> к: сиромак Пе, спдрај њик Вл, виђок Ја, не дадок Кр, накашљак

се Пе, док Бо, детак Бо, попик Ле, пукок Пе, спđдок Бо, трефиксе Ја,

као и: керој Б;

г) x - г: њаг Кр Б, код њиг Б, до њиг Б, у њиг Б, њиг Вл, па (< их)

Ја ВБ Пе Ле Кр Б Вл Бо, било иг је Ја, ено па Кр, ко па је наручио? ВБ,

нијесам па могб ишћерат Ле, седам па је било Вл, спреми па ВБ, па Ја,

Вл, било иг је Ја, тамо па је пуно Вл.

У њике Бо није супституција него партикула -ке“

3) И католици у ЈБ и СИХукидају хијат умстањем в на мјесто сти

молошког х: дуван Та, глув (према глува) По, сува По, скуват Та.

223. За секундарно х у стандардној групи -хт- (стсл. -Ђгљ-), имам.

дрхтале“ ГЉ, али: дршћем Зе, дрćће Ми, дpшћу ГЉ.

Изворно-хт- у дахта Ум, дахта Ум остаје.

Према књижевном хтјети и његовим облицима са хт- овдје је, нај

чешће, архаично ст- (свуда) или шћ- (само у бз), а веома ријетко сh- (у

бз), хоћ- и от- (у сих) и хот- (у трновском):

xm-/cm-: стио Де Ле Дур ГЉР Ри Лу Ум, стијо Мј ГЉ, и стијо Је,

стјео Љу, стјела Љу, стјело Гл, стједе ГЉ (М), стио Кр Вл Об, стијо

Об (С), стјео К (X),

*** О -x » -кв: Пецо ГИХ 73-74; Вушовић ДИХ 19, Вуковић П.- Др. 35.

*** Исп.: Пецо, ор. cit., 74-75, Вушовић, ibid.; Вуковић, ibid.

*** Пецо И-шћа и 232.

*** Прав. 273; РМС 1794.
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xm-/ић- шћđдијагу (т. 222) ГЉ, не шћеде Је, шћела Ду Мј Вр Бр К,

не шћели Св (М), не шћек Кр, не шћеде (т. 79) ГЉ, не шћеше Вл, шћела

Bл Бо, шhели Б Бо (С), шћела К (X);

хт-/ch- cheaа До (М),

xm-/хоћ-: хоћели (мијешање основа) Чу (М),

хт-/om-: дmијо (према оћемо) Бр (М),

хт-/хот-хотио Ми (М).

Примјери: хтио Об (С), ГЉ (м). хтјео Је (М), хтјели Об (С) су

стандардни облици (исп. т. 75,96 и нап. 280-281).

Белићево: “Кад је било ćћет, онда је стио према њему образовано”

(ЈФ XIV. 173) не узимам за коначно рјешење. Други фонетизми су настали у

резултату каснијих гласовних промјена (јекавско јотовање, асимилација,

аналогија).“

224 xв - ф дофатит Де Ар Ри Каш, дофати(ти) Л, дофаћам Зе,

дофате Л, дофатио Л БУм, дофатили Л, зафалити Ра, зафалим се Пe,

зафаљује Ја Вр, зафаћа се Џе, зафаљујемо Ја, зафалимо Ми, зафаљују Зе,

прифаћаш Ри, прифата Ду Мј Ле АрЧу Ум Бр, прифаћа Ле, прифатамо

Ум, прифата Је, прифатишеГЉ, прифати Ар Бр, прифатила ВБ, прифа

тили Вр, уфатит Ку РОџ Ти К, уфатим ДБ Пе Ду До, уфатиш Б, уфати

Ву ДБ Ми Кр Б Бо Је Св. Ра Вр Лу Ум, уфата се О Гл, Гр, уфатамо

Bл До, уфате Оџ, уфате се Џе, уфати Б ГЉ Об Д Вр Чу, уфатите Вл,

уфати се Оџ, уфати се Ри, уфатише Вл, уфатиће Бр, уфатио ДБ Пе Л

Мј ГЉ Јс Зе Каш Џе Ум, уфатила Ле, уфатла Ле Џе, уфатили Мј Об Је

Ку, фаћа Ра Ум, фата Гл, фатамо Ар, фamó Кр, фатало се ВБ, фала Ми

У Мј Зе Р До Ра Сп Џе, фала богу Хр Лу; - -

хв - в. увате Хр (М),

хв остаје дохватит Зе, дохватио Бе, прихвати Чу (М), прихвата

ДБ, хвата ДБ, хватају Џе (С).

У ЈВ и СИХ, види се, код свих представника говора мј. хв у хвала,

хватати уравнато је фу односу ф хв. в = 116:6:1. То је општа и законита

појава, којом се ова плоха изједначила са средњом Босном“ а мало уда

љила од ИХ.“ Усамљен примјер са в мј хв из Хрељића и неколика са

стандардним хв, пошто се зна гдје су и од кога забиљежени, нису органске

особине ове области. Јасно је да су се православни прилагодили бројнијем

етносу, код кога је ф више посљедица упрошћавања групе него закаснеле

исламизације у високој Херцеговини и Планини.

517 o судбини ст-кxЊm- у другим говорима в.: Шурмин Сарајевски 205, Биљешке 170;

Решетaр Шток. 122-123; Милас Мост. 55; Пецо ГИХ 75, И-шћа I 123; Вуковић П.-Др.

34; Броз. Фојн. 88.

*“ в. код Броз Фојн. 63.

519 И у ИХ у православних има в мј, хв, в. Пецо ГИХ 76-77.
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225. Туђица кафа (у књиж језику кафа и кава, в. Прав. 369) могла је

ући у сх. лексички фонд преко турског (тур. kahve, ap. qahwä, в. Шкаљић,

op. cit., 381) или западних језика (уп. нпр. фр. le caffé)“ У ЈЕ и СИХ

у муслимана су равноправни облици са -ф- и са -xв-, упола рјеђи са -6-,

а у православних и католика са -ф- и са -6- Са -хв- из чаршије село је

преузимало и алофон х, дубље а слабије артикулације.“ Исп. потврде

за основну јединицу и деривате.

1) у Муслимана:

a) кафа Је, кафа Ву, кафе Оџ, кафу Ву Ду Је Оџ Ти, от кафане Бр, у

кафану Вр Је, у кафани Бр,

б) каву Дур Де Л, кавене суде Оџ, кавеџија Чу,

ц) каква Ву Је Оџ, какве Оџ, какву Ву Де Л, ус какву Је, кахвенски

такум (комплет посуђа за кафу) Оџ;

2) у Срба.

a) кафа Крч, кафу ОУ, с кафом Крч,

б) каве ВБ, каву Пе, кава Бо,

3) у Хрвата:

a) на кафу К;

б) кава Та.

226. У границама ЈБ и СИХ секундарно х има само диференцијално

национално обиљежје, а у односу на окружење — према ијешт иб. и

територијално.“ Имају га муслимани, више у јединицама словенског

поријекла него у турцизмима, у обиму ИХ“ и СБ“ у православних,

пак, оскудна грађа (упркос труду) открива маргиналну појаву у систему,

насталу у процесу интерференције двију вјера на заједничком комплексу.

За католике, на периферији, немам потврда.

Природа секундарног х није свуда иста, те су и тумачења различита.

Исп.:

1. у Муслимана:

1) у јединицама словенског поријекла:

а) хрђа Ву, храпа (= стијена, балканска ријеч илирског поријекла,

в. Скок ЕР III 145), хрђав Зе, хрво се (уп. стсл. ревати, буг. отрава) Чу,

520 Пецо II- шћа И 232.

521 Најбоље је овај звук описао Милас Мост. 53-54; в. и Броз., op. cit., 99.

*** За стање у ЈИБ в. Јахић Босна 229-232. Наплавом неетимолошког хJИБ предњачи

у бx. приликама, тако да је ова дискриминанта изразитија за идентификацију ијешт.

иб, него енклитички облици хи, хин, хим.

*** Исп. код Пеца Гих 75-76.

“ Исп. код Броз, op. cit., 100-102.
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nóхрвемо се Р“

б) лахак (старије: легњкљ— лвгњко) Св, лахка Гр, лахко Ку, полахко

К, nóлахко Ти, мехко Ум, мехко Мј, мехке Вр, мехкијем Вр;“

в) Хаћимовић Љу, хастала Ум, ховце ГЉ, хома“ра (т. 114) Гр,

xдмара Ло, хопатци Ри, химају Је, ходу Гр, хорд (= драо) Св, хокругла

Вр:527

г) са сахонама (укидање унтрашњег зијева) К, а хистара Лу, и хдни

Љу, да хима Ти, и хонда Бе, е хено Зе (укидање вањског зијева);

д) холећели (= одлетјели, аналогија) Љу,

2) у турцизмима:

а) халат (тур. alat) ГЉ Ти, халата ГЉ Ар, халатка Д, халатку

Ка;528 |-

б) Халија (исп. та Алија) је, Хоџаци (топоним према тур. оцак =

кућа) Одж, Хоџак (чешће је: Čuaк) Оџ, хеј да та видиш Ум (фонетско),

в) ахманет (тур. етапеf) Ло,

3) у другим туђицама: хорму Д.

У примјерима: махнит (код Вука: махнит и манит, СР 360, у

књиж. језику: махнит, Прав. 415) Зе, махнитбитиња Д, помахнитат

Д — није секундарно него етимолошко (исп. ар. тиa mnid, Шкаљић, op.

cit., 441; в. и Пецо Турцизми 90).

2. у Срба:

1) у јединицама словенског поријекла: xдвце Бо, по два хипд Вл, хи

та Ја, тамо-хамо Бо (в. нап. 527),
-

2) у турцизмима: хđгу“ Пe, халат (аналогија) Вл.

227. Фонетске је природе и секундарно х у замјеничким енклитика

ма: ха, ха, хан, хин (Гпл), хан, хин, хим, хим (ДПл), ха, хи, хан, хин

(Апл), које се јављају у Муслимана свуда са и, и, па, иг (т. 221, 222).

Гпл. има хи доста Ву Де Ти, нејма хи Зе, неколико ха Ми, нема

ха ГЉ, има хан Бе, било хан је Бе,

525 B. тумачење код Пеца И-шћа 1 230; исп. и Скок: Развило се "zbog jake aspiracije

52 kao kod samoglasnika a” (EP III 178).

“ Пецо, ibid. B. и Белић Фонет. 105-107. У трухла и сл. (Јахић Босна 230) x није

секундарно него етимолошко. Уп. Скок, ор. сit., 515.

*“ Може бити фонетско или аналошко. Ако је прво, онда "испред иницијалног са

могласника . . . долази до ранијег емитовања фонационе струје, која се јавља у виду

безвучног фрикатива“ (Пецо, ор. сit., 231).

*“ Може бити фонетско или аналошко. Пецо ове једннице сврстава у тип, ашлама :

хаилама (ибид.).

529 "Док се још говорило храна и рана, могло се појавити и хага : ага и сл.” (Пецо

гих 77).
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Дпл. па хан га довукли Ву, да хан сују Ти, ја хим зет Де, дао хим

Оџ;

Апл, гдни хи Л, па ха закључа Ку, пусти хан Гл, пусти хан Гл (в.

остале потврде у т. 383).

Али, ово није само "općebosanska muslimanska osobina”.“ него и хер

цеговачка.“ Пецо је доказао да х у замјеничким енклитикама није дошло

мстатезом“ него да се развило фонетским путем у вањском хијату.“ Но

вина до које се долази анализом грађе из ЈБ и СИХ је закључак да је

тај рани процес могао бити подспијешен и омисијом -х из фреквентног

аориста (уп. нпр. не смједо(x) xт чекат Лу). Аналогијом је касније

успостављен облички синкретизам, али ни он није спроведен до краја (у

ГАпл нема хам, хим, в. грађу).

228. Источнобосанско си, ши, чц - хи,

није регистровано.

За сахат и сат вт. 220.

534 535

као ни дн - xн,“ овдје

13. СУГЛАСНИК ф

229. Фрикатив ф, стандардне артикулације, добро се чува. Имају га

све три вјере, у сва три говорна типа, највише у туђицама, а у домаћем

фонду - најчешће у ономатопејским јединицама. Према томе, судбине

фрикатива х и ф овдје нису тијесно везане, ЈВ и СИХ, за разлику од

ИХ“ укључују се у штокавски комплекс гдје x може да изостане, или

да се замијени, а фостаје“. И у погледу фреквенције овог констриктива

нема разлика условљених националном припадношћу информатора.

1) За ф- имам.

а) домаће ријечи: фое (= мали пластови сијена). Хр, у фоје Мј Хр, у

Фојници Ву, фрка Ти Лу, фрче Лу, фас! Чу,

б) туђице:

фабрика (тал. fabbrica) Св, исфабрике ДБ, фабрике Св, у фабрику ДБ,

у фабрики Д, фабрике Је, фалта Ја, фалте Л, фалте Бе, фамилиа (т. 122)

Та, фамиелија Гл, фамилија Ри, фамилије Бе, фамелије Гл, фамелије Ти,

фамелије Ум Ја Бо, фамелије Гр, фамилије Мј Бо Хр, фамилие Бе, фами

лии Пе, фамелии Бр, фамелију Гл, фамелиу Ми, фамилиу Зе, фамилиe

Об, фазе Д, факултет Ра, факултетлија Ра, фајцаг Лу, фанатиком Вл,

53{} Броз. Иjешћ 158; в. и: Јахић Босна 80-81, 231; Вуковић Жепа 58; И-шћа 1231.

*** За ИХ в. Пецо ГИХ 75-76.

533 Решетaр Шток. 148.

*** Пецо, ibid.

534 Брабец Особине 65; Јахић, op. cit., 231.

*** жуљић ДВД 151.

“ B. код Пеца, ор. cit., 79.

*** Овако и у Босанској Крајини; в. Петр. Змијање 63: Дешић ЗБИГ 138 141.
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са фарбом (њем. Farbe) Бе, фарму Сп, са фашдм (= са кожом, исп. буг.

фаша, алб. fashe, лат. fasciо)“ К, преко ферја (тал. fieru) Бе, физуру

(исп. фр. friser) ДБ, фигуре (лат. figura) К, фијакер Дур Гл Је, фијакери

Гл, фијакера Гл, фалцом Гл, финанси ГЉ, у фибки (мађ. fiоk) Пе, фарме

Каш, с фићом Бо, флаша В, флаши О, флашцу ДБ, флашицу Мј, у флаши

ВБ, фолклор Пе, форинту Џе, форинта Вл, исфоче (< Хоче, ХVII в)“

ДБ, иc Фоче Бо, кдт Фоче Об, дn Фоче Вл Об, прена Фочи Кр, за Фочу По,

у Фочи Кр Мј Зе Бо Ар, у Фочи Каш, Француске Вл, французицу (= капу)

Ар, фрижидер Б, фрбла духана Ву, на фрдунту Л, фртаљ (Мађ. fertály)

ДБ-Лу, фртаља Гр Лу ДУм К, фурмани ГЉ, фалишна Де, фаширано ДБ,

фиборовска течај Кр, филозофска Ра, фан (исп. њем. fein, тал. fino)“

By Гл Мј Је Крч, фана Де Бо Хр Ти Сп, фано Ле Ми Је Ра Ри Каш Д

Сп Лу, фине Је, фине Љу ВБ, француско По, фришка (њем. frisch, тал.

fresco) ДБ По, фришко ДБ, фалит (њем. fehlen, тал. falso) Крч, фала Де

Крч По, не фала Де, фалло ДБ, фасоват Та, финараш Д, фориково (= био

први) К, фурајтај Ло, фактичка БеK Об, фертик Ло, фино Ја Пе Ми Де

У Ле Кр Мј Бо Об Је Зе Св. Ар. До Сп По К, фано окружи Љу, фано се

здогдворе Гл, фано поравна Сп,

в) турцизме:

фајда Бо, до Фатина греба Р, ферка (= краја а не разлике као у Шка

љића, ор. cit.), 279) К, феркиа Л, феркие Л, фермен (тур. fermen) Љу Вл

К, фермен Ло Гр, ферман Гл, ферменови Бе Сп, фермени Сп, ферсат (т.

127) Чу, фес (тур. fes) Љу Гл Гр Ри Сп Вр, фесови Гр Ар Џе, фесове Л

. К По, фанђан (тур. fincan) Ву Ми, финђан Ву, филџан Мј Ти, филџана

Је, фира (= љељена, према тур. fil = слон) Ку, фртуна (= фртутма) Ло,

фукара Чу, фуруне (тур. furun, грч. povрvog) Гл, Фахриине Бе,

г) лична имена и презимена:

Фата Ја Је Ја, Фатија Ум, Фатић Ум, Фатићи Ум, Фехим / Фехим

Гр, као и Фердинант Ти, Фердинанд Вл, Фишићи Бр Сп, Флоријан По,

Фрањо Је.

2) Исто је и за -ф- Исп.:

а) домаће ријечи:

зафркđво (према фркнути, в. РjСАНУ 6,526) Об, здфркнули Вл,

б) туђице:

грамофорни Оџ, графикон Гл, ефекта К, куфер (т. 115) Р, кофер Ти,

нđфара ДБ, офензива Ло, дфингери Бе, официра Лу, официри Бо, плафуни

Д, профсер (вл. 115 и 118) Та, профсор Пе, професор Пе, профисор Пе, проф

сор Пс, професур Л, професур Оџ, прдфсора Гл, профсора Сп, професори

* Вук фашина упућује на вашина (СР 58, 828).

“ Белић донет по.
“ Скок ЕР I 517; в. и Белић, op. cit., 109.
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Каш, професорица Ра, сафун (“kulturni romanizam“;“ тур. сабун, буг.

сапун, грч. статovv) Ја, од сафурина (исп. грч. сатpetpos, тур. safir)

Ја, софре (грч. o oppos, тур. sofra) Крч, на софру Крч, за софрбм ДБ,

тарифа До, телефона Ми, Ра, тифус (лат. tiphus) Та Пе Мј Сп, тифуз

Ле, тифуза Ле, тифуса Каш, тифузари Каш, униформу Ло, шефови (фр.

le chef) Св, обд) штофа Об, официрском Лу, закланфам Де, преквалифи

коват По, преквалификујемо По, потрефио Џе, потрефили До, трефиш

(њем. treffen) Б Зе, трефа У До Лу, трефа се Ти Д, трефиксе (т. 222)

Ја, трефио Ву Пе Св, трефио се Пе ГЉ, трефијо Ти, трефаво се За Св,

трефила Мј, трефила се ГЉ, трефило Св, трефивало се Сп, трефили

ГЉ Об, профект Вл, -

в) турцизме:

у Вакуфу К, у дулафу (т. 115) Бе, за ђерђефом Ку, јуфка ДБ, у кадифи

Ку, кадифом Ку, кафиаза Ку, у кафцазе Ку, маштрафа Оџ, мусафир (=

путник) Гр, мусафири Ти, нафака Сп, од нафте (тур. пеft) Вл, рафа

(= paф, тур. raf) Бе, теферич Л Мј До Џе, теферић Ло, теферича Р Д,

теферћа Ло, у теферич Ми, по теферичим Л, по теферичима Вл, чарша

фе Ар, ћуфланак Кр, џефердар Ти, џефердаре Ти, шафана (тур. hosafane

= сушара за воће, у Вишеградском Старом Влаху: мишана) Сп, у шафану

Кр, чифтели Ку Ти, протеферчили Ум,

г) лична имена и презимена:

Ариф Ја Лу, Мустафа Ри, Зулфо Ум, Нефа Је, Сафет Ву Д Лу, у

Сафета Бр, Сеферовић Бе, Туфо Дур Мј, као и: Софија Вл.

3) Тако и за -ф-

a) у туђици: шеф ДБ ГЉ РПо;

б) у турцизмима: дулаф (т. 115) Бе, чаршаф Вл Оџ Ум,

в) личним именима: Ариф Д. Јусуф Је.

«,

230. Супституције ф - в су ниже фреквенције од оних у ИХ“ и

JИБ.“ Оскудан број потврда је индикатор стабилнијег система, који

је нивелисан у чвршћим међујезичким контактима,“ и интерференци

је говора двију националних скупина на једном географском комплексу.

Имају их и Срби (С) и Муслимани (М).

đсвалт (њем. Asphalt) Пe (C), н-асвал Ду (М), хевта (тур. havta,

у књиж језику: хефта) ГЉ (М), по евту О (С), хевту Гл (М), јувке

(тур. уијka, књиж. јуфка) ВБ (С) Зе (М), на јувке Ја (С), јевтиние (грч.

*** Скок ЕР III 202. Други је класификују у турцизме; в. Пецо Турцизми 115. Исти

проблеми би могли бити код сафир, софра.

* Пецо ГИХ 80.

“ Јахић Босна 240.

“ B. више о овом феномену: Ивић Разв. конс. 174; Пецо ЦХ 306.
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svôvvog)*“ Бе (М), јевтиније“ Хр (М), потревио (вл. 229 под 2) Вл

(с).

Карта бр. 9. Судбина африката у јужној Босни

О „3* Uo калиновик

о

ЛЕГЕНДА

e h - ђ(један пар)

Ф ћ— b / ч“ — џ“ (један пар, факултативно и ч“ — џ” / ч — џ)

- О ч — h/ u – ђ(два пара)

ë ч — ћ / џ — ђ, pј ђ мј џ (два пара, али и ђ мј џ)

*“ Белић Фонет. 109.

“ У књиж. језику: јевтини јефтин (Прав. 356).
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231. Решетар је по Босни, у муслимана и католика, биљежио промену

ф- п.“ Ја имам само усамљено, факултативно, од једног Хрвата из ЈЕ

код пратра (исп. грч. pратраур).“

Инвентар за обрнут (асимилациони) процес је такав. Деминутив од

прасл. clobo је клуфко / клупко / клувко Пе (у књиж језику: клупко, в.

Прав. 375). Мјесто књижевног канап (тур. ki nap) овдје је канафа По.

232. Секундарно фу здфа“. Је је тешко објаснити. Најприје ће бити

да хв - ф пошто Муслиманима није непознато ни зохва.

За хв - ф в. т. 224-225.

14. АфPIИКАТЕ

223. Судбином африкатског блока, као основним диференцијалним

дијалектолошким критеријом, одређен је прелазни карактер ових говора

у међудијалекатским односима (т. 37 и 198). На једној страни су бз.,

ком, и сих, у којима се чува разлика између два реда африката, а на

другој ијешћ. јб., у саставу "централне и западнобосанске зоне“,“ гдје

је разлика изгубљена или је опозиција нарушена (карта бр. 9).

224. Стање африкатских парова у ЈВ захтијева посебну анализу и због

тога што је проблем већи него што би се очекивало.

Судбина африката није иста по конфесијама, па ни у једној поједи

начно. У муслимана су: (a) један ред ћ — ђ(Локве, Касатићи) или (б) два

реда ћ — ђ/ч — и са појавом ч“ — џ“ (Вуковићи, Дурановићи, Љубовчићи,

Беганови, Главогодина, Дејчићи); у православних: (a) два реда ч — ћ / џ

— ђ (Оџак, Јасен, Пендичићи, Умчани) или (б) два реда са умекшавањем

тврдих (Д. Биоча, В. Босне), у католика два пара са ријетким ђ мј и (в.

табелу фреквенције варијанти фонема).

Свођење двају парова африката на један, у ЈЕ, није само особина му

слимана него и православних, а ни једна конфесија није хомогена. Ако се

Брозовићеве тврдње да су у католика у околини Сарајева “oba para pred

stavljena glasovima č i dž ““ а да "č i đu muslimana zastupa sva četiri

glasa“ односе на југозападно сарајевско залеђе, онда је Шурминова, не

одређена, да “seljaci iz okolnijeh sela još ... kako tako“ чувају “razliku”“

ближа јб. приликама, сличним фојничким“ Што неутралисане или

поремећене фонетске опозиције у блоку иду са групама ић (ćћ), жђ (3ђ)

у Решетaр Шток. 117.

} О интерференцији фtn; ф.в в. ЈФ ХХХ 559-563; за ареу Ивић, op. cit., 167.

“ У их: зава (Пецо Гих 81), тако и у Вука (СР 322).

*** Пецо и-шћа и 167.

*“ Броз. Иjешћ 141.

*“ Броз... ibid.

“ Шурмин Сарајевски 192.
*3

“ B. Ljetopis JAZU 63,434.
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Табела фреквенције варијанти фонема

2

НаСČJEC ћ(< ч)) b(< 0) || ч" | Џ"| ч | U |ћ (< ч)“ч| b (< U) и и

Ву 42 7 15 | 3 | 15 | 0 | 2,8:0,35:0,35 | 2,330,42:0

Дур 12 7 9 | 0 | 4 | 3 | 1,33:1:0,33 | 2,33:0:0,42

Љу }() 4 2 | 0 | 18 | 3 | 0,55:0,11:1,8 | 1,33:0:0,75

Бе 9 | 17 | 1 | 17 | 2 | 0,52:1:1 1:1:2

Ло 57 7 2. || () ] | 0 | 57:2:1 7:0:0

Ка 49 | | 3 | 4 | 2 | 0 | 2,5:1,5:1 1}:4:0

ГЛ 34 4 15 | 0 | 9 | 0 | 3,77:1,66:1 | 4:0:0

Гр 23 4 12 | 1 | 37 | 3 | 1,91:1:3,08 | 4:1:3

Ми | () () | 0 | 48 | 1 | 1:0:48 ():0:]

Де 60 3 11 | 0 | 8 | 0 | 7,5:1,37:1 3:0:()

Муслимани: 297 48 84 | 9 | 159 | 12 | 3,53:1:1,89 | 5,33:1:1,33

ДБ 28 } 24 | 0 | 23 | 3 | 1,21:1,04:1 | 1:0:3

О () () () | 0 | 35 | 4 | 0:0:35 0:0:4

ВБ 3) 5 14 | 0 | 9 | | | 3,44:1,55:1 | 5:0:1

Ја () () () | 0 | 57 | | | | 0:0:57 ():0:1)

Пe 0 () () || () | 50 | 2 | 0:0:50 ():0:2

у () () () | 0 | 4 | | 2 | 0:0:4) 0:0:2

Срби: 59 6 38 | 0 | 215 | 23 | 1,55:1,9:9,34 | 6:0:23

Та (Хрват). () 3 | | () | 45 | 5 | 0:1:45 3:0:5

ЈБ 356 57 | 123 | 9 | 419 | 40 | 2,89:1:3,40 | 6,33:1:4,44

— то може бити доказом о генетској вези прелазног јб. са архаичнијим

ијешћ. иб. Овдје је, дакле, у муслимана, у једним насељима, само ћ и

ђ, у другим се са ћ и ђ мј. ч и џ факултативно чују алофони ч“ и џ“ или

стандардни ч и џ, у православних се опозиција ч:ћ, Џђ чува или је си

стем уравнат према већини муслимана, у католика стандардну опозицију

почиње да нарушава ђ мј џ у турцизмима. Исп.:

1) у муслимана:

a) hмј. ч. у Бећу Ло Ка, веће Де, већер Ло, већера Ву, из Дејbüћа

Гр, Дејнића Ми, у Дејђиће Гр, у Дејтићим Де, дјећаци Љу, дјећица

Гл, Драћ Ка, зраћење Гр, jehaљt Бе, јећерма Ло Ка, кићме Ло, кљућ Ка,

кoвaћ Ка, крећ Ка, лонhе Ву, лдњћићима Ло, маћку Дур, по мјесћини

Ло, момће Гл, момћић Де, наћине Ву, обићај Љу Гл, оћи Де, дбима Гр,

паће Ка, пе“ћење Ка, пећења Ка, погаћа Гл, погаћу Гл, у Прекаће Де,

прећац Гр, рућак Ву, рућку Ву, слућај Дур, странћурина Ло, такмићење

Гр, такмићења Гл, технићар Ву, теферић Ка, теферћа Ло, на теферић

Ло, теферићи Љу, тркаћ Гл, Турћиновић Бе, Фоћи Бе, ћавка Ка, ћаири

Ло, haире Ло, hđкшире Ло Ка Гл Гр, ћамцима Ка, ћанак Де, ћарапа (т.

110) Ка, ћдрапа Ка, ћдрап Ка, ћарати Гл, ћдрапе Ка, на ћаршиу Гл Гр,

ћас Гр, Ћаћак Гл, ћáина Дур Љу Ђе Ка Гл Гр, hćзу Гл, ћекић Гл, ћеле Гр,

ћела Љу Ка, у ћелу Ву, ћемерика Ло, Ћејгаћ Дур, ћетници Ка, ћčбан
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Ву, ћобани Ву, höек Ву Дур Ка Де, ћдјек Ло, ћдека Ву Ка, обд) hoека Ка,

ћдеку Ка, ћдеће Де, ћудо Дур, су ћам Ву, ни у ћему Љу, висоћка Ка,

закљућана Ло, жуноваћком Ло, јаћа Дур, карамићкије Гл, најјаћа Ву,

нđohита Де, пећенд Ло, сељаћке Де, сељаћку Де, ћиста Ву, hüстие Дур,

ћетири Гл Де, ћетири Гр, ћетри Ву Бе Ло Гл Ка, ћетрнес Ву, ћетрес

Ву Ло Ка, ћетврте Де, ћетверо Ло Ка Де, ћетворо Гл, hетрнестеро Ло,

веређећио Де, већерат Де, већера Де, већерамо Де, већерали Де, ваћем

Љу Де, ваће Ву Де, вјенћа се Гр, вјенћавало се Гл, довућем Де, дорућковд

Ка, знаћа / знаћи Ву, извућемо Де, испеће Де, испеће Де, испраћај се

Ло, навуће Ву, натоћијо Ло, наућио Ву Гл, наућили Гл, обуће се Љу,

обуће Ло, дпраћа Ло, осијећем Де, дnКљућа Ло, плаћем Ву, попраћамо

By Гр, поћасте Гл, поћекићд Де, поће Де, поћеше Дур, поћне Ло, поћну

Ву, поћни Де, поћд Ву Ло Гр, поhели Гл, поћутало се Ло, привлаћамо се

Де, привлаћи се Ка, прескоћит Гр, праћа ЛоДе, праћат Де Ло, праћам

Ло, праћаш Ка, праћај Де, праћд Ло Ка, раскораћи се Де, раћунат Ка,

раћунам Ву, раћунд Де, рућат Де, рућč Ло, сасијећем Ло, да бок саћува

Ло, свућем се Де, скоћит Гр, скоћим Гр, скоћи ЛоДе, скоћио Ка, смраћи

ло се Де, сраћунаш Ву, такмићи се Гл, такмићили се Љу, такм ићили

се Гл, такмћила се (т. 132) Гл, möћа се Ву, трће се Гл, трhу се Ка,

трћат Ка, тућем Де, укбћио се Ло, утеће Гл, уће Ву, héкај Гр Де, ћека

ли Ло, ћеститају Гл, ме-ш-hинa (т. 140) Ву, ме-и-ћина Ву, ме-ć-ћина

Ло, мен-ћина Ка, ћитам Ка, ћуват Ло, ћува Де, ћувају Ло, hувај Ву,

ћувај се Де, ћуво Ло Де, ћуво се Ка, ћувало се Ка, ћувале се Ву, ћували

Де, ћувата Ву, ћуди(ти) се Де, ћујем Дур Де, ћује Ка, не ћује Ка, ћују

се Ка, не ћују Гр, ћуј Де, ћуо Ву Ка, ћули Дур, ћућнд Де, ћућнула Де,

шенлући Гл, већерас Ву Бе Де, јућер Ву, јућер Ву, јуће Де, увеће ЛоДе,

увећер Ло Ка, уоћи Ло, друкhие Ло, друкhие Ка, прилићно Ло, слућајно

Ло, таћно Ло, ћак Ву, ћам поје Ву,

б) ч“ Босанче Гл, бошча Гр, вајаче Гр, до Дејчића Гр, јечмови Бе,

каменчићу Дур, нис кичму Ло, крос кључаницу Бе, Ковачевић Љу, ко

њче Ло, ложач" Ву, Лиховче Бе, обичај By Гл, дnaнчаку Дур, пиримач“

Де, подручје Бе, реченца Ка, чашу Дур, “Чачак“ (коло) Гл, чоек Ву

Де, чоека Ву, чуле Гр, брачне Бе, височка Бе, ловачко Де, дблачно Ву,

дбичније Гл, откочену Де, поцинчане Гл, читава Дур, чатави Дур,

четри Гр, четврта Ву, четворо Ву, четверца Бе, вечерам Ву, вичем

Ву, вјенчај Гл, вјенч'о Гр, вјенчавд Гр, доч кам Гл, дочко Гл, доцкала

Гл, кључа Гл, лијеч и Ву, набуључа Ка, научили Гр, облачиле се Љу, от

кочиват Де, плачеш Бе, попричај Дур, поче Де, пуче Де, боже сачувај

Гл, таче се Ву Гл, учи Бе, учини се Де, чисте Гл, чистили се Гл,

чут Дур, чуем Де, чује Ка, и уб Бе, друкчие Ву, друкчие Дур, навече

Бе, нарочито Гр, прилично Гр, тачно Бе, тачно Де, чак Бе,

в) ч: у дичан ицy Гр, вече Ми, вече Ми, гдвече Бе, дивљач Де, дјеч“ца

Гл, ковача Гр, Ковача Ми, за ковачице Бе, начелник Дур, облачина Ми,

дбичај Љу Бе Ми, дчима Ми Де, пјевац Љу, причу Ми, ријеч Љу, ријечи

Бе, ручак Ми, Тарчина Бе, Тарчанци (т. 123) Бе, у теферич Ми, точи
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ло Гр, Требечај (име села) Гр, на Требечају Гр, учесник Ми, чабар Љу,

чаира Ми, чајо Гр, чакшире Бе Ми, чаши Ми, чвдругу Гр, чела Ми, чако

Гл, чобан Гр, чобана Гр, идек Ву Гр Ми, чоека Гр Ми, чоеку Гр, чудо

Гр Ми, чуле Гр, жељежнику Гл, изљечиву Ву, најјачи Ми, најјачи Ми,

јачих Бе, калдрично Ми, дбична Гл, поцинчана Гл, ручна Де, технчку

Ми, увучена Ми, убачено Бе, хеметичка Ву, херцеговачка Бе, чувеног Гр,

чувене Гр, читава ДБ, читаву Ми, час Ми, четри Ву Гр Ми, четири

Гр Ми, четрес Ву Гр Ми, четерес Ми, четрдесет Љу, четврта Ми,

четврте Ми, вечерат Ву, ваче Де, вјенча се Гр, вјенчана Ми, дочка Гл,

закача се Бе, закопчај Бе, затрче се Љу, захđлачем Ми, испричам Ми,

ишчувале Ми, научио Љу, научла Ву, научили Ми, оталачио Де, подуч“т

Гл, почиње Ми, почне Ву Љу Бе, почео Ми, примичеш Гр, причаћу Ву,

прачај Ло, причо Ми, ручам Ву, ручамо Ву, да бок сачува Ми, тече Гр,

утече Љу, чекај Бе, чувам Ми, чувамо Ми, чувај Ми, Де, чуда Гр, чујем

Гр, чујемо Де, чуо Дур Ми, друкчие Дур Ка Ми, друкчие Љу, коначно Бе,

недбично Гл, прилично Ву Гр, тачно Бе, увече Ми, увечер Дур, фактичка

Бе, често Бе, дочам / дочим Ми, зачудо Ву;

г) ђ мј џ: амиђић Ка, ба9ђанак Ло, у буђаку Љу, даиђа Ло, ко даиђе

Ло, даиђе Ло, даиђићи Ло, Илађа (према тур. ilica=бања) Гл, с Илиће

Ло, Илиће Гл, на Илађу ВБ, на Илићи Ло, у Илађи Ву, за кањђу (= за

канџију, исп. тур. kamci, у књиж језику: канџија) Гр, на пенђер Ка,

феређе Бе, фанђан Ву Дур Де, финђан (т. 229 и 296) Ву, Хађаћи Ка, у

Хађаће Ка, у Хађићима Љу, Хађhма Ка, Хађић Гр, ђамија Дур Љу Ка,

ћамија Гл, у ђамију Ка, у ђамиу Ка, ђезва Ву, Ђемал Дур, ђемđдан Ка

Гр, Ђемо Ка, ђока Гл, веређећио Де, ђаба Ву Ка Гр Де, ђабе је Ву (све

турцизми),

д) и кириџије Бе, нишанџие Ка, у Џанићима (име села) Ву, џезва

Ву, из џепа Ка, џаба Ву,

ђ) џ: из Илиџе Дур, на Илиџу Дур, Илиџанци Дур, нишанџије Љу,

на пенџер Бе, хоџу Љу, хоџе Ми, џамија Гр, џемадан Љу, иж џепа Гр,

2) у православних:

a) ћ мј. ч: у Бећу ДБ, веће ВБ, доћек ДБ, колаћ ВБ, обићаима ДБ,

обрењаћа ВБ, обрњаћу ВБ, пећење ДБ, праунуће ВБ, ћаше ДБ, höек ДБ

ВБ, ћoека ВБ, у ћесицу ВБ, nehенб ДБ, скућена ДБ, ћист ДБ, ћисте

ВБ, ћетири ДБ, ћетрдесет ДБ, блеће ВБ, ваћем ДБ, ваће ВБ, ваћу ВБ,

испеће ВБ, испећемо ВБ, испраћај ВБ, ишћuтат ВБ, nehемо ДБ, пијућу

ВБ, праћам ВБ, праћај ВБ, проћитд. ДБ, саћекали ДБ, свуће ВБ, сијеће

ВБ, скоћи ВБ, сраћунд ВБ, ући ВБ, ћекамо ДБ, ћекај ДБ, ћуво ДБ, ћули

смо ВБ, увеће ВБ, увеће ВБ, увећер ДБ, уоћи Божића ДБ;

б) ч“ дорчак ДБ, зубац у ДБ, јечма ДБ, Ковач” ДБ, ручком ДБ,

ручник ДБ, тачке (= ручна колица) ДБ, иc Фоче ДБ ВБ, чаршиу ВБ,

чаша ВБ, ђевојачка ВБ, дугачка ВБ, јачу ДБ, дчева ДБ, сељачка ВБ,

четри ДБ, ВБ, четири Пс, дочекујемо ДБ, испече ДБ, испечемо ДБ,

испрачам ДБ, наручио ВБ, научна ВБ, пече ВБ, почиње ДБ, причат“
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ВБ, прача ДБ, скочио ДБ, чекат ВБ, чита ВБ, навече ДБ, тачно ВБ,

иначе ДБ;

в) ч: бакрач У, бачве У, башча (в. т. 220 под 4) О, башча Ја, у Бечу

ДБ, болничар Пе, вечеру О, викач Ја, вјенчање Ја, Вучибабића Пе, Вучина

Пе, у Дејчићима У, Доња Биоча ДБ, дорчак Ја, жуч У, у жучи У, зачеље

ДБ, Зупчевић Пе, Каукчија Пе, колац ДБ, колачи ДБ, Коча О, крчану Па,

кукавче Ја, кукаче У, лончићи У, накоњче У, новчанак О, обичај ДБ О

Ја У, обичај Ја, за Пендицће Пе, погаче ДБ, погачу ДБ Ја, пожегача О,

пољевачина О, прегаче Пе, ријеч Пe, püјеч по ријеч ВБ, ручак ДБ Ја,

ручица ДБ, ручицу Ја, сач Ја, по{д) сач У, no(д) сачом. У Ја, сачовеУ,

смрчевина У, стручњак Пе, такмичењима О, с Требечаја Па, Умчани У,

уточиште ДБ, чај Пе, чајо Ја, чардак Пе, чаршаф Ја, час Пе, чауш /

чауш Ја, чаша О Ја Пе, чашу Пе, у чашу Пе, чела О ВБ, чељади ДБ Ја,

чекаону Пе, челе Ја, четверица У, четници ДБ, чеснца ДБ, чир ПеУ,

д(д) чара Пе, чарове У, чобан ДБ, чоек ДБ О Ја Пе У, човека О, чуле У,

чулета У, чутуру О, влакачка Ја, ме-ш-чини О, ме-ш-чин У., чега Ја, чему

Ја, по чему О, височки Ја, дугачке Ја, јачу О, јечмен Ја, нејачу О, ручни

У, пречи ДБУ, сељачко Ја, сличан Ја, смрчево У, часне Ја, читав Ја,

чисто Ја, најчувеније ДБ, шенични Ја, четири О, четри О Ја, четрнес

О, четрес О Пе, четерес О, четерес Пе, четрнестеро Ја, четврте Ја,

вачеш У, ваче Ја Пе, вјенчават Ја, вјенча У, вјенчају се Ја, вјенчавд У,

довуче О, завуче О, излијечи Пе, испече У, испечемо ВБ, испричат У,

испричам Пе, исприча ДБ, испричо ДБ, лијечи Пе, научла ВБ, научла

се ВБ, осијечем Пе, облачили Ја, обучеш ВБ, пече се О Ја, плачеш Пe,

плаче Пе, почнеш У, nдиму О, почну У, nдини Пе, повучем Пe, nдид Пe,

превучем Пе, прескочим Ја, причам Пе, прича У, причо О Пе, причала

Ја, прочита ДБ, рече О, ручамо Ја, сачкај Пс, боже сачувај Ја, сијечем

Пе, скочи Ја, спучи Ја, тече Ја, трчим У, трче се О, туче Пе, укајмачи

се У О, укорачује О, учеУ, чати ДБ, чата ВБ, чекаш У, чекамо У, чиста

се Ја, чујем Пе, чује Пе, чуо Пе;

г) ђ мј џ: ђемđт (тур. сетаat = округ) ДБ;

ђ) џ: амиџинца ДБ, даиџиница ДБ, Илиџа Ја, канџију У, Маџари

(име села) Ја, код Маџара Пe, Оџак (име села) О, у Оџаку О, Самарџије

Ја, на саџак Ја, уyaлаџа (= баја а не басма) Ја, џамија О Ја, џем (теренско

возило) Пе, џемадан Ја, џематбаша ДБ, у џеп О, џдка Ја, као и: џак ВБ;

3) у католика:

а) ч: башча (т. 220) Та, каљаче Та, Ковачевића Та, дбичај Та, пуковни

че Та, у Тарчину Та, дију Та, чаша Та, чељада Та, Ческиња (етноним) Та,

- чоек Та, чорбу Та, чија Та, до зачета Та, јапалачка Та, јача Та, сељачког

Та, четеро Та, четри Та, до и четер Ту, четрес Та, четверо Та, закључат

Та, заручили се Та, испричај Та, одвуче Та, покучим Та, прискочио Да,

сијече (т. 58) Та, увлача Та, чека(ти)Та, чекајТа, чуо Та, тачно Та, учи

Нове године Тај

б) ђ мј џ: ђезва Та, ђемадан Та, ђеназа Та,
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в) џ: у Ашаће Та, баџанка Та, баџе Та, џеменем Та, кириџовало се

Та.

За ћ мј. ч, ч“ и џ“ у католика нема потврда.

235. Ареа обратног, босанског процеса, ч и џ мј етимолошког ћ и ђ,

овамо не допире. Чуо сам само дбџе Бе од једне Муслиманке, родом из

Лепенице,“ и Ћбрич ВБ од једног Србина (сарајевски уплив).“

Фонеме ћ и ђ су стабилне те зато за њих не наводим потврде.

236. Пошто арса фонстске неутрализације у блоку, са факултативним

варијантама умскшаних или стандардних африката на конфесионалној

равни, није спорна (в. и т. 37 и карта бр. 5), остаје питање: Какав је

значај јб. идиома за рјешење природе и узрока упрошћавања консонан

тског система са становишта фонетских законитости, билингвалног или

међудијалекатског адстрата?

Феномен свођења двају парова африката на један у унутрашњости ра

зличито се тумачи: једни дијалектолози, са лингивистичких разлога, у

њему виде трагове успорене сволуције и ч, жи" (s “stj, "skj, “ske, “zdj

* zgj, "zg“) и ч, џ“ а други, са екстралингвистичких, страни адстрат.“

но ни једни ни други нису искључиви кад супротна становишта признају

маргиналним.“ Помоћ јб. прилика за рјешење проблема није мала ако

се пође од чињеница о конфесионалној диференцијацији а особине ћ мј.

ч, ђ мј џ и шћ (ćћ), жђ (3ђ) посматрају у вези са онима које су пос

љедица међујезичких контаката (нпр. сугласничке геминације, судбина

. х).“ Јасно је да је овдје, у стариначком слоју муслимана (вл. 29), турски

фонетски систем само конзервирао архаично ч“, џ“ и ш ч, жи“, односно за

уставио процес очвршћавања и подспијешио омекшавање. У досељеничком

слоју муслимана ћ и ђ мј. ч и џ са факултативним чº, џ“ и стандар

дним ч, џ су рецентне појаве, настале имитацијом старинаца и говора

Сарајева. На тај демографски слој пресудно је утицао сарајевски идиом,

који је највише био изложен адстрату. То се десило и православним међу

већином муслимана у хаџићком крају и на прагу Сарајева, а у католика,

новијих досељеника (в.T. 29), није ни било времена за процес. Млађи

метанастазички слојеви православних, у моноконфесионалним насељима,

чувају опозицију у блоку као национални амблем. Кад један африкатски

*** За стане у Лепеници в.: Вуковић Кр-леп, 303; IIав. Леп. 366.

** В. код Шурмина Сарајевски 192.

*** В. Белић Значај 70, Пецо ЦY 311-312; Јат у сјевернохерц. 157, И-шћа I 142-143;

Јахић Босна 251-254.

558 B.: Ивић Дијалект. 141, Разв. конс. 174-175, Српски народ 78-79; Вуковић Међујез.

додири 9-13, Ист. 68; Вуком. Јајце II 24-26.

559 Исп. нпр.: “. . . турски утицај је секундарног карактера“ (Пецо И-шћI 186), “Про

цес претварања старог ч“ у тврдо чтекао (је) врло споро” (Ивић Дијалект. 141, нап. 9);

"Vrlo je vjerojatan turski utjecaj..." (Броз. Иjешћ. 143, нап. 95). Вуковић и Вукомановић

остају на билингвалној интерференцији.

0 И геминације су спорне, в. Јах.-Тош. Гем. 77-94; Исп. и Јахић Босна 330-334;

Пецо Ут. тур. језика 141-145; Вуковић Жепа 53, Међујез додири 161-162.
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пар у ЈБ не би био остатак закаснеле еволуције ч“ — џ” него “одблесак

структуре турског консонантизма“,“ остало би нејасно како ареа иск

ључује СИХ, Кж., Загорје и Бјелимиће, гдје је турски адстрат неспоран.

Фонетске неутрализације нема ни на периферији СИХ, камо је стољећи

ма, караванским путевима,“ текла трговина између Сарајева, Мостара

и Дубровника, а гранала се исламска поука и оријентална култура из

коњичке касабе. У ијешт-шћ. СИХ процес је, дакле, ишао обратно ма

њински старинци, потомци уклетих и прогнаних патарена (вл. 17 и 27),

у снажним таласима источнохерцеговачке и црногорске метанастазичке

струје, сачували су лексикализоване шћакавизме, а у еволуцији африкат

ског блока дошли до фонолошких опозиција. У ЈВ се ареали ћ мј. ч, ђ, мј.

џ и ић (ćh), жђ (6ђ) поклапају.
|-

237. Насупрот ијешћ. јб. стоје ијешт, бз., ком. и сих. у саставу јужног

крила источног дијела штокавског дијалекта са развијеном фонолошком

опозицијом међу африкатама, тако да и Муслимани у потпуности разли

кују, и у говору и у писму,“ ове гласове. Исп. из обимне грађе само по

десетак потврда за говор Муслимана из Загорја, Бјелимића, Комске жупе

и сих:

a) за ч: дивљач ГЉ Оџ, зубача Л, јечмови Је Ар До Лу, креч Ду Д,

дчи ГЉ, чаша (свуда), чоек (в. остале потврде у т. 73 и 94) Л, чувар Св,

четри (в. остале потврде у т. 138) Л, дчу(x) Л., почеле Л, распечио се

Л, као и чакшире Л Ри К, чекић Мј Ти Ри, чобан Св. Ра Ум, чорбу Зе,

чутура (= водиjер) Св.Ти Ри Д, хачем Мј,

б) за џ: амиџа Ти Ар Ри Чу, даиџа Ри, јабанџија Је Ти, филџан Оџ,

хоџа Ти Хр Ра Сп Лу, џам (= стакло). Је, џак Ду Лу, џеннđза Ар Вр, у

џеп Д Лу, у џепове Л, џин Бр, пенџерали Ка, џаба Ти Ду Мј ГЉ Је Св

Ра Чу Ум.

238. Африката ц нема, као у другим дијалектима,“ парњака у фо

неми да, а ни зв- не даје дов- Говори се: звоно Вр, звона ГЉ, звднару Пe

Кр. Посебну фонетску количину као у да има само германски апелатив

Ланд ус-банке Та (према: Landsdowne Henry, гувернер, в. МЕП 2, 374),

али и Ландус-банка Та.

Сантхијске асимилације типа ц + б, г - да + бг ни у чему се не ра

зликују од стандардних или дијалекатских јемада би ми бијо Та, палада

га бола Св, страда га учијо занату Вл.

239. У туђицама позајмљеним преко туског језика, као и у грециз

мима,“ оријенталне секвенце ке, ки, ге, ги – ће, ћи, ђе, ђи, чиме се

*** Ивић Дијалект. 141.

562 B.: Креш. Ханови 79-80; Гиљф. Путовање 70-75.

*** Пецо ГИХ 82.

*** В. нпр.: Белић ДИЈС 200-205; Стеван. ИЦД 49, Дешић ЗБИГ 171-172; Драг. ГЛJ

101; Пецо ПД 29, Ивић Дијалект. 102.

“ B. код Пеца И-шћа I 257-260.
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ЈБ и СИХ изједначавају са ИХ.“ Судбина ових група, у вези са динар

ским слојевима становништва (вл. 30), само је знак касније и непотпуне

исламизације Херцеговине у односу на источну Босну.“ Тако:

ке — he héмера Дур, накити ћемере Дур, ћемерова Ра, триста ћеса

Ле, ћесер ГЉ Хр Св. Ар, ћехра (= образ; у Шкаљића нема) Ра, шећер

Ву, шећера ВБ Вр, за шећер Бе, шћенлу Ду, ćћемлије По, зашећерла Ву,

ићиндија Љу,

ки с ћи: Санћил Ву, сећија Ум, на отој сећи Ум;

ге - Ђе ђердане Ја, мрђани (= ђердани, исп. тур. дегđan) Ву, ђердек

Бе, у ђердек Зе, за ђерђефом Ку, јењђа (тур. уenge) Оџ, леђен Ле, у леђен

Ја Пе, у леђену О, леђени О;

ги - Ђи: белеђиа Кр.

Депалатизовано -ги- има смао белегија (тур. bileji): белегија ДБ Гр,

белегиа Ја, белегиу О Ми Хр Ар Зе Ти Д, белегије Св Ар, белегие Је,

белегија Ти, како је и у бугарском,“ а потврде за изворно-ки- и -ги- су

усамљене: икиндија (од хоџе) Ум и узегије Ар.

15. ФОНЕМЕ ČИ 3

240. У високој Херцеговини (бз., ком., и сих), као и у другим млађим

их, говорима,“ факултативно се јављају, у реду констриктива, и фонеме

ć,5 (вл. 198). Артикулација им је онаква каква је у Црмници“ а графи

ка и даље проблематична.“ Настају, недосљедно, новим јотовањем или

асимилацијом:

a) у групама сје, зје (< сš, зš, вл. 81-82; исп. и т. 73 као и карту бр.

б) у гл. сложеници изјести изедеш ГЉ (М), изеде Вл, Об (С), изели

Вр (М), tijeали Зе (М),“ али и изјели МиГЉ Лу, изио Ле Св. Каш,

в) у јотованим јединицама типа: пđće Pa, naćy Кр, обаČа Ум, ća

Ум, ćympa ЛБ Пe Bл Бо Р Ум, ćympe IIе Вл Мј Ра Д, ćympи Пе Зе Ар,

ćутридан Пе Ми Кр, ćympидан Вл, ćympaДан ГЉ, ćympу вече Бо, преćy

тра ДБ, преćутре Д, која Крч, којег Пе, које Вр, прена Којој Луци Кр, —

*** Исп. Пецо ГИХ 99.

“ за стање у иВ в. Јахић Босна 293-295.
568 Билегија и билгија; В. С. Младенов, Етимологически и правописенљ речникњ на

булагарскија книжовени езику, Софија, 1940, стр. 565.

“. В.: Пецо Гих 92-93; Вушовић дих 15-16; Вуковић П. Др. 44-45; Ђупић Бјелоп. 54

55; Вуј. Мрк, 197-198; Станић Ускочки 107-108; Стеван. ИЦД 35; Дешић ЗБИГ 159-161;

Јахић Босна 284-285; Ђуровић Приб, 304-305; исп. и Ивић Разв. конс. 163.

“ Мил. Црмн. 342; исп. и Пецо, ор. cit., 93.

*} ( } Пеш. Староцрн. 110; Ивић, ibid., исп. и Дешић, op. cit., 169.

572 B. објашњење код Пеца, ор. сit., 92, и код Вуковића, ор. сit., 45.
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према којима факултативно, изгледа, чешће стоје сја Је, сутра Ву Љу Ми

ГЉ, сјутра Ја Крч, сутридан Ка, сјутридан Об, сутрадан По, пресутра

Ка, присутра Љу, пресутридан Ло. Ка, козји Ка Вр, козје Пе, изјутра Та

ВБ Де Ду До Ти Сп Вр, изутра ДБ Ја (в. т. 262).

г) каткад у контакту с из с палаталним консонантима: гусha (= честа

ГЉ) ДБ, у меćћему (тур. тећšете = суд) Ку, ćћемлије По, ćћер (чешће је:

шћер Р, шћерка Ум, шћери Р, шћерку Р, с дном шћерком Р) Ар, ćћера

Ар, уČ ћускију Ум, ме-ć-ћини Ло, ć њом У, ć њóмена (фреквентније је:

и њом Ле Бо Ри Чу Крч, ш њоме Ву Де, ш њомена Ум, њомена Бр, а

има и с њом Ле) Ка, дреће (< дрхће) Ми, tićћерај ДБ Ми, tićћерд Ја,

дннеćћете (аналогија на презентску основу). Ку, прдећеш (< опростићеш)

У, прдећеш Ка, ćћаnа Св, ćћедијаше Лу, ćhyрам се Ду, посље Џе Крч, 3

Бевером Ја, 5 ђететом Бо Ра, уз њега ДБ, изљевен Гр, изљуба Гл, ублућа

д) у узвику: пус Ву.

241. Само се свјесно од фонема 6,5 могу разликовати варијанте умек

шаних спираната ж, ш, с. Свега по неколика примјера за ж, ш, с од једног

Муслимана из ЈВ можда су више лоша артикулација него шта друго. Исп.:

a) за ж“ кажем Ка, кажем Ка, каже Ка, каже (в.Т. 210),

б) за ш“ маше Ка, прешо Ка;

в) за с“ седам Ка.

Артикулацију ових спираната добро је описао Вук,“ а Шурмин

варијанте "š i ž kao prijelaz izmedju š na š",“ у православних Сaрaj
- |-

„“ --

лија, изједначава са 6,5 из це, сb, зš.“ Има их и средња Босна.“ Пецо

биљежи “меко ж“ у Подвележју и Дабру.“ Могуће је да је у овим ком

бинаторичким варијантама запретана једна архаична особина босанских

говора пошто оскудне потврде усмјеравају на генетску везу јб. са ијешћ.

Иб.

16. ПРОМЈЕНЕ СУГЛАСНИКА К, Г, Х

242. Трагови старих промјена к, г, х 4. е, и, а (< њ, b), j - ч, ж,

и досљедно се чувају као у књижевном језику. Кад одступања нема као

у другим говорима,“ онда само по неколике потврде за основне типове

палатализованих форми. Исп.:

573 у Босни (се) по варошима и градовима... ж. изговара као пољско ć...“ (в. Српске

народне пословице, Београд, 1969, стр. 27).

“ Шурмин Сарајевски 193.

*“ Шурмин, op. cit., 189.

*** в. код Броз Фојн. 87-90.

“ Пецо Гих 93.

*** В. нпр. драг. ГЛj 101-102.
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а) испред деривационих морфема:

-етина: пушчетину ГЉ, ручетине Св, квpжетина ГЉ;

-ина: вучина Бр, Вучина Пе, мајчина Дур, облач“на Ми, поточину

Бр, тако и Вучибабаћа Пе, али накоњке (в. Вук СР 405) Ја,

-ица: ручица ДБ К, ручицу Ја, ручице Бр,

-ић: вучића Ја, синчића Вл,

-јак: вучјак К;

б) у Вег именица м.p.: јуначе Бо, беже Ку, друже ВБ;

в) у облицима пл. именица дко, ухо: дчи Ду Вл, на очи Кр, у очи

Ду ГЉ, видим диим Ти, дчима Бо Ра Вр, уши Ду Св Џе, ушима Ка Ра.

Ни глаголи с основом на веларе

него је стање као у књижевном језику:

се Крч, обуку Об Зе, одвуку ГЉ. -

243. Књижевни стандард за сибиларизоване форме је компликован из

познатих разлога (аналошко враћање велара, туђице, семантика, природа

сугласничких скупова).“ Судбина велара у ЈВ и СИХ је као у централно

штокавском окружењу,“ тј. више је одступања у позицијама В(окал) +

В(елар) + и и К(онсонант) + B + и него што допушта норма. Густина

одступања је у бз. и ком. Исп.:

a) за B + B + и у бешици Бо, владици Об, републици ГЉ, у ријеци

Об, на руци Ти, по руци Ву, у руци ДБ Ум По, у лијевој руци До, меће

се стоци Кр Хр, задрузи Б, у задрузи Б, у оној књизи ГЉ, на нози Ву, по

снази Д, према: у прилики Ти, дâе стоки О, стоки Д, у фабрики Ду, у

ондј фибки Пс, у но хуки Ра, на дндј књиги ГЉ, у књиги Хр До, у одној

книги ГЉ, у логи ДБ, у струги Бр, тако и у звању ага аги“ Пе;

б) за К + B + и у војсци Кр Вл Об, на ондј дасци Џе, мајци Ум, преци

Пе, према: о тој војски Ум, у војски Сп Вр, у једној даски Зе, докторки

Пe, ђевојки Вр, на крушки ГЉ, шћерки (у књиж језику: кћери) Ле, кћерки

По, мајки Гл, у перцуланки Р, у ондј трки Каш, хаљинки Љу, Цигајки

Ку, као и стандардно по лијески К, мајки ДБ P, на плећки Ја, у тој

плећки ВБ, у сурутки Ка, Хамовићки Пе;

в) за устаљене облике плурала: вуци Св. Ар, диреци Б Д, ибрици Св,

катоулици К, Катулаци КПо, крнци Крч, момци Мј Џе Чу К, монци Зе,

мдмци Ти Ум, момцима Вр, обојци По, дпајци Љу Ка Ар, дnaнци Ја Кр

ГЉ Св Д Вр Бр По, хопајци (т. 226) Ри, пјешаци До, путници Гр, у

сандуцима Хр, састајци Кр, тдзлуци Ар Бр По, хладњаци До, хладњаци

До, четници Кр Вл Об, и четницим Б, читлуци Ку, шуpњаци (т. 215 под

3. л. пл. немају аналошко ч, ж, ш,У

*“ довуку се Ку, испеку Крч, испеку

“ B. код Стеван. ССХЈ 1125.

“ B. шире: Прав. 53-57; Пецо, ор. сit., 99-100; нJ н. c. 1, 39-41.

“ Исп.: Пецо, ibid.; Јахић, op. cit., 291-293.

*** В. Прав. 55.
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б) Бр, бези Ти Вр Ку, прозвали ха безима Ти, тељизи Кр Џе, сиромаци (од

сиромак, т. 222) ДБ, сиромаси Вр, као и презимена: Берибак — Берибаци

Це, Поточак — Поточаци Је, Тињак — Тињаци Ти, Туцак. — Туцаци Је,

Умљак — Умљаци Хр, Шиник — Шаници Џе, Тубог — Тубози Ву, према

изузецима: тељиги Вр, ћулахи (тур. kilah) Ар, К,

г) за облике топонима: пошав Јабуци Пе, прена КозјојЛуци Ко, Оџаци

— Хоџаци Оџ, у Оџацима Св. Р, на Сутјесци Б.

Нпл придјева једнак само је једнаки Та Ја Ду До Каш Вр Бра никакао

једнаци.

18. ОСТАЛИ КОНСОНАНТИ И СИТНИЈЕ ПОЈАВЕ

244. Артикулација и дистрибуција осталих консонаната одговара

књижевном језику, а појединачна одступања више су посљедице асимила

ционо-дисимилационих процеса, аналошких прекрајања или конотације

информатора. Из мноштва појединости издвајам само карактеристичне за

попуну мозаика идиома ЈБ и СИХ. -

245. Брозовић мисли да -ђ- мј. -д- у презентској основи гл. ићи

има цијела Босна (осим Сарајева и Вареша) и западна Херцеговина.“

Међутим, имају га и Муслимани факултативно свуда по ЈБ и високој

Херцеговини (-ђ-:-д- = 2,37:1,37), Хрвати само у ЈБ (2:1), а нашле су се и

двије потврде у Срба у СИХ и једна у Трнову. Исп.:

a) у Муслимана: uђем Љу Ло Ка Л До Ри Каш Д Вр Чу Ум Бр, да

иђем Ум, да иђем Ра, да иђеш Бр, не иђеш Сп, uђе Ву Љу Ло Ка До

Оџ Ри Каш Сп Чу Лу Бр, uђе се До, не иђе Ра, да иђе Ум, нек иђе Ум,

иђемо Д. Ра Ум, да иђемо Лу, иђу Ра Сп Чy Ум, да иђу До, ађе ли Ум,

tiђи Д Вр,

према: идем Л. Мј ГЉ Је Св. Ар Р Оџ Ра Чу Ум, не идем Зе, идеш

Гр Д, иде Л Ду Зе Св. Ти Ум, идемо ГЉ Ар Ти Ум,

б) у Срба: uђем Пe Џе, иђе Џе, да иђе Џе, према: идем Ја Ле Бо,

идеш О, иде ДБ ВБ Ја Кр Б Вл, идемо ДБ Џе,

в) у Хрвата: иђем. Та, иђемо Та, ађу Та, према: идем Та, иде По,

иду Та, К.

Аналошке форме са ђ Решетар је извео из доћи : дођем = ићи : и

ђем“ Брозовић ово рјешење не прихвата, а не даје друго.“ Ипак је

аналогија. За дојем и сл. в. т. 264.

“ Броз Фојн. 76. в. и. Решетaр Шток 137-138, Руж. ИГЗЕ 12-13; Rad 209, 88-89;

Брабец Тузл. 97-98; Милас Мост. 55.

*** Решетaр, ibid.

“ Броз, op. cit., 75, Ијешћ 138; в. и Белић Фонет. 104.
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246. Другог је постања ђ у међа, које стоји према чакавском ј у

меја.“ У ЈВ и СИХ уз стално међа Ву де Ду Је Хр Зе Св Ар До Ти Ри

Д Џе Лу Крч Бр По, с међе ГЉ, на међу ГЉ, има једанпут и меја Л,

што су донијели сточари из шћакавске Босне у Планину.

247. Облик (-)год има пет ликова:

a) год. кад-год си туј Мј, кад-год заспем Сп, каке-год имаш Пе, како

-год ДБ ГЉ, како-год ми треба Д, колко-год Ву Ло ВБ ГЉ, колко-год

öћеш Мј, колко-год хоћеш К, ко-год Ву, ко-год хоће Бр, колико п-год има

Крч, колко е-гдд Крч, куд-год смо прошли Ми, куд-год сам нанишб Л,

чим-год оћете Ум, шта-год хоћеш Ум, што-год ДБ, што-год би питб

ДБ Гр, што-год знам Ду;

б) гот: какав-гдт čђеш Ле, како-гот ко баца Ја, ђе-гдт комад има

Кр,

в) го: докле-гд Србијанац Ми, ђе-гд сам стао Л, како-го бог дадне Ву,

fђе-гд хоћеш Ра, како-го хоћеш Оџ, от кога-го хоћеш Сп, колко-го хоћеш

Зе Лу, што-го ти је дао Је;

г) гођ ђе-гд!) оћи Б, како-е-гођ ко могб Џе, што-гођ бог да Ти,

д) гоћ: ђе га гоћ постави Ти, куд-гоћ није могб Кр, куд-гоћ днеш Б,

што-е-гдј непокривено Ти.

248. Прилози и приједлози губе -д у сантхију испред.

а) плозива б, n, д, т, г:

доса било ВБ;

пар пре пар Л, али: насред пута Бр,

испо-дрвета Ти, д-дрвета ДБ Ду Об РД, о-дрвета Ле, д-дуката Об,

д-деве(т) дана Ра, ко-другог ДБ, испо-друге Ле, ка-дбђе О, ка-дбђу Бе,

о-тифуза Ле О, о-трна Де О, ку-те ђаво носа? Ти, ника-mô зажелио

нисам Ву, ника-ти Мј, д-môг Гр Ти, д-та О, посре тебе Б, доса тако Ја,

д-глади Је, наку-га нису пуштали Ри,

б) фрикатива ж, ш, 3, c, x:

о-жељезо Д, о-житарица Ар, д-жице Вр,

испо-шуме Ми, д-шуме Та, о-итдфа Об,

о-земље. Мј, д-згодндга Чу, ку-знаш Вр,

ка-сам и видијо Гр, ка-сам се оженио Бр, ка-сам чувб Кр, ка-сам

била У Бо, ка-си направио Де, ка-се дође Бе, ка-се заврши О, ка-се иде Л,

ка-се кост О, ка-c-дтели Ја, ка-се дcушт Сп, ка-срети сватове Бр, ка-се

утвари К, доса-се прикавало Љу, исno-седла Кр, исто-стиле К, ко-свекра

Ку, ко-стоке Џе, ку-си пошд? Гл Ду, ку-сам ја мислио Ар, на-собом

586 За ареал и тумачење В. Решетaр, ор. сit., 136, Руж., op. cit., 9; ГСКА LXXVII 77;

Ившић Посав I 13-14, 80, Броз. Фајн. 80-81; Вуковић Кр-леп. 305, 308-310.
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Св, нека-сам и виђо У, по-сачом У, по-сац У, по-стардс Ву, пре-саба До,

пре-саћем Зе, о-Срба Бр, о-сточарства Д, б-стра Ја Ар, о-страха ГЉ,

д-сунца Је, о-сукна Ло Об, д-свое Ле, али и: од своја Бе, д-српскије Дур,

о-старије Ја, са-се не носе Св, са-се не права Ми, и са-сездвé Оџ, и са-се

пка Џе,

пре-хоџбм Зе,

в) африката ђ, ћ, ч, ц:

ко-ђеце Бр,

ка-ће Ву ГЉ, ка-ће Ра, ка-ће доћ? По, ка-ће доћи? Бр, ка-ће измр

љат? Крч, ка-ће ма узет? Вр, ка-ће ти свадба? Лу, ку-ћу? Та, ку-ћу

ја? Сп, ку-ћеш? Ду, ку-ће Ар, ку-ћ-се врат? Зе, ку-ће кола Ду, са-ћу ја

ДБ Бе Хр До По, са-ћу Ум, са-ћеш виђет Лу, са-ће Ка Ум, са-ће доћ Пe,

са-ћемо Ка Крч,
-

о-чоека Л, о-чела Ја, испо-черге Ти, по-чарапе Ти,

ко-цуре К, ко-цура Ри, о-цесте ДБ, пре-цара Ку;

г) сонаната р, њ:

пö-руке Ри,

ко-њега Ку, д-Нега Ву Ти, д-НБег Гр, по-њбм Чу, пре-њим Гр.

249. У истој позицији обичне су редукције -3/-с испред фрикатива з,

c, 3/0, ul.

и-затвора Ум, и-земље Ле, и-зуба Хр,

и-сандука Хр, и-Сарајва (вл. 167 и нап. 433) Вл, и-Сараева Бо, и

-Свијенче Оџ, и-села Хр Св Р., и-Смедерева Ра, и-снијега Ум, и-Стамбола

Ку, и-Стоца Ву, и-сва земаља ДБ, кро-ситку До, у-свиралу Св,

и-Жупе Оџ;

и-шале Је, и-шуме Вл ГЉ Крч, у-шаргиу Оџ.:

250. Усамљени су случајеви испадања -д-у: jeан (аналогија на босан

ско“ јена) Ву, јан К, вапи Је, према готово устаљеним, редуцираним

облицима бројева: дваес Ву Ле Кр Зе Св. Ар Р, До Ра Сп Лу К, двајс

ДБ, двајес Крч, триес Кр По, триест Хр, четрес (тако и четресца =

даћа Кр) Ву Та ДБ Гр Ми Бо Об Џе К, четерес (херцеговачки акценат!)

О ВИ Мј ГЉ Је КуЧy, hempec Ло Ка, четерес Пе Б, четерес (ријетко.

четрдесет Љу, ћетрдесет ДБ) Пe У Зе, шесет Об Д Ум По, шесе прве

Та, шесе шесте Ву.

251. Међу Шурминове примјере: “kreve, jope (opet), sepe (mj. se

pet)".“ којима показује како се "rado gubi t na kraju riječi“,“ долазе

“ B. код Јахића, ор. cit., 320-327. Забиљежио га је и Пецо у Игрима (Борач); в. ГИХ

103.

“ Шурмин Сарајевски 194.

“ Шурмин, ibid.
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ЈБ и СИХ потврде: сепе — сепет Ја, тере — терет Ја, на шпоре (исп. с

истим значењем фијакер Је, споровоз Је) Ар, опе - опет — јопе — јопет

(разни акценти, т. 181 и 206), регру Вл. Међутим, у бројном изразу пет

-шест редукција -т у оба члана је обавезна: пé-шес Мј Бо Зе До Каш Сп,

né-ше мјесеци Б, né-шес Је, пе-шесЧy, no ne-шес Ра; тако и код бројева

пет, девет, десет, у сантхију, испред: (1) плозива б, n, г, к, д: деве браће

Та; педесе (али и педесет) постд Та, пе година К, деве година Ву, десе

година ДБ Ка, педесе година Хр, шесе година Та, деведесе гддина К, ne

дана ДБ, Р, ne динара Ја, д деве дана Бо, десе-дванес Ум, педесе дардва

По; ne корака Ум, пе кућа Та, десе кала Та, педесе кала Вл, (2) фрикатива

с песинова Бр, пе срна Ја, те стотина Ву БеЛ, ne crnómaн гддина Вл,

nд пестаја Лу, у деве сата Та, у деве сата Р, (али и: десет сата Хр).

Факултативно се губи т и у хидрониму Ракитница: Ракинца Лу, на

Ракиници Ум, али: Ракитниa“. Ум.

Испада ту групи ти, послије редукције: пеца (< петица) Та.

За однос цеста О: теста Ло в. т. 93.

252. О судбини консонантских група в. т. 271. Овдје наводим неке

појединости којих тамо неће бити.

a) Испада з- у знаш: наш“ ОДБ Вл, у одричној форми једанпут и

не ам Ти.

б) За редуковано н у груиле (= групно) Л и 6 у руњае Де не зна

Литература.

в) Криво се примају туђице и у другим говорима: есплодирала Об,

исплодарком“ Џе, масирд (= маскирао) Бр, ренгел“ Ум, ренгеле Пе;

русак (њем. Rucksak) Ву Дур Л ГЉ, у оном русaку ГЉ, у русаке Оџ.

г) Стандардни псеудојскавизам подријетло (в. Прав. 561, 578, исп. и

Вук СР 541), настао контаминацијом префикса под са по, има ослонац у

говору сва три народа у ЈЕ и СИХ. Исп.:

подријело Та, подријекло Крч, подријекло Оџ, подријеклом Је; према:

поријекло Ву ККаш, поријеклом Ву Бе Д.

д) Турцизам буразер (Вук, ор. сit., 51, тур. birader“ перс. birader“)

мање губи етимолошко д у муслимана него што га чува у православних:

буразер Кр (С) Ум (М), бураздер ГЉ (М) Ар (М) Каш (М), бураздера Лу

(М), бураздеру Лу (М), збураздером Џе (С).

ђ) И овдје, као и у сусједним говорима,“ из секвенце-ртв- у мртвац

“ Исп. и Јахић, op. cit., 313-314.

*** Овако и у ЈИБ (Јахић, op. cit., 309).

“ Тако и у их (Пецо, ibid., исп. и Јахић, op. cit., 310).

593 Исп. Пецо, ор. сit., 99.

*** Шкаљић Турц. 155; Пецо Турцизми 36.

*** Скок Ер 1239.

“ Пецо ГИХ 104; Јахић, op. cit., 311.
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испада други сонант: мртац Бе, мртаци Та, мртаца Та.

ж) Ако се занемари акценат, два пута је виша фреквенција дијале

катског пјеше Ло Кр Лу, пјеше Та ВлУм Крч, пјеше Вл, од стандардног:

пјешке Зе Д Џе Ум, пјешке По. --

з) Даљинском асимилацијом 3 - жу: жељежницу Об. Влада, же

љезничар К, жељезнцу Об, преко Жељезнце По, обд) жељезо Д, жељезом

Св, жељезни К, жељезно Гл, у жељезној радиони Вл, жељезне Гл.

253. Идентификацији идиома ЈБ и СИХ помажу и потврде за поједи

Начне консонантске алтернације условљене асимилационо-дисимилаци

оним процесима, аналогијом или прилагођавањем туђица моделима сх.

језика: б - п. петбна Гл, поред бетон (фр. beton) Ра, бетона Гл, тако

и пак (= бик) Je;

д - н. на несну страну ГЉ;

д - т.: лимуната Оџ;

ћ - 3. мазидничар Ум,

ж - 3: здрала Л,

ж - ђе пођегаче (врста шљиве) Џе, поред пожегаче Џе,

к - г. гардбан (фр. carabine) Оџ, из гарубина Оџ, из гарабине (вл.

113) Б, као и смбг мј смок (в. Вук СР 718) Џе, поред карабан ГЉ К,

н - л: дулум (тур. donim) ГЉ, дулума Об, дваес дулума Зе, четрес

дулума Б, дулума Ја Мј Об Хр,

n - б: брем. Ожени се брем теби није драга. Ри, Мислило се о

народу брем се борба вода. Ти.

c - 3. тифус (лат. typhus) Та Љу Мј, тифуса Каш, поред тифуз Ле,

тифуза Ле, тифузари Каш, -

с - ц: раца Оџ, Бр,

с - и детадошмо (аналогија) Вр Џе Вр,

h - m: вет Ја У Кр Б Вл Мј Бо Зе Св. Ти Џе Чу Крч, није у Загреб

вет у Бедград Ја, није да неће вет мора Кр, и дн није могб вет потоком

ГЉ, Не знам, вет рекне се тако Ку, Немам,вет ето Ти, скуnoma P,

уљет Вл.

Декомпозицијом африкате ћ, и губљењем палатално-фрикативне ком

поненте остао је плозив. Појава диференцијалног дијалекатског значаја;

имају је бз, ком и сих, као и их.“

ц - з: у магазину (фр. magasin) Лу;

587 Пецо. op. cit., 96. Исп. супротан процес у источноцрногорском (Стеван. ИЦД

б0) и дубровачком (Решетар Држић 148). Шурмин има веш мј. већ у херцеговачком

(Биљешке 167).
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ц - ч: бачат Мј, бацати Мј, бачим Вл, бача Об, бачи Ле, не бача

До, бачају Мј, не бацају Об, бачи Ле Вл, бацај Мј, забачи Мј, пребаци

Мј, пребаце Мј, поред бацаш Оџ, баца Је До Џе, не баци Ум, бацају Оџ,

бацај Вл, пребаци До, бацаче До.

Промјена ц - и диференцира бЗ. од осталих говора. Већина потврда

је од православних и муслимана из Загорја, двије су из трновског краја,

а једна из Бјелимића. -

ш - ђе пођđвши (аналогија на пођем) Гл.

Ову појаву је запазио и Вук у Ц. Гори (в. Српске народне пословице,

Цетиње, 1836, 30; уп. и Д. Ћупић, Вук Ст. Караџић и Црна Гора, ЦАНУ

16, 20).

За к - () (преко — прео — про) вл. 179.

254. На одговарајућим мјестима овог рада (т. 205, 206, 208 под в,

210, 216 под б, 217 и 226) наведено је више јединица и случајева са се

кундарним консонантима. Тима додајем још неке који нису спецификум

само ЈБ И СИХ.

а) Умеће се паразитско-д-у секвенцу зр: здрак Ду, здрака Та. Ареал

је широк. Сусједна Лепеница има здрела“ а ЈИБ здрак“

б) Ново је и зу; здоговоримо се Д, здоговоре се Гл.

в) Сувишно к има словенска ријеч Ческиња Та и турцизам нишан:

били никшана (тур. nisan) Ти.

Дисимилацијом је, као у ишћ. западне Босне,“ у групи стрпредњо

непчени оклузив замијењен задњонепчаним: наскрaдб Вр. Овоме моделу

прилагодила се и туђица традиција : скрадиција Вр.

г) Нејасно је откуд сувишно р у дитрић Та и спразијо Ло, ни какав је

смисао стимологизирања у дрвља крмак Ја.

д) У ишћ. западне Босне забиљежено је сиграти,“ друге је природе

су: Сириг (мј. Ириг) Ја и создбл Љу из ЈБ.

18. РЕФЛЕКСИ ГРУПА "ST" ("SK"), "ZD" ("ZG)

255. Рефлекси група “stj, "ski, “zdj, ":gj и "sk, “:g + палатални вокал

раздвајају бx. говоре на архаичне и млађе а јужнословенску језичку за

једницу на запад и исток“ Брозовић је на рефлексима ових група (вл.

1, нап. 1) и другим дискриминантама“ ијешћ. иб. подигао на ранг

*** Пав. Леп, 376.

“ Јахић, op. cit., 335. у трстеничком (Јовић Трст. 76) и у Левчу (Симић Левач 215)

је ждрака.

“ B. код Пеца И-шћа 1 252.

601 Пецо, ibid.

892. Ивић Дијалект. 16.

“ Броз. Иjешћ 122-125.
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дијалекта. Неодређену изоглосу за шћ, жђ мј шт, жд нетачно је конкре

тизовао Вуковић“ “Teren između Treskavice, Bjelašnice i Jablanice“

није сав шћакавски (1); шћакавизам у СИХ није муслимански инфил

трат новијег времена него супстрат који ни их, метанастазички таласи

нису потрли у топонимима (2); ни новија Јахићева истраживања“ нису

потврдила индикативне шћакавизме "oko Višegrada”,“ а лексичких или

аналошких фонетизама типа ишће (шћакавизам другог степена) има сва

јб и их.608

Грађа коју доносим, класификована по идиомима и народима, на

једној страни, потврђује основ дијалекатског диференцирања ЈБ и СИХ

(в. т. 9) и изоглосу шћ, жђ мј шт, жд (вл. 10 и карту бр. 5), а на другој,

отклања очекиване непрецизности у тумачењу односа између ијешт. их.

и ијешћ, иб. на прелазном комплексу.

256. Шћакавизам и ћакање у ЈБ иду заједно. Муслимани и католици

су шћакавци а православни шћакавци и штакавци, тј. у првих "stj, "skj“

» шћ (ćћ), жђ (3ђ) а у других још и шт, жд Варијанте Čh, 5ђ нису "osta

tak iz vremena” када су биле раширеније,“ нити су донесене "iz drugih

krajeva",“ него су развијене асимилацијом као у иčhepaj (< истјерај

исћерај – ишћерај) ДБ и 5 ђететом Бо Ра. Рефлекса иј (огњишје)“

нема. Исп.:

1) за муслимане:

a) у коријену: гушћер Ло, гушћерица Ло, клијешћа Ло, пашћица Ло,

прегрић Ло, пртић Ло, ушћаn Ло, шћаn Bу Дур Љу Бе Ло Ка Гл Де,

испод) шћапа Ло, шћапина Бе, шћене Ву Дур Љу Бе Ка Де, ćћене Дур,

шћенад Бе Ло;

према: клијешта Гл, са штаповима Гл, штенац Гл, штета Ло,

б) у суфиксу -иште годишће Ло, грабљишће Дур Љу Ка, граблашће

Бе, дворишће Ло Бе Ка, улишћа Дур, улашћа Бе, улаĆћа Ка, пет улаића

ћела Љу Ка;

према: грабљиште Гл,

в) у итеративима и трпном придјеву гл. пустити, намјестити:

намјешћд Де, најмјеćhó Де, пушћат Ло, пушћају Ло, пушћише Љу,

пушћи Бе, пусhало Ло, пушћил Ка, спушћају Бе, тако и вришћат Ло,

uшћу Ло,

604 Вуковић Бx. типови 23.

805 Вуковић, ibid.

“ Јахић, op. cit., 286-290.

“ Вуковић, ibid. в. и жепа 49.

“ в. код Пеца Гих 91.

699 Скраћенице за групе, ради штедње.

610 Брабец Особине 59.

*“ Брабец, ibid.

612 Вуковић Бx. типови 23.
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према: испуштало Гл, пустили Бе, спуштају Бе, упусти се Гл,

г) у презенту гл, бискати: башћем се Дур, башће се Дур,

2) за католике: -

a) у коријену: шћап Та, шћене Та,

б) у суфиксу -иште грабљиčће Та, дгњаéће Та,

в) у гл. именици: кршећење Та;

3) за православне:

a) у коријену: шћап ОДБЈа, шћене ОДБВБ;

према: гуштер Ле, штап У, штене У;

б) у суфиксу -иште грабишће О, грабљишће ВБ, гддишће ВБ, гддиČће

ВБ, дгњиĆће Ја, данашће Ја, дгњиĆћа Ја, дгњиĆћа Ја, пред дентĆом Ја,

сириčће ВБ, улашћа О;

према: грабљиштеЈе, гддиште Ја, косиште О, огњиште У, дгњишта

ДБ, сириште ДБ, улиште Ја, улпита Ја ВБ, уточиште ДБ;

в) у итеративима и трпном придјеву гл. спустити, премастити:

спусат О, премашћена ДБ;

г) у презенту гл. врискати: вришћа се О.

У свих је жђ мј жд звижђењак Ло, можђени О, можђани ДБ,

звижђим Ло, звижђа Ло, звижђите Ло.

Четири потврде са -um- у муслимана (клијешта, са штаповима,

штенац, грабљиште), забиљежене у Главогодини надомак Сарајева, нису

органске особине ове зоне. Исти значај имају стандардни инфилтрати:

испуштало, пустили, спуштају, упусти се), у којима није било поднов

Љеног јотовања.

Пошто је неспорно да је ЈВ југозападно крило архаичног ијешћ. иб.

говора, а да шћ, жђ има цио комплекс сјеверно од р. Бијеле и СИХ

(в. карту бр. 5), нема више ни разлога за даље оспоравање погрешних

претпоставки о штакавизму Сарајевског поља (вл. 10 и нап. 14-17).

Православни се колебају, али су више асимиловани шћакавци него

аутентични штакавци (шћ, жђ : шт, жд = 2:1). Једино су Умчани у

трновском крају чист штакавски клин на крајњем југу шћакавске зоне. У

православних се још уз рефлекс ић јавља асимилована варијанта čh и

упрошћена č (шћ:ćh:ć = 6:3:1). У муслимана, међутим, уз владајуће ић

чуће се ријекто само ćh (шh:ćh:ć = 12:10).

257. Б8. и ком. (в. карту бр. 5) досљедно су штакавски као их.“

Шурминово их, шћмј етимолошког “stj, "skj и "sk + палатални вокал не

613. Исп. Пецо, ibid.
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вриједи за ово подручје.“ Изузеци су само неколика лексичка инфилтра

та из ијешћ. јб. у трновском крају, аналошки шћакавизми у типу бискати,

те владајући, подновљени итеративи и трпни придјеви, од пустити и сл.

Судбина групе у коријену и афиксу -иште иста је код обје вјере, једино се

више колебају муслимани него православни код фреквентнијег, аналошког

шић.

1) У коријену је годиште Ле, гуштер Ле ГЉ Вл, гуштерица Вл,

клијешта Ле Вл ГЉ, коштица Ле, прегри Ле Вл ГЉ, праш Ле Вл ГЉ,

.yuman Bл Ле, штап Гр Ле Кр Б Мј Бо Је КуХр Зе Св. Ар До Оџ Ти Ра Ри

Каш Д, једном и шчап Гр, штене Гр Ми Ле Кр Б Мј Бо Је КуХр Зе Ар

P До Ти Ра Ри Д, о штенету Ти, штета Вл, штете Ле, штету Ле Ку,

штица Вл ГЉ; тако и изоставштина Је, нараштај Бо, обавјештавајац

Ми, сиромаштина Ми, у сиромаштини Је.

”Изузеци“ из прелазне зоне (трновски крај) не изненађују: шћап Ми

Ду, шћене Ду. Изузетак није ни шћене Каш, камо га је пренио један Му

слиман од Бошњака са којима је радио по Ивaн-планини и Бјелашници.

2) У суфиксу -иште шт је досљедно годиште Ти, гддиште Вл Д,

годиште ГЉ Гр, годиште Вл Пе Ми Ле, грабљиште Гр Пе Ду Мј Је,

гарбљиште Гр О, грабиште Ле, двориште Оџ, игралиште Ду, косиш

те Хр, дгнпште Ле, дгњиште Б Ти, дгњиште Мј Ку, падалиште Ти,

прегри ГЉ, сириште Ку, скупаште Ле, шеничиште Вл, улиште РОџ

Пe Bл, улпита Гр Ми Ра Д, улишта Гр, улашта Хр Зе До Ти Ри Каш,

пет улпшта чела Ку Св Ар; тако и у топонимима: у Племиште ГЉ, у

Срботишту Кр. -

3) У облицима конјугације, међутим, осваја čh (ćћ, ć) над шт с

разликама у фреквенцији по вјерама и типовима пустити — бискати

(шћ:ит = 1,58:1, у муслимана 3,57:1, у православних 1:5). Православни

немају шћу типу пустити а ни муслимани шт у типу бискати. Ре

флекс шћ је граматичке природе, лексички шћакавизми нису се ни довде

пробили а камоли до црногорске Херцеговине.“

a) Подновљеним јотовањем или аналогијом може се објаснити ши (ćh,

c) у итеративима и трпном гл. придјеву.“ Исп.:

у муслимана: намјешћа Гр, напушћа Ра, напушћан Је, напушћана

Је, дmnушћа се Ра, дnnyuhaли Ку, пушћат ГЉ, попушћа Мј, пусha Je,

nдпушћи ГЉ, пушћат Мј, пушћам Ду, пушћа Ра, пушћа Ра, пушћаше

Ра, пусhи Зе, пусhд До, смијеćћд Ар, спусам До, спушћа Ку, спушћа

ГЉ, спушћа се ГЉ, спушћи Ду, спушћи се Св, тако и с опроčhéњем Ку,

пусhеница Зе,

према: пушта Зе, пуште ГЉ, не пушта Хр, пуштили ГЉ, као и:

пусти До, спустио ГЉ;

“ Шурмин Биљешке 167.

*“ вуновић дих 34.

*** ЈФ гv 22-24, Пецо Гих 91-92, И-шћа 1137.



198 Радосав Ј. Ђуровић

у православних само препуштат. Об, препушташ Об, пуштају Ле

Вл, пушти Б, спуште Ле, спуштили Бо, као и искориставали Об, дп

пусте Пе, пустили Об.

б) Према пљескати — пљескам и пљескати — пљешћем“ тип ис

кати (1) искочио је из V (Стевановићеве) врсте код муслимана: ишће Гр,

хришћа Гра (2) код православних задржао обје промјене: иште Об, ишту

Ле Вл, заиште Об — ишћем Лe, uиће Ле. У обје конфесије је: враштат

Ле ВЛ ГЉ.

4) Свуда и у свих је жд даждењак (у православних још и: киша

вац Вл) ГЉ, даждевњак Ле Вл, можданци (исп. Вук СР 415) Б, тако и:

звиждат Ле, звиждим Ле ГЉ Вл, зважде Ле ГЉ Вл, звиждали Ле ГЉ

вл.

258. СИХ (р. Рактиница, Трешаница, пл. Бјелашница, в. карту бр. 5)

је шћакавско-штакавска зона. Православни су више штакавци, муслимани

и католици више шћакавци, а ћакања нема ни једна вјера. Прилике у

СИХ за дијалектологију могу бити вриједне из најмање три разлога јер

показују: (1) да изоглоса ић мј штна југу иде дубље од била Вранице

и Битовиње (т. 9, нап. 17); (2) да околица Трескавице није шћакавска

(вт. 255 и нап. 605); (3) да сви Муслимани шћакавци немају ћ мј. ч.

Да је овдје шћакавизам супстрат предтурског доба“ доказ је секвенца

шћи у топонимима, и у коријену, и у суфиксу -иште. Интерференцијом

говорних особина изгнаних патарена (вл. 17 и 27) и динарских дошљака

СИХ је постала шћакавско-штакавски комплекс, гдје се уз владајуће ић

може факултативно чути и шт. Све ово потврђује грађа. Исп.:

1) за муслимане:

a) у коријену: гушћерица Чу, шћап Вр Чу Ум Л Бр, шћапом Бр,

шћапове Ум, ćhanoве Ум, шћене (= nac) Вр Чу Лу Ум Л Бр, шћенче Бр,

шћенад Бр, -

према: штене (= младунче) Вр Чу Л,

б) у суфиксу -иште: гддишће Чу, гддишће Сп, гддишће Вр, гарбљашће

Чу, дворишће Чу, игралашће Чу Вр Ум, игралишће Лу, дгњишће Чу, са

сириčhoм Вр, са сириčoм Вр, улиčhe Bр Чу, улпића Сп, пет улпића чела

Бр, улаĆћа Вр, тако и у топониму: Репашћа Ум,

према: годиште Сп, грабљиште Л, игралиште Л, клијешта Чу,

прегрш Чу, праш Чу, штета Чу,

в) у конјугацији: враČћат Чу, вришћo Вр, ишћеш Лу, ишће Лу, ишћу

Чу, -

*** Пецо ГНx 91.

618 o судбини група “stj. "skj на јужнословенском тлу в. још: Белић ГД 13; А. Белић,

Прилози историји словенских језика, ЈФ IV. 21-22; Белић Значај 69-75; Бошк. Уn. грам.

84-85; Пецо Н-шћа Г 163-186.
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пушћат Чу, попушћа Л, пушћам Чу, пушћамо Вр, пушћају Чу, пу6he

Бр, пушћа Бр, пуČћи Бр, пушћи ме Бр,пушћала Лу, пушћен Чу, спусат

Чу, спусhд Бр, спусhд Бр, упушћаше Вр, према овима и дпрошћај —

önpoćћај Вр,

према: пуштен Чу; пустио га Бр, дпростај Вр.

2) за православне:

a) у коријену: uhan Крч, шћене Џе Крч,

према: штап Џе, штило (= држалица од какве алатке, нпр. од мо

тике) Крч,

б) у суфиксу -иште годишће Крч,

према: дгњиште Џе, дгњиште Џе, сириште Џе,

в) у конјугацији ишћу Крч, пусhам Џе, пушћам Џе, пушћа Крч,

пушће Крч, спушћи Џе,

према: пустимо Крч,

3) за католике:

a) у коријену: шћап По К, ćћаn K, шћене По К, шћенета По,

према: штап По;

б) у суфиксу -иште грабљишће По, костиће К, улпића По,

према: дгњишта К;

в) у конјугацији ишће К, пушће По.

Индикације за жд нису поуздане пошто су ограничене на двије-три

јединице. Ипак је јасно да преовлађује жђ дижђевњак. Чу, можђани Вр

Чy Ум, можђана Лу, звижђам Чу, зважђа. Чу, звижђите Чу, звижђали

Чу (све М). Имам по једанпут и мождант Л (М) и Крч (С).

259. Секвенца шћ није увијек исте природе ни постања.

a) У деноминалу дрхтати (од дрхат, прасл. drљgњt) чује се само шh

(ćћ) дршћем Зе, дрćће Ми, дpшћу (вл. 240 под г).

б) Асимилационо-дисимилационим промјенама стабилизовано је ић

(ćћ) (< xћ < кћ)“ у апелативу кћи (прасл. * dњkti, стсл. двити) шћер

Л Кр Вл Зе, ćћер Ар (в. остале потврде у т. 240 под г).

в) Промјене у групи хтš (x - c, јекавско јотовање, асимилација),

ако се врше (в. т. 75,79, 223 и карту бр. 7), производе шће — (ćће-) ди

ференцијалног теренског и националног значаја: не шћек Кр, ćћеде Ле,

шћадијагу ГЉ, ćћедијаше Лу, шћела (в. остале потврде у т, 79). Исти

значај има шћу: ućћерај Ми, рашћерали Бо, шћенице Бр, Шћепан ГЉ.

г) Секвенца ић - ствју: гушћа До Ри, чешћу Л, гушћа ГЉ —

позната је и другим штокавским говорима. Ширег ареала су и: ćћánia

“ B. код Белића фонет. 116; исп. и Скок ЕР II 71.
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Св, ćћурам се Ду (асимилација), моште Хр (редукција и асимилација),

јашта (свуда).

д) Према старијем остро у свих је дитрд К, оштрит Зе, надштрио

Зе, удиштрити Зе.

ђ) Свуда је: општина Гл Ја Б Бо Оџ Ум, из дпштине Ми, двштине

(пш»ви) Ду Хр, дпштини Гр Б, општину Гр Вл, на општину Мј, у

дпштину Каш, са двштином У, на општини Ми, у општини О, у дп

штини Дур Ар, дпштине До, дпштина Дур, дпштинарим Л; тако и:

önита Је, општу Б, садпштио Вл, уопште Је Оџ, удвите Је, дпште

Ти Лу, двите Бо. Чуо сам једанпут у Бјелимићима: опћенито (утицај

средстава масовне комуникације) Оџ.

За ић према тур. ћč (башта — башча, бошча) в. т. 220 под 4.

19. ЈОТОВАЊЕ

260. Видјели смо да групе п(лозив) — а(фриката) + je (< 5) имају

изразито диференцијално национално и теренско обиљежје (в. т. 73 и карту

бр. 7). О сонантуј групама бој, мој пиј врj било је ријечи у т. 213-214.

Резултати новог и новијег јотовања у ЈБ и СИХ немају исти значај

за међудијалекатске односе. О дискриминантама јекавског јотовања в. т.

78-91.

261. Ново је јотовање свуда извршено. Немају свега неколика архаиз

ма у ЈВ са старим дублетима вјvј дивје крушке (т. 213 под г) Ву, дивије

крушке Ву (М), судје Та, судије Та (Х), братје Ка (М), Примјера са оби

љеженим морфемом вј типа дјаци, лист је, како је у средњој и источној

Босни,“ нема ни у хаџићком крају. На другој страни, Муслимани у

бз, ком и сих, имају факултативно дивије, диви, дивјач (т. 213 под д) и

кравјег Ум, али то нису архаизми него аналошки рестаурирани облици (т.

214 и нап. 492). Једино је гробjе (т. 213 под a) импорт из ЦХ. У Срба нема

никаквих изузетака. Ако ове изнимке у Муслимана и Хрвата оставимо

по страни, из цјелине грађе се види да свуда по ЈБ и СИХ, и у сва три

народа, владају јотоване форме, које све четири идиома на прелазном бx.

комплексу одређују као претежно млађе, источнохерцеговачке. Тако:

лbј - љ: коље Је;

ној - њ, јасење Крч, камење ВБ Каш Д Џе, камења Ја, за камење

Вл, купљење Ле, крушчање Крч, без одобрења Крч ГЉ, печење Чу, пећење

— пеићење Ка, плашћење Љу, причање Оџ, састајање Вр, снимање Мј,

такмћење Гл, такмичење До, учење Каш, по чувењу Ум;

дbј (здbj) - b. гвожђе Је, грожђе О Мј Кр Лу, ђаво и ђак (свуда), рођак

Гр Ми Чу, рођака Гр Пе ГЉ, за мошем рôђаком Де, троица рођака Кр,

“ B. код Броз. Пјешћ 137-138 и тамо наведену литературу. О хронологији в. код

Пеца Промене 143-187; исп. и Ђуровић Приб, 301.
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теј (стеј) — ћ: браћа ВБ Ми Вл Крч, браће Ло Ка Ду Кр Мј, међу

браћу Крч, полубраћа Кр, лишће Је, телећи (свуда).

262. Гдје сје (< 5) » ćе (т. 81), ту је их.“ ć, у православних свуда,

у муслимана само у бЗ., ком и сих у сјутра. Исп.:

ćутра ДБ Пe Bл Мј Св РУм, ćympe IIе Рад Лу, ćутру Бо, ćympи Пe,

ćутридан Пe, ćympaДан ГЉ, ćympидан Вл Зе, преćутра ДБ, преćутре Д,

према: сутра Ми ГЉ Крч, сутридан Ло. Ка, сутрадан По, као и:

сјутра О Ја, сјутридан Об.

Муслимани у ЈВ имају само сутра ВуЉу Бе, сутридан Ка, присутра

Љу, пресутридан Ло Ка, пресутра Ка.

Међутим, нигдје се не чује 5 у изјутра Дур Та ВБ Гр Де Ду До Ти

Сп Лу. Вјероватно је изутра ДБ Ја (исп. прасл. * utro и "ustro) архаизам

(в. т. 204).

263. Исте су судбине групе -сј-, -зј-(< свј, звј) као сје (< c5). Исп.:

naće Ри, пасу длаку Кр, која Крч, које Вр, којег Пе;

према: козји Вр, козје Пe.

264. Посебни су случајеви новог јотовања у композитама са ићи (<

ити).

У инфинитиву је јотовање досљедно спроведено (тј – m - h) доћ

Ву, наћТа (в. још 29 + 8 потврда у т. 141 под a). У ијешћ. иб, обично је:

дојдем поред дојем;“ тако је и у икавским говорима око Лашве, Врбаса,

Раме и Неретве дојдем, најдем, поред доје, наје,“ а у ишћ. западне

Босне дојдем и дође, али: доћи / доћ.“

1) ЈЕ и СИХ овом особином међу нарјечјима штокавског дијалекта

чине индивидуалност“ из два разлога: (1) секвенце -јд-нема него је само

-j-; (2) ова је особина одређена вјером, тј. имају је као риједак архаизам

само муслимани у ЈВ а католици и у ЈБ и у СИХ. Исп.:

a) у муслимана у ЈЕ (-j-:-ђ-=l:6) поје Ву, поје Ву, стју Ло,

према: дођем Ву Де, дбђеш Ло Ка, дође Ву Љу Ло Гл, дође се Бе,

дођемо Ка, дбђу Бе, не дође Ву, изађем Ло, нађем Ло, пођем Ву, сађем

Ло, сађу Ло,

б) у католика у ЈЕ (-j-:-ђ-=50) дое, дбоше, дбе, дби, наји Та,

в) у католика у СИХ (-j-:-ђ-=6:1) дајете, доју, изде, спјете, саје (Х

2) к;

} В. код Пеца ГИХ 63 и тамо наведену литературу.

* Броз. Пјешћ 138.

* Руж. игзв.42-43.

* Пецо II-шћа 1 158.

* Не могу се смјестити ни у једну Окукину класификацију (в. Окука ГР 66).
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према: изађе К.

Ако се не зна поуздано одакле једанпут изије Ра (М) у Кж., за облике

са -ј- у СИХ може се рећи да су инфилтрирани имиграцијама у СХ.“

2) Православни свуда, а муслимани у бз, и ком., имају само ђ.

дођем ДБ, дбђеш. Ми, дбђе О Ја Ми Ле ККрч, дође О, дбђу ВБ У Је,

дође Вл, дођоше ДБ, дођи О До К, дбђme Пе, изађем Ја, изађеш ДБ Кр,

““ Оџ, наиђеш Каш, пође У, прође ОДБ, прођемо Вл, сађем У, сађе

a.

Рефлекси секвенци -јm, -јд-, дакле, одређени су двама узроцима: пре

лазним положајем ЈВ и СИХу међудијалекатским односима и поријеклом

становништва. Процес новог јотовања у ијешћ. cб. закаснио је у односу на

остале говоре штокавског дијалекта. Доскора се мислило да му је сметња

била само граница слога (по-ити - поу-ти - пој-ти: по-ити - по

ити - поћи);“ међутим, доказано је да ништа мање није ни "фонетска

природа акута”,“ који има остатке и у ЈЕ (вл. 298).

20. СУГЛАСНИЧКЕ АСИМИЛАЦИЈЕ

265. Асимилације сугласника су дјелимичне и потпуне, а најчешће

регресивне.

266. Асимилација сугласника по звучности врши се готово редовно,

аутоматски,“ и унутар ријечи (а) и у везама ријечи (б). Исп.:

а) атресу Л, бекство Ку, бреспослце Дур, козбаша (чује се и: косибаша

Вр) Ми БАр Д Вр, козбашу Крч, лектимациу Кл, мрешцу Бе, напретка

ДБ, потпис Та, потрепштине Бе, џемадбаша ДД, српског Та, зближијо

- До, збурлало се Об, зграбио К, откљућа Ло, датпадало Ву, помосте. Пe,

пасте Вл, сласте Де, траит Ми, ућите По, вазди Вл Мј, дипкле Ло,

б) бок те Та Пе Бе Ја Бр Ку, бок ти дао Зе, бок ти помогo Бо Ум,

да бок саћува Ло, да бок сачува Ми, шез година Ву Каш, па ће сутра бид

боље Ву, донез-да прода Ву, јез богами Лу, јез да је ријетко Мр, никат

се није женио Ка, никат куће Бо, никат се није лијечио Сп, сат ћујем

Дур, сат смо се састали ГЉ, сат код мене Вл, брес кола Лу, бес коња

Ар, брес коња Л, прес коња Ри, прес кострети Ри, прес кровова Ум, брес

шуме Кр, виж главе Ка, искафцаза Ку, ас Кашића Ти, исколаш“на Ја,

tic Коњаца За Ар Оџ, иc Коњица Бр, искрчавине Оџ, ас куће Та Бе Гр У

Кр Ар Ра Лу Крч Бр, искуће КуУм Крч, ис пиштоља Вр, исПодвележја

*** За стање у сјеверној Херцеговини в. Решетaр Шток. 138; Пецо ЦХ 301; Окука,

ibid.

“ B. код А. Белића, Српскохрватске гласовне групе -јm-, -јд- и прасловенско -kti-,

sti u kti, Јф п?17-226, ДИЈС 135-136, Фонет. 104.

*** Пецо и-шћа 1 162, Промене 163-164.

*** Јовић Трст. 66.
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Каш, ас поља ДБ, испушке До Џе, иста крајева ДБ, иc торбе Бо, ис

Трнова Ле, ис Тушила Ум, ис ћасе ДБ, исфабрике ДБ, иc Фоче ДБ ВБ,

tic Фоче Бо, исхаљина Зе, исХерцеговине Д, иc Храснице ГЉ, tic Црне

Горе У Вр К, иc Црне Горе Б, испот камена ДБ, испот крава Џе Вр,

испрет куће ДБ Бо, кот кадије До Ти, кот Киева Вл, кот куће Ка Вл Мј

Св До Ти Ра Д, кот попа Кр, кот пратра Ти, кот Прозора К, кот Фоче

Об, крос кључанцу Љу, крос крпу Гр, крос поље Вл, крос прозор Т. Д, крос

три дана Р, нис кичму Ло, нис коња Бо, дп камена Је, от Канловика

Вл, от коза Ар, дип коже Ри, дип кострети Об, дnт краја Об, дут куће До,

от платна Ти, дn Фоче Оџ, пот камен Св, пот кисак Ву, пот кољена К,

пот кожу ГЉ, nдт пазухо Мј, пот пазухо Чу, пот Плочу Ду, пот путом

Каш, пот пушкама Вл, пот хамбаром Ти, прет кадиу Гр, прет колибу

Л, прет кућу Вл Зе Бр, прет кућом Ти, прет свекром Ја, прет цара Ку,

з батеријом К, з бешике Ду, з Борија Ку, збураздером Џе, з Гајова По,

з главе Каш, з гдведима Вр, з Градне Ум, зграба ГЉ, з дјецом Ми, кат

смо врли Ло, кат су кренули Каш, кат купимо ДБ, кат процури ДБ, кат

се рода До, кат се ували Љу, више се поћупало нек се покосло Бе.

Спорадична и готово безначајна одступања имају:

а) јединице о којима се у свијести чува представа или о редукованом

вокалу или о дијеловима сложенице: двадсет Ву Та ВБ Ја Св, дваде Р,

дођme Пе; шематбаша Чу, одселио Мј, викендце и сл. (в. т. 138);

б) везе ријечи у којих би безвучни с краја прве требало да се прилаго

ди звучном на почетку друге: да бог сачува Је, из Кијева Ду, код комшије

Ар, код хоџе Хр, од које Вр, од своји(х) Бе, пред прољеће Ле;

в) афектиране синтагме: пет година У.

267. За исту слику асимилација по мјесту творбе карактеристичне су

реализације типа:
|-

брежљебица Лу, ижљуба Гл, ижљубимо Крч, ижљубе се Ле, ражљева

(вл. 85) ДО Ја, ражљутио се Ка;

ближњу Гл,

у пошљетку Крч, на Шљемена Ду, пре(ма). Шљеменима Ду, пош

љената Зе, пошљедње Ра, пошље (са nóтље - po tole“ Дур Бе Гр Вл

Зе Ум К, најпотље Пе, најпотље Кр Ра) О. Ка Ја Гр Ле Ду Кр Б Бо К,

пöшљен Ти,

беж ње Ву, беж његове Гр, иж Љуте Св, иж Љуте Св, иж њиве До,

иж џепа Ка, иж џепа Вл, иж њега Ку, иж ње. Де, иж њиa Ло, уж њиву

- Је, уж њиве Ја, уж њега ДБ, уж њиa Ло, уж њиа Хр; ж ђевојком (т. 80)

Ше, ж ђететом Ум, и људма Бо, и људима Вр Бр, ш њиве О, и чоеком

Ду, и чоеком Је, и чоеком Бо Бр, ш њиме Ву Дур ВБ Гр Л Ле Ду Кр Вл

ГЉ Ку Ар Ра Ри Каш Д. Џе Чу, ш њим Ву ДБ Љу Де Зе Р Сп Џе Ум Крч

880 В. код Георг. ЛП 136.
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Бр, ш њимена Ло, ш њоме — ш њом (т. 241), ш ње Вл, ш њима ДБ Бо Зе

Рачу Бр По К, и њtia CB, и његовијем Ри, не шhек (вл. 79),

ме-и-ћина (т. 142 и 240).

„“
-

О фонемама ć,3, ДобИВенHМ асимилацијом у контакту с палаталним

консонантима, в.т. 240 под г.

Помјерањем артикулације сонаната ни л назад, према предњонеп

чаним сугласницима, добивени су ликови: АЊђа“ Вл, јењђа (у књиж.

језику: јенђа, в. Прав. 359) Оџ, за кањby (= за канџију, према тур. kangi,

Шкаљић, Турц. 390, Пецо Турцизми 75) Гр, лоњћићима Ло, у поткуњи

цу (у књиж језику: поткућница, в. Прав. 585; у Вука: поткућница и

поткуњица, в. СР 572) Је, стбљњаке (у књиж језику: столњак, op. cit.,

719) У, страњbyрина Ло, али Санћил Ву.

Прилози једанпут — наједанпут немају нигдје стандардне ликове,

него паралелизме: једанпут До Ра I једамnут Хр Об, наједанпут Б,

одједанпут Мј Ра 1 наједамnут Ра Ум, наједамnут) Оџ. У старијих

информатора дијелови ових сложеница, који чувају своје акценте, још су

самосталне јединице.

Одступања од асимилације по мјесту творбе имају само нестабилизо

вани ликови, који се иначе јављају у више фонетских варијација: изљечиву

(т. 85) Ву, изљуба Гл, после Ло, дељем (= осим) Гл, дасћурана Чу, chepи

(вл. 259 и нап. 619) Крч, с дном сhерком Р, с чоеком Џе; cheао (вл. 75,

79,96, 223 и нап. 280-281) До, chyрит Ду; с њим Бо Лу, с њиме ГЉ Чу,

с њбм Ле, с њима Ка Џе.

268. Раније је наведено више потврда за апсолутне консонантске аси

милације“ у групама: -ду-m + П, -ду-m + A (т. 247) и -3/-c + Ф (т. 248).

Тима обрасцима не припадају примјери за илустрацију исте појаве и

те(к) га је спустио До, ка су дошли Дур, са-смо сишли Та, са-шта знаћи

Ву.
- - - - - - - - - -

269. Даљинском асимилацијом добивени су ликови: ливбром Вл,

исплодалком Џе, као и ћетри вршала Ло, бојујеш Ву. У ИХ је левдлвер и

лавор.“ Према тур. и уđurmak (Шкаљић, op. cit., 630) православни имају:

уздулиши Об, муслимани: уздурише Зе. Туђица лeнгере према ренгел и

сл. (од Копtgen, в. т. 252) није производ асимилације него деформисаног

пријема.

270. Дисимилацијом н на м добило се: лумера.“ Оџ, ополдмоћи До.

За исту појаву у дунум в.Т. 209.

Туђицу резерва (исп. фр. réserve) сви су примили из војничког живота

631 Ова је појава обична и у ИХ. Исп. Пецо ГИХ 95.

*** Стеван. ССХЈ 199-101.

*** Пецо, op. cit., 96.

“ Тако и у их (Пецо, ор. сit., 98).
4
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у стандардном лику у резерву Та Вл Бо До Бр. У ИХ је лезерва“

Даље, појединачне реализације аутоматских закона асимилације и

дисимилације виде се у опису консонантских група.

21. СУДБИНА КОНСОНАНТСКИХ ГРУПА

271. У инвентару консонантских група владају испадања и супститу

ције,“ а у томе се огледа прелазни карактер идиома на некомпактном

бx. комплексу. Принципе дистрибуције са ограничењима илуструјем ка

рактpистичним групама:

-бн-/-вн- Фреквентније је здбница Ар Крч, здбницу Ра, него здвни

ца Кр, али у бз. ком и сих је, као у их“ двноћ Кр Је

До Ри Џе Вр.

бз- Од баова (у Вука збва, СР 222) имам Гог: од) зофа Је. .

-8/b- Дискриминанта. У ЈБ се упрошћава, другдје остаје. Исп.:

настаља ДБ, детаљала Бе, поправна (= поправљена). Ло,

стаљала Љу, са: Врховљани Ду, доживљај Де, забављај Ву,

заборављено Ка, заглављујем Де, заставља Пе, набављају Ар,

настављају Бе, детавља СвТи Вр, детављамо Хр, поздрав

ља се Сп, постављати Крч, поставља Крч, постављају Оџ

Крч, постављај О, постављало О, стављаш Д., ставља ДБ

Б, стављај ДБ, стављали Кр, уставља Св.

-8}{- Типична штокавска особина“ -вн-> -вњ- није захватила

ове говоре. Свуда је: борбеница Ву, равно Љу ГЉ Сп К,

зовнут Бе ДБ Ја Вл Је До Каш Џе Ум По, давно Ву Ми Кр

Зе Д Џе Крч. За лик боровнаком вл. 216 под б.

-6H5- И секвенца -вњ- је стабилна. Говори се: главња Ви Ку Д,

- - - - главња ДБ Гл Б Сп, равњат (свуда), равњаш Ми Мј Оџ

Вр Бр. Дисимилациону замјену -вњ- са -вљ- има једино:

кривљава (т. 216 под б). -

гд-/-гд- Секвенца блажег диференцијалног значаја: у јб. претежно

се чува у облицима (-)гдв, у бз, ком и сих претежно се

упрошћава (в. потврде у т. 80, 94, 98 и 247). Међутим, само

је: дуња (свуда).

гл-/-гл- Не мијења се као у косовско-ресавском“ него је свуда:

глдгиње Ву ДБ Де Кр Ри Чу, пегла ДБ Ло Ку Сп Бр, глув

. 635 В. код Пеца, ibid., и тамо наведену литературу.

“ B. шире о овоме проблему код п. Ивића, Развој принципа дистрибуције фонема

ly cрпскохрватском језику, Киј 2, Београд, 1968, 13-32.

63 Пецо, ор. cit., 95.

638 B. шире Павловић — Стаменковић, Консонантске секвенце у штокавском дијалек

ту, Прилози проучавању језика IV, 75-77. Има је и Левач (Симић Левач 182).

*** Исп.: Алекс. — Вуком. Жупа 301; Симић, op. cit., 181; Јовић Трст. 76.
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-2.44

гн-/-ан-949

-2}+,-

дл-/-да

дм-/-дм

—дсј

-дск

—дств

200-/-жб

зв-/-36

32

-зд

Кр.

Свуда је -гм-, а у бЗ., ком и сих, још и му односу 2:1.

Исп.: богме Ву Љу Пе Ми Ле Ду Кр До Ри Џе, боме Гр Ми

Св, боме До К.849

богно (= кривина) Гр, гној (свуда), гнијездо Ло ВлГЉ Ле (у

Чу: лога“), нагнопм Мј, нагнојио ха Хр, али гњилавица

Ар, гњида (свуда); једном и гњездо Ле.

Редовно се упрошћава: јање ДБ Љу Ле Вл Ар, од јањета

Ми, јањит се Чу. Усамљено јагње је имитација стандарда.

Секвенца се не разбија“ а упрошћава се само у јединици

длијето: длака — длан (свуда), длијето Хр, одлета, али

лијето Ар.

Са владајућим дома — дома (свуда) у јб. и бЗ. чује се

и дма — дма (в. потврде у т. 221). Редовно је: одмичу —

ддмићу, али: Митар ВБ Вл Бо Џе Вр.

Према књиж. предсједник увијек је пресједнак (т. 75) или

преćедник (т. 81) — преćеник Ти. Мј одсутни забиљежио

сам: деути Св.

Нема африкатизације, устаљене су редукције у типу: брско

Ло, љуска (= људски). Мј, приграско Ум, суска — суска Ка.

дсуство (у Ти и урлап) Мј Бо Ти, доуства Ти, руковдству

Б, срдства Об, срдству Хр, по срдству Ву.

Не шири се џ на штету ж као у другим говорима“ Фре

квентније је грм Ле ГЉ — грм ВлЛо него жбуњ Чу, жбуња

ГЉТако и вјежбају се Ка. -

Чува се у коријену звон-/зван-: звоно Вр, звона ГЉ, звона

Та Вл, звонару Пе Кр, званице Гр; тако у: звјeрка Л, узвод

Л, дозволла Гл, звазну (исп. и примјере у т. 256-258) Сп,

као и џезва — ђезва (т. 234) према џевза Оџ.

зглоб Вр.

Чувају је све три вјере у сва четири идиома: браздом Пe,

ваздуха К, Звиздић Ти, звијезда Кр Крч, Маздрак (презиме,

према тур. тizrak = копље) Гр, додичке (= врста коса) Гр,

гвоздена Зе, гвозден Џе, згрозда се (нпр. млијеко) Б, ваздан

(< вас дан) Ле Лу, вазда Љу Мј ГЉ Је Бо Св Ку Ти Каш

Ше Вр, вазди Л Вл Мј Зе Сп Чy.

640 o промјени гн » гњ в. Белић Фонет. 133.

64

* В. Upitnik za ispitivanje bh. govora, knj. 36, str. 102.

*** Јовић, op. cit., 70; Рем. ЦШ 184.

643 B.: Вуковић П.- Др. 141; Петр. ГБК 69; Пецо — Мил. Ресава 284; Симић, op. cit.,

176; М. Ник. Гороб. 664.
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здр-/-здр

-јд

-зј

-3/b-

зм-/-3м

зн-/-зн

-јк

—јм

-К6

кн-/-кн

књ-/-књ

Стабилан скуп. Поред примјера у т. 213 д, исп. и ове: здрав

ља До, здрављом У, здрављем Ку, у здрављу Крч, у здрављу

ДБ, здрав Ву Ле, здравије Вр, здраствена Вр, поздрављање

Крч.

Муслимани га чувају: мејдан (тур. теydan) Ву Ри Чу,

у православних су алтернативне форме: мегдан ДБ Вл и

мејдан О Џе.

Глагол узјахати има алтернативне форме: уђат Д, уђа

Лу, уђаши Вр, уђао Св, и узјашеш P,*ше Bл Об Оџ Вр,

узјаши Вл ГЉ, узјахб Чу. Спорно је ђ”“

За стање у изведеницама од 8д- (изли — изјели) вл. 82 и

240.

Прилог изјутра јавља се само у стандардном или редуко

ваном лику (т. 241 и 262).

За три фонетске варијације (ижљуба — изљуба — изљуба) B.

T. 241 Д И 267.

змија Вр, узмем — узми (свуда).

Испада фрикатив (т. 252 под a) или остаје у знаш Ми

Вл Вр. Усамљен је асимилациони лик жељежницу према

сталном жељезнцу и сл. (вл. 252 под з).

Међу 33 потврде са очуваном секвенцом у апелативу дје

војка: дјевојка — дјевојка (т. 75), ђевојка — ђевојка (т. 80, 1

в и 26), нашла се само једна са упрошћеном: Ђевдка (т. 80,

1. в).

кајмак — кајмака Џе Вр, али у СИХ и камак Џе.

икака У, икаке Л, кака Гр, кака-e? Гр У, никака Б, никака

Св, никакије Ку, никаке Ле, са књижевним: никакве Ву.

Чува се у кнез Дур, сукно Об, од сукна Џе, о{д) сукна (т.

258 б), тако и у турцизмима: текнđд (тур. tekne) О, хакнем

Пе, книју Зе.

Према Вуковом (СР 748) и стандардном (Пров 724) сукња

По, овдје је: сукна“ Ри Џе, сукну Об, сукне Ја.

Секвенца варира и у лексеми књига. Исп.: у ондј књизи

ГЉ, према: у одној книги ГЉ, на дној книги ГЉ.

Дисимилацијом -књ-> -тњ-: кутњавина (ријетко) Ву, али:

кукњаве (најчешће) Бе.

644 B. нпр.: Пецо ГИХ 64; Вушовић ДИХ 17; Вуковић, op. cit., 46; Ђуровић Приб, 305,

НаП. 144.

645 Сукња к сукн + {а (в. Скок ЕР III 359).
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-КС

—К/71—

-ктр

Кћ

—Ки

-Kli

-/1Н

-/1/h

-Мб

—мд

—МЗ

Упрошћава се у романизмима: исплодирком (т. 162 б) Џе,

исплодирала Та, есплодарала; остаје у турцизмима: баксус

(тур. baht-siz) Об, баксузе Ку, ексером (тур. ekser“) У,

ексери Бе, тако и у германизму: цуксфирер Ло.

Свуда је постојана. Исп.: а) у домаћим ријечима: нокти

Ву ВБ Вл Ку Сп Вр, чектала Мј, б) у туђицама: док

тор Је, докторки (т.243 б), али пракчно Ри; у турцизмима:

барјактар (тур. bayraktar) Кр, муктар (тур. muhtar) Дур,

муктара Оџ, чектал (= чекало, в. Вук. op. cit., 849).

електронику Ву.

Према старијем “mћи = двћи“ устаљено је: шћер Ву Л

Кр Вл Бр, шћерку Гр Ми Б По, шћерка Ум, шћери Л Кр

Bл Мј Хр Зе Р, шћера Л Бо, шћерке У, тра шћерке Бр и

шћа (исп. и т. 240 г). Облици: шћер Ар, с оном сhерком

Р, chepи Крч — потврђују да је између xћи (< кћи) и шћи

било сhи. Прије ће бити да је ћер Зе редукција од шћер

него од кћер, кћерки По је непотпуна књиж. имитација.

друкчи Ар, друкчи Ри, друкчии Бо, друкчија Вр, друкчид

Љу, друкћие Ло, друкчие Ву, друкчиг Дур, друкчиe By

Дур Ка Пе Ми Мј, друкчие Ка, друкчије Св, друкчије ГЉ,

друкчије Ри Бр, друкчие Пe Mj.

Разбија се у топониму Никшић: више Нишића Бе, код

Нишића Бе, за Нишић Вл, у Нишићу Мј, тако и: Нишићи

Ми, Нишаћа По, али чакшире — ћакшире (т. 234).

ставно Гл.

н-dсвал Ду.

у абланти Та, али ламбу (исп. тур. lamba = лампа) Де.

седамдесет — седамдес, осамдесет — осамдес (свуда), тако

И: Хамдо Пe.

У ИХ је Ханза“ у СИХ. Хамза Крч, Ремзија Вр.

-мк-/-мо-/-мч- У свих је: момка Гр Бр По, момка Сп, од момка Крч, c

мл-/-мл

момком Бо, момке Оџ, момкујем Бо, сламку Ло, момци

Дур Љу Ка Гр Ти Ум, момци Љу, момци Ми Мј Бо Џе

Чу К, с момцима Вр, момће Гл, с момчади Бо, замдмчијо

се Ка, једном и монци Зе, а редовно: крнка УГЉ, Крнци

Крч.

Чува се старије стање: млијеко — млијеко — млијеко (т. 58

60), млин Гл ВлУм Крч, два млина Лу, из млина Ми, у

“ B.: Шкаљић Турц. 266; Пецо Турцизми 55; Скок ЕР I 488; Вук СР 158; Прав. 279.

*“ Белић Фонет. 133.

*** Пецо ГИХ 93.
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мљ-/-мљ

мн-/-мн

— МН5

-МС

- M111

млин Ја Гр У Ду Кр, под млином Кр, млини ЈеУм, млана

Је, из млина Ум, млине Ду, у млинама Је, млинар Кр, млио

Крч, умлачи се“ Џе, шимле“ Ми, али акшанлук (тур.

akšamlik) Гл.

Нема трагова асимилације. Свуда је земља Ја Л Д Џе

земље. Ми Ле Кр Мј Хр Ра Бр По, до земље ГЉ, земљи

Ду, земљу Ти, на земљу ГЉ, у земљу Каш, у земљи Гр Сп,

земљуpина Мј, земљорадндм Мј, мљекар — мљекар — у м

љекару — мљекара (т. 85), земљена Ло, замљане Гл, земљене

Мј.

У бр. 17 и 18 остаје (вл. 166). Из СИХимам: осамлес Крч.

Међутим, у другим јединицама владају дисимилационе

форме. Исп.:

a) за много (мл:мн=3:1), млого О Дур Ло Ја Пе Л Кр Вл

Об Хр Зе Св Оџ Д Ум, млога Зе, млогу Та Мј, тако и

намложило се Л, према: много ДБ ГЉ Бо Об Ти Каш Крч,

множе се Ву;

б) за Исг личне замјенице 1. лица (мл:мн=1:3) за млом

ДБ Вл, преда млом Вл, са млом Кр Сп Бр, према: за мном

Ду Сп, за мном Ум, пореда мном Сп, са мном Ја Де Л Ду

Мј Бо ЗеКаш Вр Лу Ум К, са мном Ти,

в) за гумно (внмн = 3:1) гувно Вр, гувно У Мј, на сред

гувна Гр, на гувно Ло До, на гувно Ја Гр, по гувно Гр, на

гувну До, према: на сред гумна Гр, на гумно Ле, на гумно

г) за остале стравнице“ Кр, стравнице Б, према: наја

мница Кр Бо, замна Ка.

сумња Вл, али посумљаше Об, сумљам Гр, сумљиво Бр.“

занска Св, деанстo“ Крч.

Досљедно се мијења у -нт- у ЈВ, други идиоми имају по

неки изузетак старијег стања. Исп.: запантио Ло, запан

тио Ра, запантило Вл, пантам Вл Мј Је До Чу Крч К,

не пантам Кр Је До Вр, панташ Ло, пантамо ДБ, рас

планта се Бр, упант(ити) Је, упанте Об, упантио Та Гр,

упантијо Д, упантила Та, упантила Бо Сп Вр, према:

649 у централној Шумадији: умначи се (Рем. ЦШ 181).

“ B. код Вука, ор. cit., 868.

651. Тако и у ИХ (Пецо, ор. cit., 97). Дисимилације мн » мл или внима већина

говора штокавског дијалекта. Исп. нпр.: Пецо, ibid., Алекс.-Вуком., op. cit., 300; Рем.,

op. cit., 184, итд.

52 Назалну секвенцу -мњ- избјегава сав штокавски дијалекат. В. о томе Павловић —

Стаменковић, op. cit., 98; Вуковић П-Др. 28; Вушовић ДИХ 27; Рем., op. cit., 192.

*** Исп. Пецо ГИХ 93.
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-Mlf

—мци

-At ul

-Н6

—На

-нд

-НЗ

-НК

-НС

—НСК

—HIn

-/1k

пc-/-пс

запамтио Кр Бо, запамтијо Вл, запамтио Св, памти Ти,

не памтим Бр, не памти Ум, упамти Ум.

Умчани Ле.

канџија Крч и камџију В (в. и т. 267).

Паралелизам -ми-:-нш-(5:1) у коријену комши објаснио је

Пецо.“ Ни у ЈЕ ни у СИХ ово двојство нема географију.

Тако се према: комшија Об До Лу Бр, комшиа Кр, комшија

БАр, комшије Кр ГЉ, комши? Ле, комшију Дур, с ком

шијом Мј, комшије Хр Ти, комшије Вл Хр Ра, комшиe Хр,

комшија Сп, комшија Џе, с комшија(ма) Ми, комшилук Ле

Хр, у комшилуку До, чује и коншија Гл, Лу, коншију До,

коншилук Крч, у коншилуку Крч.

ивалид Је, ивентар Хр и инвалиди Ти.

гајга Оџ Д Крч, гајге Хр, офијеери Бе.

комадант (свуда), али командирај Ло, тако и срндаћ Пe

Де Оџ, срндаћа Л Б, срндаћа Б, о срндаћима Оџ.

Међу владајућим. пензиа У, пензије Р, пензиеУ Ра, пензиу

БК, пензиу Је, у пензију Чу, у пензиу Гл Гр Св, у пензии Гр

Ра, пензиско-ивалпском Об, белензуке (тур. bilezik), нашла

се и пемзију Б.

од Ајкице ДБ, бајке Вр, бајке Лу, белгијонка (врста пушке)

ГЉ, Далматајка Ву, дпајци Та Љу, дпајке Сп По, дпајке

Љу Ле,у перцулајки Р, пјејку Ка, плајке Каш, севдалпијка

Бе, Хајко Зе, Цигајки Де, чајку Дур, чујком Об.“

инсан — инсана и исана, иксан (т. 210), али шамса Де.

Најчешће се не мијења. Исп.: женскиње Ле, женскđдија К,

кахвенски Оџ.

винта (њем. Gewinde; B. PjСАНУ 2, 638) Крч.

Разбија се, као у другим говорима,“ дисимилацијом или

редукцијом, али и остаје. Имам: клувко Пе, клувко Пe,

клувка Л, дклада се Ум, као и клупко По, у ну шипку Де.

Редовно се упрошћава: сује Бр, сују Ти, деовала Вл, једном

-nc-> -пц-: anцолут“ Сп. Међутим, тепсија има и -nc

и —вс-: тепсија Ра, тепсију Крч, тепсије ДБ, тепсие Ја,

тевсија Хр, тевсију Лу, у тевсиу“ У.

*** Пецо, ibid.

“ B. код Пеца, ор. cit., 94, и тамо наведену литературу.

656 Исп.: Пецо, ор. сit., 98; Вуковић П.-Др. 38, Вушовић ДИХ 27; Рем., op. cit., 192.
657

“ У Шумадији опцују (Рем. ibid.).

658 Исп. у тур. tepsi (Шкаљић, op. cit., 611; Пецо Турцизми 128).
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пт-/-nm

пч-/-пи

пш-/-пш

—/71II/71

-р}}{-

свј-/-свј

свр

ск-/-ск-/-сц

скр

cл-/-сл

- Свуда је тица Ву Ло Л, ни тице Ку, тицу Ку, тичица

Ку, али: лептир Ву, лопта Ву, лопте Ву. И овдје је, као

у ИХ.“ Автовцу Об. Међутим, у лексеми хевта -nm->

-вт-: хевта Гр, евте У, хевту Ло Гл, по евту О.

Недосљедно пч-/-пч-> ч-/-ч-/-вч-. Исп.: челе Оџ, челе Мр

Ти, чела ОВБ Ми Ле Ку Вл Св Ар Ти Каш Вр Бр, ћела Љу

Ка, зучасти По, са пчеле По, пчелије Оџ, као и: ковчам

Сп, ковчали се По, са: копчат Сп.

Нема потврда за африкатизацију; пш-> ш-досљедно, -пш

X -вш- или остаје. Свуда је шеница Ду Ар Крч, шеница

К, шенца ДБ Об Крч, шенице Ду, шенице Ја, шeнцу Та,

шенични Ја, шeничнијем Џе, али се са: љевши Крч, љевшега

Љу, љевше Ку, чује и љепши ДБ, љепша Ку, љепше Џе.

Свуда је општина — уопште, у бЗ. и: овитина — уовите

(т. 259 ђ).

хеметички Ву.

О судбини скупа свВ-у основи свbд- (свједок — осједочит,

ćедок — noćедочит) вл. 73 и 81. в.

У свих је шврака (праслов. "s(v)orka) Ло Ле Вл ГЉ Чу,

али: сврдо (праслов. "svbrd-blњ) или "sљ-vbrt-lo“), тако и

у топониму. Швракино Село (код Сарајева) Гл, у Швакину

Селу (исп.: Крампа, лопата — наша је парола, Швракино се

село изграти мора) Оџ. -

Чува се свуда: даска К, даска Љу Ка Ле, даску Р, по{д)

даском Ум, са даском Бр, на ондј дасци Џе,у једној даски

Зе, притискујеш ВБ, али се у бз, и африкатизује: дđцка Ар,

дацке Ар, дацке Зе, дод) дацка Ле. Међутим, устаљено је:

шкатула — шкaтуле Ум.

Према стислов. скрипати (исп. лат. scribere) је шкpana

— шкрапе (= пећина у стјенама) Ум, у шкрипину Ум, низа

шкрипе Ум.

Остаје у: благослов Кр, јасле Кр Мј, на јаслама Оџ, славе Џе,

cлиске (= залиске) Кр, сломио Ра, слушај Кр, прдслављало

се До.

Од старијег слива увијек је шљива: шљива Ар К, и шљива

Кр, шљиве Кр, на шљиву ГЉ, шљиве Ву ДБ Ја Ле Кр Џе

Крч К, шљиве Кр, шљиву Кр.

Глагол мислити у бз. има и -c- мј. -сл-: мислити Ло,

мислим ЛГЉ До Оџ Вл Об Хр Ти Каш, мисли Ти, мислио

*** Пецо ГИХ 98.

880 Скок ЕР III 374-375.
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-C}}{-

СН

С/71

—Ст

-Ch11

Ар, мислило се Ти, измислам До, али и мисам Љу Пе Б

Је, не мисам Ле.

Боље се чува архаично пјесна (отуда у Вука: пјеснарица)

него новије пјесма (вл. 73, 217 и нап. 504).

снимит Д, снимати Пе, снимаш У Сп, снама Та Мј Лу,

снама Ра, снимају Пе, снимд Об, снимио Пе, снимали Та

Б, снимање Пe Mj. Тако и у снијег — снијег — снијег —

снијег (т. 52, 53), è(д) снијега — на снијег (т. 65-68), а у бз.

и ćњегови Ја Д.

Африкатизацијом ст-> ц- у цебло (= стабло) - цеблу Де,

на онај цебо Де; једном и с-: по онијем себловима Де.“

Иначе се чува: по старбс (в. Прав. 87-88, 562) Ву Ра, став

љаш Д, али: слање мј стање Ти. Према лат. studere Чешће

је: штудирам Де Ум, штудард Ку него студира Ку.

Придјеви од именица на -ст имају алтернативне форме:

болестан Ву Гл До, жалостан Вл, и: болесан Кр, и болесан

Кр, власан Лу, радосан Крч. У другим типовима секвен

ца се досљедно чува: у листу Л, могућности Ву, раста

Кр, растова Кр, растове Ја, по растовима Кр, храстовина

ГЉ, храстовине До, чистина Зе, чистоћу Бр, храстов Ву,

растови Џе, храстове ГЉ Ар, чиста Хр, чисту — чисту

Бр, ћuсте ВБ, чисте Гл, чисто Ја Д, двјеста Ка, триста

Ми Ле Бо, јесте Ло Ми Ар До, јести (чешће је: јес, вл.

259 б) Пe Ле, појести Вл, почастим Ја, поћасте се Гл,

почиста Лу, пусти (в. пушћи и пусhи у т. 255) Гл, чиста

се Ја Џе, чисте Св, чистили се Гл, често Бе, тако и у

dУгусту Ву, специалиста Та, цистерна Лу, јастук. Оџ. Од

опростићеш редукцијом и асимилацијом дошло је прдĆћеш

(т. 240 г).

Упрошћавање -ст је позната појава у штокавском дијалек

ту.“ У ЈВ и СИХ није досљедно остварена (-ст:-c = 1:2).

Нема чињеница, као у ЈИБ,“ за диференцијацију по вје

рама; закључак проф. Ивића“ да је "у јужним крајевима,

све до Мостара и Сарајева“, -ст упрошћено — остаје ако се

занемаре примјери у којима је ова секвенца враћена ана

логијом. Свуда се, и у свих, по ЈБ и СИХ са: болес Ву ДБ

Bл Мј Об Ри Пе Кр, влас Је Каш, за влас Љу, глупос Мј,

дужнос Је До Ра, дужнос Св, жалос Бo Је, искренос Л, кос

661 у западној Херцеговини је: цđбо / цабло, у ЦХ : цабло и цакло (Пецо ГЗХ 145).

Први претходи метатеза.

*** За стање на јужном крилу в.: Пецо ГИХ 105-106; Вуковић, op. cit., 32; Вушовић,

°še cit., 31; Шурмин Сарајевски 194; Јахић Босна 316-317; Станић Ускочки 135-136.

“ Исп. Јахић, op. cit., 316.

664 Ивић Дијалект. 136.
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. —C/718

-CrnЛи

стр-/-стр

тк-/-тк

-тн

—frick

-InC6

-ћн

Вр Ум, крс Ја Вр, лас Ја Хр До, лас по лпс ДБ, дружни

лас Дур, на лис Кр, мас К, милдс Ле Крч, могућндс Је, мос

Гр, плас О. Љу Ја Кр, у плас Гр, прс Ву Гр Де Ти, радос

Кр Бо, расОб, под рас ГЉ, сипљивос Зе, старбс Вл, по

старбс Ву, храс Ву, час Ра, час Ми, може чути и: брст Ло,

вијест Ву, власт Дур Каш, кост Ву, крст К, ласт Ву Ло

Ја До Ум, могућност Ку, националност Хр, одговорност

К, пласт Бе, прст Ву Љу Ми, раст Кр, специалист Та,

част Та Пе, храст До, чист До, ћаст ДБ. Једино је плозив

уклоњен из шест: шес Љу Ло Де У Л Мј Је Оџ Ра Џе Чу

К, и шесУ Ду Ку Р, до шес Кр Ра, до) шес Кр, пе-шес Ву

ГЉ Бо Је Зе До Каш Сп, né-ис Б За стање у бр. 11-9 в. т.

166.

учестово Вл.

dсму Сп.

Старије -стр.“ – -штр-у: дитрит А, битар Ар Ра, ди

трија Ар. Свуда је дод) стра Ја, страшив ГЉ, стригле

се Кр, тако и Аустрија Чу. За -стр-» -скр-вл. 254 в и

Нап. 600.

ко, ако, неко (т. 93), нако итд. (свуда); каница Љу Гр,

каница Ри, каница ВБ, канца Та Гл, канце Ле, канцу Ле,

али: ткат Ву, ткае Џе, ткае По, ткај Ра Џе, дпки У,

дткај Ти Ра.

Ракитница Лу Ум, Ракетнца — Ракитнце (т. 138 2a),

Ракитица (т. 251), на Ракитници Ум, али и: Ракинца, на

Ракиници (т. 251). Придјев од љето је као у књиж. језику.

љетња — љетње — љетни (свуда); једном и љетне одијело

Та.

Африкатизација је искључена; досљедно се упрошћава на

-ск- у Совеском Савезу Б, Хрваска Је, Хрваске Ло Ка Ти,

Рваске У, свјеска Ми Каш, свеска Гр, свјеског Бе, свјеском

Ти, хрваска Та, рваске Гр. Имам једну деформисану туђи

цу: аператском (= oneрaтoрском) Ку.

упуство — упуству, песто, девесто (свуда).

Забиљежио сам божићна Ло Ле Вл Чу и божићњи ГЉ,

сретан — сретна Ло Ле Вл ГЉ Бо Чу, сретну ДБ.

Редовно је: воћњак (свуда).

Траг -ћњ- - -тњ- сачуван је у ликовима: поткоњице (=

поткућнице) Ти, у поткуњицу (т. 267), у поткоњицу Ти,

поткуњице Пе. У ИХ је кутњица“ Појава је позната и

“ о судбини-стр. у штокавском дијалекту в. Симић Левач 174, нап. 206.
6

66 Пецо, ор. cit., 97.



214 Радосав Ј. Ђуровић

другим говорима.“

хв-/-xв- У посебном дијелу рада (т. 224-225) имају 152 потврде за

хв-/-хв- у: хвала, дохвати, кафа и сл.

Х/71- За хт- у облицима гл. хтјети в. т. 73, 96 (нап. 280-281)

и 223 (нап. 517).
-

цр-/тр- Старе групе чp/чр-замијењене су са цр-/mp-: трешња (т.

93), цријево (т. 61), Црнога вра Ло, у Црном вру Ка, ис

Црне Горе У Ри К, иc Црне Горе Б, црније Ум.

Карта бр. 10. Група -чн- у говору Муслимана ЈБ и СИХ

ЛЕГЕНДА

О -ин- и -шн

9 -ин

667 B. нпр.: вуковић, op. cit., 48; Вушовић, op. cit., 28; Пиж. Кол. 102; Симић, op.

cit., 199; Алекс.-Вуком. Жупа 300. За објашњење в. Slavia XI 594.
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—ЦК

-ЧН

Не мијења се (ћ или ч“ мј ч, вл. 234, по ЈБ, друге је

природе). Тако се међу мачка ГЉ, маћку Дур, мачке Д,

мечка До, мечкиња ГЉ, мечке Оџ, рукачку Ум, ручком ДБ,

тачку До, точкови Кр, точкови Крч, височки Бе, височка

Ја, влакачка Ја, војничку Ле, дугачка ВБ, дугачке Ја, жуно

ваћком Ло, ловачко Де, пјешачка Ле, сељачко ВБ, сељачко

Ја, сељаћке Де, херцеговачки Бе, доцкам Гл, дочко Гл, доц

кала Гл итд., као и бачкија (исп. тур. bicki = сјећи). Ти,

бачкијаши Ти, учкур — учкур (према тур. učkur) По, нашло

само социјалишког Б са -шк- мј. -чк

Свуда је: чланак (talus), члан, чландва. За старије чловbк

(човјек — ћовјек, чоек — чоек — ћoек — човек, чојек — ћојек)

В.Т. 73, 93, 182 И Нап. 452-453.

Дискриминанта националног обиљежја а међудијалекат

ског значаја. У православних и католика остаје, али се у

муслимана, само у јб. и бз (карта бр. 10), мј -ин- чује и

-ин-. Исп.:

1) у муслимана:

a) jб. и бЗ.: замачником Ку, за ковачкце Бе, брач на Бе,

калдрично Ми, личнеТи, матичног Хр, млијечни До, обич

на Гл, обичну Ти, дбичније Гл, облачно Ву, пластично

Св, коначно Бе, недбично Гл ГЉ, дбично Хр Ар Оџ, одли

чно Мј, породично Ти, прилично Ву Гр, прилично Гр,

приличние Љу, руино Хр, седмично Хр Р, слично Мј Оџ,

тачно Бе Хр До Оџ Ти, тачно Бе Дe, mäћно Ло,

према: амиџишна Зе, братишну Ми, у матишни уред Хр,

недбишно До, дбишни Ву Љу, дбишнд Дур, фалишна Де,

званишно Бе, мјесешно“. Р. недбишно Гл, необишно Дур,

дбишно Ар Ти, дбино Гл, ташно Бе,

б) ком и сих: научни(х). Ум, памучне Вр, пластичне Ри,

ручна Л, лично Ум, мјесечно Чу, обичније Ум, пракчно Ри,

ручно Ри Д, тачно Вр;

2) у православних и католика (свуда): ручник ДБ, доична

Ше, дбична Џе, обично Ја, ручни У, слична К, тачном Та,

шеничнијем Џе, дбично О Крч По К, прилично Об, слично

Ја Ле, тачно Та Ле Об Дже.

- Вуковић претпоставља да је -чн- - -шн- досљедније “u

okolini Trnova”“ него у Крешеву и Лепеници. Шурмин,“

*** Овако и у западној Босни (Пецо И-шћа I 242).

669 Вуковић Кр-леп, 307; исп. и Ваљ. Вис. 342.

670 НШурмин Сарајевски 195.
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— Ч/71

шк-/-шк

—ИЛ

-lllHњ

- LIIC/116

- uијm

—1/11/-

Брозовић“ и Јахић“ ову групу немају гдје би требало. Из

новије литературе се види да је -чн- - -шн-босанска осо

бина (имају је Високо,“ цијела сјеверозападна, сјеверна

и сјевероисточна Босна“ и ишћ. западне Босне“).

Аналошку замјену -чм мј -ин- (почму: узму), потпомо

гнуту дисимилацијом,“ имају сва три народа, спорадично

у јб., бз. и ком., чешће у сих: почнем Ум, почнеш У, почне

By Љу Бе Ле Ку Оџ До, поћне Ло, почнуУ, nóћну Ву, почни

Пе Бр, поћни Де, али и: начме Џе, начме се Џе, почмам

(према: почмем) К, почме Крч По К, почму ОТи, једном

и: пошни Ми.

нарочто Љу Б Вр и нарошто ДБ Гр.

вашка (саnis) Ле, вашчина Вл, Љубушког Ка, дикобица Ло,

шкапи Сп Џе, школе Гр Св, д{д) школе Св, у школу ВБ Гр

Ми Бо По, у школу По, у школи Гл Кр Св. Оџ, у школи

Св, школа Ти, школд Св, школали Ра, тако и: фришко —

фришко ДБ, као и ешкију Сп, пешкир Крч.

дбило Та.

гддишница — полугодишница Кр.

друштво Ми Л Бо Р, друштва ДБ, у друштву Де, друштвен

Л.

вјеш Је и вјешт Та, али вјешти Ар.

пашчеДо Ум, пашче Вл, пашчадТи, ни пашчад Лу, Грушча

Ти, од Грушче Оџ, пушчанд ГЉ, у дичинцу (према тур.

asci, ahgi“) Гр.

За башча и бошча в.Т. 220 под 4.

22. СУГЛАСНИЧКЕ ГЕМИНАЦИЈЕ

272. Консонантске геминације у босанским говорима су и даље те

оријски проблем.“ Проблем је још већи што сви муслимански говори

овамо нису испитани, а не знамо ни стање у Санџаку, тако да се не могу

одредити геминатне варијације нити дати одговори на питања о узроци

*“ Броз. Иjешћ. 140.

*** Јахић Босна 295-302.

“ Ваљ., ibid.

*** В. БХ ДЗб II 94, БХ Дзб v 158.

*** Пецо, ibid.

*** Има је и СБ (В. Броз Фојн. 173).
677

Шкаљић, op. cit., 192.

*** В. о томе шире Вуковић Међујез додири 162-163, Жепа 53; Пецо Ут, тур јез.

141-145; Јах. —Тош. Гем. 77-94; Јахић Босна 319-335.
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ма и природи ових појава. Тим чињеницама је одређен и карактер овог

прилога.

Компактне зоне са геминатним изговором консонаната има једино

JИБ.“ Неспорно је да су геминације "unutarjezičke, sistemske vjerovat

noće”.“ Али, у ЈВ имају неколика типа геминација, а све нису исте

природе, нити су све спорне. Диференцирају се четири типа: постредук

цијске (доселли), култне (џенназа), бројне (једаннес) и скупне (нн к дн,

њњ < дњ)“. Прву имају све три вјере (свуда), другу и трећу — само

муслимани (свуда), а четврту, такође, само муслимани у ијешћ. jб, и

ијешт. бр. (карта бр. 11).

273. Гдје су синкопе и (т. 136,138-139), е (т. 155) и a (т. 153), обичне

су у свих и постредукцијске геминације у категоријама:

а) именица: дјетта Дур, за планну Оџ, на планну Љу, на планну До,

у планну Дур Ло, планне Каш, плањњаци (исп. и: планињака — плањака)

Љу, сланна Та;

б) замјеница: неккав (чешће је накав и некакав, т. 175 и 399) Ти,

некку Ву, никкав Дур, никка Ло, никким Ми, никкви(х). Об,

в) глагола: дозволла Гл, доселло се Бр, доселло Каш Сп, доселли о вб

Ја Пе Об Је Ти Ри По, извалли Зе, изграт“. Гл, желло Бе, згулли ГЉ,

издијелло се Џе, издијелло ДБ, издијелли (т. 54) Ти, изгулли Бр, иселли Ја,

населли Ар, натулло Де, оселло У Кр Зе По, оселли Ум, обдлла Бр, палли

Бе, подијелли се Пе, помолле ДБ, nonnajДе Вл, раззнае Ми, раселло се

Об, ратт. Ми, развалли Зе, развалле Лу, раселли Ву;

г) ријечца: јакко Ри.

274. Култне геминације су имитација страног изговора. Према томе,

неспорно је да су оне адстрат. Имају их само муслимани, претежно у тур

цизмима обредног култа: мили Аллаху Ду, шућур Аллаху Бе, аллахами

Ум, аллахиманет (= довиђења, исп. и: лахиманет До,) Ду, dКшам халла

(в. и: акшам хdjрбсум, алах разосум, алах разио, т. 320) Љу, џенназа

(у католика у ЈВ. Ђеназа, т. 234 3б) Хр Ар Вр, на џенназу Св, тако и:

ћуллахе Д, илла (тур. illa = свакако) Де, ма па хилла згазит ме (т. 106).

275. Код бројева геминантан изговор се чује само у једанаест а никако

дванаест, трин ЈИБ“ једаннес — једаннеста — једанне
у , тринаест као у :“ једаннес — једаннеста — једаннеску

(в. потврде у т. 162). Ријекто ће се наћи који Муслиман да тако не говори

(нн:н = 8:1). Могуће је да је овдје адстрат само потпомогао конзервацију

архаичног изговора из облика кедан, на десалте.

276. Групе дл и рл су стандардне. Сви говоре: долука Гл. Ми Де Л

Кр Мј Об Је Зе Св. До Ти Ра Каш, седла Кр, видла — видло — видли (т.

*** Јахић, op. cit., 328-330.

889 Јахић, op. cit., 331.

“ Посљедње се јављају само у сугласничким скуповима дни дњ

“ в. код Јахића, op. cit., 320.
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138 2д), карлица (чешће је шкanu).“

277. Дискриминирајућим геминацијама националног обиљежја а ме

ђудијалекатског значаја у групама дн, дњ посвећена је специјална пажња.

Позната су три могућа модела реализације секвенци дн, дњ: (1) групе

остају, (2) испада плозив, (3) мј 0 развија се сонант.“ Споран је трећи.

Прилог рјешавању овог проблема може бити обимна грађа, класификована

по народима и идиомима.

Карта бр. 11. Група дну говору Муслимана ЈБ и СИХ

О -

f" AABАтичево

ЛЕГЕНДА

с дн, 9н, нн, н

О дн, дн, н

278. Дискриминанта дн различито се реализује. Православни и

католици имају свуда: дн, дн, н{15:1:2). Муслимани су некомпактни

“ У ЈИБ: балуку, каллицу (Јахић, op. cit., 328).

*** Јах-Тош. Гем. 78, нап. 8-10.
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(в. карту бр. 11); у јб. и бЗ. је дн, он, нн, не4:1:2:3), а у ком и сих само:

дн, ан, н{61:1:11). Три су резултата овдје битна: (1) геминацију имају

само муслимани у ијешћ. јб. и ијешт, бз.; (2) геминантни изговор нигдје

није општа појава у фонетском систему, тј. нема ни једног муслимана

који говори само јенна; (3) лијева обала Жељезнице није зона изразитих

редукција нити се оне овдје чују у православних“ Што се даље иде од

Сарајева ка југу, геминације све више јењавају да би потпуно ишчезле

пред Комском жупом. Исп.:

1) у муслимана:

a) jб. и бз.; у нну Мј, вренни Ми, највернна Мј, гланна Љу Де Мј,

јанна Љу Де Ку Ар, јанна Љу Л, јенндгМи Де, јеннога Ду ГЉ, за јеннога

Ло, за јенне Оџ, на јенном Ку, јенна Ву Ло Гл Ми Де, ни јенна Ти, јенна

по јенна Де, јенна буква ГЉ, јенну Вл Гл Ду Ку Ар, ни јенну Љу, под

јенном буквом Л, у јенној плани Ми, јенно Љу Ар Л, јенне Љу Де Л,

даннеш Ми, данне Гр Ми Ку, затребанне Ми, огланнијо Ар, дннеćће те

Ку, дннијо Љу, јенном Де, јеннако Гр Де Ду Ар; тако и: ко-ннас Хр,

ко-ннас Хр;

према: зајеница Гр, занци Ло, меник Ду, до поне Зе, сјеницу Де,

глана Гр Ми, заеничку Ду, јане Де, хлана Гл, јендга До, јендг Гл Гр Ти,

јеног Ву, с јенијем Зе, јени Оџ, јена Ву Ло Ка Гл Де Зе Св. До Оџ Ти,

јена честа ГЉ, ни јена Гр, јене Св, од јене Мј, јену Ву Ка Гр Ми Де

Ду ГЉ Ку Зе Оџ Л, у јеној Св Оџ, јене њиве Де Оџ, јено Гр Де Ду Мј

ГЉ Хр Оџ, јено по јено Љу, у јеном Св, дане (= дадне) Хр, дани Св,

запане Св, испане Ло Гр, днесе Де, панем Ло, пане Бе Хр Св, погленем

Ка, поглену(x)Зе, препане Л, упaнем ЛоДу, упану Хр, зајено Ло Зе, зđено

Љу Де, зајено Гл, јеном Гр Мј Хр, дносно Ло Хр, одјеном Л, свено Бе

Гл Гр Де Зе, слобоно Је Оџ; тако и: ко-нас Хр;

код једног Ми, на једном Бе, једна Де Мј Зе, из једне Зе, ни једне

Ку, једне Ми Ар, једну Ду Ку Хр Л, једну вече Мј, једно Де, једни Ло,

знаднемо Ву, донијела Ку Св, поднио Ву, једнако Гл Зе, једном Ка Зе,

тако и код нас Бе Хр,

на дневницу Хр, дневнице Хр, медник Ду, на дну ГЉ, у дну Дур,

подне Љу, ćедници Л, гадна Ло, гладна Дур Ду Је Хр Зе Св АрP До Оџ

Ти Л Ми, згодније До, задна сат Ву, јадно Ми, наднешено Дур, сусједног

Гр, једна Дур Ву Ка Ду ГЉ Је Ку Хр Зе Св РДо Оџ Ти, једна точило

Оџ, једне Ка Л, преко једне стране Св, једној ГЉ, једну Дур Ву Ду ГЉ

Хр Р, под једном Ти, у једној Ку, у једној даски Зе, једнде Дур, Зе, једндга

ГЉ Ар, ни једног Оџ, једно Дур ГрХр Р. До Ти Ву, уз једно Де, једни Бе,

- једније До, дадне Ву Р, дадни Ву, доније(mu) До, однесе Хр До, однесемо

Хр, донијо ха Је, донио Је, зđедно Ду До, заедничка Ду, једном Дур Ми

ГЉ Ку Ар Р. До Оџ, једнако Зе Св, слободно Хр, неопходно Хр, сведно

685 Исп. резултате Јахићевих истраживања (Босна 328-329; в. и Јах.-Тош., op. cit.,

83-84).
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Ву, чудно Ти, тако и под ноге Ду, код нас Ми Је, код нас До Оџ, под

нама Ти;

б) ком и сих: на дну њиве (т. 320) Бр, надница Ра, подне Лу,

вриједније Ум, гладна Ра Ри Каш Сп Вр Чу Лу Ум Бр, гладни Лу, згодни

је Д, јадна Бр, слободна Ум, хладна К, једнога Вр Ум, једнога Ум, једна

Pa Pи Каш ДСп Вр Чу Лу Ум Бр, једне Д Лу, код једне Каш, једну Д, о

једној Каш, про једније бара Лу, на једне стијене Каш, једно Каш Вр Чу

Лу, у једноме Каш Д, однијели Бр, погледнук Чу, погледни Чу, заједно Д,

зđедно Ум, једнако Ра Д Вр Чу Ум Лу, једном Лу, сведно Лу, слободно

Лу; тако и: код нас Каш Вр, поред нас Ра;

једном Ум,

јана Бр, јену Ум, у јендј Каш, јено Сп, пđнем Сп, дпане Каш, пане

Ум, препане се Бр, свено Ум, као и: ко нас Д,

2) у православних и католика (свуда):

највредни О Ле, годне ВБ Кр, гддну Та, шесет) годна Та, господн

-докторе Ра, у дну Вл, задно ВБ, подне Та Кр, гадно Ле, гладна О ВБ Ја

Пe У Кр Б. До Об Џе По Та, гладно Крч, жедна Кр, жедни Об, јадна Кр,

једнак Ја, једнака К, ладно По, хладном По, у сусједном Б, најугледни

ДБ, једндг Та ПеУ Ле Вл Об, једнога Вл, у једнога Џе, у једноме Џе Крч,

једни Пе, про једније кршова Вл, једна Об Та Ја Пe У Ле Б Бо, једна до

Вл, ни једне Ја Кр, једну ДБ Ле Б Об По, под једном Џе, у једној Пe Bл

Џе, једно Ја Пе Б Бо Об Џе Крч, до једно У, даднем Ја, дадну Б, и даднем

Та, дадне У, огладнио Кр, донијет Вл, донесе Ле, сједне По, заедно Џе,

једнако Б Џе, једном Пe Џе, односно О, сведно Ја, свеједно У Бо, свеједно

К, свеједно Џе, слободние Ја, код-нас ДБ Б Бо Џе Крч, код-нас Б, код нас

Ше, спдред-нас Бо, до-неки О;

са: једна Та У Кр, у једну Б, једно Та, на едно седам метара ДБ,

зáедно Џе,

и заеднци Џе, зđенцу Б, у зđеници Кр, јено Пе, јено два-сата Пe,

дпане ДБ, пане Та ВБ, припане ДБ, стане ДБ, упане Та.

279. Група дњ има другачију судбину. Геминација се готово не чује

него се свуда уз стандардно дњи редуцирано дЊ на њ јавља и реализација

он са непотпуним плозивом испред назала.“ Само је фреквенција ових

реализација различита по народима и говорним типовима: дЊ: он, Њњан

= 16.91:16 (муслимани у јб. и бЗ.), 10:0:1:2 (муслимани у ком и сих),

6:1:0:1 (православни и католици свуда). Исп.:

1) у муслимана:

a) jб. и бз: зањЊа Де;

686. Овако је и у долини Фојнице (Броз, Фојн. 70); исп. и у околини Тузле (Брабец Тузл.

19). Шурмин пише да "glasa d ... ne izgovaraju seljaci iz okolnijeh sela i muhamedovci u

Sarajevu” (Сарајевски 194), али не наводи примјер за дн.
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према: хладњаци До, задњи Ду Де Л Је, до задњега Ти, на задње ГЉ

Ар, као и пред његЛ, пред њим Ар, испод ње Мј, код њиха Хр, код њиг

Ар, до њија ГЉ, до њиха ГЉ, до њиа ГЉ;

са: хладњаци До, задња ГЉ, задње Зе, на задње ГЉ, као и: код њега

Ду, пред њим Ду Мј, пред њом Љу, изнад њиа Св,

и зањи Ми Мј, зања Де, најзања Де, на зање ГЉ, оглањет Ду, огла

нело Ар, оглđњели Ар, као и: ко-њега Ку, ко-њега Ми, д-Њег Гр, д-њега

Ву Ти, пре-њим Гр, изна-њиха Л, пре-њима Л;

б) ком и сих: зđњња Ум (од једног хоџе);

према: на Брдањаке (топоним) Ум, на Брдњацима Ум, задњи Д Вр

Чу Лу Ум, међу задње Сп, у задњем Лу, пошљедње Ра; код њега Мј, код

ње Каш Д, под њом Бр, код њи Лу К, под њиха Ум, пред њиха Ум,

са: ко-ње Лу, по-њбм Чу, -

2) у православних и католика (свуда): Бадња дан К, на Бадњи дан

Ја Б, на Бадњи ан ДБ, Бадњу вече К, бањаци ДБ Б Џе, бадњака К, до

бадњака Б, бадњацима Ја, задњи Ле Об, задњега Џе, задњега К, за задњи

Б, задње Пе Б, као и: код њиг Б, код њик К, код њи Об, до њиа ОТа Крч,

пред њиа Крч,

са: бадњака Та, на Бадња дан Крч, бадњеви Кр, кроз оне бадњеве Кр,

и: бањакТа, бањаци Та, бањаке Кр, д-њега Кр.

280. Не испада д у именима празника као у ЈИБ,“ него је: Ђур

ђевдан Б, уочи Ђурђева дана Б, до Јурјева дана, о Ђурђевдану (т. 200), о

Јовањину дану Ле, о Спасовадне Ја.

Геминације нема ни у групи дм. у одмах“ дома — дома, дма —

дма (т. 221 и 255).

281. Како се види из грађе, геминација сонаната у ЈВ и СИХ није

нигдје стабилна особина фонетског система. Концентрацијом нн (< дн) у

муслимана, околина Трнова се веже за компактну ЈИБ, гдје влада удвојен

изговор сонаната. Дијалектолози се не слажу у препознавању узрока поја

ви. Једни (Пецо,“ Јахић“) у њима виде унутаристемску вјероватноћу,

коју у босанским говорима може да подспијеши и експресија у конотати

вном исказу,“ други (Брозовић“) — "asimilaciju ili pojednostavljivanje

izgovora”, а трећи (Вуковић“) — турски адстрат. Постредукцијске (т.

273), култне (т. 274) и бројне (т. 275) геминације нису спорне. Рјешење

“ Исп. Јахић Босна 322.

“ У ЈИБ може бити и мм (Јахић, op. cit., 328), а у ијешћ. СИБ још и ом или м

(Броз. Фојн. 70, Иjешћ. 140).

689 В. нап. 678, исп. и: АФФ VI 321-330; Пецо Из језика 41-44.

899 В. нап. 678.

“ Јахић Босна 334.

Броз. Фојн, 105.

*** В. нап. 678.
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за тип јанна, зањња биће неувјерљиво док се не испитају муслимански

говори свуда, док се трајање геминације не измјери експериментално“

и не уједначи графија. Неспорно је, међутим, да прилике у ЈВ и СИХ

поново враћају проблем узрока и природе геминација сонантних група.

Остаје нејасно зашто православни и католици немају нн кад имају ћили

ч“ мј. ч, а зашто, опет, нн имају само муслимани, и то у околини Сараје

ва, гдје су оријентални утицаји најдуже традиције. Распоред грађе из ЈЕ

и СИХ ипак показује да су арапске ријечи у молитвама, које су постале

позајмљенице, отвориле пут за геминатни изговор групе дн.

23. МЕТАТЕЗА

282. Измјене у редослиједу фонема су опште или индивидуалне осо

бине на ограниченом фонду лекceмa.

Група јо није изразита национална дискриминанта.“ Муслимани

је чувају у турцизмима: Бајрам Д, бајрак Св Сп, бајрактар Ло Мј, гај

рет учинио (= учинио све што је мого, у Шкаљића: приврженост, помоћ,

op.cit. 288) ГЉ, кyjрук (= реп) Мј, али се нигдје не чује: изгорјело, него

горјела, загорјела, изгорје, пригоријело (вл. 73-74), гдpјело Зе, детарјело

се Гл, пригорје Мј, гдрила (в.Т. 97), изгорела (т. 94). Срби и Хрвати,

међутим, домаћи образац замјењују страним: барјактар Кр, али: Бајрам

К (М) и бајрактар Кр (С), тако и старјешина Кр, поред изгорела (т. 94)

и горила (т. 97).
-

У само сх. курјак, ако се гдје чује поред чешћег вук, ред нико не

мијења: курјак Дур БеЛО (М) ВБ Кр (С), и курјака“ Кр (С).

283. У два турцизма метатеза је досљедна. Само је: шарвале (исп.

тур. šalvar) Дур Та Сп Чу Крч По, у шарвалама Крч, тако и мехраба —

мехраба (исп. тур. merhaba) До, али и мераба (т. 320).

Колеба се ред у џезва (тур. сеzve), ђезва и џевза (т. 234-235).

Ипак се препознаје метатеза послије асимилација у каплaмa (= шар

ка; исп. тур. baglama) Ле.

У обликовању фонетизма ливбром била је и метатеза.

284. Општији карактер има измјена редослиједа фонема у топониму

Калиновик (према као = блато, в. Вук СР 272, исп. прасл. "kalњ, грч.

коXic) те у, на многим странама посвједоченим“ прилозима: овдје,

одавде, оданде, одовуда, однекале и сл. Исп.:

*** О томе методу в. код Пеца ГИХ 107.

“ У ИХ Муслимани страном јо саображавају и рje < pБ (Пецо, ор. cit., 100-101, Из

језика 43).

696 Исп. у Кладњу: кујрак (у Муслимана) и курјак (у Срба) — Рем. Кладањ 122.

*** В. нпр.: Пецо Гих 102; Јахић, op. cit., 307; Драг. ГЛJ 125.
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Канловик Вл, от Канловака Вл Хр, у Канловик Зе, у Канловику Бо

Хр, воде О, воде (вл. 156 и нап. 418) Де, воје Та, е-воде Вл, е-вöна Ка,

двдале Та, двдале Кр, водале Л, двдале Ми, двдаелен Ти, дпале Ум, неокле

Bл По, дона — донак Ти итд. (в. остале потврде у т. 159, исп. и т. 196).

Наравно, чују се ликови ових јединица и без метатеза:

Калиновик Вл Б Хр, Калновак Об, Калновик Зе ГЉ Кр,

бвде (т. 94 и нап. 259), бди (т. 98), бдик Св, бде Је, бдна Та, доавде

Ву, давде ДБ, доале Л, одале Кр, дален Ду, довуда Гр, вовуда Ле, довут

Оџ Ти, доуда До, одонуд Де, дкле Зе, и окле Ум, ниокле Ум.

Чешће је вас него сав вас Ле ГЉ Је Ти Ум, вас Борач Бо, вас у црњади

Ду; тако и вазда — вазди (т. 112), ваздан Ле Лу.

| Нигдје нема -ив-(< -ви- - -nu-), како је у ИХ.“ него је љепша

и љевши (т. 271).

За цебо и сл. вл. 271.“

285. Од спорадичних, индивидуалних метатеза издвајам.

Малојновић (мј. Манојловић) Ра, порвења (али: повреник) Б, ра

моника“ Љу, румунику (в.остале ликове у т. 155) Св, дбразем се (мј

обазрем се) Ду.

24. ДЕСОНОРИЗАЦИЈА ФИНАЛНИХ КОНСОНАНАТА

286. Не изненађује што су обезвучавања финалних консонаната у јб.,

бз. и сих спорадичне појаве а што једино у Кж и Ти, гдје су честе, имају

значај дијалекатске дискриминанте. Ово је особина ијекавских говора на

западној периферији,“ централнохерцеговачког“ и зетско-јужносанџач

ког југозапада.“ Зато у ком обезвучавању видим миграционе наплаве

централнохерцеговачког (исп. т. 27) а стање у јб., бз. и сих само као

континуитет прилика какве су у ИХ“ и ЈИБ.“ Национални предзнак

је свуда искључен.

287. За потпуну десоноризацију имам:

1) на крају говорног такта:

“ Пецо, ор. cit., 101-102.

“ B. тумачење код Вуком. Марг. 91. .

799 овако и у ЈИБ (Јахић, op. cit., 308).

“ B.: Дешић ЗБИГ 194-197; Петр. 3мијање 15, ГБК 71-72; Драг., op. cit., 122-124.

“ Пецо, ор. сit., 109, в. и 3фл Iv-v 235-244. о појави је писао и Белић (Rосznik

slawistусznу I 197).

*** Пецо ПД 62.

*** Пецо ГИХ 109.

705 Јахић, op. cit., 338.



224 Радосав Ј. Ђуровић

a) jб., бз, и сих: кокурус Дур Р, међет Ја ГЉ, мирđс Је, нби Ку,

дбрас По, ступ Крч, авас (али: аваза ГЉ Бо) ГЉ, баксус Об, у кафас Ку;

митрољес Вл,

брс Л,

напријет Џе, некут Ку, никат Ву Ка Оџ, никут Ку, довут. Оџ, сат

Дур ВБ ГЉ Л Бо Св Оџ Џе Вр, ко сат Ум, свукуm Je, mám Cп,

б) Кж. и Ти: грдn (т. 116 в), међет Ти, нош Ти; Фердинант Ти, дук

Ти;

некат Ти Ра, никат Д, довут, Ти, сâm Pa, и сат Ти, и тат ТИ;

2) у другим позицијама (само у Кж. и Ти):

Херцек-Нови Ти,

кат ја тамо Ра, кат дн догара Ра, кат иђемо Ра, кат је не видим

Ти, ја сам некат добар косац био Ти, некут је мјесец Ти, никат отид

нисам Ра, дпут од запада Ти, а сат има Ти, и сат је под нама Ти, mám

је мој дитац Ти, и тат је дошо Ра, а тат је било Ти, у нас је друга језик

нек у Босни Св.

288. За дјелимично обезвучавање свуда је још мање примјера. Исп.:

1) на крају говорног такта: кокурузе Бе Џе, на круг“ Ло, међеди Ле

Ду Лу, прагк Гл, сниjeг.“ Ло, у кафазе Ку, хорозе Ду;

строгк Ми;

кад“ Је, некад“ Ри, некуд“ Ку, никад“ Ка Кр, садт Ву ДБ Ло Ја Бо

Об Је Сп Крч, и сат некада Ра;

2) у другим позицијама само кад" амо Ка.

Занимљив је случај обратног процеса: и у ног“у Ми.

289. Јасно је да су примјери са стабилним звучним консонантом

бројнији у односу на оне из т. 287-288.

a) на крају говорног такта: воз Об, граб Зе, гроб (т. 116 в), дуд Ву,

зглоб Вр, јеж Оџ Каш, кнез Дур, медјед Ми Дур, међед Ду, мечад Ар,

мираз Је, нож Ло Ја Је Ти Ум По, ни пашчад Лу, пранђед Д, та смрад

Д, споровоз (= лимени шпорет) Је, срез Дур Ра Бр, стуб Џе, хлад Ти, хљеб

Ву, љеб Лу Крч, шукунђед Бе ВБ, шћенад Ло, шћенад Џе Вр, на заод Гр,

Мемед Ка, текнад О, Хамид Бр, хаџ Ум,

брз До, строг Ми;

досад Ву ДБ Ја, назад Ду, некад Дур ДБ Ти, никад Ву Пе Гр Ми Ду

Ум ГЉ Џе, никуд Пe РДСп, донуд До, дуткуд Об, понекад Зе, сад ВуО

Дур Та Ле Б Лу, и сад Ми, свукуд Ду, скроз Б Је Оџ По;

б) у другим позицијама: дипкад ме моли Ву, ја би сад умро Ву, сад

нема — сад нема О, ко што-е сад витрина Бе, итд.
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290. Напомена: Са десоноризацијом не треба мијешати случајеве

аутоматског обезвучавања у ријечи и у снатхију на основи асимилације

(вл. 266).

25. ХАПЛОЛОГИЈА И СРОДНЕ ПОЈАВЕ

291. Хаплологија је досљедна у прилогу одакле и узвику хајде (тур.

ћayde, haydi):

дкле (једном и откле Л) Кр Пе Де Ле Вл Мј ГЉ Ку Р До Оџ Џе Ум

Крч, дкле Зе Крч, дклен Ка Д Бр, наокле Ум;

dj на đстал Та, дј каремо, да п гднимо До, ај купи Ка, ај кући Ми,

dj двцама Ку, ај пусhи Ку, хај-та (ријетко ајде та Де) Гр Је, дј-ma Ле,

dj трđшт Ми.

Међутим, кукуруз и деривати, за разлику од других говора, задржа

вају иницијални слог са алтернацијом у - о (т. 125). Исп.: куруза Ја, са:

кокурузе Бе, кокурус Р Џе, кукуруза Дур Ја, кокурузе Дур, кокуруза Та, у

кукурузе Хр, кукурузе У Мј, кукуруза Ја, кукурузу Ка Та, кукурузна Лу,

кокурузног брашна Та, кукурузним Џе.

Обавезно је у јб. и пеца (= петица) Дур Та.

Испадају један или два слога каткад у коптер (= хеликоптер) Св,

лика Је, (што)-с таче Ми, душе (= додуше) Ло.

292. Забиљежио сам и овакве примјере скраћивања лексема хапло

логијом и др. сродним појавама: герација Кр, пате (у Вука: пđјанта,

пајванта, панта, СР 500; тур. paywant, Шакљић, op. cit., 508), гдспон-док

торе(имам и господн-докторе). Та, госпон-професор Пе, некав (устаљено

је: накав, в. т. 177 и нап. 443) Ти, ојко (т. 157), социјалишког (т. 271),

траже колико)-хоћеш Л, дупко (откако) Мј, према) Шљеменима Ду.

293. Редукцијским дискриминантама типа: би (= бити), води (= во

дити), вид (= видјети), вати, возе (= возити), изва (= извадити), ради (=

радити), рати, рат“, рат, сјет (= сједјети), траж (= тражити), урет

— уредити) — посвећена је специјална пажња у вокалском систему (т.

137-138 и 141). За друге доказе навођени су многим говорима познати

примјери: вите, јете (т. 138), мош (т. 116 и 146), неш Та Вл Ти, дид,

били, просhеш, прдећеш (т. 138), до-ћу, дna-ћу, ре-ћемо, сти-ће (т. 141,

2), ме-и-чин, ме-и-чан, ме-и-ћина (т. 142 б). За босанско е-вако в. т.

116 И НаП. 360.



ОСНОВНЕ ОДЛИКЕ ПРОЗОДИЈСКОГ СИСТЕМА

294. Области ЈБ и СИХ нису јединствене у акценатском систему,

мада, у цјелини гледано, између горње Неретве и извора Босне преовла

ђује новоштокавска акцентуација.“ Акценатску неуједначеност подручја

условљавају остаци неновоштокавске (архаичније) акцентуације у јб. го

ворном типу. Порушен систем непренесеног дугог силазног акцента, све

ден на остатке, укључујући и окситонезу у вези с тим (у говору старијих

Муслимана, дјелимично код Хрвата и само понегдје код Срба), изостанак

секундарног дуљења (код све три националне скупине) и још неке специ

фичности у дистрибуцији прозодема — одвајају јб, говор од остала три

прелазна типа. На другој страни, цијелу плоху ЈБ и СИХ повезује а од

књижевног језика одваја могућност нестандардне дистрибуције узлазних

акцената на ултими или на једносложним ријечима, што је посљедица

изразитих редукција постакценатског и (т. 137-138).

295. Има више разлога да се опишу само главне особине прозодијског

система ЈБ и СИХ са фонетским и морфолошким. Једни су теоријско

методолошке а други практичне природе. Будући да се акценат узима

главним критеријом у класификацији говорних типова,“ унутрашња ди

ференцијација прелазних идиома и њихов однос према сусједним не би се

методолошки могао остварити без праћења херцеговачких (млађих) и бо

санских (старијих) акценатских могућности и њихових међусобних веза

у овој области. С друге стране, опис главних особина акценатског си

стема треба да омогући лакше праћење грађе у наредним поглављима.

Уз ово иде и једно питање теоријске природе: Одакле остаци архаичније

акцентуације у их дијалекту и докле допиру ареали тих изоглоса?“

Разумије се, овдје се даје опис само главних особина акценатског сис

тема на тематским примјерима, што је у вези са ограниченим циљем при

лога. Детаљнији опис прозодије ЈБ и СИХ остављам за посебан рад. Из

тих разлога грађу износим концизно, а поређења са блиским говорима

(Ортијеша, Пиве и Дробњака, СИБ и ЈИБ), те са Вуком и Даничићем

сводим само у границе нужне вањске диференцијације. Грађа има аутен

тичну вриједност јер примјери нису добивани као одговори на питања“

него су извучени из слободног дискурса.

296. Акценатска неуједначеност ЈБ и СИХ најприје се изражава у

остацима непренесеног дугосилазног акцента, који се факултативно јавља

706 При утврђивању основних критерија за подјелу штокавског дијалекта проф. Ивић

(Дијалкт. 63) наилази на проблем код говора “у долини Босне“ са непотпуно пренесе

ним силазним акцентом, које сврстава, "само делимично оправдано“, у новоштокавске.

“ “За језичку структуру разлике у систему акцентуације имају много већи значај

него различита замена јата” (Ивић, ibid.).
-

708 B. Вуковић Кр-леп, 296, Жепа 59.
|-

709 о непоузданости таквих примјера В. D. Brozović, Prozodijske značajke sjeverne

Bosne, BH DZb V 171.
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у свим дугим слоговима ван иницијалног у јб. говорном типу. Непре

несени дугосилазни овдје није инфилтрат ијешћа СИБ него аутентични

остатак порушеног система тог дијалекта на његовом крајњем југозапад

ном крилу. Границу овог ареала "od Krivaje do linije Kreševo - Fojnica”,

како ју је одредио Брозовић,“ треба спустити јужно за око 40 км до Бје

лaшнице. Неколика примјера забиљежена у трновском крају (Де Ја Л Ле),

један чак у Зе, примљени су из Сарајева. Концентрација недосљедног - у

медијалним и финалним слоговима је у зони Главогодина — Врело Босне

— Вуковићи (правцем сјевероисток — југозапад) и Зујевина — Бјелашница

(карта бр. 12):

Карта бр. 12. Дугосилазни акценат у говорима ЈБ и СИХ

be

* »О 8.*
Оку

ЛЕГЕНДА

О 1 7 1 на свим слоговима

CD 1 7 1 веома ријетко ван иницијалног слога

О / * [ само на иницијалном слогу

**" Ијешћ 148, нап. 110.
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асвалтјерано Љу, бадњак ВБ, бардак Ву, вриједна Ја, врсник Љу,

гевере Ло, густара Та, докажем Дур, заврши Љу, заврши се, ДБ, запалим

Ло, зарадам Ка, затрче се Љу, изговара Љу, изађем Ка, изађем Ло, (и)за

lђем Ло, изађе Љу, измијешај Ло, Мостар Ка, обађем Ка, одговара Та,

одговара Та, погледнем Ка, потрбушке Ка, премаставаш Зе, припремамо

ВБ, проговара Ка, прокопавана Ло, промјенамо Ка, просијецана Ло, про

табирам Де, проц“једиш Ка, разговарамо Ка Де, разговарамо ДБ, растрес

Ка, самар Ло, Самбковићи Ка, убатали се Ка, узварии Ка, умрjem By,

уреди се Љу, финђан Ву.

Непренесених краткосилазних нема, изузев два примјера: по јастуку

Де (из лирске пјесме. По јастуку руке шара, свог драгана сања) и сагледај

Дур (експресивни нагласак), који за међудијалекатске односе не значе

ништа. Исти значај имају оба непренесена силазна акцента у европеиз

мима, домаћим вишесложним ријечима и ласцивним лексемама са ем

фатичким наглашавањем у сва четири говорна типа.“

апсолутно ГЉ Сп, вјероисповјести К, гиометар Ду, дирек га у срце

Ми Је, документ Вл, интересантан Оџ, интересанто Ка, командант Б,

команданту Вл, кумплет Св, карабит По, у међувремену Об, моменат

Ум, моменту Вл, напумпајеш Вл, налет (т)е било Ку, парадаизу Ри, по

љопривредник Ми, пољопривредника Б, од пољупривреде Р, пољопривре

дом Хр, пољопривредну По, првокласна Мј, профект Вл, салонитом У,

специјалист Та, таман Та Де Гр Ми Ду Вл ГЉ Бо Оџ ти Д Џе Чу Лу

Ум, томан Ум По, Фердинанд Ти;

Александар Б, алуминију Ар, аман јараби Лу, изолирај Гл, Југослави

ја Ву Бо, Југославије Та У Ле Ра Кр До Оџ, Југославије ГЉ Мј Бо Об Вр

Ум, Југославији Је, Југославију Та, у Македбнију Вл, моментално ДБ Гр,

мушкараца Бр, православна Р, православни Ти, православаца Бе, с пра

вославнијем Вл, сипатетомија (= свођење двају крвних судова у један)

Ву, такозвани Хр, таман ГЉ, телевизије ВБ Ја Ти К, menepтатор Ло,

трепетатор Ло и сл.

297. У одговору на питање откуд непренесени " у јб. идиому и ка

кав је његов значај за међудијалекатске односе, мора се поћи од двије

чињенице. Прво, " на непочетном слогу може се наћи у говору стари

начког становништва ијешћ. подручја средње и сјевероисточне Босне.

Непренесеног “ ни тамо нема.“ Друго, од 43 примјера у т. 206 типа

бардак, 35 је забиљежено у говору Муслимана (81%), 3 у говору Хрвата

(7%) и 5 у говору Срба (12%). Ако се то доведе у везу са бројем испитаних

пунктова на јб. терену (10 муслиманских, 1 хрватски и 6 српских), јасно

је да се “ на непочетном слогу јавља најчешће равномјерно и претежно у

*** Оваквих непренесених имају сви штокавски говори. В. нпр.: Дешић ЗБИГ 208;

Јахић Босна 580; Пецо И-шћа II 31.

*“ Броз. Иjешћ 148.

“ В. А. Пецо, остаци старије акцентуације у босанско-херцеговачким говорима,

АФф Х, Београд, 1970, 265-272; исп. и И-шћа II 33-35.
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муслиманским и хрватским насељима у односу 2/32/3:1/3. Према томе,

непренесени - овдје још има диференцијално национално обиљежје, што

је у вези са поријеклом становништва и исламизацијом. Ову, и друге

архаичне акценатске црте, конзервирале су оне друштвене скупине које

су, прихватајући ислам мало прије или одмах послије 1463. године (т.

19), ступиле у неку врсту регионалне друштвене изолације. Исламизација

је, дакле, успорила процес новоштокавског преношења у ЈБ.“ Што нема

непренесеног Г1, то упућује на закључак да процес повлачења 1°/ и / " |

није текао истовремено, односно да је /'/ пренесен до средине ХV вијека.

Хрвати у Тарчину и др. насељима јб. подручја су новији досељеници,

махом из сусједног крешевско-лепеничког краја (вл. 29), гдје су старосје

диоци. Српско досељеничко становништво, претежно их и црногорског

поријекла (вл. 29), у зависности од етапа досељавања и времена дијале

катске интерференције различито је прихватало ову особину. Тако нпр. у

Оџаку непренесеног / “ | нема, у Д. Биочи се чује, а на В. Босне говор

православних се разликује по овој, и другим особинама, од православних

убз. области готово толико колико се разликује говор муслимана у јужној

Босни и високој Херцеговини.

298, Новоштокавско преношење кочио је метатонијски акут чије сам

остатке забиљежио у дужем слободном разговору у два пункта: сушна Ло,

полаже Ка, пођем Ка, уваљане (ћакшире сукнене) Ка, казе Ка.

Примјери, иако у ограниченом броју, упућују на закључак да је акут

доскора био у инвентару јб. акценатске системе, која је у генетској вези

са ијешћ. СИБ.

299. Постојање — непостојање тзв. секундарног дуљења у скуповима

к(онсонант) + в{окал) + c(онант) + консонант) је најважнија диференци

јална особина између босанских и источнохерцеговачких говора.

Етимолошку краткоћу имају примјери:

1) Jб:

балту Дур, бајке Та, бомба Та, дјевојка ОКа, дјевојке Бе, државна

Ло, живци Та, Зорка ВБ, јазавци Де, јарца Ву, карта Та, кварна Де,

лампу Де, Марко Та, момци Љу, момци Љу, довукли Ву, дnaнци Ка Гл

Љу, дnaнке Та Љу, на пенџер Бе, пјерка Ка, покојником Бе, од постанка

Гл, потјернца ДБ,сламку Ло, торба Ву Ло, у торбу Ву, торбу Ло, упам

тио Та, упамтила Та, хаљинки, Цигату ка Де, цједиљка Бе, чорба Ло Та,

чорбу Ло,

2) Б3.:

бунде Св, дјевојка Ку, дјевојку Ку Је, државна ГЉ, јарцови Оџ, јарца

Оџ, карте Пе, клувко Пе, момци Ти Мј, монци Зе, с момком Зе, Неђељко

Пе, доавде Вл, доборник Ми, доборника Оџ, дnaнке Ми Ле, дnaнци Л Ар,

Подгорје Св, састанци Л, странце Б, сунце Ми, исторбе Мј, у торби

*** Исп.: БХ ДЗб II, 103-104, БХ ДЗб. V, 179-180; Вуковић Кр-леп. 298-299, Јф ХХVII

310.
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Ду, у тробу Л, о торби Л, т.дрбе Л, пуну торбу Вл, устајка До, хумске

Ми, Цигатки Ку, чорба Б Зе,

3) Ком:

гунце Д, јарца Ра, Подвележје Ри, тунелски Ри,

4) Сих:

ђевојка Џе, ђевојке Крч, дјевојку Крч, јањци Лу, јањце Ум, јарца Бр,

косаљку (= косачицу) По, монци Џе, двчарнаку К, не пантам Вр, на

пенџер К, присојна К.

Упоредо са етимолошком краткоћом иду примјери са секундарном

ДуЖИНОМ:

1) Jб:

дјевојка Дур Љу Бе ВБ Гл Ја Де, дјевојке Бе, државна Гл, здравља ВБ,

јарца Ка, крвни судбва Ву, момци Ка, давде ДБ, дnajuи Та Ја, дпарке

Љу, дпајцима Бе, пантам ВБ, сунце Дур Де, сунца Ја, за сунце Та;

2) Бз:

брднза Пе, дјевојка Гр Ми Об Ку Св, дјевојке Ку Оџ, дјевојку Је,

дјевојком Ми, дјевојке Је, дјевојкама Гр, ђевока Ти, ђевојка Пе Ле Л Је Об

Зе Ар До Оџ Ти Р, ђевојку Об Оџ, ђевојко Об, запамтио Вл, здравље Бо

Ра, са здрављом У, јањци До, јањце Вл ГЉ Је, до јарца Оџ, на јарца Оџ,

кланци Зе, конци Ле, лонци У, у лонцеУ, момци Ми, конца Ар, дпајци

Кр ГЉ, памтим Вл, покојни Кр, с покојнијем Вл, устајку Вл, сунце Је

Ду Ле, д сунца Је, састајци Б, на састајке Л, möрбе Кр Ар, трговци Л,

чорба Ду;

3) Ком:

ћевојка Р, ђевдка Ра, ђевојку Ра, здравље Каш, јарца Д, дnamии Д,

хопатци Ри, сунце Д,

4) Сих:

дјевојка, Крч По, дјевојке По, дјевојку Џе Крч, ђевојка Вр Лу Ум Бр

Сп, ђевдјку Бр, ђевојки Вр, ћевојке Џе, у здрављу Крч, јањце Лу, у Ловницу

Чу, у маркама Чу, момциЧу Џе, с момцима Вр, дnanии Вр Бр, дпатке По

Сп, на пенџере К, понеђељком Џе, сунце Ум К, на сунцу К, прина сунцу

К, из дне торбе По, торбу Вр, упантила Сп Џе.

Лексема овца због покретног херцеговачког сточарења јавља се са

разним акцентима у сва четири говорна типа.“

бвца Пе По Сп, двце Ло, двцу Кр ВлГЉ БД Чу, двцу ГЉ Љу, бвце

Ло ДБ Ја У Пе Ми Ле Кр Вл ГЉ Б Хр До Р Ра Д Сп Лу По, убвцу Је,

*** Исп. Вуковић, op. cit., 299. Хумњаци изгоне љети стоку на Височицу и Трескави

цу, а Планинштаци, нарочито из Лукомира и Умољана, згоне стада с прољећа у Босну.

В. и: Дедијер Херц. 46; Tvrtko Kanaet, Podveležje i Podvelešci, Sarajevo, 1955.
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двце Те Де Ми Кр Ку Ар Лу Ум Крч, двце Л Лу, двцама Ле Де Ар РТи,

двцам До, у двце ГЉ, кроз двце ГЉ.

Примјери показују да је босански ареал етимолошке краткоће у скупу

к#в+c+к много шири на прелазу између Босне и Херцеговине него што се

у литератури претпоставља“ и дубљи него непренесени 1"). Изостанак

секундарног дуљења је најизразитији у јб., одакле се, у виду таласа који

слаби, проширио на бЗ. област и СИХ да би ишчезао на горњој Нере

тви“. У том погледу трновски крај није изузетак него област куда талас

у континуитету, од p. Босне ка горњој Неретви, слаби. Снагу таласа, и

прелазни карактер идиома илуструју статистички односи између кратких

(а) и дугих (а) слогова наведене грађе у табели:

Говорни тип || Број примјера а (26) а (%) d : a

Jб. 66 42 (63,63) 24 (36,37) | 2/3 : 113

БЗ. 95 35 (36,84) 60 (63,16) | 1/3 : 2/3

Ком. 12 4 (33,33) 8 (66,67) | 1/3 : 2/3

Сих. 46 12(26,30) 34 (73,91) || |4:314

Свега 219 93 (42,46)|| 126 (57,54) ||2||5:3/5

Три примјера са полудужином: дјевојка О, на здрđвљеУ, дпđнци Ја,

забиљежени у чистим српским насељима у ЈВ, показују да је процес пре

вирања у току. Сви су изгледи да ће непренесени ГI брзо ишчезнути, а

етимолошка краткоћа не само да ће се одржати него ће, по прилици, и

превладати.

300. У сва четири говорна типа колебају се кратки и дуги слогови

у основама збирних именица са старим афиксом -bје, у чему се огледа

њихов средишњи положај између херцеговачког и источнобосанског дија

лекта. У јб. преовлађују кратки слогoви, као у иб., а у бЗ., ком. и сих.

дуги, као у их.

грббље О Ја У Пе Б Је Об Ти Каш Д. Сп Чу Крч, гребље У Ри Сп

Бр, грббља Кр, до грбоља Љу, код гробља Чу, у грббље ВБ, са грббља Хр,у

716 В. нпр. код Вуковића, ор. cit., 299: ”U mojim dosadašnjim ispitivanjima biće vrlo

interesantna slika koju, na jednoj strani, pruža trnovski kraj (najjužniji bosanski deo u

srednjem pravcu) i, na drugoj, kreševsko-lepenički (najzapadniji ijekavski u neprekinutom

kompleksu) kad se uporede i podvrgnu analizi".

Етимолошке краткоће нема у источној Херцеговини (в. Пецо ГИХ 13-15,26), ни

у Пиви и у Дробњацима (в. Вуковић П.- Др. 189-190, 204, 206). Код Даничића је нпр.

дјевојка, лонци, али: момци и момци, мозак — мозгу (СА 12, 30, 31, 33). Супротно

овоме, сјеверно од ових прелазних типова, у Крешеву, Лепеници (Вуковић Кр-леп. 289

300) и СИБ (Броз. Иjешћ. 150), редовно је: клинци, овце и сл. Подаци из Upitnika

za ispitivanje bosansko-hercegovačkih govora, knj. 29, 30, 36, 37 и 59 (Institut za jezik i

književnost u Sarajevu), нису увијек поуздани. Одговори на питања бр. 9, 240, 519, 824

(pamtim, palca, opanci, slamka) немају алтернатива изузев пункта бр. 30. Према овим

подацима етимолошку краткоћу бисмо имали само у хаџићком крају, колебање у Г.

Љутој, а свугдје другдје секундарно дуљење.
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грббље Бе, у гребљу Бе Бр, у гребљу Бе, гробље Ду Бо Је Об Св. Ум, гробје

Ра, грдбља Кр, гребље Љу Ка Та Ми Мј Зе СвТи Ум, гребљу Оџ, на гробље

Бо, на гробљу Ле, у гребљу Мј, грбожђе Чу Ле, грожђе Мј ГЉ Лу Вл, грозje

Ло, гвожђе Мј Ло, гвожђа (die Falle) Је, у гвожђима Је суђе ГЉ Ле, суђе

Ло, уље ГЉ Ле Ло, лаиће Вл ГЉ Ду Ле, лист је Ло, пруће Вл ГЉ Ле

Чу, прутје Ло.

Однос кратких према дугим слоговима је 47,14% i 52,86% у корист

дугих (у јб. 61,53%: 38,47%, у бЗ. 47,48%: 52,52%, у ком. 25%: 75%, у сих.

33,33%: 66,67%). Оба слога налазимо код све три националне скупине. За

разлику од Ортијеша“ могло би се рећи да је у Муслимана и Хрвата

фреквенција лексичких јединица са кратким слоговима већа а у Срба с

дугим. Разлози су у поријеклу становништва.

301. Квантитет у суфиксу -иште (-ишће, -ućће) је различит: у јб је

претежно кратак, а у бЗ., ком и у сих, мијешају се дуги и кратки слогoви,

што је посљедица миграционог и говорног укрштања становништва из два

основне дијалекта — их (гдје је увијек -пште)“ и ијешћ. иб (гдје је

—tićће):720

годиште Кр Вл Д, гддишће Сп Крч, годиčће Сп, гддиште ВБ Ми Ле

Ти Ву, гддишће ВБ Вр, грабљиште Ми Ду Об По, грабљиште Ја ВБ У

Пе Гр Мј Је, грабљишће Та Љу Бе Ка Гл Чу Лу; улишта ВБ Ми Ку Хр

Зе Св. Ар До Ри Каш Д, улашћа Та Љу Бе Сп, улаĆћа Џе, улиште Оџ,

улишта Гр Р, улиčће Бе, улишћа Дур Гл, улишћа Ка, улишћад Бе.

302. Квантитет у бројева девет, десет је иб. за разлику од Вук-Да

ничићевог и их, гдје је -е- у финалном слогу кратко и дуго, те пивско

-дробњачког са искључиво дугим.“

у девет)Та, и девет У, десет ДБ Гл Ја Пe MjТи, десет) Ка Ми,

дест Гр, до десет Де, до десет К, д десет P. У само два примјера — десет

ДБ и по десет Чу — слог је сачувао херцеговачки квантитет.

722

303. Прилози данас, вечерас имају стандардну краткоћу.

данас Ву Ло Дур Та ДБ Љу Ка ВБ Гл Де У Гр Ми Ле Л Крч Вл Б

Бо Је Хр Кр Зе Св. До Р Оџ Ти Ра Ри Каш ДСп Џе Ум Бр, данаске У,

данданас Љу, вечерас Ву ДБ Ми Вл Об Д Ум, већерас Бе Де.

304. Квантитет тематског вокала у презентској основи јавља се осно

вним индикатором унутрашње и вањске диференцијације говорних типова.

“ У Муслимана је гробље, годжђе — гробља, гвожђа, у Срба још и гробља, гоčжђа

(Пецо Ортијеш 33). У црногорској Херцеговини основе су увијек кратке (Вуковић П.- Др.

250). Тако је и у ијешћ. иб (Броз. Иjешћ 151; LJetopis JAZU 65, 341). У ИХ (Пецо

ГИХ 121) и ЈИБ (Вуковић Жепа 56; Јахић Босна 422) квантитет се колеба као у бз, ком.

и сих. Код Вука (СР 87, 107) и Даничића (СА 62), међутим, основе су увијек дуге.

*** Пецо Гих 91, Ортијеи 26; Вуковић П. Др. 254,256, 258.

*“ Броз. Иjешћ 151. Брабец биљежи и -аште (Тузл. 31-32).

*“ Броз., ibid., Вук СР 121; Пецо ГИХ 147; Вуковић П.- Др. 299.

722 у Вишеградском Старом Влаху и у ужичком крају је данас, вечерас (моје биљешке).
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Ово је једна од карактеристичних особина свих говора их дијалекта.“

Детаљнија анализа инвентара основа само са кратким вокалом показује

услове у којима се јављају ненаглашена краткоћа и дужина, аутентичне

особине ЈБ и СИХ и резултати укрштања особина источне и црногорске

Херцеговине, источне и југоисточне Босне. -

305. Прва врста

У глагола прве врсте, у сва четири говорна типа, -е- је најчешће крат

ко, а може бити и дуго. Однос -e- -e- je 5:1 (78,2996 : 21,71%). За разлику

од Ортијеша,“ ИХ“ и средње Босне,“ тематски вокал, у ограниченом

броју примјера, непосредно иза слога са узлазним акцентом може бити и

дуг. Ову југоисточнобосанску“ (и Вукову“) особину налазимо у говору

Срба и Муслимана у бз и сих. У jб, говор Муслимана са -е- је досљедан.

У говору православних у јб. и код све три конфесије у остала три говорна

типа могу се чути их. (поможеш) и пивски (назовем) ликови. Са мати

чним говорима ЈБ и СИХ се не слажу још у двије појединости: тематски

вокал у јб. (само у говору Муслимана) изнимно буде кратак и послије

слога са 1 - 1; и наставак у 3. л. пл. може имати краткоћу (в. примјере).

Обје појединости су аналошке природе. Све ово потврђује грађа:

а) Основе на струјни сугласник (-е-:-e- = 2:1):

донесем Ми Бр, донесеш Ми Ку, донесе Гр До Крч Је, донесемо Ло

ГЉ, занесе К, изнесе Оџ По, изресте Сп, истресем Ле, истресеш Љу,

истресе Лео Об Бр, однесем Хр Чу Бр, однесе До Ри Ум, однесемо Хр,

отресе О, пасе Де Ду Од Ум, понесем Ра, претресем Ле Де, принесе се

Гр, тресе Гр Лу; везе Ку, гразе Ле, измузе Д, музем ДБ, музе Ја Ку Лу,

мyозе Лу, помузем Ја, помузеш Гр, помузе Гр Хр Џе Б К, помуземо У,

вршеш Мј Крч, врше Мој До Лу, вршемо Ар, вршете Ву, овршеи Мј,

оврше До Д, овршемо Ду; донесем Ја У, донесеш Д0 Пе, донесе ДБ Ја Мј

Џе Крч, донесемо У ГЉ, изнесе Ле Мј, изнесемо Ја, донесе Об, понесеш

Ле;

донесем Хр, донесе К, изнесе До, понесем ГЉ, понесе се Д, унесе До;

донесу Пе Ми, донесу АрЧу Лу, изнесу О Џе, пасу Л, музу ДБ, музу

О, помузу Ми Ар До;

понесу По, помузу Ми.

б) Основе на плозиве (-e-: —e- = 9 : 1)

723 о дужини тематског вокала у бx. говорима в.: Пецо ГИХ 188, Ортијеш 45-46;

Вуковић П.-Др. 319-320, Кр-леп. 296-297, Бx, munoви 25-26, Жепа 55; Броз. Иjешћ. 150,

Akcenatske značajke, BH DZb II 105-108, B 179; Јахић Босна 585-587.

*** Пецо Ортијеu 45.

*** Пецо ГИХ 188.

“ Броз. Иjешћ 150.

727 Вуковић Жепа 55; Јахић, op. cit., 585-586.

*** Даничић СА 91, 92 и даље.
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дđдем Ву Л Лу, доведеш Ми Ти, доведе ГЉ Крч Зе Ри, знадем ГЉ

Св Бр, знадеш. Каш, знаде Ка Ра Ти, изведем Бр, изведе Лу Крч, одведем

Ло, одведе Љу Ку, опредеш Об Џе, опреде се Џе К, поведем Ум, поведе

се Св, преде Ле, предемо Л, препреде Ар, проведе Џе Св, проведемо Ум,

произведе До, сведем Ду, сведе Ар Д, спроведе се Св, уведем Ду, уведемо

Ду, украде Гл Кр, изметем Зе Д, измете Ка Гр До, мете До Ка, одрасте

Ра, плетеш Ву, плете Ја, плетемо Л, расте Ву О У Ле Лу Је Об Ри,

сметеш Лу Мј, смете Гр Л, узрасте Је, вучем Ву, вуче Ле, вучемо ГЉ,

довућем Де, довучем ГЉ, довуче ОКа До, довучемо ГЉ, завуче О Ар Ле,

извучем Ти, извучем Де, извуче Бр, извучемо До, извучемо Де, испече Оџ

К По Џе Крч, испеће Ка, испечемо ДБ, испечемо ДБ Ка, испећемо Ка,

навуће Ву, обучем Ти Бр, обучеш ВБ, обучеш Л Св, обуће Ло, обуче се

Љу, обуче Ле КуУ, одсијечемо До, одсијече Ар До, осијећем Де, осијечем

Ле, осијечеш Ле, осијече По, печем Б, печеш У, пече се О Б Џе К Ја Ду

Б Је, печемо ДБ У Ле Б Крч Џе, повучем Пе, подвучеш Ум, подвучем Ти,

посијечем Бо, посијече Крч, превучем Оџ, превуче До, предеУ, пресијечем

ГЉ, привучем Р, привучеш Ти, привуче Б Хр, привучемо Св, провучемо

Пе, свућем Де, свуче ВБ, сијечем Ум, сијечем Пе, сијечеш Ду, сијече Ти

Об До Д К, сијеће ВБ, сијече Вр Чу, стече се Џе, стуче Џе, тече Гр Ду,

тресе се ГЉ, тућем Де, туче Пе Лу, утече ГЉ Оџ, утече Ка, утеће Гл,

доведе Ја, изедеш ГЉ, доведем ВБ, поведе Пе, уведеш У, уведе Бо, мете

О Ја, испечем У, испече У, пеће ВБ, пече се До;

доведем ВБ, сијече Та;

доведу Ду Мј Хр Крч Оџ, преду Ле, украду Хр,

иде О, да иде Ле,нек иде ГЉ, доемо О, једем Ву;

обуче Ја, пече Кр, |-

да иде Вл, да идем Вл, не једеш ВБ, печеш Кр, сјече Ка.

306. Др у га врста

У другој врсти овдје је -e-, за разлику од иб.,“ дуго. Краткоћа је

забиљежена само у три примјера у глагола код којих се консонант мијења

у општем дијелу (Белићева V врста):

берем ГЉ, оберемо Ле, изабере Вр, дперем Ја, дпере се До, пробере

Д, убереш Сп, буче Де, таче се Оџ, пуше Је.

307. Трећа, с е д м а и о с м а врста“

Тематско-не- и -и- су дуги. По неколико кратких у свакој врсти су

изузеци аналошке природе.

метне Ло, кренемо Ло,

возе Л, љубим Та, мислим О, носе Је, дбоиш Об, постим Ле, видиш

У Пе, заболи Ву,

*** БХ ДЗб II 108.

* класификација је по Белићу (Ист. II 7). В. и Стеван. ССХЈ 1327-336.
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дрече се До, стдим До, стди Б Чу Бр.

308. Четврт а врста

Преовлађује -je- (-je-i-je- 2:1). Квантитет чува трагове миграционих

струја источне и црногорске Херцеговине, нанос из југоисточне и стање

средње Босне“ Географију изоглосе није могуће дати. Међутим, густина

-је- или -је- открива унутрашњу диференцијацију међу типовима и њихов

однос према сусједним. Бројчани однос -je- : —je- је у ЈБ 5:4, у бЗ. 6:1,

у ком. и сих. 2:1, што потврђују примјери оба раздјела:

добие Ка, крајем Та, пијем Мј, пием Је, пиеш Ја, пије Ар, Крч Кр,

naе Оџ, najeмо Крч, покрије Гр, попијем Је, попие Ми, пробие Је До,

разлијем Ја, разлијемо У, сломијем ДБ, убијеш Је, убие Дур, чујем Ја Пe

Мј Ти, не чујем Вл ГЉ, чујеш Пе Зе, чује Пе ГЉ Хр Св. Вл Бр, не чује

Чу, чује Ка Пe, ћује Ло, чујемо Та,

добијем Ка, налиjeм Та, дблие Гл, пијем Сп, пије се Хр, полиеи ДБ,

попијеш ДБ, попије Крч, разлие Ка, убије ГЉ, убие Ду, не чујем Крч,

чујем Дур Де, не ћује Ка;

дае ДБ, даје ДБ, дају Л, заграђује Б, зафаљујем Де, изграђује ДБ,

интересује Ву, кујемо Ар, нариктаје О, настаје О, денује Ја, дпкујеш

Ми, повезуе ДБ, пригриеш Вл, приступљује О, притискује ДБ, продаје

Та, продае се О, раскујемо Гл, сијеш ДБ Ја Је, ćетује Крч, сјетује Крч,

смије се Б, сује Бр, укорачује О;

дочекујемо ДБ, зафаљујемо Ја, искашљује се Ја, купује Ја, купујемо

ДБ, налије Кр, ноћујеш. Та, дгрије Ло Ми, угрије се Ми.

309. Шест а врста

Са стандардним -е-“ иде равноправно -č-, -ă- почиње да нарушава

систем гдје се -а- још добро држи:

смијем Об Ка Ум, смијеш Хр Зе, смијеш ли Об, смије Де, не смије

Вл До, не смијем Ду ЈеУм, не смие Ка;

не смијем Та Де Је, не смијеш Ри Вр, не смије Вл До, не смие Ле

ГЉ Оџ, не смијемо Де;

већера Дур, љева Љу, пољева О, ћувају Ло.

Квантитет тематског вокала у презентској основи говоре ЈБ и СИХ,

дакле, одређује као посебне индивидуалитете у односу на остале ијекавске

идиоме. Процес скраћивања тематског вокала, као посљедица интерфе

ренције их и босанских особина, много је шири него у ма ком сусједном

говорном типу јер је захватио не само -e-, -je- него и -не- , -и-, -a-

“ У Ортијешу, их, средњој и источној Босни и Жепи је је, у Пиви -је-у Дробњаци

ма и ЈИБ -је- и -je- Исп.: Пецо Ортијеш 45, ГИХ 150-151; Броз. Извј 342, Иjешћ. 150;

Вукић Жепа 55, П.-Др. 323, Јахић, op. cit., 586.

* В. Прав. 705.
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Дејством аналогије скраћивање започиње и у слоговима иза силазних ак

цената“ и у 3. л. пл. Претпоставка је да ће краткоћа превладати. Процес

је у току.

310. Глаголи звати и звати се издвајају се из II врсте различитим

прозодијским могућностима. Тематско-е- у глагола звати у сих., ком. и

југозападном крилу бЗ. је увијек кратко, а у јб. и сјевероисточном крилу

бз. са их. -ě- јавља се и -ē- из црногорске Херцеговине у односу 5:1. Код

звати се -e- је свугдје кратко. У 3. л. пл. само је -у. У р. гл. придјеву

са Даничићевим 1 /*** мијеша се инфинитивни (архаичнији) I " I, који

потире стандардну квалитативну алтернацију (звао — звала). Алтернаци

је звао — звала : звао — звала разводе ово подручје на двије зоне: у јб.

мијешају се иб. -ā- са их. -ā-,“ а у бз, ком и сих је као у књижевном

језику. Из примјера се лијепо види како се укрштају особине различитих

говорних типова, тј. куда се по ЈБ миграцијама разлило тематско -е- из

црногорске Херцеговине и југоисточне Босне, на једној страни, и како

брисана квалитативна алтернација у звала није могла, пред снагом ди

нарске струје, прескочити Бјелашницу и Игман (сем на Иван-седлу), на

другој (карта бр. 13):

зовем О Ду, зовеш ДБ Ка, здве Ву Дур ДБ Бе ВБ Гл Ја ДеУ Гр Ми

Ле Кр ГЉ Об Р Ти, зовемо Гл Ја Ар Џе По, зовете Гл, здву Де Пе ГЉ У

Гл Ти Вр,

Здве Та Лo Bл Б Об;

зове се Ја Је Св Ар До Р Оџ Ра Вр Ум Бр КаЛ, здве се Сп, здву се

Ти Џе Крч,

звало Бе Ка Ја, звали Дур По ДБ, звала се Бе Та Оџ, звало се Оџ, звали

се По, звале се По;

звала ВБ Вл Оџ, звало Бе Ја У Об, звали У Ри, звала се Џе Вр Бр,

звало се Сп.

311.Глагол немати има више акценатских ликова без могућности ди

ференцијације по говорним типовима и народима. Једино се облици са

-ј- од -и- (неимам – неимам - нејмам) и дифтонгом могу чути у Му

слимана. За разлику од Лепенице,“ овдје је -ā- из презентске основе

обичније у односу на -а-:

немам Ка ДБ Је РД Џе Вр, немам Р, немам Лу, немам Ду, нејмам

Ду, нем Д Ри, неим Д, немаш ДБ, немаш Св, нема Ву Ло О Дур Ка ВБ

Та Љу Гл Ја Пе ГЉ Б Мј Об је Ку Бо Каш Ум Брк, и нема Хр Лу, нема

Вуло о Де у Пе Гр МиГЉ Зе Св До Оџ Ти Сп ЛуУм, нејма Ло Ка Љу

733 “Дужине се обично најлакше губе после 1 * I, а најбоље чувају после 1° 1“ (Ник.

Осн. акц. 315).

*** СА 184. Тако је и у ЦХ; в. Пецо Ортијеu 50.

735 Броз. Иjешћ 150. Тако је и у босанској Посавини. Исп. Josip Baotić, Akcenatski

sistem sela Kostrača u bosanskoj Posavini, BH DZb II 207.

*** Пав. Леп, 378.
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Ја Ду Ку Зе Св, нејма Ка Ја Де ГЉ Ку Зе Вр, нејма Љу Ло ГЉ, Зе, нема

Ву, неима Ло, нема ВуО Љу Бе Ка Ло ВБ Де Л Пе ГЉ Зе Св Аp P До Р

Оџ Ти Ра Ри Сп Вр Лу Ум Бр Крч К, нема Та Ри Пе, нијема Ти, нjeма

Ти, немамо Је Д, немамо ВБ Крч.

Карта бр. 13. Акценатске промјене у глаголима звати и звати се

ЛЕГЕНДА

О звала

О звала и звала

А зовем

А здвем издвем

312. Радни гл. придјев од бити (esse) може имати сва четири акцен

та, те се по томе разликује од их, и иб, гдје је разлика само у квалитету.
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У ИХ је била и бала, били и бали, и то само у облицима множине,“ а у

иб: била (најчешће), било (нешто рјеђе), било (још рјеђе), била (најрјеђе),

без ограничења на однос сг-пл.“ Овдје је, нарочито у бЗ., ком и сих,

дошло до различитих укрштања квантитета и квалитета сва три рода“

бала Вл Џе, буала Вл Вр, била Ми, буила Вр По, буила Кa Бе ДБ Бо

Ум По, било Вр,досад је било Д, и било Бр Каш, било Ду Је, то је било

некад Џе, буило По,буило О Ка По, били Каш, буuле По (исп. и т. 106).

313. На цијелом подручју акценат инф. типа доћи, ићи је саображен

фонетским промјенама по правилу да силазни не могу бити ван иницијал

ног слога нити улазни на ултими. Само у ЈВ (гдје има непренесеног 1 * |

или трагова 1“ () у неколика примјера једносложни супински облици или

они који су настали редукцијом постакценатских кратких вокала имају

| ' / или 1“ (. Пуни облици инфинитива су рјеђи и они имају аналошки

1 - 1 или 1“ I.“ Бројчани односи међу типовима ићи — ић — ић — ићи

одређују ове говоре као претежно млађе источнохерцеговачке. Наспрам

бз., ком. и сих стоји јб. Гдје је закашњело новоштокавско преношење ипак

освојило.

а) ићи ВБ Де, рећи Гр Је;

б) ић Пе, рећ ДБ;

в) вријећ Ву, довућ Ву Мј Ку, доћ ОК ВБ Гл Ја ДеУ Пе Гр Ми Је

Об Ку Зе До Р Оџ Ра ДСпУм Чу Бр По, заћ Лу, изаћ Ар Д. Бр, извућ

Де ГЉ, изаћ Сп Ум, аћ. Ло, наћ Ву ВБ Св. Бр Крч К, нанаћ Хр, дnah

Ми, поћ Гр Ми Ле Св. Ар До Ти Ри Каш, прећ Б Бо Св Р Крч К, праћ

ГЉ, пријећ Ра Вр, прjeћ Л, прбn Гр, рећ Ву Је ОбРД К, ријет Гл Дур,

саћ ГЉ Св Ар, саћ Ло ГЉ Оџ, свућ Лу, увућ Св, уић Каш,

г) вући Дур Та, доћи Та Хр РД Бр По, ићи ДБ, извући Де, изаћи

Зе.

314. Изненађује да гл. типа имати, копати у 1. и 2. л. пл. презента

имају само иницијалну акцентуацију. Слабог дугог нема на пенулти

ми ни код Даничићевих глагола ке, ећи, а/и, и/и основа.“ Само један

примјер учимо, забиљежен у Кр, нема онакав значај какав имају слични

усамљени Вуковићеви примјери у Жепи и Имљанима.“ Није могуће да

се у обимној грађи, каква је ова, превиде евентуални овакви ликови. И

сарадници пројекта Бх дијалекатски комплекс биљеже само доведемо,

*** Пецо ГИХ 188.

“ Броз, op. cit., 155.

739 Најчешће, очекиване облике била, било, били, биле не наводим ради штедње. Са

радници пројекта Бx. дијалекатски комплекс су, на овоме подручју, забиљежили: била,

било, а било једино у Ледићима и Чуховићима (в. Упитник 29, 30, 36, 37 и 59).

Краткосилазни ићи је настао према ић. Прије тога је било ићи па ић. В. Пецо

ВИ-ића II 17-18.

*** Исп. сА 93, 129, 131, 144, 155, 169, 184.

742 Вуковић Жепа 55, Имљ. 34.
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доведемо, доведемо, читамо, печемо, пећемо.“ У Шурмина је искључи

во живимо, бјежимо, трпимо, желимо, ломамо“ Однос иницијална

акцентуација: акцентуација на пенултими на бx. терену још није јасан.

Моје испитивање није потврдило Вуковићеву претпоставку да комплекс

од Невесиња до границе између средњобосанских и иб, говора има 1." |

на тематском вокалу.“ Литература о бx. говорима данас наводи на дру

гачију географију изоглосе. На једној страни су источна Херцеговина,

југоисточна и источна Босна, гдје се однос сг. — пл. чува, а на другој

западна, централна, сјеверна и СИХ, средња, сјеверна Босна и даље ка

западу, гдје је -мо, “-те потрвено аналогијом према сг.“ Имамо —

имамо не поклапа се, дакле, са Мује — Муја.

315. Насупрот иницијалној акцентуацији типа имамо, копамо стоји

факултативни однос колумнални: алтернацијски нагласак у о- и и-декли

нацији. Разлика по националној припадности информатора и говорних

типова нема. Могло би се рећи да у ЈБ, у Гпл, претеже колумнални над

!” I на пенултими. Од истог говорника чује се: синдва и синова, синовима

и синдвима. Скраћена грађа (ради штедње) потврђује средишњи положај

овог терена у односу на их и иб.

бакова Је, вукова ГЉ Д, вукова Ле, гдддва Џе, гуслара Ја, нака каишдва

Ву, косаца Д, крајева Џе ДБ, новаца Та, паметара (= оних који памте)

Мј, послова ГЉ, рођака К, сватова Џе Крч По, сирова Ву, ујака ДБ;

возова Џе, вукова Б Мј Зе Ар Р. Ри Вр Џе, говорова К, живаца Пe,

исетара ДБ, каменова У, косаца УЗе Ри Кр, крајева Џе, ловаца Л, момака

Бо Џе Бр, рођака Кр, синова ВБ Каш Бр Б, из Умољана Пе, из Умољани

Љу, хорбза ГЉ, чаира Ми, чањака Ар:

с вуковима Св, са срповима До, трđварима Ву;

брковима Ле Чу Ло, голубовима Ло Ле Вл ГЉ Чу, синдвима ЛЛо Ле

Чу Вл.

316. У именице мајка хипокористични | / постао је саобраћајни.

Стандардни / - 1 јавља се повремено са / / у односу 1:2,5. У бЗ. и ком.

1 - 1 је мање обичан него у ЈБ и СИХ од 1 1. И то изненађује, јер је у ИХ,

ЈИБ и Пиви мајка,“ а у средњој и СИБ требало би да буде мајка.“ У

ЈБ и СИХ je:

мајка ДБ Ка ДеУ Пe Mи Кр Б Бо Хр Св. Ар Ти Вр Чу Лу Ум Бр Крч

К, од мајке Об, иза мајке Р, мајки ДБ, мајку Вл, с мајком Кр, мајке Об,

“ B. Упитник, књ. 29, 30, 36, 37, и 59.

“ Сарајевски 197,205.

“ Вуковић кр-леп. 296. исп. и лепа 55.

* В.: Пецо И-шћа и 165, Ортијеш 46, ГИХ 14-16; Јахић, op. cit., 587; Вуковић

Кале 298; Briti. ***: Ex 230 у 183-182.
“ Пецо Гих 100; Вуковић П-Др. 233; Јахић,op. cit., 291.

“ Акценатски лик у литератури се не види. Баотић у околини Дервенте биљежи:

мајки (Дерв. 109).
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мајка Ку Вр Чу Бр По ДБ ВБ Гл, до мајке Пе, мајку Ти.

317. Другачија је слика код именице кило. Она се у ЈБ мијења по

Даничићевом типу поље — поља, а у бЗ., ком. и сих по типу брдо —

брда,749

кала Ло О Хр Лу, десет) кала Та:

кала Вл Бо До Ти Вр Крч К, сто кала Бо.

Облик кала у Хр и Лу је комуникацијски инфилтрат.

Посебно је питање које се старе промјене огледају у јб. промјени

квантитета и бз. промјени и квантитета и квалитета, те какав је значај

овога за класификацију говорних типова.“

318. У промјени личних замјеница ја, ти, он, себе различите прозо

дијске могућности (каквих нема у млађим говорима их дијалекта) благо

диференцирају подручје на више зона.“

(1) У ГАсг је их наглашавање: I " | + (мене, тебе, њега, себе).“

Утицај југоисточнобосанске шеме ( + ) огледа се у десетини примјера,

два случаја Вукова изговора ( + ) су усамљени. Разумљиво је што се из

односа " + 7 : + 7 појављује и “ + 7.

мене Дур ДБ Љу Бе Ка ВБ Гл Ја Де Пе Гр Ле Л ВЛ ГЉ Бо Је Об Ку

Зе Св Ар До Оџ Ти Каш ДСп Вр Чу Ум Бр, крај мене Де Џе, на мене

Ше, ниже мене Де Оџ, од мене Ка, тебе Ву Л ОТа Љу Бе Ка ВБ Гл. Ми

Ле Л Кр ГЉ Б Мј Је Об Ку Хр Зе Св. Ар До Р Оџ Ти Ра Ри ДСп Џе Вр

Чу Лу Ум Бр К, њега Ву Дур ОТа Љу Бе Ка ВБ Гл Ја Пе Гр Ле Л Кр

ГЉ Б Је Ку Хр Зе Св. До Р Ти Ра Ри Каш Џе Чу Лу Ум Бр Крч К, због

њега Ум, себе Ло О Љу Б Ка ВБ Гл Ле Л Кр Бр Мј Бо Је Об Ку Хр Зе Св

Ар До Р Оџ Ти Ра Ри, Каш Д. Сп Џе Вр Чу Лу Ум Бр Крч По, око себе

Ми, преко себе Џе, мене Д К, њега Гр Ар До Вр Лу Ду, себе Ми;

њега Зе До Р Оџ Чу,

мене Ум, њега Ле.

(2) У ДЛсг, гдје је уопштен генитивни нагласак, подручје се благо

разводи. У јб., сјеверном крилу бЗ. (углавном у трновском крају) и сих.

са 1 * [ иде и 1 \ 1 у доносу 3,5:1 (карта бр. 14).

мени Ву Ло Дур Та Љу Ка Гл Де Гр Ле Вл Бо Ку Хр Ар РОџ Ти

Ра Ри Каш ДСпЧу Лу Ум Бр По, мен Та Сп, према мени Ум, теби Ву

Дур Та ДБ Љу Гр Је Зе Ти Ра Лу Бр, њему Ву Ло ОТа ДБ ВБ Пe Bл ГЉ

749 СА 64.

750 уп.: Решетар Веionung 65-72; Ившић Посав. I 252; Вуковић П.- Др. 247-253.

751 у литератури се овим питањима не посвећује једнака пажња (в. Ник. Осн. икц. 47).

На проблем указују: Белић Ист. II 183-184; А. Меје, De quelques deplacements d'accent

dans les dialectes slaves, AslРh 425-429; Вуковић Жепа 54-55, в. и СДЗб Х 266-267, Броз.

Фојн, 139.

*** Исп.: Пецо ГИХ 187, Ортијеш 38; Вуковић П.- Др. 263-268; Ник., op. cit., 42-42.
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Б Об Ку Оџ Ти Ра Каш До Вр Лу Бр, себи ВуО Љу Гл Де Гр Ду Кр ГЉ

Р Ри Сп,

мени Дур Ка ВБ Пе Ле Де Л СпУм Крч К, теби Ду Ар Ум К, њему

Та Љу Лу По, себи Крч Ву.

Карта бр. 14. Акценат у Д-Лсг личних замјеница

Квантитет -е у Г-Асг личних замјеница

Д-О

šiš,д\

ЛЕГЕНДА

О мени

Ф мени и мени

Д мене

А мене (обично) и мене (ријетко)
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(3) Финално-е у Гасг је кратко. Међутим, гдје је мени (рјеђе) поред

мени (много чешће), ту финално-е може бити и дуго (карта бр. 14). За

ово вриједе двије напомене: прво, концентрација примјера са -ě је у јб.,

Загорју и трновском крају; друго, по неки примјер са -е се комуникаци

јама инфилтрирао и у средиште ба. Према томе, у ЈБ и СИХ је мене, али

неће бити изненађење ако се чује као у југоисточној Босни у мене“

мене ДК, важ мене Ка ГЉ, код мене Гр Кр Ле, на мене Бо, од мене

Ка Пе Д, у мене Дур Та Љу Гл Ја Де Л Вл Зе Ра Д Ум По, код мене Чу,

дд мене К;

у тебе По,

њега Зе До Р Оџ Д Чу, до њега Оџ, за њега Дур, испод њега ГЉ, код

њега Об, до њега Гр Каш Чу, у њега Ду Зе Ум ГЉ Чу, за њега Ри, иж

нега Ку, код њега Об Ар, на њега Ду Л, до њега Гр, у њега Ву;

себе Ми, дко себе Ле, са себе Вл.

(4) Готово редовно се врши старо и ново преношење акцената на про

клитику у односу 2:3. Од осталих их, говора ово подручје се разликује

по томе што у ДЛсг може бити једино ново преношење, а у ГАсг / “ I

може бити и на једносложној и на двoсложној проклитици. Прва особи

на је, вјероватно, насљеђе прасловенске дистинкције акцента ГА: ДЛ, a

друга је добивена у процесу укрштања различитих прозодијских могућно

сти источне и црногорске Херцеговине и југоисточне Босне.“ Примјери

класификовани по врстама преношења и сложености проклитика потврђују

ова правила и односе:
-

а) Старо преношење на једносложну проклитику: за мене Зе, и мене

Бр, код мене Де, до мене Ле Л Бо Ку Хр До ДСп, у мене ГЉ Бо Р Чу,

у мене Дур Та Љу Гл Ја Де Л ВлЗе Ра Д Ум, и тебе Лу, ко{д) тебе Б,

д(д) тебе Ку Ри, у тебе По, до њега Оџ, за њега Дур, за њега ВБ, код њега

Вл Бр, на њега ГЉ Оџ, на њег Оџ, од њега Ву Гл Ти, č(д) њега Ти, до

њега Гр Каш Ду, у њега Ву Бр, уж њега ДБ, до себе Мј До, код) себе Ку,

са себе ГЉ, са себе Вл, дод) себе Б Св,

б) Старо преношење на двoсложну проклитику: изнад мене Пе, ис

пред) мене Ле, ниже мене Ле, дко мене ВБ, дко тебе Гр, иза њега Пe,

преда њга Ле, пред њега Об, испод) себе Вл, дко себе Ар, дко себе Ле;

“ Јахић Босна 75-76, 582-584. Исп. и карту бр. 7 на крају. Нема основа за диферен

цијацију терена по националној припадности. У Вишеградском Старом Влаху и Доњем

Полимљу, према мојим биљешкама, нема мијешања ликова мене и мене. Овом типу не

припадају само Колубара, Поцерина, Мачва и Срем (Ник., op. cit., 43) него и околина

Прибоја, Вишеградски Стари Влах, Златибор и Моравица, гдје је мене. Према Ћупићу

у Пљевљима је: код мене, код њега, теби / měби, себи / себи (ГЦАНУ8, 83, 88).

У црногорској Херцеговини преношење на једносложну проклитику је ново, на дво

сложну старо (Вуковић, op. cit., 266). Тако је и у Мостару (Милас Мост. 66). У Ортијешу

(Пецо Ортијеш 38) ново преношење је досљедно. У Вишеградском Старом Влаху, око

лини Прибоја, Ужица (моје биљешке) и Пљеваља (Руж. Пљевља 147) у ДЛ проклитика

не прима акценат, а у ГА преношење је старо.
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в) Ново преношење на једносложну проклитику: за мене Та Ка, код

мене Та ВБ Ја Де Р Лу, од мене Ка УЗе Оџ Д Лу Ум К, nд мене ВБ, у

мене Ву Ло Ја Де Кр Зе Сп Вр, у мен Дур, за тебе Та Ум, и мени Ву Ло

Ка Де Лу Ум, на мени Ло ВБ Пe P, и тебе Вл Бр, ко{д) тебе ВБ, о тебе

Д, у тебе Ми Вр, за њега Ри, за њега Гл Ја, иж њега Ку, и њега Кр Каш,

код њега Пе Ар, код) њега Дур Кр, код њег Ар, код њега Ар Об, на њега

Ду Л, до њега Хр, до њег ГЉ, до њега Гр, пред његЛ, у њега Ву, у њега

Ло Ка Ја Д Ум, на њему Крч Вл, по њему ГЉ, у њему Ти, у њем Об, за

себе Ум К, и себе Ри, д себе Су, по себе Ло, у себе Ву, са себе Ло, и себе

Зе, на себе ВБ Кр ГЉ Р, о себи Ми, по себи ДБ;

г) Ново преношење на двoсложну проклитику: испред мене Чу, ниже

мене Чу, око њега Ти Ву Ри, око себе Чу Ми.

(5) Забиљежио сам једном и око њега.

(6) У ком. 3. л. сг. је дн, у сих, јб. и сјеверном крилу бз (трновски

крај) иду напоредо дн и бн, а у средишњем дијелу бз обичније је дн него

бн: дн Ву Ло Дур Бе Ка Ја ДеУ Пe Mи Ле Ду Л Вл ГЉ Мј Бо Је Об Ку

Св. Ар До Ти Ра Ри Каш Д. Сп Џе Вр Чу Лу Крч, и он О Ја Де ГЉ Бо

Чу, ни он Лу Ум;

бн Ву Ло Дур ОТа ДБ ВБ Гл Ја Ми Ле Бо Ку Ти Чу Лу Ум Крч По,

ни дн К.

Ареал дн — бн, дакле, поклапа се са мени — мени.

(7) једносложна проклитика + енклитика имају 1 - I, вишесложна про

клитика + енклитика / “ | + 1 - 1. на њ ГЉ Ар Оџ Ти Џе К, по њ ГЉ, у

њЛ Чу, кроза њ Џе, низа њ Ти, преда њ Вл ГЉ СвЧy.

319. Колики је значај на дијахроном плану акценатских алтернација

у глагола с повученим и неповученим аориским акцентом,“ толике је

важности питање квантитета у 3.л. пл., на једној страни, и 2. и 3. сг., на

другој.

а) Средњобосанско -ше“ захватило је цијело подручје. Облици са

-ше јављају се ријетко (однос 1:4). У“ГЉ и Св исто лице има -ше и ше.

Једино је у Ти досљедно -ше.“

доведоше ГЉ, дођошеДБ Вл, долeћешеГЉ, заплијенише Ра, заробише

Бо, затворише Та, зачудише Об, здрnише ДБ, изгубише Св, ишћераше ГЉ,

кренуше Мј ГЉ, наклaше Мј, одвукоше Зе, доше Ми Ду Л ГЉ Б Бо Ра

К До, окренуше се Ду, ослободише ДБ, деташе Св Чу, подушише се Ум,

помолише се Ум, почеше Бо Ум, почеше Чу Лу, преćекоше се Ја, размакоше

“ Исп. Белић Ист. II 105-110. в. и. м. Стевановић, о данашњем dкценту аориста,

НЈ. н. c., IV 250-263; Решетар Веfonung 166-167; Вуковић П.- Др. 347.

“ Исп. Броз Фојн, 183, Иjешћ 154-155, БХ дЗбV 181; Брабец Тузл. 109-110.

7 По овој, а и другим особинама, прије би се рекло да су се Тињаци доселили из

Невесиња него што су им рођаци са Црвене Стијене прешли тамо (т. 27). У ИХ је -ше

(Пецо ГИХ 154).
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се Мј, спасише Чу, уклонише Дур, упадоше ДБ, ућераше ГЉ, шћераше

се ГЉ;

затворише Ум, одлећеше Ум, деташе Св, дЋераше ГЉ, побјегоше Ти,

почеше ГЉ, поћеше Дур, пукоше Ти, узеше Ка.

б) Дужини у 3. л. пл. није у потпуности еквивалентна краткоћа у 2.

и 3. л. сг. глагола с повученим акцентом. Процес превирања је у току:

највише је напредовао код -и-/-п- а најмање код -ну-/-не- основа. Однос

кратак: дуг наставак је 3:2. Диференцијација терена је осјетна. У ЈЕ

ултима је кратка (ако се гдје чује дуга, биће код православних или код

Муслимана само у гл. типа синут), и дуга, а у бЗ. и једна и друга (у

Ти опет досљедно као у источнохерцеговачком). Код -e-/-ê- основа ултима

је увијек дуга, код -к-/-e- кратка. Преглед потврда дајем по основама и

опозицијама квантитета:

-и-/-п-: заврши Вл, загази Ду, загрли Ка, запуши Лу, дбјеси Де,

ддријеu:“ се Де, битвори Та, погоди Де, пограби Вл, поломи Та, помо

ли се Де ГЉ Оџ Ум, поскочи Оџ, проломи се Мј, провали Чу, раскораћи

се Де, раскриви Ар До Мј, раскриви Р, скоћи Ло Де, скочи Вл ГЉ До,

удари ГЉ, упријечи Оџ; зачуда Ри, зарата се Вр, дnaЗа Ти, помоли Ти,

поплаши ДБ, прдјава се Лу, раскрива се Ош, скочи Бо,

-ну-/-не-: барну Ум, дкрену Ум, разлијегну До, расвану Де, спну Ар,

звизну Сп, преврну Сп, прозијевну Сп, пухну Ти, сану;

-a-/-a-: погледа Пе, поћера Ра, угледа Ја,

наћера Џе, отјера Ву, оћера Ти, угледа се Мј,

-e-/-e-: доузе ГЉ, nóче БоЧу Лу Ум Ри, пропе се Л Ти Чу, умрије

Чу;

-к-/-e-: затресе се Ум, однесе Љу, побјеже Вл ГЉ Ја Је Об,

остале (-а-/-e-, -o-/-је, -a-/-je-, -a-/-u-): завика Ум, заспа Ум, доби Ву,

изби Де; «,

сатра Ти, заспа Ум, засмија се Ти, закова Ти, напушћа Ра.

в) Као у Пљевљима“ и у Фојници“ глаголи типа клати (Даничи

ћева I-5а врста“) у 1. и 2. л. пл. на пенултими могу имати факултативно

/* [. У сва четири типа чује се: отесмо Де Је, почесмо Ра Ле Чу (в. остале

потврде овдје под a) са: почеше Бо, запесмо Је.

320. И акценатске алтернације у проклизи откривају прелазни карак

тер подручја. Због природе овог рада дистрибуцију прозодема у проклизи

посматрам само са становишта разведености терена и његовог односа пре

ма осталом их, комплексу.

*** Руж. Пљевља 162.

*“ Броз. Фојн, 183.

760 са 110.
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Правило говора ИХ да силазни не могу стајати на иницијалном сло

гу ако је испред акцентоване лексеме проклитике овдје се не примјењује

равномјерно ни по врстама ријечи ни по говорним типовима. Преношење

је најдосљедније код глагола (пренесени: акценат засебних ријечи = 22:1),

мање је досљедан код именица (10:1), а најмање код придјева (1:1). За

личне замјенице в. т. 318 и овдје још за друге. Изненађује да се јб., гдје се

дугосилазни може факултативно чути ван иницијалног слога (т. 296), не

разликује одбз, и сих“ Ком. је најближа ИХ. Слијед 1/30 (ради штедње)

примјера са пренесеним акцентом и готово свих са непренесеним биће

довољан за доказ односа, чак и за детаљније анализе (грађа показује када

се нпр. код старог преношења ради о прасловенском а када о аналошком),

док се не уради монографија акценатског система.

(1) Засебан акценат имају ријечи на којима је реченични нагласак

или оне, мање фреквенције, код којих се “губи ... свест за извесне про

мене”.762

у Акари Је, до Бабина дола Ло, на Бадња дан ДБ Ја Б, на Бари Ми,

на барама Ми, по бањама Је, у Бијељину У, до Босне Џе, у Босну ГЉ, за

букву ГЉ Је, на ватри Џе, према вјетру Б, на воду Л, за воду Бе, за војску

Пе, у воз Вл, од вукова Ле, од вуне Ка Ле Св Ар Ти Ри По, од Главатичева

Об, од гриве Бр, са грббља Хр, у грбоље Бе, од грома Ми, до Јурјева дана

Хр, о Ђурђевдану Џе, међу звјездама ДБ, у здрављу Крч, на језеру Џе, од

југа Ву, от камена Кр, у Кијеву У, од коже К, под кожу ГЉ, са коњима

Об, за Коњиц Чу, у Коњицу Ти, искоријена К, на корицама ГЉ, за косу

Ка, од кострети Кр, од краве Ло, до краја ДБ, от крмета Та, искуће

Ку, от кућа Бо, у кућама Ја, до липе Је, за лов Р., у љето До, на мијер

К, до Митрова дана Је, без мјере Л, на мјесто Бе ГЉ Џе, у млинама Је,

код Новог Пазара Каш, за ноге Ум, у ноге Је, уза њиву ГЉ, за дбичај Љу,

у дко Та, са паше ВБ, на пашу ВБ, за Пјевја Ти, исПљеваља Вл, преко

плана (= пропланка) Л, у планину К, ус планину Ду, у планини Ку, на

планне Б, у подруму Вл, крос поље Вл, по пољима ДБ, преко поште Л,

код православније Пе, код пратра Та, испушке До, од рада Ка, за рамо

Ти, на рамо Ти, од рога ДБ, на рогове У, за руке Ум, по русак Ву, са

cáxõнама К, од села К, по селима Дур, ниже сијена Ми, око сијена Љу,

по сијено Д, са сијеном Хр, са сириčћом Вр, на сједницам Је, до смрти

Пе, за снагу Ми, за славе ВБ, у соби Ло, за софром ДБ, у Срба Је, у Срем

По, са срповима До, на станицу Гл, у стап Ми, под стајене ГЉ, o(д)

стоке Хр, са стоком Вл, у сурутки Ка, на Сутјеску Б, на Сутјешнд Р.

о торби Л, у тдрину Ду, на трке ДБ, на туш Гл, од уља Ле, у фčje Mj,

према Фочи Бе, у цара Ку, на цесту Пе, у штали Бо, у шупи Де, преко

шума До;

без вас Бе Гл, до ња ДБ, са свакијем ГЉ Мј Џе, са свачијем Зе, међу

свијем Ти, са свачим Каш, пред свакијем Ку, од неког Бр, од некога Бр, на

“ У Фојници пренесених "ima ukupno bar dvostruko manje" (Броз., op. cit., 119).

“ Белић Ист. п54. Исп. и Ник. Осн. акц. 36.
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нека Гл, под неко Ти, у некога Ле, са неким К, у некијем Ти, по нашем

Хр, код нашије О;

од бијелог Ар, са бијелим Бе, за бјеле Вл, на већем Дур, од вишње

ДБ, и гдpије Д, у радну ДБ, на дрвенијем Кр, на задњег Пе, од крсније

Крч, у љетња До, по цијело Зе, у црнд Та;

по два Бе, у девет) Та, до десет Де, су тра ГЉ;

да видим Ву, да идемо Ка, нек према (= прими) Вл.

И то је све. Индивидуални акценат засебних ријечи осваја у књиже

вном језику.“ Могуће је да су неки од наведених типова доспјели овамо

дејством разговорног језика Сарајева и књижевног језика.

(2) Старо преношење

1) Именице мушког рода

а) Једносложне основе: у воз Вл, од волова Џе, до врата Ду, иза врата

Ми, око врата Ти По Џе, за врат Мј Ку Ра, на врат Ја, под вратом К,

дд вука Ле Об Хр, у вука Д, на Гај Де Гр, у град Л Св Каш Лу Ум Бр, из

града Вл Оџ Вр К, преко дана Вл, за дан О Хр, на дан ДБ, дан по дан

Ми, у дан ВБ, на дар Оџ, на дб До, у дроб Лу, до зида Пе, за кера ГЉ,

на керове Ри, на кров Је, у кров До, за лада Вл, до леда ВБ, у лед У, у лов

Де Ку Оџ Крч, од меда Ле, на мир Гл, на мијер К, преко моста Та Лу

Ка, до мрака Ка ГЉ, пред мрак ДБ, на нос Ми, у Обаљ Бо, под Обаљ Ум,

до паса Ри Чу, дко паса Бе По, за пас Де, на план Л, на плот Ле, преко

плота Ле, на пут Дур, за реп Чу, подрас ГЉ, на ред У, у ред Ле, до

pena Бр, за реп Об До, у род Де, за рогове Ку, на стан ВБ Об Л Џе Вр,

на сто ЛоДБ ВБ, за сто Ка, обд) стра Ја, дод) страа Ар, на суд Та P,

у суд Гр, у суде Ри, код) тора Лу, преко тора Ле, у тор Ми Лу, у хан

Бе, у штаб Об,

б) Двосложне основе до бадњака Б, у Брђане По, уз дувар Ум, у Игман

Де, у Игману Де, на јасен Чу, дп камена Зе, за камен Чу, дn камена

Зе, под облаком Л, до појаса Ку, пре саба Де, на Сопот Ар, на урлап (=

одсуство) Ти.

2) Именице женског рода

а) Једносложне основе у Валу Ду, на воду Ја Ум, у воду Пе КуУм Бр

По, у војску ДБ ВБ У Кр Вл Бо Је Хр РОџ Каш, на главу Ву Ја Гр Мј, у

главу Ву ДБ ГЉ Мј, на греду Ми, под Греду Ум, у греде Чу, у земљу Бе

Каш, за зиму Је Св, за косу Ти, на косу Ло, на кућама У, на мобу ВБ, у

мдбу О, за ногу ДБ ГЉ, мимо ногу Ум, на ногу Чу, низ ногу Ми, у ногу

Де, до ногу ГЉ, за ноге Је Св, међу ноге Сп, на ноге Ву Ја Вл Ра Ри,

пöд ноге Ду, кроз прси Вл, у прси Вл, за пушку ГЉ, на страну Хр До Ле

ГЉ Д, низа страну Хр До Ле ГЉ Д, кроз двце ГЉ, у двце ГЉ, за руку

Љу Ка Оџ, у руке ГЉ, у фоје Мј, по шуми Је;

763 B. шире о томе код Стеван. ССХЈ 1223. Исп. и: Пецо ГИХ 187; Белић, op. cit., 25.
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б) Двосложне основе без дозволе Р Ра, за Планну“ Оџ, на планину

Вл, на планину Вл, на планну До, у планину ГЉ Оџ, у планину Ми Ле

По, у планну Дур, на садне Кр, на улици Гр,

в) Консонантске основе за влас Љу, č(д) глади Је Крч, преко ноћи

Бе, на раван Л, на пећ Гр, у раван Дур, за смрти Вл Ду, на смрти Вл,

под јесен Је, пред јесен Ја, у јесен Је Св, у јесен Ја, под старос Ву.

3) Именице средњег рода -

а) Једносложне основе до брда до брда До, из брда Гл, на брдо ГЉ

ДСп Лу Ку, за брдом Вл Је, на брду Ар, у Брду Чу, у брду Ар, на Војне

Ар, из грла Д, у грло Чу, до грббља Лу, код грббља Лу, на грбоље Кр Бо,

у гробље ВБ, на грбољу Ле, у гребљу Бе, у гребљу Мј, у колу Об, на леђа

Вл, низ леђа Ло, на љето Вл, из меса Та, на море Д, у море Бр, у море

Вл, у око Пe, nд селима Зе, за Поље Ду, испоља Љу, нас поље Је, у пољу

ДБ, за прса Чу, на прса Је По, за срце Пе, у срце Ми, у шушње Бр,

б) Двосложне основе: у прољеће Ра Бр, у пројеће Лу;

в) Консонантске основе дед) дрвета Ле Св Ду Об Зе АрP По Ри Д.

на дрво Та, низ дрво ДБ, у дрво О, на раме Ра, преко рамена До.

4) Замјенице: мимо њу Бр, мимо њу Бр, код вас Пе Д, иза њи Џе,

изнад њиа Св, код њак Б, међу њи Д, до њиг Бо, спорај њик Вл међу

њима Об, на ову Бе, у овај О, у ово Гл, за овије Је, у ова У, nó (о)вијем

Ти, за онде Л, од онога Љу До, од оног Ра, у онога Ми, на онај По, по

oнoме Бр, у ономе Љу, из оне Гл, кроз ону ДБ, на ону Бе, уз ону ДБ, на

оно Pa, nд оно Ло, у оно Ле, на тијем Гл, крај оније Св, у оним По, под

оним По.

5) Придјеви: на боље Ра, у доње Дур, на лијепо К, на сухо До.

6) Бројеви. Основни, збирни и дистрибутивни бројеви имају старо

преношење, а редни — и старо (рјеђе) и ново (чешће):

ни један Р., до два Је, за два Бо Хр, кроз два Ми Бр, на два Кр Та,

nд два ОКа Зе Ра, су два Мј, на двије Ар Крч, дод) двије Ра, по двије Бе

Де Чу, су двије Мј Ја Кр, дед) три за пет Је Хр, на пет Ум, у пет Ло

Ка, обд) шес до шес Ду, у шесЛу, у седам Чу, дед) девет Бо, по девет Кр,

д(д) десет Р, по десет Чу, у стотину К, на стотине Ле, за другијем Д,

кд другде Де, č(д) другог Чу, преко другде Мј Дур, за другом Ло, уз другу

Л, у другу Пе, мимо друго Об, уз другд Гр, су двоје Бо, по десетеро Чу.

7) Глаголи: не би Ву Дур До, не био Ву, не била Вр, не бијаше Ми,

не ваља Дур, не процједи Ка.

“ У Асг и Апл именице планина преношење је као у Даничића (СА 10-11). Тако је и

у Високом (Ваљ. Вис. 301). И остале прозодеме су по Даничићевом обрасцу: Планина

До Оџ, до планине Ри, иза планине Пе, преко планине Ло, са планине Љу, планину

Ти, Планину Чу, на планини Ло Та, по планини Кр, у планини Ло Љу РТа. У ком. и

у Апл на пенултими може бити неданичићевски (аналошки) I “ (; планине Ри, а у ба.

у Лег /"I: у планини Ку.
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На негацији презента гл. знат(и) бЗ. и ком имају старији акценат,

а јб., сих, и сјеверно крило бЗ. овај и српскохрватски:

не знам Ло Дур Љу Ар Гл Ти, не зна О, не знамо Ка, не знам Дур

Та Љу Ка Ја Гр ГЉ, не знаш Лу, не зна ВБ Д, не знају Крч.

За нијансу је другачија слика у презента гл. ић(и). Старо преношење

имају ком и сих, а ново јб (уколико није непренесени) и бз:

да иђем Ра, не иђеш Сп, да иђе Бр, да иде Вл, да иђем Ка, да иде

Вл, да иде Ле, да иђе Џе Ум, не иђе Ра, нек иде ГЉ, да иђемо Лу, да

иду До.

8) Прилози: и прије ДБ ДР Д, ни до пола ГЉ.

(3) Ново преношење

1) Именице мушког рода

а) Једносложне основе за брата Об, међу браћу Крч, иза бора Ка, на

вјетар Ду, през вјетра Гр, на вр Ло, у вр ГЉ Ку, у врх Ти, за вука Об,

на гроб Ар, на длан Де, у зета Ти, о јаду Хр, до југа Ти, за крај Чу, на

крај Ку, при крају Пе, мимо лакат Крч, по лпс Та, на ма(х) Ло, у млин

Гл Ја Гр Кр Ум, по млину Де Кр, у млину Ло, под млином Кр, за плуг

Пе, на прагу Зе, на пупак Зе, виш пут Ар До, на пут До, пот пут До,

д Саве Б, у сан Вл, по{д) сач У, ко{д) свекра Ку, за сир Љу, по сир Љу,

на сиру Ле, у сну ДБ, у стап Ар Гр Ри К, у стогове Д, из рата Вл, уз

рат Ти Сп, дуд) тате Гл, код) тора;

б) Двосложне основе у Бистраку Мј, у Боиће Хр, у Брђане По, у

Дојане Св, дед) доктора Та, у Дољане АрP, д{д) дуката Об, на ђавла Б

Вр, у Игман ВБ, у Јањиће У, за калдаком (крај свијета) Ку, испот камена

ГЉ, иc Кашића Ти, у Кашиће Ри Сп, на конак Оџ Д, иc Коњица Ар, у

Коњицу Ву Зе До, од Мједника Је, до мјесец P, на мјесец Зе Ти, по мјесец

Св, на пенџер Бе, на пенџер К, на пенџере К, у Романе Об, у русак Та

ГЉ, у русаке ГЉ, на саџак Ја, у чоека До, на чоека Вр, д{д) ћoека Ка, у

Штитара К;

в) Тросложне основе из Дујмовић Ду, у Дујмовиће Де Ду, у Дујмовић

ми.

2) Именице женског рода

а) Једносложне основе по бајкама Гл, у бању Гл, у бањама Ву, преко

Баре Мј, на Бари Ду, на Барам Де, у башћи Бе, у башчи Бо, у Босни Л

Зе Р ЛуУм, по Босни По, на букву Та Бр, за буквом ГЉ, под буквом Л,

на ватру Ду До К, на ватри Љу Ле, у ватри Мј, у воду Пе, до вуне ВБ

Об Ар Ти Ри По, за гриву Ми, за дипала К, у Драче Кр, дуд) жице Вл, у

жваље Чу, у Игри Је, у јаму Св Бр, на капу Ар, у кацу О Ми Љу ВБ Ле, у

кладе Бр, на косу Ло, искњиге Ја, у књиги Хр, у књигу До, око краве Ја,

испот крава Вр, у крошњи Бр, испрет куће ДБ, кдт куће Ло Ка Гл, дm

куће. О, око куће. Ка Р, преко куће У, у кућу Ву Ло ОТа Љу Бе ГлУ Гр

Ле Об Св. Крч По, у кући ВБ, кот кућа До, преко ластава Св, на Локве
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Ву, иж Љуте Св, у Љуту Ми Хр, до мајке Пе, у маркама Чу, на међу

ГЉ, кроз ните Об, преко њиве Бр, на њиву Гр, уз њиву Је, на њиви О, уж

нsиве Ја, на њивама Ло, у пашу Пе, у питу ДБ, на плећку Ја, на плочу

ГЉ, пдт Плочу Ду, у пошту Пе, на пушку Л, у пушку Ле, на свадбу Ка

Гр Мј, на силу Пе, у сиси Д, и(3) сисе Д, кроза ситку Гр, у собу Ло О Мј

Бо, у соби У Гр, испо{д) сnиле К, за стоке Ле, око стоке Кр, у стоку Де

Је Кр Б, на стругу Ку, у ступу Об, у таву Зе, у торбу Ву Л, у торби Ле

Ду, на трешњу Де, на трку Гл, у Тузлу Вр, ис-Фоче Бо, у Фочу Бо Ар,

у Фочи Мј Зе, на цесту Ле, у цркви Ле, ко{д) цуре К, ко{д) Цуца Ти, ис

чете Б, у чашу Пе, у шаку Л, u(3) школе Бе, у школу Гр Бо Ра, у школи

Bб Кр Ра, низа шкрипе Ум, са штале Ло, у шталу Ло Та Ми Б Зе, уза

шталу Кр, на штали Ле, и(3) шуме Крч, низа шуму Вл, у шуму Ло Дур

Де Ду Л Мј, по шуми Ле, у шуми Та Де Ле Ку Кр, прд шума Ум;

б) Двосложне основе: из године у годину Оџ, кроз годину Зе, за заставе

Св, у задругу Б, у колибу Ку, дп кукрика Вр, у кухињи Лу, дп кучана

Љу, у Ловницу Чу, пред Мјешница Де, у Морине Је Ти, у новину Лу, у

одају Ка, у општину Та, на општину Мј, у општини О, на удају Вл, на

улицу ГЉ, иc хаљина Зе, у Храсници Лу, у Расници Ја, уш чашицу Об,

в) Тросложне основе: на јабучицу Ар, ас Трескавице У, пред Треска

вице Ду, на Трескавицу Ду ГЉ, у Трескавицу У, по{д) Трескавицом Вл,

на Трескавици Ду, у Трескавици Ду;

г) Консонантске основе: бд костријети Об, до кострети Об Ри, у

помоћ Ву, на смрти Вл, д{д) старости Је.

3) Именице средњег рода

а) Једносложне основе на брашно Лу, иза брда ГЉ, у врата Св, за

вратима Зе, на врело Де, на дну ГЉ, у (д)ну Мј, у жити Лу, на здравље

У, са здрављом У, у здрављу ДБ, у злату Ку, на кола Та, у кола Пе, прет

колим Л, прољета У, прб љета У, на мјесто Де, на Мокрб Ар, на мору

Лу, у око Та, по селима Кр,

б) Двосложне основе из Врдоља К, код говеда Ар, у Дубоком ГЉ,

под језером Ле, у језера Р, ac Кијева Ду, до Кијева Гр, у Кошево Гр, пот

пазухо Чу, до пројећа Вр, из Трнова Л., uс Трнова Ле, у Трново Ми, у

Трнову Пе Ми Ду, исТушала Ум, до) шиљежи Об,

в) Консонантске основе од) дрвета Бе, преко рамена ЛДу, кроз

рамо Ри, на рамо Ри, на раме Чу, у ралу У.

4) Замјенице: код вас Гл, у вас Гл, за њим Ле Ка, пред њим Чу, до

оне Д, по њу О, у њу Та, за њом Ло, под њом Пе, за њиха Ум, иза њиха

Лу, између њи Бр, изнад њиха Л, код њи Об Лу, код њиг Б, код њиа ДБ

Хр, крај њиха ГЉ, крај њиа ГЉ, међу њиха Ка, на њиа Дур, до њиа Крч

О ГЉ, до њиа Бе, од њија ГЉ, до њиха ГЉ, nд њиа Лу, пред њиха Ум,

пред њиá Крч, у њиг Б, у њиха Лo Је Ку Св Ар Ти Бр Ум, у њих Хр Зе, у

ња ОбАр Ри Д, уж њиха Хр, у њиха Оџ, у њиха Ло, за њима Љу, међу

нима ДБ Вр, на она Каш, у том Б, су тијем О Љу К, хита Ја, у тд
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До, по нашем Хр, у нашем Б Хр Д Б, у нашу Об, у нашој Кр, на некога

Об, у некога Ле, по{д) неким Кр, у неке Кр, у неку Кр Љу, у некака Б, су

чим Ле.

5) Придјеви: на Бадњи (дан) ДБ Крч, из Бијелог (Поља) Д, за велка

Де, на велко Ја, у велка Де, у добар Св, до Ђурђева (дана) Је, на задње Л

ГЉ, на зање ГЉ, у задњем Лу, дд) згоднога Вр, на млађег Ти, по новом

Ка, д{д) српскије Дур, у стара Ду, у стара Кр.

6) Бројеви. Као у придјева, у редних бројева преношење је најчешће

ново до другог Пе, у другог Крч, на другом Ку, испо{д) друге Ле, у друге

Љу, на другу ГЉ Љу, у другу Пе, у другој Вл, у друго Ле, у другије Вл

До.
-

7) Глаголи: не био Ло, не би Ло Та, не бијаше Лу, не боимо Об, не

видим Та, не вјерујем Ку, не вјерује Мј, не вјерује Ду, не вјерују. Чу Об,.

не врјеђамо Љу, не мора Та, не пантам Вр, не патим Кр, не пата Та,

не пече К, не сећам се О, не славимо Та, не радам Та, не ради Ву, не

чујем Крч, не ћује Ка.

(4) Функцију проклитика, на цијелом подручју, врло често врше ве

зници:785

a) Везник и: и војску Де, и во Р, и вјеру Чу, и бога Б, и боју Об, и

брата Ти, и докторима Кр, и ђаво Де, и ђецу Бо, и коњ и крушка Кр, и

курјака Кр, и кућа Вл, и на нос Чу, и ноћ ГЉ Ра, и пас Та, и старости

Је, и шљива К, и гора Пе, а гумена Љу, и болесан Кр, и виђена Бо, и

напет Хр, и сам Де, и добар Ву, и двије Вл ДБУ Пe P, и двое Кр, и два

ОДБ Љу О, и три Та Љу Лу, и седам Ву, и девет У, а друга Оџ, и био

Каш,и било Каш Бр, и даднем Та, и не знаш Та, и јеc Бе Ми Је Каш, и

јест Гл, и мрије се Кр, и неће Ар, и нема Лу, и треба Ти Мј, и амо Зе,

и више Ву Дур Ле, и доли Оџ, и доле Ти По, и много Бе, и овуда У, и

отуд Д, и повише Џе, и сад“ Ву, и сад) Та, и сада Љу РД, и сад ВБ Ја

У Гр Б, и сада Ја Пе, и сат Ти, и туј Де, и тат Ти, и тамо До;

б) Везник ни: ни двцу Б, на пашчад Лу, ни тице Ку, ни добар Ву,

ни рођен Ву, ни правио Ле, ни наћТа, ни рећи Је, ни чула Ја;

в) Везник да: да видим Ду ГЉ, да иђу До;

г) Везник а; а да ми,

д) Везник па па вала Мј.

766 че(5) Синтагме број + именица, као у црногорској Херцеговини,

сто чине акценатске цјелине: двје куће Је, двјетра Хр Бр, двје године Сп,

три дана Р, три мјесеца Р, сто кала Вл. Jб. без оваквих примјера стоји

наспрам бз, ком и сих. У сјеверном сусједству стање је као у јб.“

765 Решетар за Дубровник наводи примјере: i brat, i majka (Betonung 210).

786 Вуковић П.- Др. 300. Тако је у Дубровнику (Решетaр, ор. сit., 211) и у Пљевљима

“. ilњевља 176).

*** Исп. и Ваљ. Вис. 302,Броз. Фојн, 121.
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У поздравима улогу проклитике има придјев: добро јутро Дур Вл

Ја, добар вече Гл, добар вече“. Пе Бо Ку До Џе. Тако и помозбог Ду.

У ЈВ се чује и помози бог Љу. У отпоздравима је добра ти срећа Вл,

бок ти помогб Бе Ја Ку К. Само је добар дан (у свих), а у Муслимана

још: мехраба/мехраба (т. 283), мераба Де, сабала хајpдсум (= добро јутро,

у ба, женској се то не каже него Уранила? Јеси ли се наспавала? До),

саба хајpдсум Љу, акшам хајpдсум (= добра вече). До, алах разбеум (= бог

ти дао срећу)“ До, алах разио (отпоздрав на: Бајрам барћолас)“. До,

алејкуме селам Љу.

У синтагми: на дну њиве Бр улогу проклитике узела је именица.

321. Висока Херцеговина и ЈБ, како показује овај прилог, имају но

воштокавску акцентуацију са специфичном репартицијом прозодема као

посљедицом аутентичног развоја и интерференције особина источне и

црногорске Херцеговине, на једној страни, југоисточне Босне, на дру

гој, средње и сјевероисточне Босне, на трећој. Концентрација примјера са

факултативним 1 : 1 ван иницијалног слога, са изостанком секундарног

дуљења и траговима акута у ЈБ супростављају ово, у основи прелазно по

дручје областима Загорја, Бјелимића, Комске жупе и високе Херцеговине.

Диференцијација терена по националној основи није изразита. Једино се

непренесени 1 * 1 и остаци акута диференцијалне прозодеме националног

обиљежја, али ни оне нису искључиво везане за Муслимане (т. 297). Како

су акценатске особине, са Коријенима и у далекој прошлости, конзерва

тивније него друге, функционисање прозодијског система потврђује да је

српскохрватски језик на бx. комплексу јединствен и да су подјеле на тој

ОСНОВИ ИЗЛИШНС,
-

На другој страни, диференцијација типова и ужих зона по коегзи

стенцији наноса миграционих струја из Херцеговине и југоисточне Босне

је осјетна. Трновски крај по изостанку секундарног дуљења не представ

ља, како је мислио Вуковић (в. нап. 716), индивидуалност. То је особина

сва четири говора, али је најизразитија у јб. Трновски крај се разликује

од других присуством југоисточнобосанског квантитета тематског вокала

у презентској основи (т. 305-309) и наставка -е у ГАсг личних замјеница

(карта бр. 14).

Становнике ЈБ и високе Хрцеговине препознајемо по краткоћи презен

тског тематског вокала у великог броја глагола и 1" | + 1° 1 наглашавањем

у промјени личних замјеница ја, ти, он себе. По акценатским особинама

не препознаје се ко је које вјере.

768 Маретић за књижевни језик има: добар вече, добар дан, добрд јутро (Грам. 137).

Други херцеговачки говори су слични типовима ЈВ и СИХ. Исп.: Вуковић, op. cit., 297;

Решетaр, ор. сit., 212, Руж., ibid.; Броз., ibid.; Ваљ, ibid.

*** Исп. код Шклајића Турц. 460,538, 80, 532, 87.

“ Шкаљић овај поздрав нема.





III

МОРФОЛОГИЈА

322. У облицима нема већих одступања од стандарда и их. Дијале

катске дискриминанте су облици двосложних именица м. р. на -о и на

-е са 11 на иницијалном слогу (т. 345 и карта бр. 15), хабитуал (т. 448) и

та мј тај (т. 394). Друге разлике у дистрибуцији морфема — окамењени

Гпл на 40, ДИЛпл на -ма (т. 338 и 354) или -ам (т. 367), те "искакање”

глаголских облика из једне у другу врсту (т. 453-486) — имају и други

ијекавски говори. Енклитички облици 3. л. пл. и хабитуал су условљени

вјером.

именице

1. ИМЕНИЦЕ МУШКОГ РОДА НА СОНАНТ И КОНСОНАНТ

323. Вокатив сингулара. Обиљежен је наставцима -е, -y, -о и -0.

Употребљава се за бића.“ Према грађи, других значајнијих неслагања

са стандардом нема. -

У дистрибуцији најчешћих -е и -у сачувано је насљеђе из старијег

периода развоја нашег језика. Именицама са основом на тврди сугласник

пришле су и оне из некадашњих -у основа.“

324. Код основа на тврди сугласник увијек је -е, ако није, изузетно,

Всг = Нег (т. 328). Једино синак (в. Вук СР 701) има -о мој санко Ми.

Свуда се говори: баксузе Ку, господине Об Вл Чу, не лудуј, господи

не Чу, господне Пе, дједе — Ђеде У, Добро јутро, ђеде! Дур, домаћине

Крч, Здраво, домаћине! Ду, јаране РДСп, Богати, јаране, окле си? Вр,

кукавче Ар, попе Бр, мој соколе Ву; тако и сане ДБ Ми У Ти Д Чу, немој,

сане Д, мој лијепи сане Зе.

За излизани вокатив брате и узречицу брте вл. 153.

*** Исп. Јовић Трст. 80.

*** в.: Белић Ист. и 6, 9; Пецо И-шћа II 37.
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Досљедност промјене к, г, х # -e - ч, ж, ш видљива је из потврда у

т. 242 под б, којима додајем и ове:

а) јуначе ГЉ, ћдеће (у Та забиљежио сам и Но, чо, боли?) Де,

пуковнице Та,

б) боже“ Ја Кр Је Крч, друже Та Вл Об, мој друже Р, Здраво, друже

Мћало! Та, реко, друже Адеме Ду;

в) влаше Вл.

325. И главнина мушких личних имена истих основа има наставак -е.

Абидељу Лу, Адеме Гр Ми Де Ду Је Чу, Адиле Де, Арифе Јадлу, Асане

б, Асиме Пe, Ахмете Чу, Владане Де, Вејсиле Вр, Драгане Ја, Ибрахиме

Оџ, Исмете Зе Ти, Јоване3, Јусуфе Је, Миловане ДБ, Мухареме Ка Ти,

Мушане Ду, Неџибе Оџ, Османе Св. Ти Чу, Радославе Оџ, Салеме Де,

Санћиле Ву, Сафете Ву Ра, Ћамиле ГЉ, Фехиме Цр, Халиле Вл, Халаде

Чу, мој Хамиде Д, Хасане Гр, Шабане Ку; једино је: Абдулаху Ву Ло Је

Оџ.“ У једног Муслимана из околине Трнова “искочио” је из система

Радосаву мј. Радосаве

Тип Милош нигдје не одступа од их прилика:“ Милоше ВБ Гр Мј

Ра Вр, хајде, Милоше Ду.

326. Именице с основом на предњонепчани сугласник задржале су -у:

дија, коњу Ду, младићу Ло Кр Зе Ри Лу Бр, пријатељу Бе, мој пријатељу

Ду Је, учитељу Лу, Хајде, царевићу, бујрум! Ку; Делићу Чу, Ђуровићу Б,

Čздићу Гр. -

327. Иза сонанта -р, као и у другим ијекавским говорима их типа,

Влада -е над -у у односу 11:1. Исп.:

a) буразере Вл, докторе Пe Je Ри, господн-докторе Та Пе, фала, млади

lђевере Зе, мајсторе Лу, Све ти је двд истина, мајсторе. Ду, царе Ку; Што

си, Глигоре, пјан? Бо, Митре Вл, Омере, устај Ду, Петре Вл Крч, са:

776

б) конобару Чу, пази, муктару Дур.

Мали је број примјера под б, гдје је испред наставка -у претходни

слог дуг, да би се извело правило.“

328. На синкретизам Нег = Вег скрећу пажњу дијалектолози.“ Ни

овдје та појава није маргинална, а нашао сам је у сва четири типа која

се наводе у литератури: -

“ Вушовић има: драгу, врđеy(ДИx36); у их (Пецо Гих 113), западној Босни (Дешић

ЗБИГ 214) и Лици (Драг. ГЛJ 126) забиљежен је фразеологизам богу мој

774. Тако и у ИХ (Пецо, ор. cit., 114) и западној Босни (Пецо И-шћа II 38)

*** Исп. РфФС vi 222. Ареа је шира; в. Симић Левач 223 и тамо наведену литературу.

** Исп.: Пецо Гих 114-115; Вуковић П. др. 50, Вушовић ДИx 36.
777 Исп. Вуковић, ibid.

778 в. код Пеца И-шћа 11 39-40 и тамо наведену литературу
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a) фонетски синкретизми“ тетак Бе, Извини, тетак! Де, Како си,

тетак? Вл, али хајде, Босанче Гл,

б) вокативне синтагме“ госпон-профсор Пе, господин Шебрк Чу,

в) новији синкретизми“ Здраво, друг! Ум, Стани, другар! Пe;

г) нека лична имена и презимена.“ Салих До, Сали Пе, мој Сали

До, Знаш шта ћемо, Сали? Лу, господине Фелдвебер Чу, Некадера, господин

Шебрк! Чу.

Сви типови синкретизма Нcг — Вег нису исте природе и не могу се

једнако тумачити.“

329. Инструментал сингулара. Два су резултата овдје битна: (1)

у дистрибуцији -ом и -ем има колебања, посебно у односу на књиже

внојезичку норму; (2) уочљива је тежња уопштавања индикатора -ом на

штету -ем. Ни један не изненађују јер су присутни и у књижевном језику

нашем“ и у већини их, говора.“

330. Иза палаталних сугласника са -ем равноправан је -ом:

а) с некијем Ђогићем Ти, с коњем ВБ Л Ра Ри Сп, крајем Мј, c

краљем Б, зову ме Развићем Чу,

б) с оним каишчићом Љу, с јеннијем Амедовићoм Зе, с једнијем

Лаловићом Вл, лојом До, помаже се лојом До ВБ, зовнут га пријаетељом

Бр, са Самоковићoм Ка, с Ченгићом Вл.

Сви примјери под б) не иду у стандард. Стевановић (ССХЈ I 196)

налази да ни пријатељом није како је у писаца наших, иако има -е- у

пенултими.

331. Иза сугласника који су некада били меки (ч, ж) или су могли

бити умекшани (ц,p) преовлађује -ом над -ем. Највише је одступања од

стандарда иза -ц и -ч а најмање иза -р. Исп.:

а) иза ч: над Борчем Об, с лучем Ка; са под) сачом Џе, под) сачом

У, покри сачом Ја, -

б) иза ж с мужем У, ножем Гл, окрои ножем По, са притисне га

задужомДо, ножом ДБ;

“ B. нJш (1934), 238-241; РАнУ Бихxxx/10 (1966), 22; Пецо Гих 115, И-шћа и

“; СтеваН. ССХЈ И 189-190.

780 В.: Јовић, op. cit., 80; Пецо И-шћа II 39.

“ Пецо, ibid., ГП 260; дешић звиг 214.

“ Стеван, op. cit., 190: драг. Глл 129.

“ Исп.: Белић о је, прир и 107; Стеван. ccxJ I 189-190, Пецо и-шћа и 39-40;

Дga"; op. cit., 128-129.

** Исп. Стеван, op. cit., 194-198.

“ в. нпр.: Јахић Босна 410-413; Пецо Гих 116; Вуковић П-Др. 51; Шурмин сара

јевски 199; Милас Мост. 61; Будм. Дубровачки 170, Петр. Змијање 93; Дешић ЗБИГ

214-215; Драг. ГЛJ 129; М. Ник. Гороб 670.
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в) иза ц: јавио се добровољцем Б, с дием Кр, пред дием Мј, ш његови

јем пунцем Ри; са: с онијем малцом. Ум, с мртвацом Вр, с новцом Пe, c

његовим диом Ти, с њезиним оцом О, уперио га правцом Бр, с покојнијем

стрицом Вл, замотај филцом Гл, бавили се шверцом ГЉ;

г) иза р: ексерем У; са: под једнијем бором ДБ, с мојијем буразером

Ло, збуразером Џе, гдвором К, са ђевером О Ја, ж ђевером — 5 ђевером

Ја, с тијем ђевером Л, даруј га ливбром Вл, с Петром Вл, пред свекром

О Ја, са свекром ВБ, сиром ВБ, с оним Тодором Ка.

За основу на -и имам само звали га Бугарашом. У ИХ је: Милошом

/ Милошем (Пецо, ор. сit., 117).

332. Међу уобичајеним примјерима са формантом -ом: иде авијоном

ДБ, алатом Џе, са боровнаком Ву, брддом ДБ, с велом Кр, с једнијем

вдлом Бр, с вуком Вр, нудила га зеатином Ле, зехом Д, за игбалом Д,

под ониjeм каменом Љу, кањоном ГЉ, клипом Чу, покривена лимом У,

за међедом Л, с међедом Ар, с момком ВБ, под облаком Л, са плеом У,

с плугом Пе, прстом Љу, са халалом Д, са харамом Д, с тијем чобаном

Вл, и чоеком Бо, чунком Об, шћапом Бр, — једино се издваја пут“

у којој је -ем -ом = 6:1. Репартиција -ем (< -bмљ) и -ом (< -омљ) није

условљена значењем пошто старији формант влада у оба: иђе путем и

nom nутем.“

путем До Лу, води путем Бр, Ето је ониjeм путем Де, идем путем

Де, иђе путем К, пот путем Л, пошо путем Та, право путем Мј, прошб

путем Зе,али само идем путом Та, пот путом Каш.

333. Форманти -ов-/-ев- Продуктивност им је као у ИХ и ЈИБ,“ а

незнатна одступања од стандарда“ су у расподјели.

334. Једносложне именице раздвају се у три типа: а) с обвезним фор

мантом, б) с факултативним формантом, ц) без форманта. Гдје су превласт

у дистрибуцији и одступања од норме, види се из потврда:

а) амови Д, бакови Је, безови ВБ, безови Џе, богови Та Б, болови Ву Је

Ра Каш, бонови Вл, бркови Љу, возови Об По, возови Џе, волови Та ДБ Ло

Ја Пе Л Кр Б ГЉ Вл Хр Зе Св.Ар До Џе Вр Лу Ум Бр, врагови Об, гддови

(= светковине) Џе, градови Хр, дарови О Љу Бе Ар По, дивови Ку, димови

Пе, другови Бо, дудови Ву, жагови Ра, зарови Бе, зетови Ми, зецови Ду,

зидови Пе Ти, керови ГЉ Вл Св Оџ, клапови Чу, кметови Ку, ковови Хр

Св, кровови Об, кругови До, кршови Вл, кумови ВБ Крч, листови Л До,

љебови ДБ, љекови Пе, мостови ДБ Гр, мразови“ Ле, двнови Чу, пасови

Ри, плотови ГЉ, плугови Б Ар, плугови Ар, Подови (микротопоним) Ду,

“ Белић Ист. II 10.

“ B. код Стеван, 197-98; исп. и Дешић, op. cit., 215.

“ Исп.: Пецо, ор. cit., 117-18, Јахић, op. cit., 413-417.

789 B.: М. Пешикан, О уметку -ов- (-ев.-) у множини именица I врсте, НЈ, н. c., VII,

7–10, 270-275; Стеван, op. cit., 200-208.

790 за овај тип, в. Стеван.., op. cit., 203-205, и тамо наведену литературу.
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прахови По, радови Св Каш, растови Ја Кр, репови Лу, рогови Об Ло Ку

Каш, рогови Об, pöкови Ум, сачови У, сватови ОТа Љу Бе Ло Ка ВБ Гл

Ја Пe У Ду Кр Мј Бо Об Је Хр Зе Св. Ар Оџ Ра Ри ДСп Џе Крч Бр

По К, синови Ву ДБ Л Б. Вл Ку Зе Ти Каш Крч Бр, сирови Љу, сндпови

Вр, снегови Ја Д, спратови У, српови До, стогови О ВБ Ду До Ти Сп,

стубови Џе, тасови Ум, топови Та, турoви По, фесови Пе ЛАр Џе По К,

фирови Ку, хамови Гл Гр, храстови До, цвјетови Бе, чинови Б, чирови

У, члановиČп, шалови Ја, шефови Св, шћапови Ум По, шћапови) они Гл,

гуњеви Бе Де Вл, крајеви ДБ До, крајеви Џе, кршеви Кр Д.

Аналогијом на Исг са путови Гл чује се и путеви Је По.

б) бегови Бе Б Бо Об — бези Оџ Ти,

вукови Дур Ле Мј ГЉ Хр Св. Ар До — вуци ДБ Бо Ми Л ГЉ Вл Оџ

Зе СвВр;

мишеви Вл, мишови ГЉ — миши Ло Ле Вл Чу Лу Ка;

нóжеви — нđжи Ти,

пластови О Ја Кр ГЉ Џе — пласти Сп.

За: длани Л, клини Л, кључи Ку, пости Ле, — нисам сигуран да се

потенцијалне опозиције не би могле наћи.

. Са дани (свуда) само сам у СИХ нашао данови помјереног значења:

Изашли му они данови (= Истекло му вријеме) Лу. Овакав облик забиље

жен је у околини Билећа, Стоца (Пецо ГИХ 117) и Фојнице (Броз. Фојн,

147). -
-

в) Поред стандардних облика: гости ВБ Гр Л Кр, зуби Ка Ле ГЉ Зе,

коњи Пe O Љу Бе Дур Ка Гл Ја Гр У Ле Ду Мј Хр Зе Св. Р Оџ Pa Pи

Вр Чу Лу, прсти Гр По, Руси ДБ Вл, — форматне не примају ни брави

Крч, гради (јединица за мјерење количине алкохола) О, млини О Ло Ду

ЈеУм, нити ВБ, суди Ле Оџ, суда До, шкапи (дрвене посуде за млијеко)

Љу Ар ДСп Џе.

335. Од двосложних именица, с једносложном или двосложном осно

вом, проширење имају:

а) вјетрови По, јечмови (у значењу: њива засијана јечмом) Де, јеч

мови Је Лу, лактови Кр, точкови Кр, трошкови О Ја, чаброви Б;

бадњеви Кр Џе, бубњеви Љу, ражњеви До,

б) бријестовило, **** К, дијелови Гр, јасенови Пе, каишови Ву,

каменови Ду У, колутови“. У, лијекови Кр Је, лисникови Ло, пламенови

Ву, хамбарови Ду.

Именице на -ö (< -ао « -aq < — влњ, в. т. 172 и 200) иду у тип

вјетар:

*** У књиж. језику: колути и кôлутови (Стеван., op. cit., 202).
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каблови Ја, котлови О Ар До, дрлови Дур, послови Бо Св До Каш Ка,

сврдлови Зе Св Ар; тако и столови Ти.

Међутим, Нплод јарам је јарми Хр, а од ђевер и фермен само ђевери

Об, фермени Бе Џе.

Остале двoсложне именице, као у стандарду, не примају форманте.

Говори се: адети Де, акрами Бо, аnаши — хапаши Ву, арари Кр, харари

Об Хр, борци Ву, брсци Ар, војници Пе, гуњци Ри, гуњци — гуњци Сп,

демири Зе Д, диреци БД, дјечаци Де, доктури Ву Мј, другари Ву, дукати

Гр ДБ Л Ле, дукати Ву, душеци Л, живци Та, ибрици Св, казани ДБ

О Б, канали Ву, колачи До, комбти Гл, косци О ДБ Зе Вр, лавори Ар

Сп, леци Вл, ловци — ловци Л, лонци У, љељени Ку, момци Љу, момци

Гр Ми До, монци У Зe Џе, мртаци Та, нокти Ле, палци Ле, папци Вл,

пјешци Ка, пјешци Љу, пјешаци Љу О, подвори Љу БеУм, поклопи Ар,

пољари Д, преци Ву, прозори Хр Зе, разлоги Вр, регрути Вл, руцељи. О,

салоши Дур, ступци Кр, табути Љу, табани Гр, тељизи Кр Џе, тељи“зи

Вр, ћемери Дур, ћилими“ Pа, ћобани Ву, ћулахи Ар, чобани Ву Ум,

шверцери Ву, шорвани Ле, штамбиљи Дур, и сл.

336. За тросложне именице“ с двосложном основом имам само:

претискови (т. 63, нап. 221).

337. Генитив плурала. Скуп парадигматских индикатора је простији

у односу на их.“ и књиж језик,“ нема — ију (ГЛ дуала“) а ни -у.“

a) Најфреквентнији је -а.

бадњака — банака Та, бега Ти, богова Та, богова Та Б, болова Ву Каш,

бореља Ар, з Борака Каш, вагона Кр Хр, возова (т. 315) Џе, војника Ло,

волова Та Ло Л ГЉ Вл Је, волова Ло, вукова (т. 315), вукова (т. 315),

из Голубаћа Зе, грбиша Чу, дана ВуО Та ДБ Ло ВБ. Ми Л Вл Ку Хр Зе

Св. До Р Ри Каш Ум Крч, четрес димова (= четрдесет кућа) Пе, динара

Ја Вр, доктора Ти, доктбура Је, д доктора до доктора Та, другара Гр,

дуката Дур Љу Л Об, из Дулића Об, дулума. Та Ја Ми Мј Об Ку Зе Ра,

живаца Пе, златника Б, зуба Ко ГЉ, јарцдва До, јунаца Ло, кđишóва Ву,

каменова У, кметова Ку, комада Дур Ле, коња Дур Ло Гл Пе Ле Л Ду Кр

Bл Је Хр До Оџ Ра Џе Вр Чу, косаца О Ја УЗе Ри Крч, косаца Д, котлдва

До К, корака Вл, крајева ДБ, крајева — крајева Џе, кридва Вл, ловаца Л

ПЉ, ловаца ГЉ, латара Ле, метара ДБ Бе Ка Ле ГЉ Св, метака Б Вл,

минута“Је Св.Ти По младића Хр Зе Св, млана Је, момака Вл Бо Зе

Ше По, мртаца Та, муктара Оџ Чу, новаца Та, обичаја Оџ, двнбва Чу,

“ обичнији је кратки плурал (Маретић Грам. 146). Стандард допушта и ћилимови

(Стеван.., ibid.), али је акценат споран.

“ Петр. Змијање 94-95.

*** Исп. Пецо Гих 119.

795 Исп.: Стеван.., op. cit., 209; Маретић, op. cit., 154.

Taе Пецо Из језика 220.

“ Исп. Драг., op. cit., 133.

798 у Левчу, минута и минута (Симић, op. cit., 230).
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двнова До, пајдаша Вр, паметара Мј, плотова ГЉ, пјешака Ка, просаца

О, рођака Кр, Ромуна Вл, сватова Ја Је Зе Св Крч, синова О ВБ Б Бо Каш

. Бр, синова К, сирова Љу, у Срба Зе, у Срба Ти, möвара Ја, Трновљака Об,

из Турбеа. Ми, ћенербеа Ра, ћилима Ра, ујака ДБ, хорбЗа ГЉ, филџана

Је, Хољена До, Црногораца Ку, троица црњаца У, чаира Ми, чобана Гр

ДБ Вр, из џепа Џе, шкипа Џе.

У бројним конструкцијама пет и више + брат равноправно је пет

брата ВБ са деве браће“ Ta

Облици именица брав, мрав, црв су као у књиж језику“

трбе брава Кр, по трое брава Д, неколико брава Ум, педесе брава Зе,

сто брава Ми, мрава Ло Ле Вл ГЉ Чу, црва Ло Ле Вл ГЉ Чy.

Маретићеве варијанте“ на -а (в. Upitnik za ispitivanje bh. govora,

knj. 36, 37, стр. 106,108) нису потврђене.

б) Индикатор -а сачуван је у ограниченом броју лекceмa.

Уобичајен је у Колко има града? У, мјесеци ДБ Ка Ми У Б Вл Бо Је

Р Вр, шеснес пара Л, степена ГЉ К — степена ДБ.

Спорадично се чује -и у зид, сата факултативно у топонимима Ја

сењани, Рибари, Спиљани и Умољани.“ Исп.:

зидова Бе ВБ Гр Мј Ку Ар Ри Џе Бр, зидова Ле Је Ти Вр — до зада

Ја (С);

пет сата Ло (М),пе сата Св. (М), шес сата Ум (М) — сата Та Гл Ми

Де Ле Л Ду Кр Б ГЉ Је Хр Зе АрP Ра Д Ум Крч,

с Јасењани, са Јасењани Д (М),

из Рибара Оџ — из Рибари Каш (М), између Рибара Р (М),

ис Спиљана Џе — из Спиљани До (М), од Спиљани Ти (М),

из Умољана Пе, из Умољана Пe — из Умољана Љу, од Умољани Ум.

Гпл за човјек је суплетив људи (свуда).

Именице гост,нокт и прст имају два облика:“

на -а; госта ДБ, ноката Ло Ле, ноката Чу, прста Ву Ло ВБ Ле Ра

прста ГЉ;

на -а: гости Кр, нокти Вл ГЉ, прста Вл.

799 B.: A. Белић, О двојини у словенским језицима, СКА ХСI, Београд, 1932, стр. 135;

Ист. II 56-57; Пецо, ор. сit., 216-217, И-шћа II 47, ГИХ 119.

8()() Стеван.., ibid.

*“ Маретић, op. cit., 154.

“ У СВ. до Горјана, Кралупи (Броз. Фајн. 148).

“ Исп. у књиж. језику (Стеван, ibid., Маретић, ibid.) и их (Пецо ГИХ 119) још на
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в) Гпл на -{ј је дијалекатска дискриминанта којом се бЗ. одваја од

остала три идиома. Ареа му је између р, Бијеле и Љуте. Долази уз

бројеве.

öсам борац Б, осам волбв Л, осам километар Б, сто литар Б, дваес

метар Св, педесет метар Св.

У ИХ Гпл на -{) иде "искључиво уз бројеве“.“ Да није двије поје

диности: из Дујмовић Ду, осамдесет год Ле, — између их, и бз. била би

једнакост.
-

-

338. Датив, инструментал и локатив плурала. Владајући новошто

кавски синкретизам на -има нарушавају редуковано -ма (< -има) и спо

радично-им ограничена дистрибуције и простора. Босански наставак“

-им имају бЗ (највише око Трнова) и СИХ. Поријекло му је двојако. За

горски Дпл позадинцим може бити архаизам настао контаминацијом -и

или -ом са -ом са -ом, -ем,“ у ИЛпл, само у топонимима изведеним од

презимена, прије је аналогија на придјевску промјену. Има и по једна

потврда Лпл на -м, -ама и Дпл на -ем, које је лако објаснити.

1) Најчешћи је -има (-има):

а) Датив: смрдио безима Ти, Босанцима Хр, воловима Бр, Далматин

цима Хр, и докторима Кр, коњима Ло Гл, љекарима Пе Гр Је Сп, људима

Св Вр Бр К, људима Ду, момцима Вр, партизанима Ми Вл, пјешацима

До, радницимаЧу, родитељима По, сватовима Ле, сељацима Д, синдви

ма Ти, Србијанцима Хр, странцима ГЉ, ćедоцима Ра, траварима Ву,

чобанима ГЉ;

б) Инструментал прозвали хи безима Оџ, с воловима ДБ Ле Вр, с

вуковима Св, са вуковима Хр, са гајтанима По, са дукатима Бе, с E

цеговцима Бо, са Жупљанима Ар, зубима Ле, са Југословенима Хр, међу

јунацима Вл, каишима Ми, с керовима ГЉ, с коњима Дур Та Ја Ле Ду

Мој Об Ар До Р Оџ Ра Џе Крч, са коњима До, с коњима Пе, и с коњима

Ри, за коњима Ду, с косцима Зе, са кукцима К, с ониjeм лčњћићима Ло,

с људима Ра, и људима Бо Вр Бр, мјесецима Бе, с овим младићима Об,

намјештаима ДБ, ноктима Ле, са партизанима Об, с партизанима Ти,

са поклонима К, са прозорима Об, међу родитељима К, с родитељима

Крч, са рукавима По, са сватовима По, са овијем споменчарима Б, са

српсвима До, с товарима Кр, с онијем Црногорцима Ти, чекићима Џе,

чудима Ку;

в) Локатив: на-нfiм бадњацима Ја, у Бегановима ЉУ, у боновима Вл,

на Барцима Каш, на Брдњацилна Ум, на воловима Вл До, о вуцима Оџ,

у говорима Об, у Гуњанима Ву, о дивојарцима Оџ, у днијем дроњцима

Ку, у Дубочанима Д, по зијанима Лу, на коњима Гл, на коњима Та Пе,

на коњима Кр, у котловима О, по кршевима Вл, д тали листовима До,

8{}4 Пецо, ibid.

“ Исп. Броз. Фајн. 148.

*“ Белић Ист. II 65.
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у Лиховцима Бе, о људима Вр, о међедима Оџ, по тим обичаима ДБ,

у дупкосима Љу, у Оџацима ČВ РОџ, у партизанима Вл, на подвори

ма Бе Гр, о пословима К, на прозорима Гл, о ратовима Б, у Рибарима

Каш, у сандуцима Хр, по састанцима Л, по састанцима Вл, о сватовима

Крч, у сватовима Ар, на сплавовима Каш, по нашима споразумима К, о

срндаћима Оџ, у-ним такмовима До, по теферићима Л Кр Вл, унијем

хомарима Ри, у џепима Бр.

2) Инвентар јединица на -ма је шири него у ИХ“ а поготову него у

СБ“ И то би могло бити разумљиво ако се помишља на изразите редук

ције неакцентованог и (вл. 136). Међутим, -ма може бити прије заостали

двојински индикатор него редуковано -има. Примјери.

а) Датив коњма Зе, људмa Ка К, рекла људма О, родитељма По,

сватовма Св, Умољанма Ум;

б) Инструментал: за воловма Вл, с воловма ГЉ Св, с вуковма Кр, са

вуковма Св, за коњма — за коњма Л, с коњма Дур Та Кр К, c људма Вл

Крч, са сватовма К, са синдвма Л, чобанма Бр,

в) Локатив: на Буковма Лу, на воловма Кр Вл Хр, по зборовма Џе,

на коњма ДСп Вр Ум, по људма К, по радовма Св, по растовма Кр, по

свијем сватовма Св, на прозорма Гл.

3) У морфему -им препознаје се прелазни карактер бз и сих. у односу

на дијалекатско окружење.“

а) Датив: рекла људим Џе, позадинцим Б;

б) Инструментал: с воловим Вр, међу Дујмовићим и Ледићим Л,

в) Локатив: у Бјелмићим До Ти, у Дејчићим Ми, у Дејнићим Де, у

Дујмовићим Ми, на Čстојићим Ми, по чаирим До, у Шабанцим Де.

4) Имам Лпл. у млинама Је и на својијем воловм Вр. Први је "ре

зултат утицаја наставака ж. рода”,“ а други редукција воловма.

5) У СИХ чуо сам Дпл: казо би родитељем Вр.

339. У новоштокавском синкретизму ДИЛпл, како се види из грађе,

нису безначајни ни трагови спорије сволуције. Тиме је одређен и пре

лазни карактер и индивидуалност зоне у међудијалекатским односима.

По неколика или сваки од шест индикатора (-има / -има, -ма, -им, -ама,

-м, -ем) наћи ће се у окружењу, и даље,“ али ни у једном говору нема

оваквог инвентара с показаним односима као у ЈБ и СИХ.

*** Исп. Пецо Гих 120.

*“ Броз, ibid.

*** их га нема (Пецо, ibid.), у СБ је спорадичан (Броз., ibid.), у Рами је, пак, чешћи

од -има (Окука ГР 91).

*** Ивић Гилип. 164.

*“ топоними од презимена на -ић могу, нпр., и у централној Шумадији имати у Лпл

-им (в. Рем. ЦШ 230-231).
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340. Појединачне напомене. Према облицима множине етника и по

тina agentis на -ин. Жупљани Ар, Срби ВБ Гл Мј Је Ти Ра, Цигани Љу

Ум, чобани ГЉ Вл Вр Ум, ћобани Ву, — у једнини је чобан“ Ву Гр Ду

Бо Св Ра Вр Ум, Бугар Је, Циган Ти, али Србин Та Ду, Бугарин Б.

341. Именица дан мења се као град Остатке промјене старих кон

сонантских основа у именима празника имам само у: д Ђурђевуне Је,

д Спасовудне. Преовлађује: д Видову дану Ар, до Ђурђева дана Је, до

Ђурђева дана Хр, о Ђурђев дану Џ, уочи Ђурђева дана (т. 280), до Јурјева

дана т. 200), о Јовањину дану (т. 280), о Лучиндану Џе, до Матрова дана

Је, о Петрову дану Вл.

Стари облик НАВ дуала уз бр. два и три: два дни Сп, Мореш пит

три дни (Х 2). Сп, — чуо сам само у СИХ од једног Муслимана.

342. Множина именице брат досљедно се исказује збирном именицом

браћа браћа Ка Ми, двоица браће Ло, троица братје Ка.

Али, тако није код камен. Исп. за једнину и множину: камен Љу

ВБ Мј ГЉ Зе Оџ Каш Чу К, камена Гр Ми Б Вл, исnom Kaмена Љу,

дт камена Ду, дп камена Кр, каменом Ле, под ониjeм каменом ГЉ, на

камену Д, у камену ГЉ Об, каменови (= више појединачних предмета)

Ду, двадес каменова У, са колективном именицом: камење Ја Вл Д Џе,

камењем ВБ.

Нигдје нема трагова промјене основа на консонант“ у их, лику

ками“

343. У именица на -лац о « А (вл. 205 и 209) аналогијом се из косих

падежа преноси у Нсг и Гпл. бранијоц — бранијоц Св, просијоц Бр, ру

ководијоц Бе, старосадиоц (исп. и: старпсидиоц Сп) Сп, старосједиоц

По, тужијоц Св, просијоца Бр, старосадиоца Сп.

344. Неколике именице из ове врсте колебају се у роду и деклинаци

оном типу. У једних је ова особина одређена националном припадношћу.

Тако је турцизам чарапа (тур. gorap, gorab, Шкаљић, op. cit., 164, Пецо,

Турцизми, 157; в. и т. 110 под б) у православних и католика свуда ж.p. a

у муслимана још и м. Опет, pluralija tantum caoне у православних може

бити м. а чаир у муслимана и ср. р.:

hapana Бе (М), чарапе Ле Об (С) По (Х), hopane Ka (M), чорапе Л

К (М), чдрапа (уп. и презиме Чарапине Сп) К, са ћдрап Ка, чарап Ти,

чарапи Ар, чорати Лу Бр, ћарапи Гл, слично чорапима К;

у рубу плани (= пропланка, в. Вук СР 629) Л, нашо једну план Л,

на ону план Де, на ону план Ми, јену плану Ку, у једну план Л, у јеној

плани (исп. плана f., плани, Скок ЕР II 675) Ми, са на план, са плана

Д}

*** Овако и у их (Пецо, ор. cit., 112)

*“ Белић Ист. II 8

*** Пецо, ор. сit., 111.
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чаир Л, чаирови До, ћđири Ло, чаирдва До, преко чаира Ми, чаире

Л, на тијем ћаирима Ло, на чаирима Вл, по чаирима Ле, по чаирима

До, по чаирим (т. 338 д), у тијем нашијема чаирима Л, са: погледб у

чаира Л, почели нам ништи чаира Л,

саоне Б Ар До К, на сабне (има и на сабнице ГЉ) ГЉ, на саоне

Ар, на саХонама К, са саони Б (С), на саонима Кр (С).

Према ужичком савm (в. РМС B 656) овдје је сафта: пуна сафте Лу.

2. ОСТАЛЕ ИМЕНИЦЕ МУШКОГ РОДА

345. Колики је значај парадигматских модела мушких двосложних

имена на -о и -е са 1 * [ на првом слогу за диференцијацију говорних

типова ЈБ и СИХ, ништа није мањи ни за међудијалекатске односе. Изо

глосе Јове, Мује /Јова, Муја одсјечно дијеле комплекс на двије зоне (карта

бр. 15), сјеверозападну (ком, сих и јб) и југоисточну (бз). Разумије се,

овај ареал је дио границе између штокавског истока и запада“ Ком,

сих и јб. има модел -а основа (а) а бјелимићкозагорска -о основа (б).

Национална диференцијација је искључена. Исп.:

a) од Авде Д, Авдо (Вcг) Ра, Бајро (Вег) Ум, Васе Крч, Весо — Весе

Ја, Зајке Ву, Залко — Залке Ло, Збвке К, има Зовка По, Зулфо (Вcг) Ум,

Ибра Ра Каш Лу, код Ибре Каш, Ибру (Асг) Чу, Ибро Ра Каш Чу, Јове Ву

Џе Вр Лу Ум Крч, Јову (Асг) Дур, Кешко — Кешка Ву, Мате - Мате По,

Мехо — Мехе - Мехо Каш, Мујо Ка, Мује Ву Каш Сп Џе Вр Лу Ум Крч,

код Кадића Мује Ка, ружи Мују Ву, Мујо Ло Лу Ја Ри, Нумо — Нуме Гл,

Пере Ву Та ДБ Бе ВБ Ја Чу Лу По, Перо Та ДБ, Раме Ло, Не иди, Рамо!

Чу, Расте Џе, дај, боже, Ристи Симићу Ја, Салке Ву, Само — Саме —

Само Ри, Суљи Лу, Суљо Чу Лу, Тите ДБ Ло, Фикре Ра, Хусе Ву ДБ

Љу Бе Ка Гл Ја Ра Ри Каш Д. Сп Џе Вр Чу Лу Ум Бр По, у онога Хусе

Мехића Љу, Шећо — Шеће Ка, Шевке Ра, за Шевку Ра, Шљиво — Шљиве

Бр, Шпаго — Шпаге Каш, Шуко – Шуке — Шуко Чу,

б) Авдо — Авда — друже Авдо Об, Бајо — Баја — Бајо Ку, Божо —

Божа — Божо Пе Вл, Боро — Бора — Боро У, Васо — Васа — Васо Вл,

Владе — Влада - Владе Б, Дерво — Дерва — Дерво Ду Зе Ти, Ђого — Ђога

— Ђого — Ђбзи (Нпл) Пе Гр Об, Ибра Гр Де Л Мј Ар Ти, Иво — Ива —

Иво Ле, Јова Гр Ле Бо Об Зе, Лутва Мј, Меха МиГЉ Ти, Меа Об, Муја

Де Л Ду Мј Је До, код Муја До, зовни Муја Де, са Мујом Л, Мунто

Мунта — ех, Мунто Зе, Мурто - Мурта — Мурто ГЉ, Мухо — Муха —

Мухо Је, Перо — Пера — Перо Пе Гр ДеУ Ле Л Ду Кр Б Мј Бо Об Је Зе

Св, Раде — Рада — Раде Пе Б Вл, познâвам Рада Об, Реџо — Реџа — Реџо

“ о ширењу погласе на Јахић Босна 438-441 и карта бр. 6, Пецо цx 321; Решетар

Пlток, 164; Мр Светозар Стијовић, Питање корелације између замене јата и стандар

дне хипокористичне формације Пера / Перо у штокавским говорима, НССВД 7, св. 1,

стр. 49-55.
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Зе, Расто — Раста — Расто Вл, Салко — Салка — Салко Св. Срето —

Срета — Срето Б, Тата Је, Титу свак ваљаде Је, Тифо — Туфа — Туфо

Мј, Хамдо — Хамда — Хамдо Пе, Хуса Гр Ми Де Л Ле Ду Кр Мј Бо Об

Је Хр Зе Св.Ар До Р Ти, Уса Об, Мераба, Хусо! Ду, Шећо — Шећа —

Шећо Ду.

Карта бр. 15: Промјена именица типа Јово, Мујо

ЛЕГЕНДА

. O Јова, Муја

ОJóве, Мује

346. По моделима за Јово, Мујо мијењају се:

a) у ком., сих и јб.
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дедо (исп. тур. dede, Шкаљић, оп. цит., 208) Ву Рад, деде Ву, у деде

Ри, нашб деду Д, дедо Та Ка Д;

бабо Та, у бабе Ри, а бн гори баби Чу, бабо Та Ра Каш Бр,

дошло — дбиле Та Сп,

дрóљо — дрбље — дрбљo Ta;

гóло — голе — голо (= голо) Та,

чико — чаке — чако Гл Бр Лу;

б) у ба:

дедо Ми Де Л Мј, деда Гр Ми Ар, дедо Је Р;

бабо Мј Хр Св, баба Ду Оџ, бабо Пе Б Ку Св,

чико Гр Мј Об, чака Св, чако Вл.

347. Колеба се Швабо. У бЗ, претеже их.““ -o а у ком., сих, и јб. -a

деклинација. Једино је досљедан Нcг, тј. увијек је на -o, што је природно

јер се овај облик у другој и трећој развојној фази супротставља двјема

деклинационим схемама косих падежа“. Исп.:

a) у ба: Швабо Вл Бо, пред) Шваба Вл, били Шваби Вл, двоица Шваба

ГЉ; са: оне Швабе ГЉ, Ишли Шваби Об,

б) у ком., сих и јб: Швабе Ло Гл К, Швабе Ву, са: Швабо Ка Бр Ум.

348. Мушке хипокористике на -а (Хуса, Јова) са II Пецо укључује у

скуп дискриминанти којима идентификује цx. међу осталим говорима

Херцеговине.“ Има их Мостар са околином, а могу се наћи "na čita

vom ch. području“.“ Одатле су их пренијели номадски сточари и у ком.

послије помора кугом 1813. г. (в. т. 27 и нап. 77), а данас се њихови

запретени остаци могу чути међу најновијим хипокористикама на -о“

Имам само:

Ибра — Ибре — Ибри — Ибра (Вег)“ Pа Ри Каш, Ибра, мен се чини

не иђе мали у школу. Ри.

349. Остала лична имена мр. мијењају се, на цијелом подручју, као

именице на сугласник. Тако је и у сусједним говорима, а и иначе:

Данило — Данила Ми, Живко — Живка Вл, Јбле — Jóла Об, Марко

— Марка Т, Маајло — Müајла Та, Марко — Марка / Марка ГЉ, сједај,

Мирко / Марко ДБ, Светко — Светка Вл, Срећко Вл, Шуваило — Шуваили

(Нпл) О, Шакало — овије Шакала Је; једном у ЈЕ: Хркало — Хркале Ду.

*** Исп. Пецо Гих 118.

*7 В. шире: Решетaр, ibid., Пецо ЦХ 321-324.

“ Пецо, ор. cit., 322-323. ГП 259.

*** Пецо, ibid.

820 o старини типа Хуса, Јова в. И. Поповић, О именицама типа Јово, Раде, ПСКЈ

П, св. 2, стр. 246.

821 у Мостару је од Анта Вег Анто (Милас Мост. 62).
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Тако и лавабо — лавабда Гл, имам шуре ДБ, два шура ДБ.

350. Именице м. р. на -а: лична имена (!), лична имена са празном

титулом (2), имена животиња (3) и друге именице (4) — имају паради

гматске индикаторе као жена:

1) Авдија — Авдије — Авдији Ти, Алекса – Алексе — Алекси Ја, Алија

— Алије — živi. ГЉ Вл Ри, Халија Је, Вучина — Вучине — Вучини – с

Вучином Пе, Илија — Илије — Илији Ми, Коста — Косте — Кости Пe,

Мустафа — Мустафе — Мустафи Ри, Никола — Николе — Николи Пe,

Нурија — Нурије - Нурији Хр, Тимотија - Тимотије — Тимотији Пe,

Хамза — Хамзе — Хамзи Ум Крч,

2) Меага (в. Прав. 176) — Меаге — Меаги Чу, деманага — Čсманаге

— Османаги Чу, Салемага — Салемаге — Салемаги Де;

3) Златоња — Златоње — Златоњи Вр, Везета — Везете — Везети

Вр,

4) ага — аге — дги Ло Ја, пањко га аги Пе, амиџа Ри, с дмиџбм Ар,

бекpија — бекpије Гл, с ониjeм будалама Пе, тридесе делија Ку, кадија

Гр, до кадије Пе, од кадије Ву, прет кадијом Гл, калфа — калфе — калфи

Гл, муштерие Ми, нишанџија — нишанџије Ка, слуга Бе, са слугом Об,

спахије Оџ Ти.

У групи под 4) посебно издвајам ишли кадијам (ДПл) Зе и с комшија

(Ипл) Ми.

У свих је најчешће Вег-Нcг: ја, мој дга Ло, Алекса Ја, слушај, Алија

Ву, Амиџd, aце вамо Ри, причај, дмиџа Џе, е, каже, делија Чу, Па, Илија,

како то? О, Meага Чу, Никола По, Еј, Нурија Хр, е, мој Османага Чу,

Čди вамо, Салемага Об, тата Ја.

Међутим, само је будало једна Кр, људино Ра.

3. ИМЕНИЦЕ СРЕДЊЕГ РОДА

351. Обличке морфеме су им као у именица м. р. на сугласник. Ра

злике су, као у књиж језику, три: у броју слогова Нег — остали облици

(1), у синкретизму НАВ (2) и у неким појединостима (3).

1) По типу село, поље мијењају се:

a) гдрава Ву, звона Ву, јело Л, масло Љу, одијело Та, писмо Ву, прало

ВБ, рало Пе, решето У, стадо К, тако и плуралиа тантум: врата Ка, Ле

Ку Зе, кола Пе Ми Ле, леђа Ду ГЉ, на леђа Вл, низ леђа Ло, на уста Чу.

б) баље Је, грање Ка, гребље / гробље (т. 116 в), живље Бе, жаље Та,

камење Ја Д Чу, огњиčће / огњиште / огњишће (т. 256-259), печење Ло,

посуђа Ву, пројеће / прољеће (т. 212), свануће ДБ, судије Та, сириште /

сиришће (т. 256-259), сунце (т. 299), од уља Ле, уточиште ДБ, цвијеће

ВБ, Чешће (име села) Дур, и сл. -

2) Као дијете, име имају промјену:
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a) бравче Пе Ар, од бравчета Ар, дијете (т. 54, 59), дјетета (т. 73) i

ђетета (т. 80), дрво ДБ Бе Ми Де У Ле ГЉ До Чу К, дрвета ДБ Ло Пе

Де Ле ЛГЉ Об Зе Св Ар До Ри К, испо-дрвета Ти, о дрвета Д, о дрвета

Бе, дрветом У, на дрвету Гр ГЉ, пе дрвета Де, дугме По К, дугмета,

дугмета, са дугметима По, ђубре Ја К, ђубрета, ђубрета К, јање Ле Об

Хр Ар Лу, јањета Ле, од јањета Ми, јаре, јарета К, јуне До, јунета До

Вр, крме Об, кpмета Л Об, и кpмета Де, от крмета Та, лоњће, лоњћета

Ву, мече, мечета До Каш, пашче, пашчета Вл, пиле, пилета Ву, прасе,

прđсета Д6, ренде, рендета Ду, рашето, решета Кр, сpкле (= журба),

сpклета До, текне Ја Б Џе,текнета Ја Гр Б, теле, телета Је ГЉ, че

љаде Хр Крч, чељадета Крч, чехне, чехнета До, чуле (у Вука: крмача,

гуџа, буџа, чула, СР 315, 858) Гр, чулета У Гр, ћебе Л Вл, ћебета Л,

ћебета Вл, ћебета Л, штене, шћене (т. 256-259),

б) брeмe, бремена, бремена До, вријеме (т. 54, 59), време Оџ, време

(т. 94), времена (т. 92), са временом Је, времена (т. 92), времена Љу Гр,

у та времена Бе, име Зе Сп Вр Ум По К, имена ГЉ Вр Ум, именом Та,

имена Сп, племе Ку Зе Оџ, племена Љу До, ćеме, ćемена Сп, сјемена Ву,

на Шљемена Ду, итд.

3) Именице јаје и раме већином проширују основу.

Само сам у Загорју чуо, јајем“ ГЉ Вл, свуда је: јаје Ло Ле ГЉ Вл

Ти Чу Ум, у виду јаета У, јајету Ло, јајету Ле ГЉ Вл Чу, јајетом Ле

Чу, јаја Ло Ле ГЉ Вл Чу, јаја Ле ГЉ Вл Чу, мало јаја Пe.

Усамљено је их.“ не сијече рама Ку; обично је, као у Пиви“ рамо

Ку, преко рамена Л, преко рамена До, за рамо Ти, на раме Ра, на рамену

К, рамена ГЉ, иза рамена ГЉ, раменима ГЉ, међу раменима Вл (в.

остале потврде у т. 119 и нап. 374).

Међутим, само је: уже Зе Ри, ужета Гл, ужета Хр.

Не говори се, као у ИХ,“ псето него пашче / пашће, вашка а у

сих и шћене /ćћене (т. 258).

352. У Исг, иза тврдих консонаната, разумије се, наставак је -ом:

дрветом У, житом Та ДБ, маслом ДБ, рендетом Л, селом Гр.

У именица с основом на палатал у бЗ. и ком. досљедно је -ем а у јб.

и сих, још и -ом:“ Исп.:

са здрављем Пе, са здрављем Каш, са имањем Вл, камењем ВБ, драњем

Пе, под дружјем ГЉ, са уљем ДБ, шушњем Бр,

*** У књиж. језику: јаје, јаја – јајета (в. пара 354).

*** Пецо ГИХ 120.

*** Вуковић П-Др. 54.

*** Пецо, ibid.

*** У их и околини Сарајева није увијек, како је нашао Шурмин (в. Биљешке 168,

Сарајевски 199-200) -ом. За стање у ИХ в. Пецо, ор. сit., 121; исп. и Јахић Босна

421-422. Шурминово правило покрива Раму (в. Окука ГР 84).
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према: са здрављом Л, с днијем сиришћом Вр, са сириéhoм Вр, уљом

ДБ.

353. За Гпл свуда је индикатор -а;“ за -{) има само двије потврде:

четрестеро коња и говед (одвојакој промјени ове именице вл. 357) Вл,

двое јањац (суплетивна множина; чешће је: јањаца Вл Крч) ГЉ.

Потврде из брда ГЉ, врата О ГЉ Вл Ку Св Ум, времена Оџ, дјела

Хр, добара Крч, домаћинстава Ти,зрнаца Крч, имена Сп, кбла Дур Мј,

за кола Ле, иза леђа Лу, с мојије леђа Р, преко леђа Б, љета Ле, мјеста О

Је До Д, одијела Р, између додја Вр, плућа Кр, исПљеваља Вл, од Пјеваја

Ум, помагања Је, предузећа Зе По, села Ка Хр Ра, села Је Оџ, улпшта ВБ

Ми Зе Св. Оџ Каш, улашћа Љу Бе Ка По, уласhа Ка Вр, и сл.

354. ДИЛпл су као у именица м. р. на сугласник (т. 338). Ново

штокавски синкретизам је видљив у владајућем морфему -има, сва три

облика имају и -им, а ДИпл још и -ма у јединицама говедо и кола. Исп.:

a) за датив:

према). Шљеменима (микротопоним) Ду, брдима Гр Ку Оџ;

кресо говедим Вр, неко говедим Вр, отиђи гдведим До;

говедма Ја;

б) за инструментал.

за вратима Зе, за Вратима (микротопоним) Пе, пред вратима Гл,

Ку, са вратима Об, прет колима Л, с колима Пе ГЉ Ум, под леђима Ар,

дчима Ми Бо, дчима Де, с ралима Ар, с онијем ралима Пе, под ребрима

Пе, чудима Ку;

з говедим Вр, су с тим говедим Вр, са дугметим К, са својијем леђим

Ду, дчим Ку, види диим Ти, видио дчим Ду;

с колма Ло Л Џе, за гдведма До;

в) за локатив:

пд брдима Ра, у овијем бурилима Св, на вратима Та Зе, у гвожђима

Је, на колима Ло Л Кр Мј, на дрвенијем колима Кр, у колима По, по

купати“лима Гл, у Коритима Ку, на леђима Вл, по леђима ГЉ, у ле

ћима Ра, о тим питањима До, по пољима ДБ, на плућима Кр, по-нијем

себловима (т. 271), у другијем селима Оџ, по селима, по селима, по-вим

селима До, о тим такмичењима О,

у говедим Б, у колим Ра, у Коритим Ку.

. . . . . 355. У систему је дн и на 1 м нож и на 1 зб и р именица на

-ета средњи члан имају само:

дрво (т. 351 2а) — дрвета ("ono što raste sa stablom i granama“)

**? Тако и у ИХ (Пецо, ibid.).

*“ Маретић Грам. 160.



Прелазни говори јужне Босне и високе Херцеговине 269

*? Л— дрвљад ("ono što je isječeno za vatru i građu”“) Кр Вл— дрвљеће

в;

јање (т. 351 2а) — јањци Је До 1 јањци Лу — јањад (свуда);

пале — пилићи 7 палићи вБ Мј — палад (свуда);

текне — текнета (т. 351 2a) 1 текна о — текнадо,

ћебе — ћебета (т. 351 2а) — ћебад Л.

Нисам чуо суплетивну множину теоци.

Инвентар трећег члана проширен је, у односу на стандард, двјема

јединицама: медједđд / међеђад (исп. и мечад Вл Ар До) Лo (ЈБ) и и

шпорад (од шпоре, в. т. 251 и нап. 588).

Иначе, уобичајени су колективи на -ад:

a) за скупове младунчади: јарад Б Је, крмад Об Де Л, крмат Де,

мећад Вл Ар До Бо, пилад Ву ВБ, měладдо Р, унучад Гр Вл Крч, чељад

Ја Та Вл Бо Кр До Р, шћенад (т. 258);

б) за скупове предмета: бурад ГлУ, дрвљад Вл, папрат Та, текнад

О, шпорад Л.

356. Колективи на -ад, са акценатским обрасцем: телада / телад

/ měлади — теладима / теладма,-“ мијењају се као именице жр. на

сугласник. Скуп обличких морфема им је недосљедан. Исп.:

a) за НАВ (-0,-и), момчад / момчади Бо, тeлaд / телади Р, Недам

ти телади. Р; |-

- б) за Г (-а, -и, -0): nuлада ВБ, праунучади Крч, унучада Крч, од

буради У, крмади УЛУм, мечади Вл До, двоје пилади Ву, осам унучади

Гр, чељади ДБ Ја Ле Кр Ар До, о те чељади До, троје чељада Р, Јарад Б,

двоје унучад Вл, нема тије чељад До;

в) за ДИЛ (-има, -ма, -и) дае крмадима О, с теладима Р, с чељадма

Кр, с момчади Бо.

Синкретизам НГАВИ запажен је и у другим говорима.“

357. О појединим именицама и групама именица напомињем:

1) Апелатив говедо Бе Мј ГЉ има двојаку промјену:

Hпл: говеда Ду Кр Б ГЉ Је Хр Зе Ар До Крч Бр, Гпл: говеда Ја, ВБ (у

ЈБ), гдведа Ло Пe Bл Је Хр Св. До Џе Вр (свуда), код говеда Ар„седамдесете

ро говед Ја, и говед Вл, ДИЛпл: креc(ти) гдведима Ло, кресо говедима Ми,

креcó говедим Ар, отиди говедим Је До, говедма Ја, за гдведима Ар, за

говедма До, з говедим Вр, у говедим Б.

2) У именице доба / доба разазнају се Нег НГАпл:

*“ маретић, ibid. -

“ B. код А. Пецо, Облици колективних именица на -ад, НЈ VII, св. 7-8, стр. 234-246.

“ Исп.: поп. Госпођ. 167-168; Драг. Глл 147, дешић звиг 234, Рем. Циш242.
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зимна доба Ка Ле, зимно доба Кр, јесенско доба ГЉ, Која су доба?

Ло ДуУм, љетно доба Вл Је, млада доба Џе, нека доба Де, она доба Оџ,

турско доба Пе, до та доба Де, у право доба Гр, мојије доба Сп, у мојије

доба Ри, у љетна доба До, у ова дбоа Де, у стара дбоа Св.

Ограничену промјењљивост ове јединице у књиж. језику показао је
Стевановић,882

-

У другом дијелу сложенице подне (исп. т. 278) Љу Та Кр Лу Бр,

до поне Бр, исте судбине, видљива је стара промјена именице дан. На

непромјењљивост лексеме литаратура не скреће пажњу.

3) Два рода, и двојаку промјену, имају именице: кило, право, пиво,

вече, ћоше (тур. köse), мезе (тур. теzе). У једних су облици дијалекатске

дискриминанте.

a) Свуда је кило-кала а у бЗ. још и кала-кале. Исп.:

кило Ле, кала Лу,за кило Ло, кала / кала (т. 317),

са: кила ГрЗе, кала меса Зе, двје-три киле Де, три кале Оџ, дај калу

печења Б, по кили Ле.

б) У ИХ је чешће права-праве него право-права“ У ЈЕ и СИХови

деклинациони модели су факултативни и равноправни:

имам праву Дур, немаш праву Б, имамо праву Ти, имб праву Дур,

и имам право Ти, има право Гл, дао право Је, у праву Ар Ти.

в) Свуда је пије се пива Крч, паве Де Д, пиву Ка; у бЗ. и паво Б

Кр, пава Мј. Колеба се и у другим говорима.“

г) Облици од вече / вечер — веће/већер (f) су као у именица ж.p.

на сугласник: већер Ло, вечер Ле, вече Вл Чу, добра вече По, већери Ло,

вечери Ле Вл Чу, двје-три вечери Хр, сваку већер Ло, сваку вече Зе, јену

веће Де, сваку вече Чу, вечери (Нпл) Ле Вл Чу, већери Ло, вечера Ле Вл

Чy.

Имам само двије индикације за промјену по типу поље: то вече Оџ

(бз), већера Лo (ЈБ).

*- Наравно, у Муслимана је лексички фонд проширен са акшам (свуда).

ђ) Двојаки облици тур. мезе и ћоше могу се чути од истог лица.

Исп.: постављају мезу са: постављати мезе Крч, и ћоше Беса: нака ћбиa

Чу, на ћошу Ум.

е) Синоним за кола (свуда) и лимузана Џе — ауто — увијек је, као у

стандарду, м.p.: ауто Је, аутоД, dвуто У, на теретну ауту Бо, дути Та,

аута ВБ Гр Џе, пет абта Хр, н-аутима Д.

“ стеван. ccxли 212-214.

“ пецо Гих 130.
884 Исп.: Пецо, ibid., Вушовић ДИХ 35; Јахић, op. cit., 444; Драг., op. cit., 141.
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4) Именице око и ухо / уво /уо у Гпл претежно }}“. дуалски морфем

-ију. Само из Загорја имам двије потврде на -а“. Остали облици су

као у село. Исп.:

дко Та Ле ГЉ Вл Чу, очи Ле ГЉ Вл Кр, дни Ло, дчију Ле ГЉ Мј

Чу, длију Ло, на очи Кр, дЧима Ле ГЉ Вл Вр, види очим Ти, ухо Ло ГЉ,

јуво Ле Вл, уо Вл, из уа Вл, из уха ГЉ, уши Ло Ле ГЉ Вл, ушију Ло Ле

ГЉ Чу, ушима Ло Ле Вл ГЉ, на ушима ГЉ Вл,

са: дчи, уши Вл.

5) Једино облици пл. именица небо и чудо / ћудо проширују основу

на -еса: небо (свуда), небеса ти Гр Мј Ку Вр, небеса ВБ Зе Бр, на небесима

Бе Ку Ра, чудо Ми Кр Зе Ри Чу, ћудо Ло, чудеса Ду Је Ра, чудеса Ка Де

Оџ Каш Чу, о чудесима Та ВБ Ар По. Забиљежио сам једном и: буресе

шљиве Кр.

6) Пл, тантум прса / прси је двојаке промјене. Гпл је на дуалски

остатак -ију или на -а. Имам:

прса у прса Гр, испод прса Ар, шкоди ми прсима Сп, на прсима Бр,

у прсима Ра, али и: прси у прси Вл, крос прси Вл, преко прсију Ри.

Пл. тантум врата, леђа мијења се као село (вл. 351 и 354). У Гпл,

међутим, само је -а (т. 353).

7) Усамљен, архаични Лпл на -и у СИХ. Ево коња у жити Лу —

унијели су номадски сточари из средње Босне. Имају га сјеверни и сјеве

розападни говори их дијалекта.“ Иначе, облици ове јединице нигдје

не одступају од стандардне деклинацоне схеме: жито Лу, жита Је Лу,

и(3) Суљина жита Лу, у житу Лу, у жита“ Лу.

4. ИМЕНИЦЕ ЖЕНСКОГ РОДА НА -A

358. Облици су им као у ИХ. Једино, JБ. и СИХ немају Нcг типа

Маре нити Всг Маре“

359. Вокатив сингулара. У примјерима типа: женска главо Д, гдспођо

Лу, дако наша Оџ, дјевојко По, душо ДБ Та, ђевојко Об, жено Бр, ајде,

жено Чу, моја мајко Пе Лу Ум, фала, мајко ВБ, мајко божја Кр, ја, моја

мајко Ву, мамо Ја, нево (= невјеста) Крч, рано моја Ву, — индикатор је

-о. Овом обрасцу припадају и двосложна лична имена са акценатском

алтернацијом I " | - | * [“ случај, Гојо Вл, Јелко Ја, Како си, Јелко?

“ Наставак именица ж. р. на сугласник.

838. Ивић Дијалект. 136, 178. Тако је и у босанских фрањеваца (Вуком. Марг. 100;

Марковић Анчић 94-96). О природи морфема в.: Белић Ист. II 6-9; Вуком., ibid.

“ о акценатском односу жито (Нег) / жита (Нпл) као диференцијалном дијалекат

ском критерију в. Вуковић Кр-леп. 294, 297-298.

* В. код Пеца ГИХ 122-123.

839 Тако је и у ИХ (Пецо, ор. сit., 123) а и у књиж. језику (Стеван. ССХЈ 1232).
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Ја, Маро Об, Мејро Св, Рахо СпУм, Селво Ар, Стано Лу, Умо Бе, Фато

Ку, Фато, бона не била! Ја, Хајко Зе, Хано Зе.

У двојаким облицима чује се само цура. Исп.: ајде, цуро Чу; са: цура

О, дna, цура моја! Чу, Вељу Цура, дај ми та гуњ, Вл.

Усамљен примјер из СИХ. Иве, имаш ли шпћоду? — није у систему,

ријеч је о импорту из Конавала одакле су Зовке (вл. 27).

360. У већине именица, као у стандарду, вокатив је најчешће једнак

номинативу. У овом су моделу са: баба Пе По, Баба, оћеш кафу? У, Причај,

баба. Бо, женска Ву, Немој, невјеста, да-б плакала. Бе, Шути, сна! Ду,

и. Аиша Ра, Алиса Бе, Ањba Bл, Бисера Ум, Весна Пe, Захида Ву, Зорка

ВБ, Милка Вл, Рамиза Ву, Славка Вл, Умија Бр.

Само је: млада О.

361. Облици личних имена, имена жена по мужу и вишесложних име

ница на -ица узимају се у литаратури за дијалекатску дискриминанту.“

У ЈВ и СИХиндикатор им је -е.

Данице БХр, Јес чула, Драгице? К, Објасни му, Драгице К, Мили

це О, Та ВБ Гл Ја Гр Ми У Б Ку Хр Св. До Р Pa Pи Каш Д, Оди амо,

Милице. Љу;

Čмеровице Р, Хасановце Р, Ћамилнице Де;

другарице ВБ Об Оџ, Ђе ћеш, црна кукавице? Бр, сестрице Бе Је По.

Имам из СИХ и Бјелимића само три потврде на -а: Милица Ти Сп

По. Како двије нису из дискурса, вриједност им је сумњива, ова из По је

метанастазички инфилтрат из околине Дубровника, а ту је обична.“

О сибиларизованим формама и одступањима од стандарда испред -и

у ДЛcГ в.Т. 243 под a и б.

362. Генитив плурала. Инвентар обличких морфема, као у ИХ, шири

је од стандарда. Господари -а:

dљана Ка, барака ГЉ, белегија Ти, преко Блаца Д, з Блаца Џе, боја

По, боба Ле, варница ДБ, веза Бе, врана Бр, врећа Об, глава Л Вл, гдмила

Ти, греда Ум, густиона До, даĆћурана Чу, дивокоза Б, дизалица Та, дроња

Ум, душа ДБ Пе У, жена Је Ум К, из Иловаца Пе, изрека Кр, јабука Ле,

коза Љу У Кр Бо Ар До Каш Вр Бр, колиба Дур, коса Св. Р, кошуља Ле

Р, књига Ка, крава Је Пе Гр Ми ГЉ Зе, за крава Љу, до Крбљана Бо,

кречана Ду, дип кукрика Вр, куна Б, кућа Љу Бо К Кр. Вл Де Зе Оџ Ти

Каш, от кућа До, кућица Је, лавина Ум, ледана До, лимузана Џе, лопата

Ду, машина Де ВБ Ри, пред Морана Је, наука Ра, ноктараца Ву, иж

њава До, доаја Ку, деоба Џе, пантљикаца Бе, пара Ја Ле Мј Св Р Крч,

пара Ле Л Б. Вл Р Ра Каш Чу Лу, пећина К, плата Ра, породица Об,

потешкоћа Хр, прача Д, протеза Ву, равница Д, рана Ву, с Радешана

“ В. нпр. пецо цx 299.

841 Исп. Решетaр Шmox. 169. О ареалу и литератури В. Пецо ГИХ 124.
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По, свијећа Крч, сиалица Вл, срна Ја, срња Б, иза стијена Вл, Тања Ти,

möна По, трава Ву До, труба Џе, ћела Љу Ка, из хаљина Св, xдмара Ло,

цигара ДБ Ум, ципела Де, цура Де Вл Зе Џе, ко-цура Ри, чела О ВБ Ја

Вл Ку Каш, до џигараца ГЉ, школа Ти, преко шкрапа Зе, шљава ДБ Џе,

шума До.

363. Фонетска рјешења у сугласничким скуповима на крају основе у

свему одговарају их, приликама,“ тј. не шири се -а на штету -а“ а и

одступања од стандарда су маргинална.

Сугласнички скупови се разбијају непостојаним а.

артикала Бе, букава (в. Пецо ГИХ 124) Лу, дасака Ву Вл Је, ђевојака

Бр, и(з) свих земаља ДБ, јерибасама Џе, крушака Џе, преко Ластава Ло,

преко ластава Св, марака Р, оваца“ Ја Пе Гр Ми Кр ГЉ Бо Об Хр Св

До Чу ЛуУм Крч, из оваца Љу, плећака Џе, пушака Б, ас пушака Ти,

сестара“ Б, фртаљ смокава Лу, тетака Бр. |-

”Искачу” из система, на једној страни: будалка (врста јабука) Џе,

казијерка Џе, свирка Џе, и буква“ Вл, пјесна Љу, на другој

364. Поред нестандардних облика букви, пјесни (т. 363), на -а имам

још три примјера: из оније двдијевка Гл, наранча Ле, форинта“ Вл.

Облици на -а су ријетки и у СБ (Броз Фојн. 141) и у ИХ (Пецо, ibid.). У

ЈИБ стање је супротно (Јахић Босна 429-430).

365. Стари Гпл на -0 сачуван је само у партитивним синтагмама:

број или прилог за количину 4 година, стотина, јабука. Имају га сва

три народа и сва четири говорна типа. Пошто му је фреквенција виша

у бЗ. него у јб., не може се ни помишљати на наплаве из архаичнијих,

ијешћ. босанских говора. Гпл на -{) је, дакле, аутохтона особина ЈБ и

СИХ, као у окружењу“ Стандардни облик, разумије се, и овдје влада

(-a: (0 = 2 : 1) Исп.:

шез годин Оџ, седам гддин Чу, петнес годин Ми Б, седамнес годан

Бо, осамнес гддин Б, четерес годин Ми, педес годин Б, педесет годин Је,

шесет годин Б, сто гддин Вл, стотин гддан Б, двјеста годин Кр, четристо

годин Оџ, више годин Ум, неколко годин Оџ, неколко годин Је, Колко има

годан? Ка;

пе стотин Ву Зе,

“ Исп. Пецо, ор. cit., 124-126.

“ Шурмин је на нетипичним примјерима извео погрешно правило о превази-а над

-д (в. Сарајевски 200, исп. и Биљешке 168). -

“ У Шурмина и дус (Сарајевски, 200).

“ У сарајевском: sestri (Шурмин, ibid.).

“ У књиж. језику: букава (Стеван, op. cit., 234).

“ У иХ. форинта и форинта (Пецо Гих 126).

848 в. нпр. за млађе, херцеговачке говоре: Пецо, ibid., Вушовић ДИХ 38; Вуковић П.-

Др. 57; Јахић Босна 430-432; в. и за архаичније, босанске: Решетaр Шток. 161; Брабец

Тузл. 53; Жуљић ДВД 426; Броз. Фојн. 141.
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хиљаду јабук Ти;

са: пет гддина Бо Св, пе-шес гддина Л До Каш, по пе-шес гддина Ра,

шез гддина Ву, осам гддина Је, девет || девет година Ми, десет година Мј,

дванес година Пe Ра, ћетрнес година Ву, петнес година Гр Вл, Сп, двадес

гддина Ду Кр, двадез година Св, двадес и пе година Ле, тридесет година

Об, четерес гддина Је, педесет година Хр, шесет година Св, осамдес година

О, сто гддина Гл, сто година Вл, стотину/стотну гддина Б, триста гддина

Ка, четристо гддина Оџ Ти, пе стотина година Бе, пе стотин година Ву

Зе, десетак година Та Ум, дуже година Кр, много година Крч, неколико

година До Лу, пар гддина Је.

На комплексу изразитих вокалских редукција (т. 134-163) не изнена

ђују облици: шесе годна Ву, осамдесет год Ле.

366. Са старим облицима дуала: од малехније ногу Гл, нема ногу

Ву, до ногу ГЉ, ногу Ло ГЉ, ногу Чу, из руку Ра, руку Ло ГЉ, руку Ле

Чу, — чује се каткад и "прави”, плуралски“ између нога Вл Вр, исподт

нога Вл, у нога Ву, нога Ле Вл Чу, рука Вл.

367. Датив, инструментал и локатив плурала. Синкретизам мнош

тва прогресивних облика на -ама нарушава само десетак старих на -ам

у бЗ., ком и сих и један Лпл на -а (< axb)“ у сих. Старијим облици

ма на -ами, како су мислили Шурмин за херцеговачки“ и Решетар за

Калиновик,“ нема трагова. Исп.:

a) за датив. -

| дужни бајкама Вл, ишли дјевојкама Гр, козама Лo Ја Ду, ишћерај га

козама Ми, кравама ДБ Ја Зе Сп Лу, даннеш кравама Ми, кућама Је Д

По, ите кућама Бо, не да нанумама Вл, двцама Ја Бо До Ти, морам ићи

двцама Ле, иду двцама Л, метала двцама Ду, ај двцама Р, ранама Ву,

давам свињама Б, стјенама Ду, привучемо шталама Св,

кошуљам Л, неко двцам До, положисмо двцам Ум, оћерало и доли

yćелинам Св, -

б) за инструментал.

са арабама Бе, међу другама ДБ, међу другама Крч, међу звијездама

ДБ Крч, никким играма Ми, с ониjeм кевама Гл, под једнијем кладама

Каш, за козама Вл, с козама ДБ Ми, са копчама Бе, косама Мј Св, косимо

косама Крч, с косама ГЉ Је, међу кравама Бо Је, с кравама Ло, с мајама

(= са домаћицама) Вр, с мобама Ја, с ногавицама Ја, држ ногама ГЉ,

газа се ногама Џе, међу ногама Бр, проломио врата ногама Ле, пригазио

“ Стеван, op. cit., 235.

“ Белић Ист. II 37. Најчешћи је на западном штокавском крилу (в: Пецо И-ића II

80-81; Дешић ЗБИГ 233-234; Драг. ГЛЈ 144). Има га у Сријему (СДЗб ХIV 340), Бачкој

(Поп. Госпођ. 137), Мачви (Ник. Мачва 261) и у Поцерју (Москов. АСПГ IV). У Фојници

је Брозовић забиљежио само: по служба (ibid.).

* Биљешке 199.

852 Решетaр, ор. сit., 158.
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ндгама ДБ, раде ногама Б, с ногама Ло, за двцама Р Лу, пред двцама

ГЉ, с двцама Ду Ар До, са парблама ДБ, пот пушкама Вл, с пушкама

ГЉ, гранају рукама К, држ рукама Чу, уватим рукама Бо, рукама ДБ Ка

ГЉ Ум, са-ним степеницама Ми, бацам се стијенама Лу, с травама

Сп, с хармуникама Је, с цурама Кр, шапама ГЉ, покривен шарама ДБ;

и ндгам и рукам Д, ногам на ме Чу, с цурам К,

в) за локатив:

ly dљинама Ум, по бањама (= по купатилима) Гл, по бањама Је, у

бањама Ву, на Барама / на Барама Ми, у бисагама По, по болницама

Ву, у болницама Ву, по Блацама Д, на брзинама Ле, у букарама Св,

на влакама Кр, по војскама Зе, на гранама Хр, по тијем гранама Ку, на

доминама Хр, у другијем државама Ти, у Дубравама Ти, у емисијама Вр,

по тијем женама Де, у Иловицама Пе, у ониjeм јехама До, на картама

Хр, у касарнама Ло, у козама Кр, у концуларијама Вр, на корицама ГЉ,

на кућама У, по кућама Лу, по тијем кућама Оџ, у-вијем лединама Ле,

на ливодама Џе, у Локвама Ка, у Локвама Бе, на локомотавама По, у

маркама Чу, на Моринама Је, на ногама Ми До, по ногама Је, у ногама

Ву, на њивама Ло, по њивама До, у двцама Кр, п-онијем дпутама Љу,

у парама Ја, по пећинама К, у овим нашама продбнама Та, по радњама

Ву, по рукама Ло, на рукама Чу, у рукама Ка Ле Лу, на самарицама Д

Лу, по свадбама Ри, у собама Крч, на стјенама Ку, на Странама Ти,

у Тињама Ти, у Горњим Тињама Ти, у трговинама К, на тим тркама

До, о тијем тркама До, о тркама Оџ, у цигланама Гл, у џамијама Ум,

у шакама Вл, на школама К, у школама Св, по шталама Де Вл Каш,

на Барам Де, у Иловицам Пе, на ливадам Св, на сједницамЈе;

пд њивма Ле;

пд шума Л.

368. О појединим именицама и групама именица напомињем:

a) Из скупа пл. тантум по типу жена мијењају се:

бисаге Ле, гаће Љу Ка Гл Ја Гр Де Ле Ар Ти Џе Вр Крч, у мојијем

гаћама Ти, димије Љу ВБ Гр Л 1 димије Ја, дипле К, за дипала К, двогpле

Гр Мј 1 двојенице Гр, уз двоенице У, пантоле ВБ Р Вр 1 пантоле Ло ||

пантале Д, пеленгаће Ло Ка ВБ Л Ку, спирине — спирана Д, ушицама

ДБ, циваре / тачке / кариоле (= ручна колица) ДБ, чакшире Љу Ле Вл

Об Св К 1 ћакшире Ло Ка Гл Гр, чакшира Ку, шарвале Ја Ри Сп Крч К,

око шалвара По, од они шарвала По, у шарвалама К, у-нијем шарвалама

По.

б) И виле, грабље су пл. тантум само -а промјене:

виле Ло Ле Гл Мј ГЉл Је Ар Чу, с вилама Ја, претресаш вилама К;

грабље Та Лo Ја Ле Вл ГЉ Је Хр Ар Чу, грабаља Ло Ле ГЉ Вл Чу.
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У једним говорима ове јединице или су само у једнини“ или су им

наставци и -и деклинације.“

в) Именице гусле, јасле и наћве (у Вука: гусле — гусала, јасле / јасли,

наћве — наћава, СР 112, 257, 424)“ претежно су у -а промјени, али неће

бити изненађење ако се у бЗ. и сих, чују и облици -и обрасца. Исп.:

гусле Ја Чу Ло Ле ГЉ Вл Чу, на гусле Чу, гусала Ло Ле Вл Чу, јасле

Ло Ле Вл Мј ГЉ Чу, јаслама Ло Ле, на јасле У, у јасле Ја, јасала Ло Ле

ГЉ Вл Чу, на јаслама ГЉ Вл, наћве Ле ГЉ Чу, наћве Ло, наћвама Ло

Ле Чу, наћава Ло Ле Чу, на наћвама ГЉ, пред наћвама Ум;

са: гусла ГЉ, јаслима Л Чу, навћи Вл, наћва ГЉ, наћва Вл, у
нđвћима Вл.

г) У Вука су саони, садна (СР685), у ЈВ и СИХ још и саоне / саонице

/ саХоне. Двама родовима одговарају и два обрасца промјене (т. 344).

д) Занимљиви су облици засеока Велуше / Велуши. Увијек су у пл.

и у ж.p., али се колебају између -a и -и деклинације. Са: Велуше Оџ, из

Велуша Оџ, од Велуша Р, — чује се, чак у истог информатора, и: Велуши

Оџ, у Велушима / у Велушима Оџ.

ђ) Странцу ваља навићи на још неке неуобичајене облике топонима.

Вуков и стандардни m. код Ужице / Хжице (СР796, Прав. 756) овамо

је, као у Зеници и Фојници,“ f: Ужице, Ужицама По.

Топоним Игри је пл. f. -и деклинације“ (т. 370).

e) Значење пл. новине каткад покрива и сг: новина ГЉ, Пукну ме

новинбм по глави. Ву, али и: преко нована ГЉ.

ж) Мјера литар увијек је мр: пе-шеслатара Лу, дваес латара О,

дваестак литара Ри, тридесет литара Гл, шесет литара Џе, осамдесет

литара Кр.

За кило / кила в.Т. 357.

5. ИМЕНИЦЕ ЖЕНСКОГ РОДА НА СУГЛАСНИК

369. Инструментал синуара Свуда је наставак -и, а у ЈБ, у хаџић

ком крају, и иновирани -им“ У томе се огледа прелазни карактер ком

853 B. нпр.: Симић Левач 312; Јовић Трст. 100; Алекс. — Вуком. Жупа 305; Пецо —

Мил. Ресава 323; Рем. ЦШ 253-254.

“ B. код Драг., op. cit., 145. “

*** Исп. и Ивић ВР 128. *

*“ Броз. Фојн, 140.

**? Тако и у ИХ (Пецо ГИХ 127; в. и Дијалектолошка карта Херцеговине, на крају).

*** Миклошићево објашњење прихватили су Решетар (Шток. 171) и Маретић (Rad 211,

стр. 141). О траговима у писаним споменицима в. Белић Ист. II 50.
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плекса према окружењу“ За-ју немам потврда. Исп.:

глади Ло ЛегЉ Вл Чу Вр Ум, са здби Хр, крви Ле ГЉ Вл Чу Бр,

премашћена масти ДБ, масти Вл ГЉ Џе, са масти Ле Чу, збожјом

помоћи Ум, соли Ле ГЉ Вл Чу Лу, су једном цијеви ГЉ, чађи Ле, чађи

(има и чађа — чађом ГЉ Чу) Ле;

са: крвим Ло Ка, мастим Дур Ло, чађим Лo (M).

370. Генитив плурала. Свуда је на -а:

болести Пе, кокоши Ле ГЉ Вл Чу, седам кокоши Р, кости Ло Вл,

дит Вл, ријечи Хр Ра Ум Крч К, тије ријечи Зе, ствара Ву Бр, осталије

ствари Џе, такије ствара ГЉ, од цијева Гл.

Једино кост, очи, прси, уши, као у стандарду, могу бити у старом

дуалу на -ију: костију Ле ГЉ Чу, диију Ле ГЉ Вл Чу, дЋију Ло, преко

присју Ри, ушију ГЉ, ушију Ло, ушију Чу.

371. Датив, инструментал и локатив плурала. Са владајућим -има:

болестима Пе, властима Дур, глупостима Де, диима Ду Бо, видим дЧи

ма Вр, видла диима Бо, шкоди ми прсима Сп, на прсима Бр, у Игрима

Је, — чује се и -им: дчим Ку, види дчим Ти.

372. Појединачне напомене Двојаки облици именице кћи (вл. 241

и 259) су -а или -и промјене. Нег. шћа Ву, шћер Ја Ле Л Вл Кр Зе Ар

Р, chep / ćћер Ар, шћерка Ум По; Гсп: шћери Ле Вл Бо Хр Р, ćћери Об

Ар, шћерке Гр Бр, Дсг: шћери Ле Вл Бо Хр Р, ćћери Бо, шћерки Ми Бр,

Асг: шћер Бе Каш, шћерку Гр Ми Ду Кр Ум; Вег, шћери моја Зе, Исг.

са шћери Ле Вл, са шћерком Бр, НАпл: двије шћери Мј, шћери Ле Вл

Бо Хр Р, три шћерке ПеУ, ДИЛпл: шћерима Л Вл, шћеркама У Ми По;

тако и пошћерка Кр Бр.

Са уобичајеним: мајка / мајка (в. потврде и акценатске ликове у т.

318 и 243), чује се и мати Ву Та Лo 1 матер Та Ра Д Вр Чу, матере

Дур, у матере ВБ, дошо матери До, у вражју матер Кр ГЉ. У књиж.

језику је мати, матере (Стеван. ССХЈ I 244).

Из ком је поноћа мј. поноћ, ко поноћа (т. 123). Могуће је да је

овај облик Гпл од поноће (в. РМС ИВ 697)“

О облицима именице вече вечер — веће/већер вл. 357.

За план (= пропланак) вл. 344.

859 Иновацију -им Брозовић узима за важну дискриминанту ијешћ. иб. према су

сједним (Иjешћ. 158). Потврђена је у околици Тузле (Брабец Тузла 55-56), у Варешу

(Жуљић ДВД 246), долини Фојнице (Броз, Фојн. 145), Рами (Окука ГР 91) и Дубровнику

(Rad JAZU LХV 170).

*** Дешић ЗБИГ 238; драг. ГЛJ 146.
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ЗАМЈЕНИЦЕ

6. ИМЕНИЧКЕ ЗАМЈЕНИЦЕ

373. У односу на књижевни језик систем се разликује облицима ГДАпл

личне замјенице 3. лица. JБ и СИХ, према ИХ, немају Ипл нами, вами,

стари Апл не нити облике мене, тебе, себе за ДЛсг, на једној страни,

али су, на другој, енклитике хи, хин / хим у Муслимана фреквентније и

досљедније.

374. Све потврде за ГДАЛсг личних замјеница ја, та и повратну

замјеницу себе своде се на ове типове: -

| мене мнене/мене/мене/мене (ме), од мене/од мене/од мене од мене од

мене/код мен/крај мене, мени/мен/мени (ми), на мени/на мени/на мени;

тебе (те), у тебе, теби!měби/теби (ти), о теби о теби,

себе себе себе (се), до) себе око себе(око себе са себе, д себи о себи.

Грађом у т. 318 (в. и карту бр. 14 те литературу у нап. 751, 753-754)

показао сам како је вањска и унутрашња диференцијација терена обиље

жена различитим прозодијским могућностима. Основна акценатска шема

“ + 7 за ГАсг влада свуда. Ништа није необично што се и други изговори

(југоисточнобосански: + ", Вуков: + , аналошки: + ) спорадично

јављају на прелазном комплексу.

Исг свуда је за мном ДБ Ја ГЉ Вл ДУм/за мном Умјза мном Умјза

мном Л Ум, пода мном Де ГЉ, преда мном Гл Ду ГЉ Зе Сп Бр, пре?

мном Ду, са мном Ка ВБ Де Ду Мј Бо Сп Вр Лу К, с тобом Ву Та Ум,

собом ВБ Л БД, собом правијо Крч, за собом Дур Ја Пеfза собом Боуза

собом Ум, на-собом Бо, прет собом ДБ, са собом ВБ Пe Л Ле Арlса собом

Вл/са собом Ло ВБ Крч. У Срба у јб. и на Загорју и у Муслимана у сих.

чују се и дисимилациони ликови: за млдм, преда млдм, са млом (в. т.

271).

375. Одсуством енклитика Дпл ни, ви и Апл не, ве ЈВ и СИХ ce

изједначавају са СБ.“ Ни ИХ нема ни, не.“

Апл од ја, та је нас/нас/настке (нас), на нас/на нас/у нас/ у нас,

вас/вас (вас), у вас:

нас ИЛу ДБ Ми Гр ВлУм, пас изродила ДБ, колко нас има? Ву, нас

Вл, наске Та Пе, међу нас Је, на нас Гр Ти, под нас Де, међу нас Бр, у

нас ДБ Ка Гл Ја Ми Б Вл Об Јс Ар Хр Св. Р Pa Pи Д. Џе Вр Лу Лу Ти

Ум По, на нас ГЉ, у нас Гр, у нас Б, вас Чу, вас тражимо Гр, не знам

вас Пе, у вас Сп Џе.

“ Исп. Броз. Фејн 155.
* В. о овим облицима и литератури код Пеца ГИХ 132.
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376. Старих Ипл нами, вами мј. стандардних ДИЛпл нама, вама

нема ни у ком. гдје би се могли очекивати комуникацијски инфилтрати

из ЦХ“ У ЈЕ и СИХ само је:

нама Ву Дур Та Ле Кр ГЉ Вл Хр Каш, и нама вели Ум, и вама До,

нама је тешко Св, даруј нама Зе, нама су остала три вагона Об, толико

је било нама тешко Бо, прићо нама Ло, за нама Вл, међу нама Вл Оџ,

међу нама Љу Је, под нама Ти, пред нама ГЉ Вл, с нама Ја Пе Ум Крч,

д нама Ра.

377. Нcг и Нпл личне замјенице 3. лица су стандардни. Једино,

факултативно помјерање артикулације средњег о према у или а (в. т. 104,

107 и 117) може да произведе обличка одступања.

О двојаком акценту Нег и квантитету аналошког морфема -а у ГАсг

замјенице он в. у т. 319.

378. Енклитички облик Асг личне замјенице он, и за бића и за ствари,

захтијева приједлог (т. 319). Свуда је:

за њ Је Лујза њ Ти, кроза њ Џе, на њ Л ГЉ Ти Џе, Куна њ Ти, низа

њ Ти, по њ ГЉ, пада њ ГЉ, преда њ ГЉ Вл Св. Чу, у њЛ Чy.

За њга, како је у сарајевском (в. Шурмин Сарајевски 202, Биљешке

169), имам само једну потврду из околине Трнова: преда њга Ле (С).

Дакако, уз приједлоге једнако долазе и пуни облици ове замјенице

(вт. 319).

И друге енклитике личних замјеница, ако на том мјесту нису пуни

облици (в. потврде у т. 319), иду уз приједлоге. Сви говоре:

за ме Лу Бр, на ме ГЉ Вл Об РВр Чу Ум, преда ме Б Сп Чу, у ме

Ка Пе Л Об Ти, на те Зе, низа те Зе, виша се Ум, за се Ле ГЉ Б Чу,

међу се Ри, на се Св, у се К, уза се Је К, по њу Бо, пода њу Ти.

379. У Исг личне замјенице 3. лица с приједлогом с(и/ć) покретно -e

је факултативно. На такав облик Муслимани у ЈВ и СИХ каткад лијепе

и партикулу -на / -на. Исп.:

и њиме Ву Дур ВБ Гр Ду Л Ку Кр Вл Ар Ра Ри Каш Д. Џе, ш њиме

Ву, с њиме ГЉ Ду Ку Ле Чу, ш њимена Ло, ш њимена Бр, ш њоме Ву

Б Бо Вл Ку Оџ, ć њóме Ле, ć њомена Ум, ć њóмена Бр, и њомена Ка, и

њбмена Чу, једном и ш њбна Зе,

са: ш њим Љу ДБ Ло Бо Зе Р Сп Крч, с њим Лу, ć њим Зе Џе Чу

Ум Бр, ш њом Ло У Де БоPи Д, с њом Ле Оџ, ć њом Де Крч.

У двосложним акценатским цјелинама (приједлог + замјеница) по

кретно-е се никад не јавља: за њим Љу Ка Ле До Лу, пре-њим Ду, пред

ним Ар, са њим До Ри са њом Крч.

380. Уобичајени Дcг: њој Пе Ку Зе Ти Бр, долазе њој Бо, и њој Ку,

ја њој велим Бо, куку њбј Бр, кажем њбј Пе, ни њој Ми, њој купи Гл,

883 у цх су обични (в.: Милас Мост. 66; Пецо ГП 264, ГИХ 133).
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днешће те њој Ку, привалио се њој Де, — ријетко прима партикулу —зи:

њојзи Ку, каже њојзи Ку, њојзи По.

381. Енклитике ДАсг личне замјенице она се разликују: у Дcг је јој

/ jба у Асг, као у окружењу“ само је / ј Потврде:

a) за Дcг брат јој Крч, даје јој решето У, данне јој калауза Ку, ево ти

Jöј чоека Ле, дао јој Бо, знаш јој оца, Ми, име јој Фата Ја, ја јој прострем

Де, је ли јој печено? Дy, Лиса јој име Бе, пара јој дам Ле, чујеш јој

жамор Ми; и ја-јб донесем Ле, е-вако-су-jб гране ДБ, Мирко-јб не да

ДБ, није-jб ништа ДБ;

б) за Асг: дигни је Чу, извадили је Та, изио је Ле, имаш је и ти

ВБ, купам је К, неш је бит Вл, нема/нема је Де, не меремо је извућ ДБ,

дставим је саму Ду, ошини је Бр, увели је да-ј обуку Зе, удовцбм је узб

Та, посири-е сиром ВБ, да-ј испрате Зе.

382. Сви облици ГАпл личне замјенице 3. лица, неједнаке фреквен

ције, изведени су фонетским процесима и аналогијом из основног њих.

Дијалектолози их различито тумаче. Сва три народа имају (разни ак

центи): њиa и њи, Муслимани још и: њиха, њихана, њија, њих, њик, а

Срби: њиг и њике. Исп.:

1) у Муслимана:

a) њиa Бр, њиа шес Љу, и њиа Сп, између њиa Бр, код њиа Хр, на

ниа Дур, до њиа Дур, под њиа Ум, уж њиa Ло, њtla ду Лу, троица њиa

Ка, до њиа Бе, по њиа Лу, крај њиа ГЉ;

б) њи Ри Чу, ња два Мј, међу њи Зе, у њи Ар Д Лу;

в) њиха Љу ГЉ, њиха Ми, ш њиха Св. Оџ, иза њиха Лу, за њиха

Ум, ко-њиха Ра, међу њиха Ло, у њиха Ло Св Ар Ти Бр Је Ку, њиха ГЉ

Ум, иж њихао Ло, крај њиха ГЉ, пред њиха Ум, њиха МиГЉ Је Р Лу,

њиха Ар,

г) њихана Ду;

д) изна-њија Св, до њија ГЉ;

ђ) њих Гр, између њих Мј, у њих Хр Зе,

е) у њак Ри;

2) у Срба:

a) њиа ВБ Ја Пе, од њиа О Крч, пред њиа Крч, преда њиа Пе, њиa
ВБ Ја У, м

б) ња Џе Крч, има ња ДБ, њи двоћца Кр, ња двије Вл, иза ња Џе,

до њи ДБ, код њи Об Лу, мимо њи ДБ, у њи Вл,

в) њаг Кр Б, код њиг Б, од њиг Б, у њиг Б, њиг Вл,

г) њике Бо,

*** В.: Пецо ГИХ 134; Вуковић II.- Др. 59; Јахић Босни 449.
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3) у Хрвата:

а) до њиа Та,

б) код њи/код њи К.

Једном сам у СИХ забиљежио преко њега Бр (М), гдје се, у конта

минираном облику према њиха, чува реликт старог Апл ње“

Дужина -а у њиđ/њиa, њиха/њиха, њихана се двојако тумачи: њиха је

аналогија на њихана или ”њиха с њиха + и*“ У-а крије се покретни

вокал. Има и других објашњења.“

383. У т. 221, 222 и 227 било је ријечи о енклитикама ГАДил ли

чне замјенице 3. лица. Овдје проширујем инвентар потврда с неколика

објашњења.

Ови облици имају, према ИХ, само вањско диференцијално значење,

а унутар ЈВ и СИХ само национално. Сва се грађа своди на ГАпл. у

Муслимана — и (најчешће), хи (свуда сем у Д и Сп), хинјин (у јб.), их

(утицај књиж језика) и иг (само у ком); у Срба — и (најчешће), иг (неш

то рјеђе) и ин (само у јб.); у Хрвата — и, за Дпл. у Муслимана — им

(најчешће), хим (ређе), хин (још рјеђе у јб), у Срба и Хрвата -им. Исп.:

1) за ГАпл:

a) у Муслимана:

било и је Каш, била и троица Ду, вратио и Вр, гонимо и До, гонио и

Р, два а било Ка, десетак и бјеше Ми, дивота и виђет Ло, добро а запамтио

Ло, ево и Де Зе, има пЛо Ка Сп, ка-сам-п ја видио Гр, куд тамо ђаво

донијо? Је, научили и Ми, наћера и Мј, никад п кутарисат Ум, погноио

п Хр, покло и Св, па и помећи Љу, по пет би плолазило Д, пé-шес п

ГЉ, спасише и Чу, свије и подавијо Бр, убијали су и Ти, шестеро и било

Ра, видим и Љу Ка Гр Ри ДСп, види и Ку, дао му и Р, ено и Бр, задржo

и Хр, засрете и ГЉ, игра и по пе-шесЈе, има и Зе, нашли смо и Св, нема

и Де, онда и зовеш Гр, погубио и Ум, па и накружи Љу, уваљаш и Љу,

фрка и стаде Лу;

видим ха Дур Је Ку Ар До, гони ха Л Ар, гонијо ха Р, ево хи Де,

èно ха Ду Л Мј Чу Лу, има ха Ву Ти, исмијавају хи Ти, мање ха Оџ,

неколко хи Ми Св, нисмо ха могли наћи Ум, ну хи Де, однијо ха Је,

посадише ха Ра, расплашио ха Каш, четверица ха Зе, чито сам ха Ти,

буде ха Ри, гледо ха Ар, видим ха Ву Гр Ми Де Хр Зе Св Р Оџ Ра Ри,

закључа хи Ку, има ха шес Де, има ха у боји Гр, нема хи ГЉ, нејма хи

Зе, нема хи Вр, не могу хи да видим Л, |-

“ в. о овоме облику: Милас, op. cit., 66, Ившић Посав II 32; Решетaр Шток. 186;

Пецо Гих 135, Броз. Иjешћ 158; Алекс. Рељк. I 91; Марковић Анчић 104.

*** Пецо, ibid.

“ В. нпр: Броз, op. cit., 156; Вушовић ДИХ 50; Окука ГР 99.
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èно хан Ми, по десет хин се тркало Гл, било хин је Бе, пусти хин

зајено Гл,

па ин наопути Љу, нек ин има Ву,

видим их Св,

КôЛКО бИ па бИЛО? РИ

б) у Срба:

видим и О Б, диго и ага Пe, ēно и Кр Об, има и ВБ Ја, ја сам и

правио Ле, народ и сеирио Вл, нек-сам п виђо У, остало и је доста Бо,

продала и Ја, пустио и Крч, свежеш и ВБ, троица и дошла ВБ, видим и

ПеУ, да и сеири Вл, има и По, него сам и тукб Џе, крене и ДБ;

ага иг ишћеpó Ја, да па пресретем Пe,éно па Ле Кр, ко па је наућио?

ВБ, пет па Б, по двадесет па ВБ, било иг је Ја, видим иг ВБ Ја, мало иг

је Вл, па су иг истргали Ле, па ћу иг однијет Вл,

ето ин ДБ, као да ин полијеш водом ДБ;

в) у Хрвата:

видим и Та, ено“ и Та, нит и ја гледам Та, превратио пК, сад и

нема К, видим и По, колко треба да и сједне? По;

2) за Дпл:

a) у Муслимана:

видим плм табане Гр, дам пли ДСп, запала плм ГЉ, ка-ће пли свадба?

ГЉ, мајка пли умре Св, није ам јасно Ри, отац им се оженио Бр, положит

им Ум, само им полагат Д, дао им Ра, да им не би летило Дур, е-овдика

им дао земље Зе, ја им казивб Ду, не браним им ја Љу, однесем им Чу,

па им укресо Ра, постави им До, туда им вода текла Ло,

дам хим Ку Ар, ето хам Ву, ја хим зет Де, зет хим Гр, раде хим

жене Ра, дам хим Дур Гр Мј Је Хр Зе Вр, дадем хим Л, дао хим Оџ, не

могу хим заборавит Ра, немој хим дават пуно Ву, па хим га одвукли Ву,

дам хин Р, дам хим Бе Љу Ми Де Ар Оџ Ти Вр, дадем хан Ду,

дамо хин Мј Лу, драго хин Ра, сују хин Ти, -

б) у Срба и Хрвата:

био им доста У, даво им напола Б, ја пли све испричо Об, ја им правио

сандуке Та, она им показивала Пe, хара им грозница Об, да им дарове

подијели По, па им осуши ВБ, у шакама сам пли био Вл.

Брозовић (Иjешћ. 158), Вуковић (Жena 61) и Јахић (Босна 80-81) обли

цима хи, хин, хим дају значај диференцијалне особине. Цјелина лите

ратуре потврђује да је њихов ареал шири и да, мање-више, обухвата све

муслиманске говоре у БиХ и Санџаку. Спор је остао у тумачењу облика

(вл. 227 и нап. 530-533). Прије ће бити да се у хин огледа секундарно х

из вањског хијата а у ностатак партикуле на (уп. и Окука ГР 99) него
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да “njih - "hinj – him” (Брозовић, ibid) потврђује и Апл ан у Срба из

околине Хаџића, који су примили угледањем на Муслимане.

384. У именичких замјеница: ко, што/ита и композитама — једино

значења нису у свему као у стандарду, тј. и релативно што и интерога

тивно шта (в. Стеван. ССХЈ 1 273-277) могу значити зашто. Старијих

облика именичких замјеница за лица са тк-/-тк- нема.

385. Са стандардним нешто чује се и нешта (3:2): нешто Дур Ло

Гл Ка ДБ Та ВБ Ја Зе Ар Ти Вр Крч Бр К, држим нешто хајвана Св,

нешто се остави О, нешто смо били купили Бе, нешто друго Бе, нешто

турим на праг Ја, нешто се дере До, прикрпи нешто ВБ, смрдио нешто

безима Ти, на нешто Ти, под нешто Ти, нешта Ву Љу ДБ Ја Гр Де Ду

Ле РД Џе К, нешта мрмља Зе, нешта Слободан зове Ја, нешта ради

Ка, Осман му нешта малта Ву, али је само: ништа Ву Та О Дур Бе Ка

Пе Гр Де Ми Л Ле Б Мј Је Хр Св. Оџ Ти Д Чу Лу Ум Крч Бр, нигди

ништа Ло.

Свуда је: свашта ДБ Ло ВБ У Ду Зе Св Ра Ри К, на свашта Дур, у

свашта Д, из Кж. имам једном и свашто Д.

386. Г од што и сл. је двојак: чега АР/чега К, свачега Кр, и без

ишта Ра, и-шта Чу, из ништа Ри, од) свашта Гл.

За Исг од ко, што и сл. имам: с кам Мј Вл, чам До, су чам Ле, са

чиме По, с нечим Каш, чијем ћу и ранит? Чу, чијем гдд оћете Чу, зидам

свачијем Ду, свачијем се бранили, као и ни-с-кијем Мј, ни за чијем Ти.

387. Замјенице што/шта имају различите облике, акценат и фун

кцију и у књижевном језику (в. НJ, 135-152) и у штокавским говорима.

1) У ЈВ и СИХ што је интерогативно зашто (а), релативно што (б)

или временско док (ц):

а) што си, Глигоре, пјан? Бо, што си ишо гори? Ло, што су ови

људи дошли? ВБ, што си така? Ја, што плачеш? Пe, што те не би

примио? Кр, што си дошо? Бо, што ће живје(ти)? Је, што ти вазди

гледаш у ме? Ку, што си ми нападо на кућу? Св, што ти, дедо, не збориш?

Д., што питаш? Ум, што се зове Кањина? К;

б) ама нема шта нема што се није радило Гл, он што је донио Ми,

од оне дрвене посуде што се помузу козе ДБ, pöђак што-е умрб Ми, узме

све што треба Ми;

д) нећу ја да бацам што неће пијукат ВБ.

2) Шта у стабилизованом значењу "was“ блиско је стандарду.“

а) шта ћеш се још питат? Љу, шта си научио? Љу, шта ћеш сад?

ДБ, шта има у Трнову? Пе, шта су рекли ђеду? Пе, шта сад? Де, шта

“ Пецо, ор. сit., 136.

“ Стеван. ССНЈ I 277.
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радиш? ВлУм, шта ћу ти причат? Об, шта пиеш? Је, шта-c-ти јамио?

Сп, шта-е то? Вр, -

б) знаш шта-е дулаф? Бе, не знаш шта море бит Љу, нисмо знали

шта-е патња ДБ, мене интересовало шта-е то Бе, наши не знају шта-е то

ДБ. -

в) Само од православних из ЈБ имам двије потврде гдје је шта —

зашто: шта се плашимо? ВБ, шта ћу тамо? Ле.

388. Маретић“ облику свако даје предност над Вуковим (СР 689)

свак. Да се крњи облик не може оспоравати,“ потврђује грађа и из ЈБ и

СИХ. Свуда је свак Ми У Ле ГЉ Вл Је Хр Зе Ар Оџ Ри ДСп Џе Вр К,

нек има свак Бо, свак се себе боји Ло, добије свак дар К, свак звао попа

Кр, само једном: свако У(С).

7. ПРИДЈЕВСКЕ ЗАМЈЕНИЦЕ

389. У Ист, ГДИЛпл свуда су ијекавски наставци (в. потврде у т.

70). Тамо је речено гдје се, само у млађих, каткад чују три пута мање

фреквентни облици с наставцима старих меких основа:

с мдим По, са његовим оцом Ти, са њезиним оцом О, кад њезини К,

свдам током К, од своја Бе, своја ДБ, и-своја уста ГЉ, свдам кућама По,

са свдим колегама ГЉ;

са двам Хр, код ови барака ГЉ, два људи Хр Крч, од двих Бе, рекла

двим људма О, с двпм младићима Об, n-двам селима До, у двам Ву, у

овим Та, за тим Ти, су тим Ми, с тим покојником Бе, с там ђевером

Л, су с там Вр, све тим путем Лу, иста ДБ, и-о-та пара О, због та

Хр, та Бе По До, нема ти обичаја Љу, с дпима К, тама се ријечима

служимо К, напуњене там намјештајима ДБ, покривен там шарама ДБ,

д тим О, До, по тим ДБ До К, с дним Љу ГЉ Об К, са-нам До, дним

ножом ГЉ, под оним брдом По, дна(x) Ву ДБ Ло Ми ГЉ Об 1 дних Об,

преко дна Бе, с дним дршцима О, са дним кукцима К, са дним К, с доним

степеницама Ми, на оним Ја, п-дним Бе, у дним По, у-ним До;

са некаквим слугом Об, бавим се неким шверцом ГЉ, нека ствари

Ву, нека Лакета Об, до нека О, нака Новака ДБ, некаквих младића Об,

у неким Паљкама ГЉ;

с никким травама Сп, никким играма Ми, никака услова Б, никакви

Послбвá ГЉ;

свим кањоном ГЉ, и-сва ДБ, свакака К, са свам Југословенима Хр.

Краћи наставци у свим примјерима нису органска особина ниједног

идиома већ наноси књижевног језика.

*“ Маретић Грам, 199.

1 в. код Стеван.., op. cit., 302.
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У околини Трнова забиљежио сам: двија Гр (М)“ мј ових а у Та

Лпл с аналошким -ама: у овим нашама продонама.

390. У систему присвојних замјеница: мој, моја, моје Д Бр 1 мое Гр,

твој твоја, твоје Д 1 твде Та, његов (-а, -о) Ву Пе Ду Л ГЉ Вл Ти Ри

Лу Ум Крч Бр 1 његов Гр Ми Ку 1 његов (-а, -о) Ти, њезин (-а, -о) By Вл

Ку Крч / њезин (-а, -о) О. Гр Ми Вл Џе 1 њезин (-а, -о) ГЉ, наш (-a, -o),

ваш (-a, -e), њиов (-а, -о) О. Вл Об Хр Оџ Џе Крч Ум По 1 њихов (-а, - о)

Оџ I њихов (-а, -о) Гл, њијов (-a, -o) Дур Је Крч || њихов (-а, -о) Ву До

Pa, њибе (-а, -о) Ку, свој, своја, свде Бе Пе По I своје ДБ Бо Бр I своје Бе

| свде Бе Ка — ГДАИЛсг 1., 2. и сваког лица су у сажетим формама:

мога Ка Об Је Џе Лу || мог Ку Ти, за мога пунца Бр, за мог сина По,

код мбеa жита Лу, до мог Гр Ми Зе 1 дo мoга Ра, у мог Ло, кб мом сину

Та, моме оцу ВБ, по мом Хр, у мом Л Је, твога Ву Вл До 1 твог Ло Ду

Ум, свога људв ВБ Грл Ле је Џе, ко-свде Гр, своме о Об Јелу, по

своме О, само једном, као у ИХ.“ прео своег Ду. (М).

391. За припадност 3. л. ж. р. нигдје није њен него њезин а у ЈБ и

СИХ још и њезин, што са примјерима у т. 390 потврђују и ови: ,

њезина свекра Џе, њезиног Ми, код њезиног оца Ми, о-тога њезина

задаха ГЉ, са њезиним оцом О, њезини Ра;

од њезине Та, у њезину кућу К.

392. Обличке морфеме ДЛег од наш, ваш су као у ИХ: свуда је уста

љено -ěм / -ěм / -ěм; у јб. може се чути и -ēме / -ěме а у бз. и -ēму

исп.

нашем Хр, о томе нашем раду Л., по нашем Хр, по нашем Хр, у

нашем селу Пе Вл, у нашем Хр РД, у нашем ДО, у овом нашем мјесту

Хр, у нашем Хр;

нашеме кољену Љу, у нашеме Ми;

пд нашему Б, под нашему поседу Ти.

У примјеру: у нашом селу Ло (М) изостала је промјена о - е иза

предњонепчаног сугласника.

393. Замјенице за означавање припадности 3. лицу (в. т. 390) и “још

покоја“ са сугласником у Нcг мр“ имају претежно деклинационе мор

феме именица: ------ - - - - - -========-----

за његова сина Бр, његова оца влаже његова млина дужегова“.“

- đмиџе Ти, у његова оца Љу, њезина задаха ГЉ, њезина свекра Џе, тако

и има нека (= некаква) сина чифтели Ти, некаква Кулаша Ти, никака

знака Бо, никака рахатлука До, накка дрвета Љу.

Забиљежио сам, међутим, и: код њезиног оца Ми, њезинбга Ми.

sta За тумачење в. Пецо, ор. cit., 137, Броз., op. cit., 157.

sta Пецо, ibid.

*** Стеван, op. cit., 310.



296 Радосав Ј. Ђуровић

394. Унутрашња, територијална диференцијација прелазне зоне одре

ђена је трима системима показних замјеница:

1) јб.

два / два (најчешће), двај (ријетко),

тај (редовно), та — та (по 1 потврда),

дни, днај (равноправно);

2) бЗ. и сих:

два / два, двај (равноправно),

тај, та (равноправно), дпај (ријетко),

дни (најчешће), днај (рјеђе),

3) ком:

дви,

та, тај (равноправно),

дна, днај (равноправно).

Други је једнак их.“ у крајњима се огледају резултати вањске“ и

унутрашње дијалекатске интерференције. Исп.:

1) два Де, два друг Та, два син Ја, није они свијет ко-што два Љу,

двај Ло, двај Бајро Де, двај тркаћ Гл,

тај Дур, тај дан Ја, тај доћек ДБ, у тај ђердек Бе, тај кисик Ву,

тај живот Ву, тај мравињац Бе, тај пунац Ло, тај ћоек Ка, тај шећер

Ву, у та халват Бе, за ти шећер Ву;

дни Та, они гуњ Ло, уз они Бабин до Ло, дни караван Бе, под они

казан Гл, она крс Ја, дни лућац Де, дна мрс Бе, дни сат Ву, дни сач Ја,

дна свијет Љу Ка, дна сир ВБУ, днај Ву Љу ДБ 1 дyонај Ву, днај гуњ Ло,

днај домаћин Гл, днај колан Бе, днај сач Ја, днај Салко Ву, днaj цебо

Де;

2) два Авдија Ти, два ахар Ти, два бег Вл, два крај Мј, ови млађи

(син) Р, два отац Џе, два прсалук Л, два рођак Кр, два случај ГЉ, два

чаир Б, два Бајро Ум, два прс Гр, двај Ду Об Ар || дувај Крч, двај братић

Б, двај динар Кр, двај долибаша Крч, двај домаћин По, двајлијек По Пe,

овај Љубовић Је, овај прс Гр, двај пут Ар, овај сир Џе, двај трактор Хр,

двај чоек ГЉ;

тај батаљон Об, тај гра По, тај дан До, тај дирек Л, тај доктор Је,

тај ђед Пе, тај живот Џе, тај лов ГЉ, тај љеб Крч, тај народ Ум, тај

обичај Пе По,тај положник Б, тај посб Св, тај стриц Вл, тај Тињак Ти,

тај чоек Мј, у та аутобус Ти, та мој бабо Ти, та брат Вл, та вбс Вр, та

875 Исп. Пецо, ор. cit., 139.

sve Исп.: Вушовић ДИХ 55; Вуковић П.- Др. 61; Пецо, ibid.; Броз Фојн. 156, Жуљић

ДВД 496; Јахић Босна 457-459; Окука ГР 100-102.
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вук Вл, та гуњ Вл, та дан Чу, та до СвТи, та капетан Вл, та народ

Чу, та обичај Чу, та Čте Вл, та Петар Вл, та прибор Је, та пут Вл, та

пушкомитраљез Б, та Рајац Ти, за та рат Је, та реум Је, та мој син

Вл, та Срето Вл, та теферич До, та читлук Об, та Ћело Бр (в. остале

потврде у т. 203), дnaj ГЉ, Ум,

, она В ГЉ Крч, дна домаћин Ку, она думан Мј, она зид Гр, она

Исмет Зе, дна кајмак Б, днa кoто Џе, дни креве Л, дни момак Мј Бо,

под она навиљак Је, дна обичај Об, дна Осман Чу, дна пас Чу, дна реп

До Сп, дна сат Ле, дна сир Џе, дна споменик Вл, дна троп (= џибра) Б,

дна Ћело Бр, дни хљеб Лу, дна Хусеин Ти, они чоек Ум, дна шумар ГЉ,

днај Б Кр Сп, днду генерал ГЉ, днај домаћин Крч, днај здрак Гр, днaj

кадија До, днај мазионичар Ум, онај Новаелић Чу, днај поток Пе, онај

раоник Џе, днај стан По, днај ћутук Ле, днај шеф Р;

3) два трабалус Ри,

та мој брат Ра, та пламац Д, та чоек (в. остале потврде у т. 203)

Д, тај дедо Ри, тај капут Каш, она бубањ Д, дна малтер Д, дни чоек

Каш, дни хоџа Ра, днај Драгић Ри, онај ćес Каш.

Усамљено отај је иб, инфилтрирана лексичка варијација према тај

Ареал та мј. тај, као континуитет стања из сјеверозападне Ц. Горе

и ИХ, затвара се у високој Херцеговини (карта бр. 16). Али ни овдје та

није само, од истог информатора чује се и тај

Шурминов систем“ је неодређен, а и оно што је оставио не одговара

данашњем јб. стању.

Комуникативна функција сва три система је као у стандарду. Једино

овај, онај / они могу бити и поштапалице.

395. ГАсг пт. и m. ових замјеница с покретним -а ближи је стандар

ду од их., али се од стандарда разликује квантитетом. Однос обличких

морфема им се своди на пропорције: -a: -0 = 3:1 и -а: а = 10 : 1. Само

Муслимани каткад на покретно -а додају партикуле: —j, -н или -на. Исп.:

а) двога Ву Ду Ле Б ГЉ Об Је Хр Ар Оџ Ти Ра Сп Лу Крч || двога

Сп 1 овога Хр 1 двога ГЉ 1 двогана Ти, д-двога Бо, код овога Ми Ар Ти, у

овога Ја, до овога Та;

са: двог Си Ти, овог Оџ, из овог Гр, из-вог Сп, од овог Ду Сп Бр, до

овде Бо, Ар, до овде Ле;

б) тога Та Бе Ву Ми Л Бо ГЉ Об Је Хр Св. ДСп Ар До Џе Ум По К

1 тога Л Ку Ву Хр I móга Кр, збок тога ГЉ, tic тога Мј Ум До Ле, иза

тога Ра, за тога Ву, ко-тога Бе Ар, д-тога О Кр Вл Об Ти Д Крч К, иза

тога Де, д-тога Де, преко тога Ра, тдгана Л,

877 Шурмин Сарајевски 202.
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Карта бр. 16: Показна замјеница тај

ЛЕГЕНДА

О та и тај

О тај

ca: móг Хр 1 môг се ја не боим Д, доста-môг Бе, за тог ДУ 1 за тог

Бр, збок тог Хр I збок тог До, ко-тог Пe, Гр, д-тог Гр Ти Д 1 д-môг Ум,

са тог До;

в) днога Бељу Ле Кр Пе Ми УГЉ Је Де Л Мј До Оџ Рид Џе Лу

Ум Крч К 1 онога Чу 1 ондга Де 1 днога Ум, из онога Ра, до онога Љу Ар

До, у онога Гр Ми, до онога Ле, до онога Љу, дногај Ву, дноган Ти,

са: дног Гр Ку Бр 1 дног Гр Ми Л Је Д, из оног Љу, Ар, за оног Љу,

зá-нбг Зе, до оног Љу Р Д, код оног Ку, да оног Љу 1 до оног Гр, у оног
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МИ.

396. ДЛсг ових замјеница завршава се на -е или -() (-e:-0 = 4:1; -ě

-ë = 5:1). Стари Дcг на -у нигдје се не чује. Имам:

а) двоме ТИ И двоме ГЉ, према двоме Ти, слично двоме Бе, п-овоме

Св Оџ, у овоме ДБ, у овоме Зе,

и двом Крч, у овом Хр,

б) томе Бе ДБ ГЉ РКрч || томе К, на томе До, д томе Л Кр До, д

томе Бр, по томе Ми Оџ Ум К || по томе Л К, при томе Бе, у томе Бе

Об Ку Ар До Ри Сп Вр,

и д том Л Ми У Је Ар, у том Бе ( у том ДБ Б;

в) днoме Бе Пe Bл До Оџ Ти Чу Лу Крч Бр, кажемо дноме староме

ГЉ, на дноме ГЉ До Џе 1 на ономе Ми 1 на ономе Де, п-дноме Бр, у

oнoме Дур, Ка;

и дном Крч, на оном Де, у оном КП у дном О.

397. Систем показних замјеница за каквоћу има седам чланова: ваки

/ вакав /оваки,

таки / такав I (),

наки / () 1 онаки.

Нема, дакле, такви, из фонетских разлога, нити накав из семантич

ких (уп. накав = онакав и накав = некакав) а ни стандардно овакав: вака

Гр Је Сп, вакав ДБ, овака Ми, вака Гр, вака влас Је, вака уста Сп, вако

ДБ, овака ДБ, овако Ја, само једном (из књиж језика) и оваква Бe (M);

така Је, такав Ми, така обичај Кр Ку, така Ку, така зима Св, што

си така? Ја, таке ДБ, таке муштерије Ми;

нака ДБ, онака Ми, нака лога ДБ, нака коса Бо, нака пијаца Лу,

нако Пе, онакога Ву.

398. Од показних замјеница за количину забиљежио сам:

лика Је, е-влина Б, ев-лихни Ти, волишни љеб У, влака Гр, влика

шенца ДБ, влака шеница Крч, e-лике Чу, влико Чу, влашно По, толики

Ло, толика снијег ГЉ, möлка посјета Пe, möлко Та, онолико Хр, нолико

Хр, нолко ВБ.

399. Са уобичајеним облицима неодређених замјеница: неки Ву Љу

ДБ ВБ ГлУ Де Л Ле Б Мј ГЉ Вл Об Вр Чу Лу Бр По, нека Ариф Ја, нека

Саво Дур, нека Шећо Ло, нека Божо Пе, нека белај Је,нека ДБ Ло Ја Пe

Ми У Де Л Ле Мј ГЉ Ку Ти Џе Лу, нека кна Љу, нека Фата Ја, нека усб

ГЉ, неке осовине Пe, nднека Бе, као и некав ГЉ, некав Рајковић Ти,

некакав ГЉ Чу Крч, некакав пуковник Об, некакав трабалус Ра, некакав

сöј Д, некакви гунци Д, некакав барут Чу, неккав Рајковић Ти, некака

Ми Об, некака шина Чу, неква ракија Крч, некаква стожина Крч, некаку

вијест Ву, некакве куће Об, — чују се свуда и сажете форме, накав Гр Ар
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Је Ку Ра, накав дедо Д, накав Шебрк Чу, нака Ку Зе Д Чу, нака тица Ку,

нака ћоша Чу, нако Пе Вл, нако клувко Пе, наки Об Ар, наки ћулахи Ар,

наке мердевине Д, наки(х) Ву ДБ, накије Ра Чу, по накима К.

У примјерима: нека духан и нека Рајковић Ти (М) — редукцијом и

аналогијом некакав - нека.

400. Од одричних замјеница забиљежио сам:

никоп Де, никака Ле Кр Џе, никакав Бе Је Лу, никаква лијека Ву,

никака знака Бо, ничија Ти, никаква пјесна Вр, никакве Ву, никака Св,

никаке фабрике Св, никаку Ка, никка дрвета ДБ, никаке Ле.

401. Односно-упитне замјенице који и чији гласе:

коп Та Бе Ка Гр У Ми Мј 1 која Бе ДБ Ти || која Ум I која Гл 1 кба

Бр, у коп Гл, која Бе ДБ Ло Л Вл Об, кдују Зе, кде ДБ, ча (вл. 180), чија

Вл. Према овима чују се сложенице: ђека Д, ђека Зе, пођека Ра.

За остале имам: какав Ву Бе Ка Гл Ја ПеУЛ Ле Св Ар Ти, кака Бо

ГЉ Бр, какви јарац Бр, кака Ка Ја У Л Је Ку Зе До Џе Ум, кака кућица

Ми, каке таве Де, колик Је, колика Љу, колика млин Крч.

402. О сав / вас вл. 284. За пл. карактеристичне су ове потврде:

Гпл. у свију нас (стари дуал) Гр, крај њиа свије ГЉ, ено и свије мртви

је Бр, свије Ти, али и: сва Крч, и-свих земаља ДБ, Ипл.: међу свијем

народима Ти, и са свим Југословенима Хр, Лпл: по свијем сватовма Св,

о свијем Б.

403. У облицима општих замјеница нема ничег посебног у односу

на јединице од којих су изведене. Говори се:

üкакав Чу, икака ДБ, сваккав До, свакаки говори Об, свакаке влада

вине Об, свакаке шаре Крч, какт било посб До, кака било ствар Де, коп

било До, на коeм било До, која му драго До, сваколици Бр, и сл.

ПРИДЈЕВИ

404. Према трима битним граматичким особинама систем придјева

сс не разликује од дијалекатског окружења, а у основи ни од књижевног

језика: (1) чува дистинкцију одређени / неодређени вид на морфолошкој

и прозодијској равни; (2) компарација му је као у стандарду. Разлике су

у појединостима, а најизразитије су двоструки акценат у суперлативу (т.

411) и туђице на -ли типа чифтели (= несташан). Тако се у општој сли

ци и ове категорије, на прелазном комплексу, виде успорена еволуција,

адстрат и метанастазичка укрштања.

405. Очувану видску диференцијацију у Нег, али и у косим паде

жима, обиљежавају, са контекстом, морфолошки индикатори и прозодија.

исп.

1) за неодређени вид.
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Нег: дугачка стијена Вл, зелена вашчина Вл, крава буква ДБ, млад

домаћин Бо, млад међед ГЉ, млада жена Де, пећена кокош Гл, стар чоек

Л, стар Гејак Б, старо млијеко ДБ, тврд храст До, фина жена Де, фина

öпрема Хр, хладна вода К, читав дан Св, читав вод Об, читав рат Б;

Гог: добра муштерије Гл, кисјела млијека Ду, о-тог двога жива Ум,

слатка млијека Ву, сува љеба Кр, танка одијела Л,

Асг: добра коња ГЉ Св, добра јарца Бр, мртва јесама жива нисам

Сп, за мене жива Св, оженио ћорава и саката Ду;

Лсг. у забачену мјесту Св, о стару чоеку Р, по читаву тијелу ГЉ;

2) за одређени вид.

Нcг, бјела кошуља По, бијели лук Де, врућа вода Гл, древни плуг

ДБ, дугачка сукња ВБ, жива истина ГЉ, жути гра Кр, жута трава До,

кućели купус Бо Џе, кратка карабин ГЉ, масна сир ДБ Ле Б Хр Џе,

младо масло До, мртва меит Ум, дбична ћоек Ву, дбична соба Гл, они

млади ВБ, оно жутб Л, посни сир Џе, силна војска Ум, слатка ракија

ВБ, стари сват Ја Кр Об Крч, стари краљ Б, стара ћбрик Св, стара нош

ња Гл Ја, стара кућа Мј, стара породица Ти, старб огниčће Ја, стард

масло До, тешка трава Кр, тврди сир ВБ, ćерна вуна Џе Вр, хладна вода

Гл, цијели живот Гл, цијели пук Вл, цијело љето Ум, црвени кров Мј,

црне димије ВБ, читава сахат ГЉ, читава дан Кр До Д, чувена чоек

Бр, шарени љеб ДБ ВБ, широка узвод Ја, широка кошуља Ка Гр Лу;

Гег: од бијелба Лу, из брашненбг сандука Бр, васкрсног поста ВБ,

великога Гл, великога карактера Ми, вунендга платна По, гдтовога новца

Вл, добрдга Б, до задња“га дана Ти, јааћега Кр I јахаћега / јахаћег коња

Ти, малдга ГЉ, младбеа масла Ле, разнбг воћа До, разног оружја Ти,

светбе Вр I светога Крч, старбе свата Об 1 о-старба Гл| старда Гл Б Сп,

тешког камена Б, црнога платна Ја,

Дcг: не дам малом Тињаку Ти, кажем малом бураздеру Лу, помосте

малдме Лу, кажемо старбме ГЉ;

Асг. крснога љеба Крч, славим Светбг Јована Џе, пошаљи ми стардг

Хашима Гл, за старба свата Св,

Всг: лијепи Мујо Де, мили аллаху Ду;

Лсг: на вишеме терету До, у забаченом мјесту Св, по новоме Ка, у

мöм приватном животу Л, по старом К.

У Исг оба вида имају исти акценат: здрвеним Пe 1 3 дрвенијем Пe,

притисни дрвеним задужом До, дитријем Ле, с паметнијем Је. Због

тога се овдје вид чешће разазнаје из контекста него по мјесту акцента (уп.

зеленим : зеленам).

Разумљиво је што је у топонимима, као у устаљеним изразима (жарко

сунце Вл, бијела лук Де), само одређени вид: из Бијелог Поља Д, Горња

Бöрач Хр, Доња Борач Хр, ко-Златног Прага Вл, у Ошљем долу Вл, у

Iiji poköм бријегу Ле.
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406. У мноштву дистинктивних потврда за вид усамљене су двије.

мало млада масла Пе и сландг сира До, — гдје замјене акцената откри

вају поремећен аутоматизам. - -

Само у ЈБ нешто је израженија појава губљења квантитета финал

них индикатора одређеног вида: зимска доба ДБ, степенска комисија

Та, суска комисија Ка, црквени миш Та.

Свуда је велика / велика / велка а у ЈВ још и велик / велк, тј. велики :

велик = 3:1 (у Вука: велика, СР 59, у књиж. језику: велики и велик, Стеван,

op. cit., 250). Исп.: велика снијег Ло, велики папир Ду, велики ферсат (т.

127), велика час Крч, велика прећац Гр, велка прс Ми, велка снијег До,

са: велик снијег Ло, велк Де. Међутим, у f. и n. само је одређени вид.

велика блања Кр, велика греда Ми, велка Неретва До, велка тестера Ло,

велко село Гр, тако и с Великога поља Ло. Има и дериват, великачка

шишка Ја. -

Не чује се мален него мали (свуда) био мала Кр, Мала Божић ДБ,

мали ђем Љу, мала казан Б, они мала Ти, мали трактор Хр, али, каткад,

и мал“ (у ЈВ и СИХ), мал тур По (Х), осто мал Ми (М). Могућа су и

друга акценатска укрштања: мали Ми 1 мали ГЉ 1 мали До, ја мали К,

ка-сам био мали Св. Са суфиксом имам: од малехније ногу Гл, малехна

цурица Ду. У f. је исто мала Ву Ми Бо Ум, мала тамбура Љу, и мала

цура Ја, мале цуре Ми.

Према Вуковом јак / јака (СР 254) овдје је јака / јаки: дедо био јаки

Ми, јака капитал Ти, јака притисак Зе, јаки вук Б. Тако је и у Рами.“

У Загорју је потврђена лексема гасан : гасна вода (= вода с окусом

нафте) Вл (С).

407. Супстанзивирани придјеви знају за обје промјене. У Гацко Об

| Гацко“ Об Хр претеже номинална, их, деклинација: Гацка Об, из

Гацка Бр, од Гацка Ум; једном и у Гацкоме Об, тако и до Храсна Ри.

Међутим, редовно је: из Љубушког Ка, од Љубушкога Д, Чу, у Високом

Лу 1 у Високоме Д, Чy.

За однос -а:-{) у ГАсг и -е-{):-у у ДЛсг вл. 180 и 194-195.

408. Само одређени вид, као у стандарду (Стевановић, op. cit., 250

251, 263) и их. (Пецо ГИХ 146), имају придјеви:

a) на -ски: anepamcни сто Кр, беговска земља Вл, босанска ношња

Ву, брско сијено Ло, вретеринарска (т. 208 под в), есканска година Вл,

жупски говор Ар, замска капа Св, изорска вб Кр, кахвенски такум (т. 225

под в), коњска ексер Ја, коњска трка Ле, лањска акција Л, муслиманска

кућа О, мушка кошуља Љу Вр, двнујска звона Вл, пиđдпски пук ВБ,

рударска посб Ти, свјеска Ми 1 сјескт Ло рат, сеоски пољар Д, солунско

878. Овако је у средњој Босни (Броз. Фојн. 166).

“ окука ГР 104.

“ B. шире у НЈ VI 125-127.
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имање Б, сремска ношња По, старинска ношња Гр, ćердмашка мајка Вр,

трновска (ктетик) Де, турска јарам Вл, фиборовски течај Кр, царска дан

Чу, швапски официр Об, шумска радник Та,

Језерске луке Де, Комска жупа Вл, Сараевско поље Гл, Турска до Ло

(топоними),

б) на -чки: височки Бе ЉУ 1 висоћка опанак Ка, гатачка срез Об,

ловачко друштво Л, њемаћки официр Ло || њемачка керови Вл, пјешачка

трка Ле До, физички радник Ву;

Ђевојачка вода (топоним) ГЉ;

в) на -ја, -ија, -a (< ија): брава мијех (т. 213), дивља / дрвља крмак

(т. 254), дива, дивља (т. 213), дивје крушке Ву, које млијеко Вр, пđća Kp,

пилеће месо Пе;

Која Лука Кр,

г) на -на: брачна ноћ Бе, војна капетан Вл Об, главни пут До, Гр,

десна бубрег Пе, димни барут ГЉ, државни празник Ло, замно доба

Кр, косни прибор Сп, крсна колач ДБ, љетни капут Љу, мјесни уред Гр,

дружни лист Дур, покојни Саво Дур, покојна отац Кр Бо ВлКрч, помоћни

зидар У, првокласни Мј, ручни рад Л, усна хармоника Бе, часна пости

Ле;

д) на -ња: ближња фами“лија Гл, близња Ле, вишња слава До, горња

Де, горња Ерцеговина Об, дојна (в. остале потврде у т. 212) Гр, задња Де,

Л Ле, здња офензива Ло, садашњи ДБ, средња Кр,

ђ) на -ћа: јахаћа Гл.

409. Придјеви типа божији / божји (Прав. 208) у наставцима -и, -ja,

-ија“ чувају трагове старијег стања.“

божи Де, божа игбал Бр, божи селам Љу;

божја смрт Вл, вучја гвожђа Је; Вучја Лука Зе,

божија Кр Бр, збожије стране Вр, божију Та, збожјом помоћи Ум,

у вражиjу матер ГЉ.

Двојство је и у гробним записима. У Ле сам забиљежио: божи роб

Перо Синановић и раб божији Мара Синановић.

Нигдје се не чује диваљ, као у језику неких новијих писаца, него,

дивљи / дивји / дивији / диви (вл. 213, 254 и 408).

Стандардно туђ нигдје није потврђено. Свуда је туђа а у јб. и туја

Та Ка. Тако је и у Рами.“

Супстантивизирани придјев шумски Та значи "лугар” / “шумар”.
р

se Уп. исто код Пеца, ор. cit., 142-143, и Вуковића П.-Др. 65.

s В. Код Белића Фонет. 68-69.

*** Окука ГР 104.
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Придјев сребрн (уп.: Вук СР 730; Прав 713) има два лика: сребрено

Бе и сребрније Гл.

Потврђени су: имућ Кр мј имућан и дреман Ду мј дремован. Вук

има имућ / имућан, али само дремован (op. cit., 144, 240). Оба пара су

стандардна (Прав. 272, 336). -

410. Основни морфолошки типови компарације описних придјева су

стабилизовани.

Компаратив се гради по моделу: основа позитива + морфеме -а (<

-ји), -ши и -а (< -ији) / -ији / или“

гуећа Вр, глупа Кр, јачи Чу, млађа Вл До Ти Ра, мржи У,

лак (свуда) / лахак.Св— лакши Та, љепши ДБ 1љевши Гр Крч, мекши

ДБ / мекша ВБ, богатија ДБ, здравије хране ДБ, корисна Хр, писмени

Та, рахатна Р, способни Крч, стара Дур Ло Кр Мј Вл Об Св.Ти Ра Р

Сп Лу Крч Бр К, старији Ло, старије Бе, угледни Крч, укуснији Вр.

Свуда су обавезни стандардни суплетиви у лексичким алтернација

ма: добар — бољи Л Ар, зао — гора P, мали / мал (т. 406) — мања Р

Мј компаратив већи од велик / велики (т. 406) редовно је виши од висок:

виша и виша По, виши терет Ка, виша рижа Та, још виша ГЉ, виша

будала Д, на вишеме терету До; само једном: веће блање Гл.

Позитив доњи у књиж језику је компаратив. Из Бјелимића ипак

имам: доније Ар.

Нигдје нисам чуо архаизме типа кроцији, љупцији. Нема их ни у

их.885

411. Суперлатив се гради морфемом нај- Шурминова запажања о

двоструком акценту и повременим алтернацијама ("|-|''/ и данас су на

снази.“ Кад је наједанпут, јано је што је и најбогата. Свуда је:

најбоља ВуО Џе К, најбоља ВБ Ар, најбогата Ја, најбржи(!) Ар,

највредни О Ле 1 најврени Мј 1 највренни Мј, највиша Ар, у највишем јеку

ДБ, највјешти Мј, највруће Је, најгадљивија Је, наједрње Ар, најсушћа

Лу, најдајније Ар, најјача Ву / најјача Ми Бр, најјачи Ми, најјаче

Ти, најмирније Об, најмлађа Вy Pa K, најапаснија Б, најслободна Ум,

најстари ОДБ Ка Ми Кр Мј Чу Крч К, најстарија ВлЗе Ар, најстрожа

Ми, најтежи Ми, најугледна ДБ, најчувеније ДБ.

Под утицајем књиж. језика чују се и стандардни прозодијски ликови,

највише у компаративима на -ји и суплетивним основама:

884 Има филолога који дају другачију типологију компаративних морфема. Тако нпр.

М. Могуш (Језик ХVIII 151) и Окука (op. cit., 105) уважавају само синхронијски аспект.

* В. код Пеца, ор. cit., 143.

“ Шурмин Сарајевски 202, Виљешке 173. у Рами је najbliži (Oryxa, op. cit., 106).

Акценатских ликова типа најстарија има и у ишћ. говорима западне Босне (Пецо

И-шћа II 142).
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најбољи Ву Б 1 најбољи Вр, највиша брзина По, највишу снагу Ум,

највиша О, најдражега Ум, најзања Де, најачу О, најмањи Хр.

412. Изоглосе Јове, Мује / Јова, Муја (т. 345 и карта бр. 16) покривају

и дискриминанте Јовин, Мујин / Јовов, Мујов, тј. гдје је Јове, Мује, ту

је Јовин, Мујин, а гдје, опет, Jóва, Муја — само Јовов, Мујов. Исп. само

дио потврда:

а) Авдино сијено Д, Ибрин Ра Ри, Јовин Чу Лу. Мујин Д Чу Лу,

Перин Ти Чу Лу || Перан ОТа ВБ Ја, Суљин Чу, у Татиној кући Џе,

Хусин Ти Ра Ри Д. Сп Лу || Хусан Бе Дур Љу Ка Гл Каш, тако и у

топонимима: Рамин греб Ло, Титевград (= Титоград) Ка;

б) са: Јовов Б. Хусов Гр Ми Б Ку Св. АрP I Хусов Хр Зе Оџ, Перов

Пe У Б Ку Хр. -

О значају ове дискриминанте за диференцијацију говорних типова и

за међудијалекатске односе в. и т. 10, 36, 44, 45.

413. Придјеви на -ов, -ев и -ин облицима номиналне деклинације

нису се одвојили од имена од којих су изведени. У томе је разлика између

ове зоне, на једној страни, и Пиве и Дробњака,“ па и књижевног језика

(в. НЈ I 24-38, III 76-93; ПСКЈ II 190-198), на другој, гдје “радије долазе

у облицима одређеног него неодређеног вида“.“ Стање у ИХ“ слично

је овоме у ЈВ и СИХ. Устаљено је, дакле:

а) јелова грања Бр, до ковачова вигња Ду;

б) Мујина сијена Д, и-Суљина жита Чу,

в) до Бабина дола Ло, до Дедова гаја Кр, на Карамустафина ћаира

Ло, у Мркđину ану Та, на Рамину гребу Ло,

г) до Митрова дана (в. остале потврде у т. 280 и 341) Је.

Међутим, придјеви поријекла на -ов у Нег, према облицима других

врста, могу имати морфему одређеног вида. Уобичајено је: јасиков лист

Ум, јелов пањ Ле, али се може чути и: растови колац ГЉ, Брезова паљка

Ло.

414. Облици придјева на -ски и -ји, насупрот онима на -ов, -ев и

-ин, редовно су одређеног вида. Изузеци могу бити само неки топоними

(т. 407). Устаљено је:

дустринскоме комаданту Вл, од бугарског сукна Ка, изорског вола Кр,

у официрском одијелу Лу, на сватовском ручку Је, царском сину Ку;

којег меса Пе 1 козјег меса Ка, о којем млијеку Вр, с пđćег трага Кр,

тако и у Ошљем долу Вл, изнад Турског дола Ло, из Љубушког (в. остале

потврде у т. 407).

887 Вуковић, op. cit., 62.

“ Вуковић, ibid.

*** Пецо ГИХ 144.
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415. Ијекавске замјене у Исг, ГДИЛпл су битна особина сва четири

говорна типа. У т. 70 имам мноштво потврда по ужим зонама и облицима

с вриједностима ије, пје и ије. Тамо је речено гдје се у наше вријеме,

неупоредиво рјеђе, имитацијом књиж. језика, чују и облици с индикато

pима старих мских основа. Краће наставке имају. Исг: добрам дијелом

К, дрвеним задужом До 1 штапом Пе;

Гпл: боговски отаца Крч, из отије Горња Тања Ти, добра дјела Хр,

дрвени кола Пе, јачих фамилија Бе, лоша Хр, малих Бе, мртва ДБ,

мушка О Ле, научни Ум, до озбиљних прича К, дколна села Бе, детала

дана Љу, права српска ријечи Хр, прерађена ораха Ра, рбна производа

До, скучена ДБ, старих Бе, има стари људи Гл, они наших стара Об,

стара Муслимана К, теглећи волова Ло, у часна сестара Бе,

Дпл: старим људима Дур,

Ипл: са осталим чељадма Кр,

Лпл: по накима велкима људма К, о ловачким керовима ГЉ, у Гор

њим Тињама Ти.

Вриједност је ових потврда само на синхронијској равни. Све су

забиљежене на неколико пунктова, од писмених, непоузданих информа

тора (лугар, пензионер, трговац и возач), да би се према садашњем стању

пратио процес.

416. Готово сви говори штокавског дијалекта нијансирају значења по

редбених степена префиксом по-“ Али, и значења и интерпретација су

различити.

У ЈВ и СИХ префикс по- додаје се на сва три облика компарације.

Међутим, унос значења за позитив је један а за компаратив и суперлатив

други, тј. повелика Пе 1 ја сам био повелика Љу - "мањи од великог“,

побољи Вл = "међу бољим”, а понајвиша Б и најпотања = "међу најви

шим” и “међу најтањим”. Тако по-, како сам закључио анализом примјера

у дискурсу, умањује особину означену позитивом а уз компаратив и су

перлатив носиоца особине сврстава у скуп оних који ту особину имају у

већој или највећој мјери.“

417. Обичне су свуда, претежно у Муслимана, непромјењљиве туђи

це у функцији атрибута или именског дијела предиката. Има их и у

окружењу“ Забиљежио сам:

а) турцизме: дејдили Ду Ри, меракли Ти, раметли “ | рахметли.

Је, раметли Нумо Ло, раметли пунац Ло, аларметли Ло, Ала рахметли.

Р, чифтели Ти,

“ Уп. нпр: Белић ГД 79; Симић Левач 342-343, Јовић Трст. 115; Стеван. ИЦД 81.

Пецо, ор. сit., 146; Јахић Босна 465.

se Исто је значење суперлатива са морфемом па у ИХ (Пецо, ibid.).

*** Уп.: Пецо, ibid., Вуковић, op. cit., 80; Јахић, op. cit., 471.



Нрелазни говори јужне Босне и високе Херцеговине 297

б) сх. ријечи са турским суфиксом -ли мозгали Гр, теретли земља

До;

в) англицизам: глот (енгл. cloth, рсану 9. 632) платно ВБ.

9. БРОЈЕВИ

418. Фонетски ликови највећег дијела бројева одступају од нашега је

зичког стандарда. Узроци су томе вокалске редукције (т. 138), сажимања

(т. 166) и геминације (т. 275 и 277). У дијалекатском окружењу ЈВ и СИХ

једино се диференцирају од Раме“ деклинацијом бројева 2-4.

419. Фонетски ликови бројева 1-10 су: један О Зе | jeан Ву / едан:

в-едан крај Љу 1 јан До, једна ВуО 1 јена О Св I јенна (т. 278), једно Оџ

| јенно (т. 278) I јено Оџ 1 едно ДБ (в. остале потврде у т. 200), два, двије

(т. 50), тра, четири / четири / четри / четри По 1 четр“ Та 1 четре

стотне Та 1 четр I четри / четр Та 1 ћетири / ћетри (т. 138 и 234), nem,

шес, седам, деам, девет Ми Б Бо 1 деве сати та I у деве Р, десет Бе Ја Пe

Гр Ле Св P Ти Крч Бр 1 десет Зе 1 десет Кр, десет-метара Гр || дест Ар

| десе Та ДБ У Вл Хр Зе РК 1 дес сати Ми.

Од 11 до 19 свуда су сажете форме: (т. 166): једанес / један нес (т. 277),

дванес, транес, четрнес / ћетрнес (т. 234), петнес, шеснес, седамнес,

осамнес / осамлес (т. 271), деветнес.

Бројеви 20 и 30 своде се на три основна облика: дваес ВуО Гp У Де

Ду Ле Вл Хр Зе Ар До Џе Р Оџ Ти Џе Чу Лу По К || двадес Ло Гр У

Ду Кр Бо ГЉ Об Зе Св. Сп Џе Вр 1 двадсет Гл Ле Кр Б. Вл Об Ар Ра

Д Џе Вр, триес Кр Вл Хр Св. Ар Р Џе По К || тридес Кр Вл Је Зе Св

Ар Чу 1 тридесет Гл Об-Је Хр РОџ Ти Џе Вр. Остали су комбинације

редукованих облика и имитација књиж. језика: двајес ДБ ЛоДБ, двајест

Об, дваест У Хр, двадесет По, двадсет Ја, двасет Ву, двадесе Мј, двадсе

ГЉ, двадсУ, тријес ДБ, триест Хр, тридсет Гл, традесе Крч, тридсе

Ло, трапсет (уп. и т. 166).

Облицима бр. 40 терен се благо разводи: у јб. претежно је ћетрес

/ четрес (т. 234) а у бз, ком и сих четерес Мј ГЉ Вл Је Ку Оџ Џе

До Чу 1 четерес О Ми У Кр Зе Ар Џе и четрес Пе Бо Вл Об Хр. Имам

спорадично и четерес О, четрест К, четрдесет Бе По I ћетрдесет ДБ

и четерес Б. Међутим, 60 не иде, као у Рами,“ са 40. Устаљено је свуда:

шесет Ву ДБ Ло Ја Пе МиОб Кр Б Мј Св Д По, уп. и: шесе Ра, шесе дана

Та Ми, шест Ку, шес-цената У. Из књиж. језика су само три потврде:

шездесет Ми Св, шездесе-дана Ми. Редукција фонема има и у 50, 70, 80,

90. Поред педесет Ву Дур О Љу Ка Ја У Л Ле ГЉ Вл Је Хр Зе Св. До

Р Лу Каш Сп Лу Ум Крч Бр По К, седамдесет ДБ ВБ Гл Пе Ле ГЉ Об

Хр Зе Вр Чу I седамдесет Д, осамдесет Дур Ло Пе Ле Кр Каш Чу По |

“ Окука, ор. cit., 107-108.

* В. код Окуке, ор. сit., 107.
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осамдесет Ар, деведесет По К, забиљежио сам и педест Ву Дур Гр Бе

Хр, педесе Та ГЉ Вл Св К, педесе дана Кр, педес Б Об, педез година Бе,

осамдесе Та, деведесе Ле ГЉ К.

420. Везе у сложеним бројевима: десетица + и + јединица (а) и десе

тица + јединица (б) — видљиве су из примјера:

а) двадесет и два Об, дваес и тра Лу, дваес и пет Вр Чу Лу || дваест

u ne Хр 1 дваес-u-nemУ,/ двадесет и пет Д / двасет и пет Св, двадес и

шесУ, двадесет и седам Ву / дваес и седам Р, триес и два К, традесет

и три Љу Хр, триес u nemОР По 1 триест и пет Хр || тридесе-tu-nem

Ло, четрдесет и два Љу 1 четерес и два Ву, четерес и осам Кр, педест

и два ДБ, педес и пет Б, шесет и четри Џе, шесет и пет По, шесет и

девет Зе, седамдесет и пет Д || седамдесет и пет Ло, деведесет и пет

к;

б) двајс један Р., дваес четри Хр Џе I двадес четри Об, дваес пет Џе

| двđеc ne K, триес пет О 1 триес пе К, тријес осам ДБ 1 триес дcам

О, ћетрес ћетри Ву, четрест деам К, педесет деам Ка, седамдесет дcам

вб.

У ИХ функционише само први тип.

За 100 равноправне су обје ознаке: сто О Та Бе ДБ Ја Гр Ми Кр Вл

Је Хр До Џе, сто година Ву и стотина Л Је Де I стотна Та Б I стотину

Бе Кр ГЉ Об.

Нигдје нисам чуо двјести или двљести“ него само двјеста ОКа Кр

Pa / двјеста Џе. Данашње -ста мј ствjе стари пл. од сто“. Међутим,

тристи Ку (према дуалу двјести - две ств) не искључује их, архаизам

двјести“ Свуда је триста Ка Ле Бо ГЉ Вл Је Ку Џе Крч, само једном:

три стотине Љу.

Од 400 до 900 двојаки су облици: четристо Оџ, песто Ми Бо Џе Ум,

дcамсто Ло Ку P 1. дсансто (т. 266), девесто Дур Ло Ја Гр Об 1 девесто

Ло Кр Каш, четири стотине Оџ, ne-cmöтана Бе Је | пе-стопан (т. 337)

Зе, шес стотина Љу Ле, деам стотина Ло.

Говори се хиљада / хиљаду / uљада « uљаду (т. 219).

За 1 000 000 B.T. 1 15 В.

422. Приближне бројне вриједности означавају се полусложеницама:

дватра ГлУ, двјетра Де Л Бр, тра-четри О Ми ГЉ I тра-ћетри Ка 1

тра-четири Хр, четри-пет К, néшеc By Л Лу ГЉ Вл Јс Хр Зе До 1 пеше

Б I ne-шесЗе Чу, седам-бсам Чу, десет-петнес О, и сл. Није исто значе

ње у полусложеница од узастопних бројева и оних гдје је међу бројевима

895

895 Пецо, ор. сit., 147.

*** В. код Решетара Шток. 191.

s Белић Ист. 11 176.

“ Пецо, ibid.
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већи размак.“

423. Број један, и сви редни бројеви, мијењају се као придјеви одре

ђеног вида (т. 405).

једног ДБ Гл Ле Зе Д По I једног Д I једнога Ми Кр До 1 једнога ГЉ |

једнног Ми I једнндга Ду Л / јендг Ву Кр, једноме К I једноме Љу, в-едан

крај Бе, под једним бором ДБ / под једнијем дријеном Ти, с једнијем

Гавром Вл, у јеном ДБ, про једније кршова Вл, уз јенне потоке Ду, под

једнијем кладама Каш,

друга ВБ Де, другог ГЉ И другога Вл || другога Ву, другом Џе 1 другоме

Ву / другоме Крч, у другије Вл I у другије До, у другијем државама Ти,

седмог ВБ, боме Ло, двадесет седмог До, ћетрес ћетврте Ка.

Биљешка. Кад је први, као задњи, придјев, суперлативом означава

једног међу више предњих: најпрви Б, најпрва Вл, најпрво До.

424. Осјећај за промјену бројева 2-4 готово је свуда изгубљен. Трагови

старог дуала чувају се, као у ИХ,“ само за двије и тра (f) у ДИ: двјема

ВБ Гл Вл Ку Ри Ум Бр, трима Пе Б Зе Сп Вр, тако и обадвјема Ле

Вл ГЉ Чу 1 објема Ле Чу 1 обљема Вл. Празна поља у парадигматском

систему попуњавају бројне именице на -ица (за m.) или веза приједлог

+ H (за сва три рода) су два кера ГЉ, су три пушке ГЉ, у три куће Ку,

о-четри клина Б, са четри стране Бо; с дбје стране Ву.

Деклинација бројева 2-4 у Фојници је као у Маретића,“ тј. као у

Вука“ и Даничића.“ Тако је и у Рами.“ Међутим, ниједна област

нема аутентичних потврда. Чак грађа Босанскохерцеговачког дијалекат

ског комплекса (књ. 36, стр. 174-176) садржи и синкретизоване форме ДИ

тријум — четиријум. Пошто у мом корпусу нема трагова оваквим обли

цима, вјероватно је да се у слободном дискурсу не могу ни чути. Због

тога је њихов значај за лингвистичку географију сумњив.

425. Збирни бројеви: двоје Љу I двоје Ло Ми 1 деде (уп. т. 183) Гр У

Де Ду ГЉ Вл Зе Хр, четерес и двоје Кр, троје Кр Је || трбе Ло Гр Ду

Де Кр ГЉ, стотину и трое Кр, четверо (т. 116) / четворо Ву (тако и

öбадвоје / čбоје) и сл. — ако се мијењају, имају само Г и Д. двога, трбга,

четверба, двома, трбма, четвербма. Иначе се и у њих падежни односи

рађе исказују везом Н + приједлог.

О односу морфема -ер-/ -ор- у збирним бројевима и бројним имени

Цама В. Т. 116 и Нап. 351-357. -

426. Мултипликативни бројеви су као у књижевном језику (в. Прав.

82). Једнако су фреквентни двапут и два пута а два пута је ријеткост.

“ B.: Стеван. ССХЈ 1422-423; Прав. 81.

*** Пецо, ibid.

9() 1 Броз. Фојн, 166, Маретић Грам. 224-226.

99° Вук СР ХLVII.

“ Ђ. Даничић, Мала српска граматика, Беч, 1850, стр. 27-28.

“ Окука, ор. cit., 107-108.
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двапут Гр Сп || двапут Бе, трипут Ле, два пута ДБР Бр, три пута

Зе, четр пута Ву / четри пута Вр I четири пута Р, четрес пута Ву.

За дистрибутивне имам.

по два Ка Зe Pa, nд три ДБ Ка У СВД, по четри ДБ, no nemУ, nд

пет би и долазило Д, по пет Хр, по пеЗе, no ne стоја Лу, по шесЗе, по

шес Хр, по десет Гл Бр 1 по десет Мј Џе / по десет Вр Чу.

427. Свуда су, као у окружењу,“ уобичајени бројни изрази све / сва

+ основни I редни број или бројна именица:

сва тра“ Де Св, све седам У; , .

све тpoе Ду;

светрдица Гл Ду Б Ку К, свечетверца Ду.

428. За вишечлaнe бројне конструкције карактеристичне су форме:

двдес бомп јуни Ми, двадесет седмог јула До. Међутим, у ЈБ забиљежио

сам: шесе прве првога мјесеца једанестде датума Та (Х).

429. Количина се једнако исказује и бројним именицама. Деклина

циони модел им је жена.

О типу пет-нер+ица / пет-ор+ица в. т. 116 б. Редовно је и: двдица

О Бе Ло ВБ Гр Вл, двоица Шваба ГЉ, на двдицу Л, двоица Бр, двоица

нас Де, двојица Р, њи двдица Кр, троица Та Ка Гр Ми У Ду Ри, тpдица

њиа Ка, нас троица ГЉ, троици Ри, трдицу Ву, на трдицу Л, троица

Об, тројица Мј.
-

Други стандардни типови су комбинације основни || збирни број +

-ица / -ка:

дваца брашно Та, петица Ми 1 nemца Та 1 пеца (т. 291), петцу Та,

једаннеску (т. 200);

двојка, трбјка (свуда).

430. Значење бројних прилога на -ак је као у књижевном језику“ и

ИХ.“ Десетак и бјеше — значи да их није било довољно, тј. било их

је око десет, "али не више“ од десет. Исто је у десетак година Кр,

петнестак Хр, дваестак ГЉ Д 1 дваестак Р 1 дваестак Ри.

Послуженице“ типа десетак-петнес Ло Ле Кобиљежавају оријен

тационе вриједности у границама значења бројне именице и основног

броја.

905 уп.: Пецо, ор. cit., 148; Јахић, op. cit., 473-474.

“ за начин писања в. Прав. 81.

“ Стеван. ССХЈ 1476.

908 Пецо, ор. сit., 149.

*** Пецо, ibid.

“ Стеван, op. cit., 423.
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ГЛАГОЛИ

431. Прелазни карактер подручја види се у систему глаголских обли

ка. Процес уклањања имперфекта и глаголског прилога прошлог свуда

је доведен до ријетких клишетираних остатака. Међутим, у ЈБ, само у

Муслимана, чује се и хабитуал.

10. ИНФИНИТИВ

432. У фонетици (т. 135, 138, 141 и 143) већ је све важно речено о инфи

нитиву. Међу четири лика (в. 731 потврду у т. 141) највише је супинских

(на -m / -ћ: платит, доћ) и основинских (на (): плати). Стандардни (т.

143) су неоргански (плат, вид = платити, видјети, т. 138), с несаобра

женом прозодијом (т. 313) у јб., подсјећају на процес који траје. Ријечју,

близина сарајевског басена пресудно је утицала да облици инфинитива у

високој Херцеговини и на Планини буду више со“ него их.“

433. Остају напомене:

а) За инфинитиве глагола на -Бти/-им наведено је доста потврда у

фонетици (вл. 96, 97, 80-90 и нап. 287). Преовлађују морфолошки икавиз

ми. Тамо је дата и густина распростирања (т. 97). Исп.:

бољети Гр,

вити ( < видити) Каш (М), виђет / виђети / виђети) (т. 80);

горит (т. 97 и 90; исп. и примјере у т. 73);

посиђет Бо,

преболит Ву;

разумит (т. 97),

сврбит (т. 97), сврбљет (т. 88);

сједит (т. 73) I ćeđити (т. 81), сјет (т. 73) I сјет Ми, сјеђет (т. 73);

споразумити (т. 97),

стадит се (т. 97);

трпиm / трпити (т. 97) || трпити Пе, трпљет (т. 97), трпјет Гр.

У ИХ глаголи VII (Белићеве) врсте чувају разлику између инфини

тивне и презентске основе.“

- Инфинитива (-)живсти нема. Имам живит — преживит (т. 97),

живљет (само у Срба, в. т. 90) и живје(ти) Је.

*** Исп. Броз. Фејн, 172-173.

*** Исп. Пецо ГИХ 159-160.

913 Пецо, ор. cit., 160.
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б) Глаголе ри(ј)ет / ријећ(контаминација) и ври(ј)ећ Брозовић узима

за опште ијешћ. дискриминанте“ Шурмин вели да је у херцеговачком

само вријећи,“ a "uz reći obično je i rijeti“.“ Према мојој грађи, има

јући у виду средишњи положај ЈБ и СИХ међу их, и иб, говорима, јасно

је да ријет Дур Л Вр 1 ријет Гл Чу Пријети“ Љу и вријеh Ву Вр Крч

нису равноправне дискриминанте. Први се глагол чује само у Муслимана

у СИХ и ЈБ, а други свуда и у свих. Дакако, свуда је обично и рећ Је

Д СпК (X), рећи Ву Је Ум, рећи Гр. У херцеговачком се не може, како

мисли Шурмин, очекивати шћакавско ријет. Нису га потврдили ни Пецо,

ни Вуковић, ни Јахић.

Имам из Загорја и уљет Вл (С) мј уљећи.

в) Биљежио сам свуда спасит, спасти нисам нашао.

г) Са уобичајеним мислит Ву Гл Де Ку Д Чу имам по једну потврду

из Загорја и СИХ преласка на образац -вти/-им у VII врсти: мишљет

Вл (С), мишље(ти) Бр (М). Преци оба информатора припадају истој, за

падноцрногорској струји.

д) Облици инфинитива са секундарним нили са алтернацијом и -

а објашњени су у фонетици. За наић — напћи / нанић, ући (поред уљећ

Оџ) / унаћи в. потврде у т. 170 и 210, а за спћ / cah, изаћ / изаћ, изаћи

т. 112 д.

У СИХ чуо сам дбаћ K (Х) мј уобичајеног обић Зе (М).

За итеративе од спустити, намјестити вл. 256-258.

11. ПРЕЗЕНТ

434. Морфолошки индикатори презента су као у стандарду. Нема ни

системских одступања у репартицији -y/е у 3. л. мн.

У 1. л. jд. старо -у сачувано је у хоћу / хоћу / дЋу (в. потврде у т.

219). Са уобичајеним морем / можем — не морем, не мерем, не мрем /

не можем (т. 116) мијешају се књижевни инфилтрати: могу Р I могу Та Б

Д — не могу Ву ДБ. Свуда је велим и видим. Једино се у бз, као у ИХ.“

може чути у нарацији вељу: а, вељу, јесам једну ако шћела Вл (С), вељу,

èто вукова Ар (М). Имам и биж-вили (= велим) кући Вл. У свих других

глагола досљедно је -м: обађем Ка, сађем Вл, налиjeм Та, имам.

435. Лични наставци за остала лица су као у књижевном језику.

2. л. jд. плетеш Ву, имаш Та Гр, узварии Ка;

*“ Броз. Иjешћ 159.

*** vriječi ca vriječ / vriječ: потврђује и Јахић у ЈИБ (Босна 500); у Вишеградском

Фje Влаху је вријећи

“ Шурмин Биљешке 171.

““ Исп. у Вука ријети (СР 669).

*** Пецо, ор. cit., 149.
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3. л. jд. доје Та, јамља Ду, одговара Та, души се ДБ;

1. л. мн. зафаљујемо Ја, играмо се Ву, покрпвамо Л, живемо Д,

учимо Кр,

2. л. мн.: извучете Д, видите К, радите Св.

У ИХ.“ ЈБ и СИХ 3.1. мн. је као у књижевном језику. Само двије

потврде аналошког -у у VII врсти: доносу ДБ (С), они се сами разлучу ОД

(М) — вјероватно су остаци црногорских миграционих наноса.“ У обје

врсте (VII и VIII), дакле, устаљено је -е.

виде Ву, воле К, душе се ДБ Ти Д, живе Д, јаме О, носе се Ја Пе, носе

Бе, раде Св, сеире Вл, сједе Та, спасе ГЉ;

бјеже К, боје се Л, зује Св, стоје ДБ.

У VI врсти само једно одступање обећу Ла (С) мј обећају

436. Из СИХ је “компарација”: највола око котла К (X).

О презенту и другим облицима појединих глагола или група глагола

биће ријечи у посебном одјељку (т. 453-486).

12. АОРИСТ

437. Висока фреквенција у нарацији, изгледа, једнака му је импера

тиву и крњем перфекту. “Тенденције ограничења“ употребе, запажене

на западном“ и сјевероисточном“ крилу штокавског дијалекта, овдје су

везане само за функцију. Немам потврда за 2. л. мн., а и за 2. л. jд. инвен

тар је оскудан јер је 2. л. рецептор информација о непознатим догађајима.

438. Морфолошке ознаке за 1. л. jд.:

-о (у Муслимана) дођо ГЉ, нађо Ло, Лу, дкисо Ло, детадо Бр, пређо

Ду;

–0 (у Муслимана): вабну Ум, викну ГЉ, дрекну (имам и: и ја мало

дрек на њиа Дуp) Ти, заака Мј, налеће Мј, окрену Ло, диу бат Л, погледа

Л ГЉ, погледну Чу, проговори Чу, рашњура Ло, спаси До (т. 221);

-ок 1 -к (у Срба): виђок (према нађох“) Ја, накашљак се Пе, оженик

се Бо, пукок Пе, спадок Бо (т. 222);

*** Пецо, ор. cit., 151-152.

920. Та је појава израженија у црногорским говорима (в. Вушовић ДИY55; Мил. Црмн.

473) и на подручју "б, среза Гацко“ (Пецо, ibid.). У штокавском дијалекту има значај

маркантне изоглосе (в. др П. Ивић, Место банатског херског говора међу српским

дијалектима, Н. Сад, 1958, стр. 340; П. Ивић, О говорима Баната, ЈФ XVIII, 152; Рем.

IL(III. 301-314; Марковић Анчић 118; ГЗМ Сaрajeвo XVI, 114).

*** Петр. ГБК 106.

922 Пецо Ишћа II 168; В. Finka, štokavski ikavski govori u Gorskom Kotaru, 34Л. МC

*{*} 169; Драг. ГЛJ 163.

*** Ивић Дијалект. 77.

*** В. код Пеца ГИХ 105 и тамо наведену литературу.
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-ox / -x (у Муслимана): виђох Ду, добих Ум, детадох Мј.

Облици 2. и 3. л. нигдје не замјењују 1.

Према Маретићевом сатр“ и Стевановићевом сâmp / сатре“ у ЈЕ

је сатра: Ма бижи, дијете, сатра ме болан! Љу. В. остале потврде за 2.

и 3. л. jд. у т. 319.

439. Нигдје нисам чуо крешевско дојошмо,“ него дођосмо Ка,

заимасмо Ри, нађосмо Св Лу, отесмо (т. 319 в) Де Је, повјеровасмо Об,

почесмо Ра, проговорисмо Ка, ушутјесмо се Де.

За 3. л. мн. в. т. 319.

13. импЕРФЕКАТ

440. Судбина му је као у ијешћ. иб.“ Готово је изумро, тј. редуци

ран је на 3.л. глагола бити и два окамењена облика из усменог народног

стваралаштва:

бијаше (у ијешћ. иб: бијаше / бијаше, Броз., ibid.) Дур Ја Ми Р

Ра Вр, бијаше Дур, не бијаше Ми, не бијаше Лу, бјеше ГЉ Ду, Како-но

Вама бјеше име? Дy, бјеше ГЉ Је До, Туфо му бјеше име. Лу, бијаху

öне земљене пећи ГЉ, бјеху До;

öнда мијењаху“ директура Ми, ćћедијаше (т. 259).

Имперфекат је у фази одумирања у већини говора штокавског дија

лекта. Чињеница да га нема ни у бз., ни у ком., изданцима их., Колико

је изненађење — толико је доказ да се овај процес убрзано приводи крају

и у матичним ијешт, говорима у наше вријеме.

14. ИМПЕРАТИВ

441. Ничије приповиједање није без импратива (в. текстове). У ЈБ

учесталост му је још више повећана у хабитуалним конструкцијама (т.

448-449). За све облике као у књижевном језику, уколико нису измијењени

познатим фонетским процесима, већ су дате потврде и објашњења у т. 135,

137, 138, 141 и 202.

Овдје имам само неколике напомене о неким модслима и могућно

стима нијансирања заповијести:

*“ Маретић Грам. 275.

“ Стеван. ССxЈ II 344.

“ Вуковић Кр-леп. 107.

** Уп. Броз. Иjешћ 159.

929 Дужину је објаснио Решетар (ЈФ VI. 258). В. и Пецо, ор. cit. 153; Вуковић П.- Др.

II 333.
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а) Стандардни облици 1. л. мн. се не користе него конструкција:

обиљежени узвик“ хајдемо хајтемо (контаминација) || ајмо!хајмо + ин

финитив хајмо га гони(ти) Лу, хајтемо спават Ти, хајдемо рућат Ка.

Императивни узвик хајде/хајдухајд (в. потврде за још три аломорфа

у т. 148 в) се вербализује и у 2. л. jд. и мн.: хајде Ка Гл Ја Ум, хајд Пe,

хајдамо Ду; хајте Ка, ајте (т. 146 и нап. 406). -

У примјерима: ај чувај бвце Бо и хај, царевићу, бујрум (тур. bajrum

/ bajrun = изволи) Ку — појачава заповијест односно молбу.

б) Са уобичајеним формама: вите, припалте (т. 138) и савате (т.

202) — честе су конструкције немојте + инфинитив: немојте слат Гл,

немојте пит Пе.

в) Асеверативна рјечца дебра) ублажава заповијест 2. л. jд. барниде

ГЉ, дајдер Гр, додајдер Ми, донездер Вл, онидер Бе, погледајдера ГЉ.

Ова је особина својствена многим говорима.“

У примјерима типа: Некадера, господин-Шебрк! (т. 328) — ублажена

заповијест разазнаје се само из дискурса.

г) Примјер: па ти донез да прода Вy — чува остатак императива 3.

л. jд. Као у књижевном језику, заповијест се овом лицу преноси описно.

нек чува Бо, нек види Ум.

Биљешка: Нема потребе за расправом о узроцима губљења високог и у

типовима нос-тд. Та, сјете Бе. Обимна грађа у т. 138 показује да је ријеч

о редукцијама, тј. о фонетским разлозима. Има и других тумачења.“

15. ГЛАГОЛСКИ ПРИДЈЕВИ

442. Облици трпно г пр и д је ва су као у стандарду. У

дистрибуцији форманата -н/-m/-ен има само по једно одступање за I и II

(Белићеву) врсту, и то код неправилних глагола, и неколика за V.“ Пош

то овакву блискост са књижевним језиком не познаје литература, наводим

сву грађу. Исп.:

a) I врста:

везена По (Х), извезен / извезен По (Х), извучена ДБ, исплетено По,

наднешена Вл, наднешено Дур, дČечени Св, печена Гл, печено Ду 1 пећено

Ло, украден Бе, увучена Ми, усечено Зе Лу;

930 Тур. хајде (вл. 291) филолози различито означавају: "императивна речца“ (Јовић

Трст. 138), "лик“ (Рем. ЦIII 325).
-

931 B. нпр.: Вуковић П.-Др. 69; Станић Ускочки 246; Дешић ЗБИГ64; Петр. 3мијање

125; Драг., ibid.

932 В. нпр.: Стеван. ИЦД 89-90; Симић Левач 339-394; Пеш. Староцрн. 175.

“ У књижевном језику трпни придјев се гради по обрасцу: презентска 1 инфинитивна

основа + -н (за II, IV/2 и VIII врсту), -m (за III), -ен (за I, IV/1 и VII) и -н/-m (за VI).

В. Стеван. ССХЈ I 339.
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са: насуто“

б) II врста:

загријан До, звана О Џе, званб Каш, обријана Пе, поклана Џе, преоран

Је, разабрана ДБ, ткана По, ткано По, усијано Је; тако и у презимену

Заклан Каш од глагола заклат,“

са: позват Бо;

в) III врста:

дигнут Каш, домакнут Св, посмакнуто Ку, скинут Ву, смрзнута

Об, укинут Вр,

г) IV/1 врста:

бјен Ми, навјен По, покривен ДБ, савјен Ло, сашвен Ри, убјен ГЉ,

убјена крава ГЉ 1 убљена Об,

д) IV/2 врста:

дарован Чу, кован (у ИХ кôват, Пецо, ор. cit., 158) ДБ, школован Је;

ђ) V врста:

везано Бе, изрезани ГЉ, исписане Зе, засукан По, дкресана Чу, опе

pисан У, подвезане цуре Љу, привезан Ри, свезани ВБ;

са: дкресат Ра, написато ГЉ, пасито Л;

e) VI врста: -

Поред стандардних ликова“ давато Б, дата цура Гр, дато Је,

предат Каш, признат Ми, признати Ми, продато Каш, удата Пе Вл,

удате Вл, имам и угдњато Ја, ћувата Ву.

Ипак, три пута су учесталији облици на -н асвалтјерано Љу, вјенча

ни Ми, загледан Гл, закљућана Ло, закопан Каш, закопана ГЉ, задан Мј

Оџ, задане У, uзмијешан Об, измјешано К (X), ископан Ар, испрдбијан

ГЉ, ишарано Џе, ишарани Бе, кувана Крч || кухана По, накитан Ар,

напушћан Је, нахамбирани (= yaмљени) Л, обиљежаване Бе, допдан Ја,

дпљачкан Ку, операн Вл, дућерани Џе, прекопаван Ло, прекопавана ДБ,

претресан Ти, потшашане Љу, проћеран ДБ, сервирано Р, убијани Ту,

уваљане Ка, уквасан ДБ;

ж) VII врста:

бачено Је, виђена Бо, забрањен Оџ, забрањено Каш, забрањени Гл,

завршен Бе, закићен Ле, заражен ДБ, заробљен Вл Бо, запослен К (X),

затворено Ле, заштићен УГЉ, јамљена Ку, кићен Гр, накићено Бе,

налазјен Ти, направљен Ку По, направљена Ло, направљени Ло, начињен

934 B. тумачење од прасловенског језика код Белића Ист. II 15; зато је у књижевном

језику: насут (Стеван., op. cit., 345).
935. »» » . . 1. .

О овоме глаголу в. Стеван.., ibid.

“ Стеван, op. cit., 339.
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Сп Џе, обиљежена Ку, обегушена земља Ја, дбоене Ка, оборено Ка, дбра

ћена Та, дообрен Б, доређен До, ожењен ДБ, дупкочен Де, позлаћен Бе,

nдкошено Бе, покупљено Дур, попаљен Је, премашћен ДБ, пресуђен Вл,

промијењен Вл, потпођено У, потпуњен Вл, прерађен Ра, рођен Та Ло

ВБ Џе, рањен (у ИХ и ранат, Пецо, ор. cit., 158) Вл ВБ, сарањен ВБ,

сложено Ка, скршен Ра, убачено Бе, удружен Ми, урађено Бе ВБ, усирен

Ка; -

з) VIII врста:

држани Ја.

443. У глагола на -нести мј. с свуда је аналошко и испред форманта

-ен: донешен Ло Ле Вл Чу, донешена ГЉ, наднешена Вл, наднешено

Дур. Тако је у ИХ“ и у Пиви.“ Али није тако са глаголима на -вести.

Свуда је: развежен До Џе, одвежен Пе Ду Кр Ри Бр, само у Хрвата у СИХ:

везена По, извезен / извезен По. Књижевни су облици: донесен, извезен.“

За алтернације -ст-/-шт-/-шћ-/-ćћ- у вези са подновљеним јотовањем

у типу пустити, премастити вт. 256-258.

На прелазу из Бјелимића ка Комској жупи забиљежио сам: налазјен

Ти (М). -

444. Облици гла гол с ко г пр и д је ва рад н о Г су

стандардни. За ликове: живјели, гдpјела (т. 73), изгорела (т. 94), полетио

— срио (т. 96), видли (< видили) (т. 97), двизд се — звао (т. 172), живљели

(т. 89) — имају и објашњења и потврде у фонетици.

Биљешке:

а) Гдје је мишљет (т. 433), ту је и мишљела Бо, мишљели Св.

б) Занимљиви су ликови постали "искакањем” глагола, махом непра

вилних,“ из једне у другу врсту или необичним вокалским сажимањима.

Тако сам, према паднути, спаднути (III врста) мј пасти, спасти (!),

забиљежио панд ГЉ, станб Чу мј. пао, спао, према станути мј. ста

mu (III) — стано Чу мј стао. Од прислонити, пружити (VII) имам.

прислонд Ка Ду, пружбЛ, а од утишати се (VI), стајати (VII) — стојим

(в. Прав. 715) — упишило се (VII) Л, стдио Д.

16. ГЛАГОЛСКИ ПРИЛОЗИ

445. Глагол с к и при лог прошли је одумро. Трагове на

-вши / -в (3:1) нашао сам само у неколике "структуре” стилске конотације:

тамо пошав Јабуци Пе, пођавши Д, рекавши Ум, мени рекавши Лу. Тако

је и у окружењу.“

*** Пецо, ibid.

938 Вуковић, op. cit., 73.

“ B.: Прав. 367, 327; Стеван., op. cit., 133-134.

*“ Белић Ист. II 15, 19.

941. уп.: Пецо, ibid.; Броз. Фојн. 175; Јахић Босна 497.
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446. Глагол с к и при лог са да ш њ и, напротив, живи.

Старији формант“ -ћи је три пута чешћи од новијег -ћ. Исп.:

косећи Зе, оде се по младу крајући Хр, крајући о-свог спна Је,

нбсајући Ми, сваћајући К (X), осто он мени спавајући Ду, било стоећи

снимање Пе, стдећи Л,

са: кријућ Ра, она остала лежећ Д., радећ Ра.

Старе облике на -е, гурке ВБ (С), ноћке Зе (М) — нашао сам, окаме

њене, у "стилским структурама“. Били су учестали до ХVIII в.“ Чувају

се у западној Босни“ и Лици.“

У попридјевљеним прилозима: имућ биво Кр, задаћа цигла Џе, јаха

ћа (т. 220), добро сам стојећи био Вл, - чувају се остаци глаголског

придјева садашњег.

17. ПЕРФЕКАТ

447. Обје форме перфекта (аналитичка и синтетичка), високе фреквен

ције, одговарају стандарду. Исп.:

а) ја сам ти обудовијо Д6, записо си Ву, отац му је умрб Та, са-смо

сишли Та, дошли сте ВБ, доселли су Ја,

б) А, богами, док сам преја био, хај лећело, хај стајало... Волио сам

кад ми лети звјeрка него кад ми стои Л.

Биљешке: -

1) "Компарација“ је могућа и у перфекту (уп. т. 436). Поред најволио

Ра, има и: Пуче грана и ја сам се окрено овако. Најсам мислио (= најприје

сам мислио) да није чувар Л.

2) Усамљено је: Он си станд. Д.

18. ПЛУСКВАМПЕРфЕКАТ

448. Фреквенција му је ниска. Живи још у приповиједању. Пошто је

имперфекат готово одумро (т. 440), твори се претежно по обрасцу: перфекат

гл. бити (обје форме) + радни гл. придјев:

ја сам био добио Вл, дотле сам ја био дошо Пе, нијесам била дошла

Ја, нијесам га био ни метнд Ка, толико сам ја био ослабио Пе, то сам био

ријешио Гр, неко је био дошčД, био доид Ву, била искотла се мечка Вл,

дстала била једна цура Пе, све-но ме било сколло Пе, убеутла се баула

ДБ, нешто су били купили Бе, што су је били уфатили Мј.

*“ Белић, op. cit., 69-70.

*“ Белић, ibid.

*** Дешић ЗБИГ 269.

*** Драг. ГЉ 165.
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Источнохерцеговачки тип бјеше + радни гл. придјев — чуо сам по

једном у бз. и јб. -

бијаше хотла и убити Дур, бјеху жиле исклиле До.

19. ХАБИТУАЛ

448. Ареа босанског супстандардног облика би + 2. л. jд. императива

одваја аутентичну шћакавштину од прелазног бЗ. идиома, у коме су, са

приповиједачким потенцијалом и императивом, могући такви инфилтра

ти (в. карту бр. 17). Хабитуал је у ЈБ и СИХ најоштрија међудијалекатска

и међунационална дискриминанта. Чује се само у Муслимана између

Игмана, Бјелашнице, Ивaн-планине и р. Зујевине:

кад би ја сједи ш њима Ка, По колко би ти имај волдва? Ка, па би

öн реци Дур, жита би буди Бе, буди би и то на тепалуку Ву, у петак буди

би свадба Љу, велка би партија налети Ло, кад би се он предложи Дур,

зло би проради Гл, па би он реци Дур, кад би рецитетак Бе, вршидба би

трали мјесецима Бе, накупи би кацу Љу, кад би пођи Љу, досад би ми

саша кесе Љу, свадбе би неке буди Љу, буди би до иза Алђуна Бе, удан

би се змијешај Ло, кад би се некуд иђи Љу, дуката би мети Љу, метни

би нишан Љу, преко ноћи би отађи Бе, дnтми би Љу, детани би Бе, они

би узми Ву.

Овај се талас зауставља пред Планином. Међутим, могуће је да по

који хабитуал, под утицајем сјеверног сусједа, "прескочи” и убз. Чуо сам

га два пута у околини Трнова и по једном на Загорју и у Бјелимићима:

она би мене иčhepaj Ми, и кад би прогори Ду, и он би дођи Мј, кад

би дођи Ар.

Литература не познаје конструкцију потенцијал гл. бити + 2 л. jд.

императива: било би ћекај зору Ло.

449. Хабитуалом се евоцирају радње које су се понављале у прошлости

по навици. Отуда и назив (л. habitus = навика). Овим конструкцијама

бави се тек новија литература,“ али су проблеми остали. Овдје ћу под

сјетити на главне, о којима ћу другом приликом шире писати. Пошто сви

бх говори нису испитани, закључак о "дифузној ареи“ је преурањен.

Доказана су два а не три модела хабитуалних конструкција — галипо

љски“ и босански. Никшићки није потврђен. Босански хабитуал има

статус сложеног гл. облика у систему. Није доказано да је босански хаби

туал и херцеговачке провенијенције. Два инфилтрата у Рами,“ као у бЗ.,

нису органске особине тог идиома. Чињеница да је хабитуал потврђен у

946 B. преглед код С. Халиловића, Хабитуал у штокавском дијалекту, Киј (1985) 1-2,

стр. 52, нап. 3-6.

*** Ивић Галиn. 338.

948 Броз. Иjешћ. 160, нап. 157.

*** Окука ГР 112, нап. 222.



310 Радосав Ј. Ђуровић

инвентару за пројекат Бх дијалекатски комплекс "у околини Гацка“ и

”Мостара“ није довољна за такав закључак. Пецо га нигдје не биљежи

у Херцеговини, ако се гдје чује, биће да је комуникацијски инфилтрат.

Карта бр. 17. Хабитуал у говорима ЈБ и СИХ

О

(“ ПАВАТИЧЕВО

ЛЕГЕНДА

О Хабитуал у систему

CD Инфилтрати хабитуала

О хабитуал је искључен

20. фу“ТУР ||

450. Поред стандардних облика: бацићеш Ло, даће ми жагу Та, знаће

се Ја, купићемо О, смакнуће козе Љу, плаћу - плаћемо (т. 138), причаћу

951 Халиловић, ibid.
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Ву, удаћемо је Ву, узећемо ДБ, прост футур I је и у доћу Ду, доће Вр,

изаћете Ар, наћеш ГЉ, наљеће Ум, наљећете Об, уљећемо (в. остале

потврде у т. 141 и 293).

Од рећ / рећи / рећи (т. 433) футру I је: ја ћу ти рећи Гр, ја ћу му

peћ Д. Сп, рећемо (т. 141); од ријет / prijem — јер ће свијет ријет Чу,

pијећемо Та Сп, ријећемо Сп. И у Фојници се -ћ "spaja s enklitikom“.“

Из књижевног језика су: рећи ћемо Ми (М) и наћи ћемо Об (С).

У реду морфема енклитика - инфинитив однос доћ (т. 141) : доћи /

доћи (т. 143) вриједи и за: са-ће доћ: са-ће доћи. Исп.:

нећme бит Вл, па ће бид боље Ву, е-вако ће све бит Ву, шта-ћ ти

бит Дру, ја ћу те брија Ду, ујутру ће довућ Мј, ја ћу дат ГЉ, Ка-ће доћ?

По, касније ће доћ P, у кои дан ће доћ? Гл, да ће доћ Бо, Оџ, са-ће доћ

Ка Пе, са-ћу запалит Пе, ја ћу изаћ Бр, они ће мишље Бр, нећу ни наћ

Та, ка-ће надштрит Вр, ја ћу ноћит Ка, ћетрес дана ћу пат Ву, ја ћу

вас повућ Ло, Ја ћу теби показат! Чу, ја ћу тебе преболит Ву, на мјесту

ћу те прекинут Бр, ја ћу препанут Лу, са-ће проћ Ву, тебе ће прб5 Об, и

ми ћемо проћ До, па ћемо разнокта Ду, он ће зГаја спћ Гр, њега ћемо

убит Вл, па ћу је убос ДБ, ја ћу украс Ти,

са: ја ћу гонити Ра, ка-ће он доћи? Ву, ја ћу ићи Вл, нећете наћи

К (М), дотле ћеш стићи ДБ.

Забиљежио сам и ваји (< ваљда ћеш - ваљаћеш - ваљеш - ваји)

мене препустит? Ле (С).

21. фу"ГУР II

451. Ријетко се чује. Имам само два примјера од перфективних и

један од имперфективних глагола:

Ако ти њу будеш повећд, ја нећу смјети ни у двориште. Каш, Како ти

будем реко, нако пи. Пe;

кад будемо сијено косили Де.

На овим мјестима чешћа је конструкција везник + презент

Ако ми не донесеш отпусницу, ја-ћ те удавит! Пе, вићеш ка донесу

Пе, Хати затреба, добићеш. Зе, Кад имадне времена, доће. До, Ако јурну

на мене, скочићу у воду. Гр.

Мјесто футура II може бити и сам радни гл. придјев:

Ако теби требало, доћеш. Ка, А вељу: јесам једну ако шћела. Вл,

Ако успио, биће добро. Ву.

За могућност. Ако ме устраже, извијестите ме. Вл.

n:953

952 Броз, Фојн. 172, нап. 1030.

*** В. о томе шире Ј. Вуковић, футур II и еквивалентни глаголски облици по употреби

у српскохрватском језику, ПКЈ IV-V, св. Б, 5-28.
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22. ПОТЕНЦИЈАЛ

452. Од стандардног облика разликује се синкретизованом формом би

/б (п) мј аориста за сва лица:

1. л. jд.: ја-б му алалио Пе, ја би њу био Де, водио би Ду, волио би

Та, кад би ја њу гледала Бо, ја-п се женио Та, ја би знао Де, имаво би

Вл, и ја би ишб ГЉ, ја бити метно Гр, кад би ја могб добит Ву, ја-n те

наиб Та, ја те не би пасо Де, ја би се прекрио (= прикрио) Бе, кад би ја

причо Ми, ја би смио Ло, да би се спустио ГЉ, треба би Гр, ја би умрд

Ву, умио би У, у

2. л. jд.: ако би ме бриб Ду, шта би најволио? Pa, не би дошо Пe,

дбикла би се Де, могб-б вући Та, би-л ми могб рат? Дур, нарадио би се

Дур, били подигб2 Пе, како би ти мене разумио? Гр, не би сједио Дур,

не би требо Б, ти би требала Гр, требала би Де, ти би убацб Гр,

3. л. jд. кад би свадба била Оџ, што би плахо било Ло, да би је

дово Бр, дово би Ле, па би он дошо Ра, зоб би ишла једном ДБ, газда би

казд Гл, ту би се наватоферсат Чу, не би ме наиб Пе, добио би Вр, да-б

дтишо Ло, он би резд ГЉ, не би иг сраћунд ВБ, ко би стио Кр, требало

би Ле, марамица би се узимала Љу;

1. л. мн.: већином би стоку гонли Кр, могли би Хр, мћ би рекли Кр,

да се не би свађали Ми, па би стаљали Љу, вазди би пјевали Љу;

2. л. мн.: док би ви изашли Д;

3. л. мн. кад би састанци били Б, биле би Љу, и они би добили Љу,

да би га дофатили Л, онда би се метли Ву, кад би нанишли Л, што-б

њиха направили Љу, не би сви радили Ву, кад би сви нерадили Ву, код

њега би се свраћали ГЉ, ако би хоћели учинит хинлу Чу.

У ЈВ од једне неписмене старице забиљежио сам старији облик: ма

бисмо варили Љу (М).

Забиљежио сам и нај би му боље било К(М).

Из ЈБ је усамљен примјер потенцијала за прошлост (в. Маретић

Грам. 298); ако би ми сви бали гледали Ву (М).

23. О ПОЈЕДИНИМ ГЛАГОЛИМА И ГРУПАМА ГЛАГОЛА

453. Облици гл. uhи Ло Де Вл / uhМј Об Је Св. До Ти Д К / uhu

Љу Зе До Р 1 ић. Ми нису свуда исти, у Срба је, у I врсти, идем, идеш,

а у Муслимана и Хрвата иђем, иђеш. Међутим, у бз., између р. Љуте и

Бијеле, и Муслимани, као у ИХ,“ чувају оклузив д Исп.

a) у Срба:

*** Пецо ГИХ 150, 152-153.
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идем О ВБ Ја Пе Ле Б Бо, идеш О Б Бо, иде О ДБ Пе Кр Об, идемо

ДБ Вл, идемо Џе, иду О ДБ Џе Кр,

б) у Муслимана и Хрвата:

премдурљу Бело ка глду до Рид са Врчу, иђаш Бр, преву

Љу Ло КаЛ До Ра Ри Лу К, uђе се До, uђемо Та До Оџ Ти Лу Ум, ађу

Та, да иђу До;

са: идем Та Ми Де Ду КуХр До Каш Чy Ум, идеш Ка Гр Ти, иде Ву

Љу Ло Гл Је Св До По, иде се Гл Ар, да иде Л, идемо Де ГЉ, иду Дур

Та Гр Л Де Ду Мј Р СпУм Ри По Бр.

Исто је и у императиву. Према дођи са: иди Гр Ми Де (М) Пe (C),

ите БО (С) — чује се и: ађи Д Вр (М). Само је ишо Ло Пе Мј ГЉ, ишли

Ло.

Два изузетка: uђем Ду (М) Џе (С) — свједоче о међудијалекатској и

међунационалној интерференцији.

У цx.“ редовно je: uђем, иђеш. -

454. Облици композита са ићи одређени су положајем ЈВ и СИХ

међу их и иб. дијалектима и поријеклом становништва. Од доћ / доћи

(т. 141) презент је дођем Ву ДБ Ка Ле Ду Вл / дајем Ду, дођеш Ка ВБ

Гл Д Бр, дође О Ми ЉуУ Ло Гл Ја Де Ле Кр Б Бо Об ГЉ Хр До ДСп,

дође Ву, дође О, дође се Пo 1 доје Та, дођемо О У Ка Де Ду Бо Џе I дајемо

Ву, дбемо Ву, дбђете Вр I дајете К (М), дођу Љу ВБ Гр Зе Крч 1 дају К

(М), аорист: дођо ГЉ, дође Ка Ја Пе Гр Де Ду Бо ГЉ Оџ Ти Ра Чу Вр,

не дође Ву / дое Та, дођосмо Ка, дођоше Вл ДБ Де ГЉ Ум Бр, дођоше Б

ГЉ 1 дооше Та; императив дбђи ДБ О Дур Ка Гл Ду Вл Мј Је Зе АрPa

Чу, дбђидер Бе 1 дби Та, доћne IIе, радни гл. придјев: дошо Ву Пе Гр

Ми Ти Ра, дошла Ву, дошли Оџ, футур I: доћу Ду, доће бн Бе, доће Ву P,

доће Вр.

Облици од дпић Вл Зе Ти || дпићи Хр 1 дпраћ Та су свуда исти.

За презент имам: оде У Хр, оду У, аорист је одок Бо (С), оде Ло Пе Гр

Л Мј ГЉ Р, одосмо Бо, доше Ми Б Бо ГЉ Зе Ра Лу || доше ВБ До;

императив: отађи“ Бе Гл Пе Ја Ду Вл Је Зе Св РаРи, отађme Бо,

радни гл. придјев: отишо Ти, отишо Ло, отешб Ку, дпшó Та, да шд Та,

дио Р, дпишла Ло, дnишла Ло, футур I: onahy Лу.

За остале композите и рефлексе секвенци -jin-, -јд- в.Т. 264 и нап.

622-623, а за изић / изаћи, сић / саћ т. 112 д.

455. Поред унаћ / унаћи (т. 171) и ући Ри 1 уић Каш, обично је и:

уљећи (уп. Вук СР 806) Ум 1 уљећ Зе Оџ I уљет (т. 433 б). Међутим, гла

голски облици мијешају основе и мијењају врсте: презент је у III, аорист

и гл. придјев радни у I, а императив се колеба између ових двију. Исп.:

Презент: уљегнем. Ум, уљегне Љу, Ле, уљегнемо Ум, уљегну Зе.

*** Пецо ГП 270.

*** Овако и у ИХ (Пецо, ор. cit., 152-153). Вуковић биљежи: отиди (П.-Др. 71).
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Аорист: уљезе Пе Је, уљегоше Ра.

Радни гл. придјев уљегб Гр Ле Вр.

Императив уљези Ле КуУм 1 уљегни Зе Лу.

Тако се мијења и наљећи Ум I наљећ Бр: наљегне Крч, наљезе Вл Лу

Ум, наљеће Ум, наљегб. Бр.

456. Облици гл. трти“ (прасл. * terti) чувају двије основе. У пре

зенту је тар-(< " ter-) паре О, отаре О, тару Ле; за тр-(< " ter-)

имам сатрт Сп 1 сатра(ти) Бр, сатра ме Љу 1 сатра ГЉ; сатрало Дур.

457. Од мријет (< мрвти - " merti) / мријети Кр, самријет Св,

Хмријет / умријет Ву, презент је стандардан: мре Сп, и мре се Кр, умре

Кр Хр, умре се Љу. Императив је умри Св. аорист: умрије Мј 1 умрије

Чу; радни гл. придјев изумрли О Љу, помрло Вл, помрли Ву, умрб Ву

Та Љу ВБ Ле Кр Б Вл Вр Ум По К, умрла Та I умрла Ми Ар Бр По, умрло

Гр I умрло Кр Оџ, футур I: умријећу Ра.

Као мрем изворно је и: садрем До, садру Чу; садрли Чу; у Вишеград

ском Старом Влаху по II вр.: одерати — доерем.

458. Од јести (уп. лат. edere, crсл. насти, намљ) Ле 1 јеcДБ Вл Об Зе

Ти Каш Џе Лу Крч Бр По К 1 јест Гл и композита најес се Ми, појес Ду

Ри Сп Вр Лу, поес Де, поест.“ Та/nóјести Деfnóјести Б Вл, ујес, нигдје се

не чује старије јем, ијем (в. Вук СР 263, Белић Ист. II 9) него једем Ву

Ка Ле Мј Крч, не једем. Та Вл, једеш У, не једеш ВБ, једе Ло Ла До Ле Вл

ГЉ Ти Чу, једе се Хр Ар, једе / једе Та, не једе Је, једемо Ка ГЉ И једемо

Ву, једу Бо ГЉ Ум, поједу Вр По Императив је: једи Гл, изеди (т. 82)

Об, поједи Ду; аорист: једоше ГЉ, ибеде Вл Об, поједоше ГЉ, глаголски

придјев радни јео ДБ Ка Је Де Ле Вл Ку Сп Џе Вр, јели ГЉ, изио Ле Св

Каш Лу, изјели МиГЉ, азели Лу, појео Је ЧУ 1 појо Та 1 појо Ле Бо ГЉ

Св Чу, појели У Л Лу Бр.

459. Према (-) врвћи (<" verht)“ свуда је очекивани инфинитив

вријећ Ву Кр Вр. Нисам чуо аналошко врхти иако је: врхд / врхб Зе (врхб

Об, врхло се Гр 1 врло се Ја, врли Ло Ја Об. Презент је стандардан. вршеш

Крч, врше Мј До 1 врше Ло, вршете Ву, вршемо Ло Ар, врху Гр Мј, оврше

До. За императив имам: врши Вр, изврши Вр, оврши У.

460. О гл. типа донијети било је ријечи у овоме раду (в. т. 64, 96,

441 г., 441 B, 442).

За презент су карактеристичне сљедеће потврде донесем Ми 1 донесем

У, донесешПе, донесеДо, донесемо У, донесу Пc 1 донесу Ми. О односу -ě-

: -e- презентској основи и осталим потврдама в. т. 305.

957 у Вука: трем, треш, тру / môрем, тареш, тару (СР 776). Тако је и у књиж. језику

(“ 744).

“ О ликовима овог глагола в. код Пеца Нићи II 157-158.
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Аорист је: а ја се наднесо Дур, донесе Ву Је, донесоше Лу.

За футур I издвајам само донијеће До, дннешћете Ку.

461. Према -е- у инфинитиву узет (т. 141) I узет (т. 296), у презенту

и императиву је досљедно -м-: узмеш Љу, узме Ву Та; узми Вл Гл ВБ

Гр. Ако се изузме акценатска одступања (вл. 310), и аорист је као у

књижевном језику: узе Пе, узеше Ка. О факултативним ликовима радног

гл. придјева узд / узео вл. 177.

462. Инфинитив почети“ нема н, али га имају презент и импе

ратив (т. 266). О алтернацијама -чн-/ -чм- и тумачењу инфинитивних

ликова почмам К, почима Ар Крч || почима. По в. на истом мјесту.

За аорист су типични примјери: почех) ГЉ, поче Ду Чy Лу || поче

Де I поче До, почесмо Ра, почеше Чу 1 почеше Лу.

463. Пошто (-)живети није у систему (т. 433 a), усамљено живемо Д

(М) може да упути на трагове или импорте односа живит / живем“,

жавит I живет,“ што је обично у сјеверној Херцеговини. Из околине

Трнова имам и шалемо се Де (М).

464. Мјесто спасти / спасти — спасем (Прав. 709; в. и Стеван. ССХЈ

I 135) само је спасит (т. 433 в), који се, као у књижевном језику, мијења

по VII вp. спасит се Гр, спасам је ДБ, спасти Ку, спасамо ГЉ, спаси(х)

До, спасише Чу; спаси ме Ја, спасили ГЉ.

465. Нигдје се не мијењају аналогијом велари у 3. л. мн. гл. типа

пећи, стрићи. У све три вјере досљедне су књижевне форме. Потврдама

у т. 242 B додајем и ове вуку Дур Вр, довуку Ву До 1 довуку се Хр, на

сијекуТа, обуку Ле ГЉ Зе, осијеку се Љу I осијеку Ар, пеку Б Бр, повуку

се Ку, потеку се Оџ Ри, расијеку Вр, сијеку се Б, врху (т. 459).

У ИХ има и печу, испечи“

466.Различите су промјене гл. 1 врсте типа рећи, утећи, сјести, сре

сти и сл. Гл. рећ / рећи / рећи претежно се мијења по III а сјест / сјес

/ ćec / ćести по I врсти; срес / срест и утећ свуда остају у I. Исп.:

рекнем Ми Л Је До Сп, рекнеш Хр, рекне ВБ Ја Пе Ми До Ти || рекне

се Та / не рекне Р, рекнемо О У Де Кр До Чу 1 не рекнемо Ри, рекнете

Та Ри Ја Л Ку Ар Ти Вр, рекну ДБ ВБ У Бо Џс 1 рекну се Љу Гр Л Де;

са: рече / рече се Об, реку Об Д, -

сједем Ло Пe, ćeđем Пе Л, сједемо о Ја Де Ум I ćeoемо Де, посједемо

Ја, сједу ОТа, посједу О Ја Крч | noćеду Џе, са сједнем ДБ, сједне По,

пресретем Пе, сретем Ду, засретем Ду; срето{x) Р, срети Бр,

*“ Белић Ист. II 13.

“ д. Игњатовић, Језик штампаних дела Јернина Филиповића фрањевачког писца

ХVIII века, Библиотека Јужнословенског филолога 5 (1974), 137.

961 Окука, ор. cit., 109.

**? Пецо ГИХ 152.
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потеку се Ри, утече Ка, утеку Мј.

За презент гл. (-)пасти вл. 278, а за облике панд, станд т. 444.

467. Глаголи типа сијати “не искачу” из II врсте. Тако је и окружењу.

За прелаз у VI вр. зна источно крило штокавског дијалекта.“ Досљедно

је:

прдсијем У, сијем МјЈе, угријем У, сијеш Д, брије Ду, грије У, погрије

(= подгрије) Ду, посије У, сије Св. | cije се ДБ Ја Ар I caе Л | cije Je,
сuемо Л.

Аорист је засмија се Лу, насмија се Вл, гл. придјеви: брио Ду,

сијало се Ја Је; загријан До, непросијана Ми, дбријана По, усијано Је;

футур I: брајаћу те док си жfiв Ду.

468. Глагол (-) ткат Ву / (-)ткати ВБ има три обрасца промјене.

1) Влада новији, по VI вp., што се види из облика презента (а) и

императива (б).

а) дипкаш Џе, дипка сеТа Ар, тка се Л Џе, ткамо Л, ткате ВБ, ткају

Хр 1 ткају се Ар,

б) дипкајТи, ткај ВБ РА Џе.

2) За старији, по II вр., као је у Пљевљима“ и Вишеградском Старом

Влаху (моје биљешке), имам само неколике потврде од православних у

бз: отке Кр, дупки / дупка У.

3) У бЗ. забиљежио сам једном и ткаје Џе (С), а то се може чути у

их.965

У ИХ“ и Пиви“ најучесталије је чем,чеш, у долини Фојнице,“

као у ЈБ и СИХ, само ткам.

Аорист је дитка Ри, гл. придјеви: откала Џе, дипкало се Вр, ткао Ја,

ткала ВБ Об Ра, ткале У Вр, ткало се У Кр Џе По / ткало се Св, ткана

По, ткане гаће Љу, ткано По / ткато Пe.

Нико не говори извинити — изваним (в. Прав. 327) него да изванеш

Д Је Гл, извини Вр Је | извани Де, изванте Ум. За семантичку диферен

цијацију извинити (VIII вр.) и изванути (III) нема ни потребе.

469. У III вp. -ну- је стабилно запрегнут Гл, кренут Ло, окрену(ти)

се Ум, опетнут (у вршају) Гр, погинут Вл, покиснут ДБ, прекинут Бр.

963 B. нпр.: Симић Левач 414; Рем. ЦШ348; П. Ивић, Белешке о биограчићком говору,

СДЗб ХХIV 168.

*** Руж. Пљевља 150.

*** Пецо, op. cit., 151.

966 Пецо, ibid.

“ Вуковић, op. cit., 68.

“ Броз Фојн, 173.
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Основу на -ну- добро чувају и гл. придјеви: дарно Ло, изгинуло Ло,

изгинули Је, кренд Ду, кренула Каш, ланд дроб ГЉ, окренд Л, погинб Ми,

У, проћетнула се Ум.

Тако је и у аористу, бубну Де, викну(x) ГЉ, дрекну(x) Ти, дрекну Ти,

дрмну Лу, звизну(x) Сп, јурну Гр, клепну(x) Зе, кренуше ГЉ, окрену Ло,

окрену(х) се ГЉ, дкрену се Пе ГЉ, окренуше Дур, млатну Ло, прхнуше

Ра, пухну Ти. -

За -ну- - -ни-знају икавски и војвођански говори.“

Разумије се, -не- је досљедно у презенту ових глагола: дрмнем Лу,

кренем ЛоДе Ду, кренете Пе, допне Чу, погледнем Пе 1 погленем (т. 278

и 296), потегнем Ум, прислухнем До, трухне (т. 226).

Од потврда за императив издвајам запрегни Гл, окрени се Ло, окрен

те Ум, погледни Чу, трехни Зе.

471. Неправилни гл. I врсте, кој означавају тренутне радње, прелазе

у III. Факултативан однос консонант 1 -ну- у инфинитиву а обавезно -не

у презенту потврђују: дигнут Каш I дић (т. 141), дигнем Ја, дигни Љу;

макнут Сп 1 маћи Бр, одмакнут Св, макнем Ја,макне Ку; смакне Ку,

смакнемо Ја, смакнуто Ку, али смако Ку; пукну (3. л. аориста) Ву,

пукни Св Ти.

472. Финитни и синонимни глаголи метити и метнути,“ истог

коријена, имају различите промјене. Према њима стоји итератив метати

у V. вр. Не опажају се било каква ограничења у географији ових јединица.

Међутим, учесталост метнути је четири пута већа него метити. Исп.:

метнеш ДБ Љу, метне Кр Оџ Џе По, метне се ОдЋ, метнемо Мј,

Зе, метну Љу Л, метну се Љу, метну (3. л. аориста) Ар Ум, метни Љу

Гл Вр По; метно Гр Об, наметно Кр,

са: метиш Ло, мети Ло, метла Об 1 метла По, метли Ву;

и мећати (према: мећем). До, мећеш Л, меће ОТа До, меће се О

ДБ Џе, мећу се О, метала Ду, метала се Ти По, метало се Бе, намећи,

помећи (императив од наметати, пометати) Љу.

473. Мјесто ноћиват — ноћујеш (по IV вр.) Та, обичније је наћат

(в. и Вук СР 424, 438) Де; наћај Де; наћо Ум, наћали (по VI) Б Мј Бо.

474. Туђице типа интересовати / интересирати ушле су у IV вр.:

гарантујем Гр, интересује Гр Ву Л ГЉ Ра Ум, дрганизују Бе. Само сам

једном, у околини Сарајева, чуо из војничког кода: командарај Ло (М).

475. Примјери: прерађивај (мј. прерађуј) Ра, поштива / поштива

се (од поштивати мј. поштовати) О, додије се (мј млађег додија се)“

97()

969 в. шире А. Пецо, Глаголи типа кренити — кренем у српскохрватском језику, ЈФ

ХХХV, 141-145; П. Ивић, О говорима Баната, ЈФ XVIII, 171-72.

970 уп. у Госпођинцима: метути / метити (Поп. Госпођ. 200); у Тршићу: метнут

Л метнути / метути (Ник. Тршић425). -

*** в. прав. 264. |-
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Ри, притиска (од притискати) Та 1 притискује (од притискивати) Ти,

— наговјештавају колико факултативну репартицију облика с прелазом из

IV у VI вp. и обратно, толико и богатство лексичких јединица на тим

семантичким пољима. За ове доносе потребна су минуциознија испити

BaЊa.

476. Проф. Белић (-)клат и (-)мљет класификује у неправилне гл. V

вр.“ Облици су им стандардни кољем, кољу, накла Мј, наклaше Мј,

закољи Љу; тако и мељем Ја, мељу Је, мљело се О.

477. Глагол жет има двије промјене — прву варијанту стандардне и

аналошку. Исп.:

Презент, жање Ло Вл || жање Ле, жањемо Ло Вл / жüњемо Ле;

са: жење До ГЉ Чу, жењемо ГЉ Чy.

Императив ждњи Ло Ле Вл, са жењи Чу 1 жени ГЉ.

Гл. придјев радни: жео Вл, жели Ло Ле ГЉ Чy.

Обје форме су факултативне. Овако је и у Фојници“

478. Облици глагола дрхтати су као у књижевном језику (в. потврде

у т. 223, 240 г и 259), дахтати, међутим, може бити и у VIII вp. (т. 222).

Глагол јахати и композите имају стандардну промјену. Поред потвр

да у т. 271, имам и ове: јат Об, изјашем Св, уђашем Ду 1 узјашем Д,

јашеш Д, уђашеu P, јаше Д, уђаха Ти; јаши Лу, јао Вл. Забиљежио сам

једном у Кж.: јаша (по VIII вp.) Д (М).

Од тркати се (поред: трчат се — трче се О) презент је двојак: трчу

се (по V вр) ДБ и тркају се (по VI) Љу; радни гл. придјев је стандардан.

тркали се Љу О. Поред сркат — срчем Бе, чује се и: сpкам, сркај ДБ.

Забиљежио сам и асли мириша (по VII вp.) Ло мј мирише.

479. Итеративи на -авати: дават Ву Б 1 дава(ти) Ву, намотава(ти) и

сл. — ближи су промјеном стању у Фојници“ него у ИХ.“ тј. учесталији

су у IV него у VI вp. Исп.:

вјенчаеш Ле, даје Вл Оџ Чу I даје ДБ I дае Крч 1 даје Ра, не даје Крч,

дајемо Ву, дају Крч, додаје || дода? ДБ, заéбае Ти, издржае Ар, намотаје

По, напумпајеш Вл, напртљаемо Ум, одмотаје По, одржав Ра, не одржају

се Је, подјебаје Вл, не познаем Об, продаје Ву / продае До, не прддđемо

Зе, продају КП продају Каш,

са: зајебава Б, избјегавамо ДБ, повећава Каш, познавам Об, премдтава

Об, продавају ГЉ, развијавам Ле.

*** Белић Ист. и 25.

*“ Броз., ibid.

*“ Броз., ibid.

975 Пецо, ор. cit., 150.



Прелазни говори јужне Босне и високе Херцеговине 319

У 2. л. jд. императива наставак је -ји: не зајебаји Ум, запродđи Вл,

продаји Ра I продаи Ду.

Радни гл. придјев је имаво Вл, познавб Об.

480. Насупрот гл. на -авати, презент итератива на -ивати свуда је у

IV вр: дочекује Крч, заглављујем Де, заграђују Ја, зафаљује Ја I зафаљује

Вр, зафаљујемо Ја, заштићује Св, згуљује Бр, избацује Б, искашљује се Ја,

испитује Чу, обрађује Та, повезује Л, притискујеш ВБ, притискујеДБ,

пројаујеВл, уређујемо ГЉ 1 уређујемо Крч.

У СБ и ИХ чује се и запиткаваш,“ наређива“

О облицима из Кж. испитива, прерађивај Ра (М) — в. т. 475; даривају

Оџ (М) опстаје у пару даровати, дарују : даривати, даривају

Инфинитивну основу чува радни гл. придјев: дариво Вл, испитивали

Кр, прекивале се плакате Љу, притискаво Кр, продуљиво Зе, трефивó Сп,

трефавало се Сп.

481. Преплићу се облици гл. типа капат Ву Мј, задат Ду Д, сипат

Ло Ле Вл ГЉ Чу по VI и V вр. Исп.:

капа Ву Ло Оџ, доидаш Ле Ду, озида Ле, сtina.“ Ло Ле Вл ГЉ Чу,

cuna Ло Ле Вл ГЉ Чy, cunajу Ло Ле Вл ГЉ Чу, узима се ВуО,

са: капље ДБ Ја Пе Бо Мј Вр Бр, зађеш Д, сипљем Ле Чу, сипље Ле

Чy, cunлу Ле Чу.

Арее ових форми се не виде: једино је зађем учесталије у ком., што

се може објаснити утицајем цx.“ -

482. Глагол имат / имати (т. 141 и 143), са два изузетка: имадну Џе

(С), имадне До (М), — остаје у VI вp.; знат / знати, поред VI и знаднемо

Ву у значењу футура II, има и форме 1 а дат / дати још и III вр.“

Различиту учесталост образаца промјене потврђују облици.

Презент: дам О ВБ Ле Р, даш Вл Је Бр, да Б ГЉ Лу, не да Гл Лу,

дају се Ле, дају; дадем (т. 305), даде Ло Крч, дадемо Ум, даднем / даннем,

даннеш, дадне / данне / дане, дадну (т. 278),

знам ВуО. Та Бе ДБ Љу Ја Пе Гр Ду Бо ГЉ Св. Ар До Ра Сп Џе

Ум К, не знам / не знам (т. 320), знаш ВуО Дур Та Бе ДБ Ја Пе Ми Де

Кр Је Р Ти Каш Вр I (з)наш ВБ Бе Вл, зна ОДБ БеЛ Вл Ку Крч, зна се

Ја, не зна, не знамо (т. 320), знате Гл Гр Ја Ле Је Вр По, знају Ло Ле;

знđдем ГЉ Св, знадеш Каш, знаде ВБ Ми По, знаде се Ти,

имам Ву Дур Та Љу ДБ Ло Гр Ле Вл Об Зе Ти По, немам (т. 311),

имаш Ву ОТа ДБ Ка ВБ Пе Гр Ле Зе Ра По, има ВуО Дур Та ДБ Ло

976 Броз., op. cit., 174.

“ пецо, ibid.

“ У цx "skoro su uopšteni oblici ziđem – zidas" (Пецо ГП 269).

“ Како се о издаду (< дадатњ) проширило на остала лица 8. код Белића, ор. cit.,

26.
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Пе Мј Бо Оџ Ри Сп Чу Бр, нема / нема / нејма / нема О1 нем / нијема

(т. 311), имамо Ло Ми Де Ра Џе Крч, имате Пе К, имају ОДБ Бе Ка У

Л Кр Б ГЉ До Оџ Ра Каш Сп Џе Ум К 1 имају Вр, нејмају (т. 311).

Императив: дај Та Ја Је Пе Гр Ми Ло Ле Кр Ку Крч Бр По, не дај

ДБ, дајдер (т. 411 в), дадни Ву Св,

знај, имај (свуда).

Аорист: даде Вл Је, не даде Лу; знадох Мј, заимасмо Ра.

Гл. придјеви: дао, знао, имо (т. 172 в), ни до Ле, имала Вл, дат,

дата, дато (т. 141 в).

Футур I: даћу Ку, даће Пе Ду, даће Та, знаће се Ја, имаћеш Де, Ум.

483. Глагол спават (т. 141) мијења се као пјеват; спавам Ло, спава

Бр, спавају Ду; спавајући Ду; спати — стим се не чује.

Од заспат Ло До, облици су двојаки: заспим. Ум, заста (по VIII вp.)

Мј, и заспем Сп, заспе Бр (по II), аорист заспа (3. л. jд.) Ум; императив.

заспи Ло Де Зе. Забиљежио сам у околини Трнова заспавам Ду (М.).

484. Од врет Ле ГЉ Вл, презент је, као у стандарду: вра Ло Ле ГЉ

Чу, прдвра Љу, али и вре Ле Вл Зе. Забиљежио сам по једном: врије“

Чу и извере масло мј. изавpи Зе.

Презент гл. Зрет колеба се између III, IV и VII вр.:

зрене У Кр Мј, зрену Ле, сазруну Ле;

зрију Ло | Зрију Чу, сазрију шљиве О,

зđзраЛ, зру“ ГЉ.

Радни гл. придјев је: зрео Ло Ле Вл Чу 1 зрио ГЉ Је, зрела Ло ГЉ

1 зрела Ле Чу, сазрео Ле Вл Чу 1 сазријо ГЉ, сазрела Ло.

Од итератива зријевати, сазријевати грађа за Бх дијалекатски ком

плекс 36, 37 (116) има зријевају, сазријевају.

485. О облицима гл. (-)пустити и дискриминантама -ст-/ -шт- /

-ćћ- / -ć- по вјерама и идиомима вл. 256-258.

Глагол сломити, поред облика по VII вp. сломим Де, слдмаш Де,

слома Чу, мијења се и по IV: сломијем ДБ, сломије Ле. Тако је и са

јамит / јамити (= узети): јама Де, јаме О, јами У Ле; јамио Ле Ти,

јамљена Ку; али и: јамије Вр, јамију Чу. Од итератива јамљат Д презент

је: јамља Ле Ду Ум Џе.

Досљедно је: шутам ЛоДу ГЉ Ум, шута ГЉ Ку; императив: шути

Та Ло Де Ду Об Д Чуј шут. Об Зе, футур I: шућећемо (т. 79) ГЉ.

О распростирању ликова бачат — бацат / бачати — бацати, бачим

/ бацам вл. 253.

se У долини Фојнице: врше (Броз., op. cit., 173).

“ откуд зру мј зрев, код Белића, ibid.
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486. Значења и функције помоћних гл. су као у књижевном језику,

али у облицима има одступања. За све фонетске ликове рад већ садржи

потврде и тумачења, в. т. за бити (esse) — 125, 181, 205 д и 312, за јесам

-- 54, 94, 97 (нап. 289) и 200, за хтјети — 75, 96 (нап. 281-282), 219, 223

и 264.

24. ПРИЛОЗИ И ПАРТИКУЈЕ

487. У облицима прилога, видјели смо у Фонетици (т. 62, 63,92-94, 98,

112, 115-117, 156, 158, 196), огледају се готово сви фонетски процеси. Форме:

пројетдс / пројетбс : прољетдс / прољетбс (т. 212), дзга / догар / догара:

дзгд /дзгор / догора, дода И дадал / додала: дадо / додбл /дздoлa (т. 117), приа

/ прија : прије (т. 120), - имају значај територијалних дискриминанти.

Овдје издвајам само рјеђе јединице и оне с партикулама.

488. Прилози за мјест с аноноред саме (т. 156), нано-вамо

Kata, niti: 8-амо Зе, десна: Ситник је десна, лијева: отшла лијева (т. 117),

поред десно ГЉ Ти, лијево Ти Лу, десно- лијево Је, улијево Оџ; извише

ГЉ, контра кренем Де, назнад (обично је: назад Кр) Ду, бели (= овдје)

Бр, создба Љу, неокле Вл, дндудара Вл, дполон (= одатле) ГЉ, стрмо /

стрму (т. 115), сублизу Ра 1 сублазно Св, сазđда Оџ | страга Чу, униже

Љу, упринđсе ДБ Ми.

Мјесто књижевног напоље Ми, чешће је вани (ехtra); забиљежио сам

и: наизван Ум.

489. Уз прилоге за мјесто радо се лијепе партикуле:

-ј туј Ја Ле Де Ми Ду Б Вл Мј Бо Ку Зе Св. Ар. До Р Оџ;

-је тује Вл Хр Ар;

*јна: тујна Зе,

-јка: тујка Ја;

-јкан: тујкан До,

—јекан: тујекан До,

-к: бдик Ле Св,

-ка: горака Ду, долика У Је Зе Ум, дољека Кр Вл, вамбка Ду, водика

У Зе, бадика Зе, водика Зе, бдика Вл, е-вóдика Ар Ум, е-вóђека Лу, бндека

ГЉ, ен-бндика Св, тамока Ду Вл ЗеУм, тука Ум,

-ка: горака Вл, долика Чу, водика Л, вођека Ра, бвдика ГЉ, e-Böђека

Лу, Čндека Лу;

-кан: горикан Зе, двдекан До, бдикан ГЉ;

-кана, горикана Је До Ри, доликана Ду Зе, бвдикана Зе, е- бвдикана

Зе,
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-н: довлен Ка, двдан ВБ Б, двдален Б, двделен Ти, двдален Чу, доолен

Ду, одален Б, одаклен Ри, дклен Ка Ти Ри Бр, дпален О Лу, дипален Ду,

дталон ГЉ, довлен Ка, тудан Ти, о-сваклен Ка;

-на: вана Ка, бвдена Ву Бе ВБ Бр, беђена Вр, унђена Бр, тудена Бр,

-на: дбвлена Чу, двдалена Зе, дндалена Чу, двдана ДБ Ло У, бвдена

Ву ДБ, беђена Бр, вођена Крч, водена Ка, буђена Крч, бдена Гр, вона Ка,

е-вöна Ка, бндена ДБ, отудана Ти, некудана Ти, никудана Зе, свукудана

Ти Бр, тудена Крч,

-не: туне Сп,

-р: озгор / догор, догар / догар, одозгор (т. 117);

-ра: двудара Ду, вудера Вр, озгора / озгора, догара (т. 117), днудара

Вл,

Ја не мислим да је -каре у бнђе-каре и сл. (т. 208) партикула него

један од три излизана аломорфа гл. казати.

490. Пр и лоз и за врије ме: досле Ар 1 дослен Д, дочас

Сп, данас (т. 303), данас-даниле Де 1 данđс-данле (мј књижев: дан-данас

Љу) Ри, ђекад (т. 80); залада Вл, изјутра / изутра (т. 240 и 262); јако

(= скоро): „јако добила једну врећу брашна Лу, бвце јако помилиле ДБ;

касније У Кр Р 1 касније Каш, обноћ Ра Д Лу; днда Л днда (свуда) || днда

/ донак (т. 284) 1 хонда (т. 226); one / onem / one / Jöne / Jonem / Jone /

jone / Jonem (т. 206); одма / ома / ома / ома (т. 221 и 271), али и нама

/ нама (у ЈЕ), па му нама брава заклаше Ло, кренем ја нама брду Лу;

дтко (= откако) Мј, пошље ОКа ВБ Гр У Бо Ду Кр К || пошљен Ти, посље

Ше I посље Ло, потље Дур Бе Б Вл Зе Ри Каш Сп Ум К, после Б По К,

суперлатив: најпошље Вр, најпотље Пе 1 најпотље Ра; ставно (т. 271);

сутра / сјутра / ćympa / ćympe / ćympu / ćympу Бо, преćутра / пресутра /

преćyтре, пресутридан, сутрадан / сутридан / ćympидан / ćympидан (т.

240 в и 262).

Мјесто увијек / увјек (< вњввк, т. 112), обично је вазди / вазда (т.

112).

Према перс. hemen (= скоро) чује се хаман: ма хаман сјело сунце

Дур, хаман да провpћ Љу.

О арсама форми прије / прија вл. 120 а. Из Кж. је преја Каш. За

суперлатив имам неколике форме с различитим акценатским варијаци

јама: најприје (уп. т. 411) Кр I најприје Бо Б, најпре Је Св 1 најпре У

Каш I најпре Оџ, најпрен По, најпрем Ра, најпро Ум.

491. На прилоге за вријеме факултативно се додају партикуле:

—j дндај Крч, тадај Гр Б Вл Мј,

-к: дндак Дур Б Bл Сп Крч, бднак (т. 284), однак Ти, ондак Сп, одак

Д;
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-ка: дндака Љу Ар;

-н: дослен (т. 490), дндан Та Ло У, n-дндан Та, пошљен Ти, садан

Ти, саден Б;

-на/-на: дндана Љу, досадана Бр, досадана Бр, никадана Зе, дндана

Бо Крч, садана Зе Ти Бр, садана Св, садена Мј, садена Мј,

-p: дндар Ло ГлУ Кр Мј До Оџ Каш Д Лу К, дндар Гл Кр, дндар ГЉ;

-рд/-pâ: дндара Л, дндара Св Ум, дндара ВБ Ду Р Вр, дндара Гр Де

Кр Об Ку Св Каш Чу Лу Бр, дндара Зе, дндара Вл,

-рке дндарке Ја Вл,

-рна: дндарна К.

492. Пр и лоз и за на ч и н: дости (према: двјести) 1 доста

(т. 112 а), друговачије Св, заједно Изđедно (здено (зајено (т. 278), истиха

Љу, лахко, полахко / полахко (т. 226) || полако Ра 1 полак Ле, лашње Ра,

лако морало је свуђе лако бити Б, наanaко Та Ми 1 наопако Је (в. и

т. 117a), намртво Ум, понајлак Л, плао (у Вука: плахо СР 522) ДБ ВБ

Ја Св. што би плао било Ло, плахо Ра, пјеше (у књижев језику: пјеше /

пјешке) Та Ло Ви 1 пјеше Ло Лу, пјешке Вл По I njëике Ум Св Џе, сасвам

(у ИХ: сасма, Пецо ГИХ 162) Дур, сунакрс Крч.

Овдје су и туђице, највише арабизми: башка (тур. baska) Љу Ја Ум,

набашка Б, ђутуре (тур. gotiri) Лo 1 ђутуре Де, колај (= лако) Д, nдхаиле

ГЉ, тамđм / таман (т. 217 и нап. 506), џаба (тур. caba) Je 1 џабе Вл 1

ђаба Ву, хаирли“ (= срећно) Мј, али и европеизми: груиле (< групиле)

Л, естра (лат. extra) Bб, контра (уп. лат. contra) Де 1 кбнтро Оџ Бр,

кнán По.

Немам ље у значењу сигурно“

Поред стандардног брже-боље О До Зе, забиљежио сам и бржбоље

Де.

Префикс по- умањује значење компаратива (уп. т. 416), побоље му је

било (= боље му је, али још није добро).

О паралелизмима једанпут / једампут, наједанпут / наједамnут вт.

230.

493. Пр и лоз и за ко л и ч и ну: вaзди (према: три дни)

/ вазда (т. 112), ваздан Лу, ваздан жањи ВБ, задуго Ум, много / млдго (т.

271), напола Џе, остало натанко ДБ, као и: сила Оџ, сила-е свијета Ум.

25. ВЕЗНИЦИ

*** Овако и у Иx (Пецо, ibid.). За наведене арабизме в. Шкаљић Турц. 124, 258, 412,

599, 298; Пецо Турцизми 30, 55,126, 165, 149.

*** За их в. пецо ГИХ, 162.



324 Радосав Ј. Ђуровић

494. Функција везника јасна је тек у реченици. Наводим само рјеђе

јединице а и оне које ликом или значењем одступају од стандарда.

495. Између временске и главне реченице мј. чим чешће је а; а сам

ја скочио преко плана, оде Л, а си дошо, (питао сам) јеси гладан Гр.

Исто је значење и ха: ха се измузе (млијеко), никат фино није Д, ха

једном привуци брдила, преклопи опе друго Л, ха“га престане, никат

није рекб да ми је умрћјет Ву.

Ово није Шкаљићево раставно ха (тур. ha).“

496. Допусни везник премда био је учесталији у Вука и старијих

писаца.“

У околини Трстеника се изгубио.“ Убз се чува у лику брем: мислио

се о народу брем се борба води Ти, ожени се брем теби није драга Ти.

497. Гдје је и откуд вет мј већ в. т. 253.

За супротне везнике него / вего (према већ) вл. 210, нег сам објаснио

у апокопама (т. 159).

498. Лик ђа најближи је значењем везнику или и прилогу сад: Некат

имам жигова накије: ђа у прсима, ђа у стомаку, ђа у глави, ђа у леђима

Р (м).

499. Турцизам ја у значењу или имају и православни и муслимани.

туримо у кацу, ја у лонце Ле, натовари коња па у Јелеч, ја у Драче Кр

(С), од југа, ја од запада Ти (М)“

Тако и јали / jaљ долази мј. или, али и мј. јер: ако се неко женио

— јали од родбине, јал ти у селу, јал неђе — носили су се приноси Ти,

јамио сам кера јали велка-е шума Каш (M).

Забиљежио сам по једном али и јели мј или Аустрија то била али

је Турска Чу; ако рекне мајка јели бабо Ти (М).

500. Сви говоре јербо Ву Дур Кр Вл Мј ГЉ Сп Вр чешће него јер

Обиљежени везник јербо са јер има и Вук (СР363). Чује се и у ЈИБ.“

*** Акценат је у истој конотацији као у Левчу (Симић Левач 468).

985 Шкаљић, op. cit., 294.

“ Стеван. ССХЈ II 874.

987 Јовић Трст. 156.

“ За ја знају и други говори. В. нпр.: Дешић ЗБИГ 275; Јахић Босна 504.

*** Јахић, ibid.



IV

ЗАКЉУЧАК

501. Око вододијелница р. Неретве и Босне, у високој Херцеговини

и јужној Босни, како показује ово истраживање, укрстила су се два ди

јалекта: млађи (источнохерцеговачки) и архаичнији (источнобосански).

Оба су штокавска и ијекавска, а према рефлексима група “st (“sk), “zd

(“ гд) и фонетским опозицијама у африкатском блоку први је још шћа

кавски и ћакавски, а други штакавски. Између географских полова тог

подручја, у средишњем дијелу, укрштањем диференцијалних особина ба

зичних дијалеката добивени су прелазни (мијешани) говори у Комској

жупи и сјевероисточној Херцеговини. Лингвистичка анализа уз помоћ

мултидисциплинарне показала је да је природа фонетског, прозодијског

и морфолошког система условљена поријеклом становништва, њиховом

вјером и геофизичким одликама терена.

502. Овакав дијалекатски пејзаж, зачет у предмиграционом, средњес

рпскохрватском периоду, када су око вододијелница Неретве и Босне били

супротстављени источнохумски (штакавски) и источнобосански (шћакав

ски) дијалекти, обликован је претежно у турском периоду. Данас овдје

постоје четири говорна типа: ијешћ. јужнобосански, ијешт, бјелимићко

загорски, ијешт, комски и ијешт-шћ. сјевероисточне Херцеговине. На

карти бр. 5 плохе су им неправилне, претежно издужене, што је одб

љесак граница средњевјековне источнохумске и босанске цивилизације,

метанастазичких процеса и геофизичке природе терена. Снопови главних

изоглоса матичних дијалеката прекидају се, с обје стране, пред Планином,

а оне које се провлаче на југ или сјевер — стижу превојима између масива

Иван-планине, Бјелашнице и трескавице. “Hercegºvački govorni tip“ не

сеже до р. Босне него до Бјелашнице и р. Бијеле“ Према томе, долина

p. Жељезнице, на истоку, и превој између Ивaн-планине и Бјелашнице,

на западу, нису ништа друго до комуникацијске вратнице, преко којих је

вјерским погромима (т. 17), а касније и природним сеобама (т. 28) дошло

до мјешавине базичних дијалеката у прелазним зонама. Зато је ијешћ.

jб. претежно јб., ијешт. б3. и ком. су претежно их; ијешћ-шт. сих више

је их, него иб. Лингивистичке чињенице се противе Шурминовој тврдњи

(т. 44) и касније Белићевој тези (т. 35, нап. 125) о икавско-ијекавском

супстрату у околини Сарајева.

503. Сви су ови говори прелазни. На прелазни карактер ЈВ и СИХ

упућивао је Вуковић,“ што се показало тачним ако се овај појам узима

у значењу Пецове дефиниције (т. 9, нап. 9). Квантификације о постотку

типичних особина матичних дијалеката у прелазним зонама су релати

990 Вуковић Бx. типови 21.

“ Вуковић, ibid.

992 Вуковић, ibid.
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вне.“ Довољно је да се неколико особина високог ранга два дијалекта

укрсте на једном простору па овај постане прелазни. Примјер за ово су

ијешћ. јб. и ијешт-шћ. сих. Иако је у јб. претежно: бардак, протабирим

(т. 296); бомба, сламка (т. 299), шћене / ćћене, звижђењак (т. 256), братја

(т. 261), поје (т. 263), ђевојка, тјерат (т. 75-76), мијер (т. 100), у петак

би буди свадба (т. 448), а у сих: бардак, протабирам; јањци, момци,

штене (= младунче), штап, браћа, дођем, ђевер, ћерат, мар; у петак ће

бид свадба, — нити је јб. само ијешћ., ни сих ијешт., јер се у јб. чује и:

ибрак, прегледам; момци, дпашинци, браћа, дбђем; борбвница, а у сих:

јарца, ђевојка; шћаn, Penaића (т. 258); доју, ђеца, дипјерали. Примјер

је на минимуму неспорних дискриминанти.“ Једне су одређене вјером

(нпр. хабитуал), друге односом мањина - већина (нпр. јекавска јотова

ња), треће — временом насељавања (нпр. шћ, жђ мј шт, жд у сих.)

или свим тим заједно. Прелазни говор је теренска реалност различитих

могућности укрштања особина дијалекатског окружења. Сав је овај рад,

у ствари, опис мијешања их и иб. дискриминанти са властитим у вези

са екстралингвистичким чиниоцима.

504. Унутрашњу разведеностЈБ и СИХ показује компаративни преглед

важнијих особина. Адстрат и миграције чине и преглед компликовани

јим од сличних за "чисте“ говоре (један народ, један идиом). Забуне се

могу избјећи ако се за поља, гдје може бити и "постоји“ и не постоји“,

консултују потврде, карте и тумачења из овог рада.

993 Не мора говор чувати мање од 50% особина да би био прелазан наспрам матичног,

г“ тај број изнад 50% (уп. Броз, Диј сл. 5-6).

994 Брозовић (Иjешћ. 122-125) и Вуковић (op. cit., 22-25) налазе више, али су неке

спорне (в. т. 383).
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Особина! Jб. Бз. Ком. Сих.

1. изговор дугог претежно двосложан двосложан претежно

јата ДВОСЛОЖaH стандардан

2. пре-мј. при (< прв)|+ - - -

3. вокалске дукције изразите умјерене умјерене (умјерене

4. жес-ре у -- |+ (M) + -{-

през. море —1+(С)

5. ракре у — (C,X) |— (С,М) |— (С) — (С,М,X)

расти +1—(М) +/- (M)

6. —ер— » —op- - — (M) - -

- —|+ (С)

7. у - и у през будем ||— -{-1— - -

8. ц » ч: - -- (С,М) |— -

бацат / бачат

9. јекавска — (M) +/- (М) |+ --

јотовања —1+ (С) + (С)

10. јотовања у ком- --- (М,X) |+ -- -- (М,С)

позитама са ићи |+ (С) +/- (Х)

11. “ski, “stj. » rћ, + (М,X) |— - -{-1—

(ch), жеђ (ib) +/- (С)

12. свођење двају паро-|+ - - -

ва африкта на један

13. група дну гово- дн/дн/нн/н |дн/дн/нн/н |дн/дн/н |дн/дн/н

ру Муслимана

пјесма / | njeсма / | njeсма / | njeсма /

14. м. н у пјесма пјесна, пјесна, пјесна, пјесна,

и према АЈНИ. према / према / | према /

према прена прена . . | прена

15. —ин- » —шн- у |+ + - -

говору Муслимана

16. остаци // На непо- |+ |- - -

четном слогу -

17. изостанак секундар-| претежно рјеђе рјеђе спорадично

ног дуљења - “ . . .

18. квантите претежно кратак кратак кратак.

суфикса —иште кратак И дуг И дуг И дуг

19. природа акцента мене, мени мене, мени мене, мени

И КВАНТИТСТ (обично), (обично), мене, (обично),

у промјени личних | мене, мени мене, мени|мени мене, мени

ЗаМеЊИЦа (ријетко)_|(ријетко) (ријетко)
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Особина Jб. Бз. Ком. Сих.

20. тематско кратко (М), | претежно || претежној претежно

—e— у през. претежно кратко кратко I кратко

гл. I вp. кратко (С.Х.)

21. квантите 2. кратак Кратак

и 3. л. кратак и дуг дуг и дуг

сг. аориста

22. Гпл на —() -
ријетко -- -

23. ДИЛпл на —им с-
ријетко -

ријетко

24. Г од Мујо, Мује, Муја, | Мује, | Мује,

Перо Пере Пера Пере Пере

25. показна замјеница -
+ + +

та са тај мј. тај -

26. историјски -- + + +

инфинитив

27. инфинитив ријет у + - - --

говору Муслимана

28. велим || велим || велам | велим велим

велу велу велу

29. имперфекат - -- - -

30. хабитуал + инфилтрати - -

31. промјена гл. ићи идем || идем идем || || идем ||

у Муслимана uђем uђем uђем

505. Истраживање, а и компаративни преглед особина омогућавају,

да се и у цјелини, и међу прелазним говорним типовима појединачно, и

у њиховим везама са дијалекатским окружењем - уоче везе, сличнсоти и

разлике значајне за међудијалекатске односе и књижевни језик.

Најпре о унутрашњој диференцијацији.

506. Бз. је прелаз између их, иб. и јиб са којима је и географски

у контакту. Број оригиналних црта му је ограничен; у највећем броју

примарних особина сачувао је одлике своје их базе. То никако не зна

чи да је бЗ. механичка мјешавина особина својих сусједа. Овај говорни

тип је био, и сада је, аутентично крило их дијалекта на сјеверу у које

су, у новосрпскохрватском периоду, продрле неколике особине босанских

говора. Интерференција траје.

Давнашњој промени ра - ре, насупрот ком и јб., нема трагова, а

остатак превоја po » ре у сва четири идиома је обичан. Јб са иб, и јиб.

највише повезују геминације и секундарно ху енклитичким облицима ли

чне замјенице 3. л. пл. Обје ове особине могле су се, као адстрат, развити

независно и у бЗ. у сличним друштвеним приликама. У пресјеку скупова

око 70% примарних особина бЗ. су их. Такве су: рефлекси јата у дугим
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слоговима, јекавска јотовања, нијесам, опозиције међу африкатама, ре

флекси“ skij – “stj, -ер- у збирним бројевима, Г од Мујо — Перо, присвојни

придјеви Мујов — Перов, В именица типа Даница, наставци у замјенич

ко-придјевској промјени, та са тај мј тај, прогресивна деклинација,

редуциран имперфекат...

Овакви су односи и у лексици, гдје се чује:

a) вук мј. курјак, рамо поред раме, дроп или троп = Џибра, буpило =

дрвена посуда за воду (брeмa, буца), кланица = штала, стаја, не море /

не мере, стопаница = домаћица, пљеже = пуже, фčja = мали пласт сијена,

ћурну = чучну, шумер = ниско растиње, -

б) адет, бујрум, безбели = сигурно, инсан, јабанџија = странац, кал

дак (у Шкаљића нема) = крај свијета, нејce = било како било, није важно,

мевлеће (у Шкаљића нема) = држава, хајван, џеннđза итд.

Инфинитив без -ти је аутентична бз. особеност, тј. није адријати

зам него лик настао редукцијама које су у ЈБ и СИХ изразитије него на

другим странама штокавског нарјечја.

Мада нема идеалних граница међу дијалектима и говорним типо

вима, у случају бЗ. и јб. оне се јасније оцртавају, што је посљедица

огромних прелома у морфологији терена и њихове припадности различи

тим државним и административним јединицама кроз вијекове. Граница

између ових двају говорних типова чак се поклапа са границама српских

земаља и Босанске државе у XII в. Овако стање нашао је и Пецо у западној

Херцеговини (ЈФ XL 138, ГЗХ 14).

507. Jб. је периферијски говорни тип ијешћ. иб. И он је прелазан

са 70% примарних иб особина и 30% их. Иб, су: рефлекси дугог јата,

резултати новог и јекавског јотовања, идем / иђем, нисам / нијесам, ић

(eh), жђ (3b) < “stj, “ski, потрвене или нарушене фонетске опозиције међу

африкатама, палтализовано и и ж, po » ре (греб), ра или ра - ре (/pac,

врабац / вребац); појаве затвореније артикулације вокала, Мује — Пере,

Мујин — Перин, хабитуал, а их: -ер- у четверо, историјски инфинитив,

Данице, наставци старих тврдих основа у замјеничко-придјевској промје

ни, стандардна деклинација. Чују се и геминације, и облици хи / хин

— хим, али они нису чести ни изразити као у јиб. Све су ове особине

или архаичније (источнобосанске), или млађе (источнохерцеговачке), или

новије (босанске), а већина је одређена вјером. Тако је само у Муслимана,

или претежно у њих: тј, дј, сј, зj, цj; давје, братје, ћ и ђ мј. ч и џ, ć,

3< и, ж, нн (< дн), н"н" (с дну, хабитуал, - на непочетном слогу, хи /

хин — хим. Међутим, ни Муслимани нису компактни, што је знак њи

ховог различитог поријекла (старинци, дошљаци). У говору Срба осјећају

се различити периоди досељавања и степен адаптације према владајућем

друштвеном слоју. То никако не значи да и међу Србима нема старинаца.

Свака подјела дијалеката и типова на поддијалекте и подтипове је

релативна, условна. И у ијешh. јб. могла би се вршити даља диференци

јација на два подтипа (варијанте). На картама јб. архаичних изоглоса
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Видљива је концентрација ових особина југозападно од Блажуја, гдје пл.

Игман притeже и одсијеца околину Сарајева од хаџићког краја. Сва моја

грађа овдје показује да ни у старијим наслагама не можемо ништа друго

наћи до аутентичне везе шћакавизам + ијекавизам у говору све три конфе

сије. Област јужно од сутјеске код Блажуја до р. Бијеле у трновском крају

је данас шћакавска са штакавским клиновима у чистим српским насељима

(Умчани). Могуће је да се овдје шћакавизам проширио на рачун штака

визма. Пошто у дијалектологији влада правило да ”terene s miješanim

pučanstvom valja priključiti dijalektu kojim govore Muslimani, dakle iješć.

dijalektu”,“ грађа са јб терена условљава да се овај идиом посматра

као јединствен прелазни ијешћ. Говорни тип. ;

508. У Комској жупи и сјевероисточној Херцеговини су два говорна

типа с великим бројем заједничких особина. Главна дискриминанта су им

рефлекси група “ski, “stj. Комска жупа је штакавска зона, а сјевероисточна

Херцеговина штакавско-шћакавска. У Муслимана и Хрвата преовлађују

шћакавизми над малобројним штакавизмима; у Срба је стање супротно.

Извјесне разлике постоје и у резултатима јотовања у композитама са ићи,

боји вокала, вокативу женских имена на -ица и наставцима замјеничко

придјевске промјене. Вокатив Милица је цх, особина,“ а и наставке

старих меких основа у замјеничко-придјевској промјени пренијели су но

мади с југа.“

Однос штакавизам : шћакавизам објашњава се подвојеношћу терито

pија двјема државама у средњем вијеку, законом великих бројева у вези

са миграцијама и међудијалекатском интерференцијом. Осим тога, шћа

кавизам у СИХ може се сматрати супстратом богумилске провенијенције,

што потврђују историјске чињенице наведене у т. 17. а и микротопонимија

(уп. Репашћа Ум).

Напокон, Комска жупа је са свих страна ограђена природним пре

прекама: кањон Ракитнице — Височица — Неретва са Прењом. Послије

великих куга између 1813. и 1815., она је с југа и истока, примала но

мадске сточаре. Тако се могло десити да је цx. особина Мујо - Мује

прескочила Неретву или се формирала послије 1404. када је Комска жупа

ушла у састав старе Босанске државе. Комски говорни тип је ближи бз.,

али се од њега разликује промјеном именица типа Мујо, Перо, замјеном

љ са ј, обимом лексема са геминатним изговором, фреквенцијом облика

гдje po - ре и замјеничких енклитика хи, хин / хим.

509. Оваква дијалекатска слика коиндицира са демографском, тј. са

метанастазичким покретима према Планини и ЈБ и са етничким слоје

вима. Односи архаизми — старници, иновације - дошљаци су реципро

чни. У истом су односу конфесије — језичке дискриминанте. Пошто три

народа живе измијешани вијековима, комуникација се интерференцијом

955 Броз., op. cit., 168.

“ Пецо цx 299, в. и ГЗx 181.

*** Исп. Пецо цx 299.
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уравњава. Ако је дио Срба промијенио вјеру, није језик. Језички знакови

(грађа) из ЈБ и ВX и правила њихове употребе показују да је политички

изум о бошњачком језику толика бесмислица колика је тумачење језичких

феномена богумилским питањем. Ако оставимо на страну турцизме (у

Вука: до 3700, у Шкаљића: 8742) којима је обогаћен лексички фонд на

цијелом штокавском нарјечју, поједине националне дискриминанте, које

нигдје нису апсолутне (у Муслимана: јекавска јотовања, етимолошко х, у

Срба: два реда африката, - на иницијалном слогу), — више него другдје

приближавају говоре ЈВ и СИХ књижевном језику.

510. Вањску диференцијацију, тј. однос ЈВ и СИХ према дијале

катском окружењу, илуструје такође упоредна табела распростирања и

укрштања босанских и херцеговачких особина.

Општештокавска изолоса 10 (промјена двoсложних мушких хипокори

стика Перо / Пера) је на граници српских земаља и Босанске државе у

ХII в. Од четири иб, особине (шћ— ćћ, жђ— 5ђ - “ski, "sti, oстаци Ипл

на -им, непренесени Т, изостанак дужења у слогу који затвара сонант)

најужу има - на непочетном слогу, са њом је хабитуал, а обје се чују у

стариначком слоју Муслимана у околини Хаџића. Иб. дискриминанта

ић / ćh, жђ / 3ђ из тузланског краја и од Саве код Брчког зауставља се

на линији Подорашац - Врдоље — Умољани (у СИХ) — Јасен - Крупац

— Сарајево (у ЈЕ). Источнобосанске и југоисточнобосанске особине нн (<

дн), н“н“ (- дн), један рад африката и енклитике хи, хин / хим у ЈВ и

СИХ немају исте арее. Југоисточнобосанско дуго -e- у презенту глагола

I вр. може се чути и у долини Жељезнице. Десоноризација финалних

консонаната повезује ком. са цx.; међутим, цx. краћи наставци у замје

ничко-придјевској промјени не чују се у ком. Динарци који су допрли у

ЈБ адаптирали су се домороцима изгубивши јекавска јотовања, имперфе

кат, 11 на пенултими у Гпл именица типа син и у 1. и 2. л. пл. презента

ГЛaГОЛа ТИПа иЉ40/71и.

Све ово, а и друге резултате међудијалекатске интерференције, пот

врђују грађа, и анализа грађе у овоме раду.
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V

ТЕКСТОВИ

1. Пошли смо сијена ја и отац ми да довучемо стоци. Имали смо

кера добро добра. Имали смо са собом ловачку пушку. И наложили смо

сијено на саоне,на саонице. И водили га. Наједанпут се-е кер закопо под

један камен. Ми смо мишљели да је нека куна. Отац мени вели:

“Барниде ти оздал по тај камен.“

Ја сам барно дрветом, а он је гори угледа. Али, овако се-е смотала.

Мало, знаш, па само леђа. Није видио главу, само леђа. Уфатио је руком.

на сc-е изврнула и уфатила га-е за овај палац. Одма је зубе саставила.

И није је стио да пусти. Носи је преда ме.

”Ну“, каже, “шта је-во?”

Кад је она неки задах пустила и(з) своји уста, ја нијесам видио на

своје очи. Душа ми је стала била. А на очи нијесам читави сахат времена

видио апсоулутно ништа од тога њезина задаха, отрова. Кои је белај био,

не знам. Само то, док ме оно прошло. И отац је ту бацио, ту ласицу.

Ласица била. Ја. И отац је бацио. И опе се она под исти камен увукла.

Хољан Мехо (1812) из

Горње Љуте, Калиновик

2. За вријеме старе Југославије, ка-смо ми чобани били, био један

крмак, велики, ја мислим тежак око триста килограма. И чобани су га

видили. И рекли чобанима ови ловци: "Хајде, узмите керове и натјерајте

га на нас“. Било је ловаца нешто велики број. Наоружани, сваки до зуба.

И стали су покрај потока, воде. Љута се зове вода, ријека. А он није могб

никад на другу страну да иде. Толики је снијег био, достизб је висине, ја

мислим, и до једног метра. И он није могб вет потоком. А они су стали

свим кањоном потока.

Кад је нанишб он, онда су они почели пуцат на њ. Па онај што-е

тамо први пуко, кад је упалио два пута, видио је није га укино. Па ондар

је прошб за овога, па опет два пута. И он је крај њиа свије прогурб, ја

мислим, ако се не варам, да је било најмиње бројно петнес. } је крај

њиа прогурб свије редом нис поток. И овај чоек што сједи овдика, он је

одоздбл опет прелетио преда њ, ваљда, са својим колегама, и вратио га

на исто, на исте ловце. И опе су, и опе су они сви тако, као што су први

пут, учинили. Опе су они редом по два метка сваки на њ упалли. И он

öпе прошо. Свака га-е погодила. Али ондар је био димни барут. Није

био ко сада, овај, како га називамо, бездимни барут, него димни. А он је

био, мраз је, вет ниска температура, море-би била и до два“сет степени.

И био је, ваљда, како-е ишо потоком, и по њему лед. А олово га тукло и,

ваљда, улазило пот кожу. Зрна. А даље нису. И он је прошč у врливаде

гори. А овај човек узб-е пушку и она два хица, она барута у ону пушку.
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Она пушка била још море бит турска. И ставио у њу она два хица. Ондар

očеко гори комад велико(г) олова, шта ли. Или можда камен, шта ли.

Натрпо. И сâ(д), узашли уза њиву куд је он отишо и заобишб га извише.

И ишо је све здрвета на дрво, здрвета на дрво. Није смио друкчие њему

прић. И с једнога граба, док је пришб ка-га море видјет, упалио-е на њ

з граба. И довукли су га.

Холан Алија (1922) из

Горње Љуте, Калиновик

3. Богами смо могли укосити по два хи по вагона сијена нас двоица.

Добро смо стојећи били. Имали смо добру земљу. Само нам је била туђа

земља. Бегова. Па смо се тује зафркнули. Овај, двадесет треће године

погодио та мој стриц збегом земљу, с Ченгић Алебегом. И туј смо се

ископали. Четерес волбва смо дали за земљу, а остала би нам џабе да се

нијесмо преварили. Платила би је држава у боновима. Јер, у другије људи

исто било ко у нас, али ниjeсмо ми погодили. Ми дали. Имали нешто

готовога новца, аустринскије тије сребрније, овај, пара. И на сто педесет

форинти дали капару. И тако се он залетио и богами смо се ископали.

Три-четири године смо патили: продали мал, остали дужни банкама. Ја

сам се ископрцб некако. Подијелио сам се с покојнијем стрицом. А он је

до овога рата био дужан, та ми стриц. А ја сам се био ископрцб. И добро

сам стојећи био. Уочи овога рата сам најјачи био у селу са стоком. И

са имањем. Имо сам доле воденицу, млин. Три витла сам... Свако јутро

дваес кила брашна. Могла су ми чељад ранити та пријод. А одика имо

један млин, четврти млин. Четири камена сам имо. Био сам уочи рата

богат.

Бозало Живко (1897) из

Влахоља, Калиновик

4. И одемо у Врховину на сијело, на свадбу. Оженио се чоек, они,

момак, и ја ишо на свадбу. И кућа-е вако, сељачка кућа. И туј се сијело

скупило. Ко свадба. И јенна- е соба вако. И ми смо се сви натрпали у ону

собу. Пуна. И оне прије, то ти не знаш, земљене пећи су биле. О-земље

оне пећи, зидане. Све земља. Велика пећ, и вако у нну собе пећ. И туј

смо... То је глупос. И туј, како се натрпо народ, пјева, пјесна, момци,

цуре. Ука, мој брте. А ништа, наједампут то проломи се под Она пећ

пролеће у магазу. Проломи се. А доли су двије краве, у магази. И јасле.

И таман је она пећ трефила на јасле, међу краве. Бе једва кутариши

краве отале, исте магазе. А диже се думан из оне пећи. Ништа се не

види. Ко-на земљуpина, па се спекло. Па кад је пропало, то се-е дигб

они думан. Ама једва кутарисали исте собе. То само јенно преко другог.

Нема, нит пази ни момак, ни цура, ни шта-е ко, ни како-е. Само то

граби, граби, излази вани. И вани како кои ћзлази, то је све побијељело.

Нема. Цуре би онђ прије се напудери, набалкани, нашминкај, уреди. Čве
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хаљине обуци бијеле. То је све од земље поцрњело, и од прашине. Ма

глупости то и причат.

Хаџић Čмер (1911) из

Мјеховине, Калиновик

5. Богами, јесам. Ка(д) сам најприје вука очима видла... Ми смо —

три нас биле — ćеле да ужинамо. Ја никад вука нијесам виђела прије.

Једна ми родица, једна најамница што-е код нас била... А бвце су нам

доли замакле низ једну дубодолину. Čеле да ужинамо. Извадле оне ужине

исторбе. Неки гарбв, ономо он, лежи според нас, нако, чека да му бацимо

љеба. И он скочи од нас доли. Ми не видимо ниђе оваца ни коза. Скочи

он доли. Како он скочи, и ми доли. Ка(д) доли, све су вуци расћерали.

Два вука. Рашћерало бвце. А доли, ниже нас,овцу једну притисли и кољу

је. А ја, прије ме вук видио, ја нијесам могла ни аваза дат. А оне вичу,

ачу. Ха! Ха! То је било прије. А ја ни аваза. И онда сам видла... Čна

најамница што је у нас била, имала је шиљeжe. Она-еко муаџер дошла

првога рата кад је Швабо био, па Србија. Четрнесте. Па то-е било иза

четрнесте, осамнесте. Можда-е било или прије — петнесте. Ја. И неко

jбј дао шиљеже. И она га зимила код кас. И она њезино шиљeже два

вука притисла па га кољу. Како смо ми поплашили озго њике, цуко је

поплашио, тадај сам видла да су они јамили оно шиљeже, један за први

труп, а други за задњи. И пренијели га преко ријеке ономо. Ми нијесмо

могле преко ријеке прећ. Та(ј) Татинац, свеједно, ријека Татинац. Čни

су само њега одма спуштали и једу. Ми ниjeсмо могли прећ. Три дана

ја нијесам могла проговорит. Толико сам глас изгубила. Оно прије би

рекли: ако види вук прије чобана, не море, одузме му аваз. Е тако-етб.

Јововић Митра (1907) из

Божановића, Калиновик

6. Ченгић Алебег зворија заиште цуру у бега Маревца. Три године

дана му је иско. И не да му је бег Маревац никако. На то се Ченгић

Алибег расpдио па је књигу направио Бају Лимуну. Сазно је да је бег

Маревац отишб у Цариград цару да свиђа агалуке на аге, а на спахие

тимари белајство, а на неког ново буљубаштво. „И тамо се забавио три

године. Кадт се повуко и(3) Стамбола, а Ченгић Алибег, пошто му је није

дао, Фату, он је насло Баја и Лимуна. Послб је писмо и казб све у писму:

да је отешб, да ће се забавит.

И они су си дошли у Марево, и опљачкали бега Маревца, и уфатили

бегову Фату, заробили. И одвели су је одвели су је преко Сутјеске, па

преко Гацка, па тамо у Корита планину.

Набасали су у Коритима у јену колибу српску. И туј су прошли и

поспали су у Коритим, у планини тој. Поспали у планини, у шуми, у

Коритима. Наложили ватру и туј су поспали. Кад је, ка(д) су поспали,
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Фата-е имала главу Баеву на кољену. А на глави је била заврата капа,

исте заврате виђело се писмо. А Фата јами оно писмо. Кад завири, кадT

потпис Ченгић Алибега. Пише да с опљачка Маровцева, бега Маревца

оџак, да-ј отишо бег Маревац у Стамбол, да дође Бајо и Лимун. Пошто

му је нијесу, није дао, нек је воде... А она је то писмо јамила, па је на

неки начин себи у њедра турила. А главу је његову подигла. Успјела је

тако. Како бн, безбели, уморан био, непоспан, она се извукла и она је

отал побјегла.

Бјежала је ноћно док је дана, на пример, док је дан освојио. Набасала

је на јенну колибу ђе домаћин нагони овце на стругу а стопаница музе.

Кад је она избила њима, они су се зачудили. Она-е у свили и кадифи,

и у злату заљевена. На пример, на њбј све то било како-е искафсцаза

јамљена. Зачудили се. Тај, они домаћин, пито:

“Шта си ти: или си вила утворица или си из горе тичица?“

”Ни сам вила ни сам утварица, ни сам из горе тичица, вет инсан ка

и ти, брате лијепи.“

“Па откуд така ти?”

“Водио ме Баја и Лимун. Ја сам успјела. Побјегла. Спашавај ме,

брате лијепи.Ако ме спасиш ти, остó честит довијека.”

Каже он оној стопаници што музе стоку: ”Скидај оне пеленгаће!“

Čва брже скини. Облачи се, ти Скидај! Онај, уведи је тамо у колибу.

Скини је. Скинула-е она, обукла и ш њоме на стругу, а онда нагони стоку

да музе ова бегова Фата. Да музе стоку. Дроњава, у ониjeм дроњцима.

Утолико Бајо и Лимун и тридес Црногораца. Каже:

”Прође ли овуда Маревчева Фата?” Овај, бива, јена прође овуда не

позната ђевојка, Маревчева Фата.

"Давно је прошла. Их!”

“Куд и камо?“

Čни ти промакни. Фата бегова остани ту, ко-тога домаћина. Тај је

домаћин држи ко-себе мјесец дана. Не смије никуд“ да макне. Куд год

макне, мисли Бајо ће и Лимун задра, на пример.

Након мјесец дана он је њу јамио и довео-е у Марево. А дошо-е бег

на опљачкану кулу исЦариграда. И ондар, кад је он дошо, а није Фате

нашо, сазнб-е, све, шта је и како је. А избио је, овај, домаћин с Фатом,

довео му је. Он му је дао тадај, на пример, рећемо – то је њиово право

било бекско, рећемо — дао му је четерес кметова,томе за награду. Четерс

кметова му је дао. А знаш шта су кметови? То су читлуци, је ли? Тако-е.

Е онда, шта ће бит? Čндара он пито њу, отац: "Шта ћеш ти, Фато,

да ти дам?“ Каже: ”Хоћеш ли да ти тражим муштерију да-т удам?“

”Нећу“,каже. Ја. “Ја сам сирова. Него имам ово писмо. Дај ти мени

могућнос и дај ми калауза да ја идем цару у меćћему, у Стамбол. У
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Стамбол, у меćћему ђе суди цар.“ Ја, овај, ђе суди цар. Тб-е турска

ријеч, на пример, рећемо. Је ли?“Да ја ово писмо однесем.” “Даћу ти ја

лако.” Данне јој калауза и данне јој трошак и он њу одведе у Цариград

у меćћему ђе цар суди. И она уљегне тамо прет цара с ониjeм писмом.

Кад је то цар видио шта-е то направљено, ондар је он послб пашу

и тридесет делија с њиме. Он је све смако Ченгића племе. Све-е пос

макб тај паша кои је дошо и(3) Стамбола. А јенна ханума била носећа, с

опроčћењем. И она је одила ту ноћ кад је он смицб. „Родила дијете. А све

је смако мушко, само женску, женскадију оставио. Она је дала Циганки

то дијете. А име јој било Ченгија, и њој. И, и даље остали Ченгићи по

томе ђетету. О тога ђетета са-су бези Ченгићи. А онд-е посмакнуто све

прије било.

Пањета Шабан (1913) из

Кутина, Калиновик

7. Доверб сам свукуд“, гладан био, јадан био, у току рата. У нас се

каже мухаџер, избијеглица, како оћеш. Други те гулио. Радио сам данас

можда за кило жита. Други ме гулио, деро ме. Моро сам пита(ти) ђецу,

болан. Умријеће од) глади болан. Ја сам рачуно да никад нећу имат у

својо кући хљеба.Е тако сам био виш убијеђен, знаш. Изгорло, бола, све.

Нема се.

8. Ми с косама косимо. Мораш имат косу, та(ј) прибор њезин, је ли.

коса, водијер. Неко каже чутура, али водиjер. Ми кажемо чутура што се

нас тиче, ал неко каже водиjер. Чутура, водиjер — то се носе да се глади

коса, знаш. Добро. То-е завршено су тијем, с кошевином. Е ондар имају

женске. Čне грабе. Имају грабље, виле, коље. У нас се каже коље, оно

сијенско баш кбље. Подвуци под они навиљак, знаш. И носе оне то. И то

ти је и њиова та, рецимо, дужнос, знаш. Док се све савие у велике пласте,

знаш, збиеш за зиму.

Туцак Мухо (1909) из

Језера, Улог

9. Ја отишла. Хај, каре, часом у шталу, метни кôњу тамо. Ја дофаћам

озгар сијено ка(д) се звијезде виде. Кад ја поглену, ка скрбзи горикан...

Ако се вратим, дршћем ко прут. “Реџо!” “Шта-e?” “Да-виш што су вуци

кланицу развалли!“ Каре: "Каку кланицу?!“ ”Да видиш.” "Ајде“, каре.

“Јеси ли затворила?” “Затворила сам“, реко, "врата.” Хаја. Он јамио

колац, а ја долика да поплашим вука. Ђе ћемо ми, наздвое, убити вука!

И ја ти бубам у врата, а дршћем, плачем. А он гори колац држи. Кад

они отишли. Čтишли они. Ми по кланци, нејма хи. Отишли. Кад један

младић, Исмет Кулдија, што си у њега ноћио, запјево озгар. Ишб цури

и поплашио хи. А да није њега било, не бисмо ништа нашли. Све би
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исковиљали. И поплашио и. А дацке бацили украј нонмо њиве. Тако су

они витљали. Прољеће. Било у прољеће. И тако.

Кулдија Хана (1917) из

Зеломића, Калиновик

10. Ја. Да ти причам ка(д) сам ја био мали. Нисам био, било ми

је, богами, једно петнес година. Ја сам оћерб говеда е-води доле (у) ове

Рашке. Једном сам оћеро, вако прољеће било. Ајде, нејсе, и нестало сије

на. Ја видим у оно(ј) страни гори има-не траве. Ископњело-е. Е, вала, ја

јидем обић да ми се неће говеда поломит. И ја изна њија обиђем гори и

наљегнем преко једне стране. То никога није у нашем селу трефило. Само

мене, као чобана. И ја идем туда, кад ја наљегнем, мој брате, преко јене

стране. Гледам: ниђе травке нема. -

И ја, ништа се... Ја... Како би се разумио да има туј међед у земљи?

Ја наљегнем туда. Кад тама(н) крај оније врата, нема ко што кер би се

могб увућ пот камен, таман ја туј на та врата дошо да наљегне(м) туда,

öздал међед руку да-м уфати за ноге. И ја се претурим преко ластава и

одлетио низ ластве доли. Срећа, нијесу ластве биле големе. Једно сам

педесет метара летио, а нисам сломио само ногу. Извалио ногу. Čнда

извалио ногу.

Шта ћу? Сашо доли. Чобани. Ајде, дошо к води. Онијем цурама

кажем: "Аjте ми доћерајте говеда, савите.” Не казујем им да-е међед ме

препо. Čне отишле, савиле краве ми, говеда ми савиле к води. Ја, реко,

кажем ја некој Мејри и Хурии: Хајте ми, ајте кући по коња. Не могу

кући отићи. Препо ме међед. Летио сам низ ластве.Да изјашем на коњу

кући. Те отеле те двије, цуре биле су, нијесу удате биле, и оне отиђи кући,

те ми брат један довео коња к води, те уђао на коња, те кући. Педесе дана

сам лежао, нијесам могб никуд.

Oнда сам се тужио с међедом. Тужио се на суду. И био и добио. И

öндара, шта ти ја знам, што заштићује међеда каже: “Што си ми нападо

на моју кућу?” “Ја”, реко, "болан, ја сам туда наљегб. Био сам чобан,

шта ја знадем да-е твоја кућа таман ко што си ти.“ Он, браниоц међеда

дол у Сарајву. Ја, брани га. Каже мени: "Што си ми нападб на кућу?” Ја

кажем: ”Ђе? Нијесам ја. Туда сам наљегб. Ја нијесам нападб на кућу,

вет туда ме пут нанио и, и тујка ме... Да ме-е уфатио за ноге, одма ме

увуко у јаму и изио свега. Али сам кутарисб, претурио сам се и одлетио

низ ластве“. Ајде, ништа. Пресудили ме да добием тридес илада, ондар,

оније пара Те шта ја знам. Они жалили се Извршном вијећу. Браниоц

међеда. Богами, одбили ме. Нијесу ми дали ништа. -

Ето, то ти-е, то сам доживио.

Пинтол Салко (1924) из

Свијенче, Бјелимићи
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11. Ја, једнога. А једанпут сам отишб у дивојарце, у планину. Кад

наједампу(т) сам опазио ниже мене међеда. Сад мени није међед инте

ресантан, да ја убијем међеда. Ја волим убит јарца. А нема јарца.

Ка(д) се јарац помолио здругу страну, међед се поплашио и на јену,

вако, косу. И ја сам се заокрено за један камен. Са-ће он изић на бријег.

Да ми изиђе на бријег, да ми се не откoлута низа стијене, знаш. Кад

ја виђо, кад ја погледак, кад они јарац на једну стијену више међеда.

Али ружно-е ту. Шта сат? Мого би сић до њега онди ако не види. А

међед доли. Кад ја, овај, погледа, ка(д) други се међед помоли. То им,

öноме, онијем мали... Па једна точило овако, она рупа куд је вода ишла,

п(а) она овде... Оно пасе неку траву, бирка, она два, а они један све горе

близу мене. Ја потегнем из гарубина на јарца. То овај ловачки гарубин,

управ гарабин, ловачка пушка су пет метака. Ја. Потегнем. Видим, ја

сам њега иза плећке. Јарац поскочи по стијену. Хоће ли вамо? Нема

га. Кад ја гледам доли, јарац легб, а овај међедт све се примиче јарцу

одоздала. Пушка-е пукла. Он не зна, ко планина, не види он мене. Мени

стао контро што ја не могу до јарца. То давно било прије овога, знаш,

то било већ за вријеме старе Југославије, не сада. Онда слободно било

бит колко хоћеш. Ја потегнем онога међеда. И ја њега потегнем, а он

се раскриви, они мањи. А то-е био дијете, мече љетошње, рано, од оне

мечке. Па се уфати кри(вити), а она долeћe па њему. Па кад угледа мене

скрбз оздал, па виче: Ха, ха, ха, ха! Ја потегнем. Таман мени, потегнем,

погодим њега. Закуpла се и он низа стијену. А јопе на ону другу. И ону

обалим низа стијену. Ондар ја идем, сиђем до јарца, некако изверем се,

спушћим пушку на њ. Оне јарац оди још мало жив, али не мере. Јамим

оног јарца те некако превучем на другу страну, направим, распремим, у

русак збием оно што могу, што не могу носит — оставим. Сам сам био.

Нијесам имб друга ниједног. Био ми друг рекб да ће доћ, али није дошо.

И тако сам ја то вече дошо, донио тога јарца.

Шурковић Лутво (1904) из

Čџака, Бјелимићи

12. Кад сам ја и један комшија били мали, чобани смо били, чували

смо говеда, па смо изјутра поћерали раније говеда у шуму. Тб-е било при

пројећу. Дошли смо. Хај, каремо, ђе ћемо да и гонимо да нам је лакше

данас, да пуно не скачемо за говедма. Каже овај комшија — зове се Сали

Бурек: "Хајмо, кае, доле Неретви да и гонимо, па ћемо им помало нешто

окресат. Тако нек се забављају око нас. И ми ћемо добро проћ данас.“

“Хајде.”

И отале ми поћерамо говеда. Доћерамо и до Неретве. И ту је један

газ, гази се вако у љетна доба, гази се Неретва. И тамо преко онога газа

има једна ливада. Тамо су из Гапића чобани. Доћерали и они бвце и

тамо чувају бвце. И говеда ћма тамо са оним овцама. И ми код Неретве

дoћерали говеда. Каже мени овај Салих Бурек: “Ја ћу се сат попет на
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ово дрво да окрешем. И нека нам говеда овде нека брсте.” Хај, добро. И

öн се попео. Ја ćедим онде. И он креше оно дрво, а његово једно јуне

— те(к) га је пустио у говеда, и није га прије пусhó у говеда него тај

дан — и оно јуне дође. Вако-е једна ливадица д-оне Неретве, и она међа

како-е Неретва ископала ону земљу. И она јte) Неретва изашла според

öнбм међом овамо. И оно му је јуне дошло одуда на ону Неретву да пиe

воде. А он се побојб да му оно јуне не угази у Неретву па да га не однесе.

Он мени виче с онога дрвета: "Хусо,“ каже, "врати ми то јуне! Са-ће

скочит у Неретву па ће га одније(ти) Неретва.“ Ја му кажем: "Како ћу

га, бола, вратити? Поплашиће се од мене.” “Неће“, каже "Хај ти њега

врати!” “Не смием“, реко, "богами. Оно ће скочит у Неретву и однијеће

га.” Велика Неретва бјеше у пројеће. Курла она Неретва од брда до брда,

што ми кажемо. Па река ја: "Шта ћу му?“ Каже: "Дођи полако за њега

па га повуци за реп.“ А ја — сјетио сам се шта ће опет бит. Ја полако

послушам њега, дођем д-онога јунета. Оно пие воду. А ја уфатим за они

реп, а оно јуне скочи једно пет метара анамо у ону Неретву. А поче Сали

Бурек да кука: "Кукујему!” Било му име, оном јунету, Крилава. Женско-е

било. "Ај, куку мени, моја Крилава! Ај, куку мени, моја Крилава!“

А они чобани с ону страну чују да неко плаче и неко виче нeшта. И

öни како су погледали у нас, они виде оно јуне ђе га носи Неретва на дб,

И они све гледају то. А он брже-боље сађе с оног дрвета, па дол поред

воде оба потрчимо да видимо да-л-ће га неђе принијет крају. И ми дол

потеци, дол крај Неретве. Нема га богами. Отишли за једно сто педесет

метара крај Неретве. А они чобани виде да ми иђемо крај Неретве и

тражимо га. И они нас дозивају однуда. "Ено га“, каже, “болан, доле у

онијем јехама. Уставило се.“ -

Ми дол потеци крај оне Неретве, потеци, ка дол међу оне јохе, вода

га нанијела и вако му главу углавила међу двије јохе. И она га Неретва

засукала вако, оно јуне грца, скором се удушило. Није се још удушило. И

ми брже дотрчимо туј И шта ћемо? Не моремо га кутарисати. И брже за

ону сјекиру и ону једну рачву удри, удри. Осијечемо ону рачву и онда оно

теле уфатимо за уши и извучемо га вамо на сухо. Извучемо га из воде. И

они ти Салих почне — загрлио оно јуне — почне га љубит: “Благо мени,

моја Крилава, ка-те ја спаси, ка-те ја живу спаси!” Е, нејсе, тако извукли,

смиали се ми касније како-е то све се одиграло.

Куртовић Хусо (1930) из

Дољана, Бјелимићи

13. Све смо то ми... Није ниђе радио на послу. Сељак нема ни посла

нит има земље. И ми смо то некако радили те ткала ја ћилиме, те ткала

оне... Свашта. Нешта и продавали и тако смо живили. И тако смо и ђецу

имали. И ондал, богме, тако све: деверај, ради, деверај, ради, ткај оне

ћилиме и, богме, заимасмо мало. Мало почесмо öво. Ово је све узето, то

доли. И њива. Ово, све смо ми то узели. И то није био на послу.

Богами сâмо ради. А ради и дан и ноћ. Ми би умјели, ујтру пијевци
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пјевају, а ми нисмо још заспали. Тучемо оне орахе. Застри прозор. Купуј

бвце па кољи, па месо осуши па продаи. А вуну прерађуј. Носи у Мостар

По двадскила вуне, па обој, па ткај оне ћилиме. А нема, онда ћилима

није било, знаш. Па продаи, мој брте, по Јабланици доли, по Сарајву, по

Коњицу. šно ти стана. Бацила га ђеца сада.

Хоџић Аиша (1921) из

Разића, Комска жупа

14. Како? Фино богме. Отиђи ено гори у стијене па-е нађи у-нијем

хомарима, па ш њом буди док се додие, па опет тако, па док се договоре

некад. Па се доведе, па седмицу дана не смијеш гледат у њу. Не смијеш.

Крће се о тебе до свадбе ко ђаво од крста. Крће се.

Свадба старинска буде. Људи се искупе, сазовну се. Коњи. Свадба кад

је, сватови, коњи иду, коњеници, сватови. Неђе буде хи толико, буде по

дваес и пет. Зависи од могућности домаћина. Јес. Ја сам ишо у Невесиње

неколика пута, и с коњима, и прес коња. Ја. Јес, по свадбама. Ујутру кад

се устане, била трка. Метне се кочија и ондара се сравни ко ће тркати.

Да му се доручак ако хоће. Потеку се. Однесе кочиу, кошуљу однесе.

15. Има, брте, сам сусрио се с међедом, а јесам и су шеснесвукова.

Јес. А нас је било седам-осам. Ето. Ишли, брте, ми из Бијелог поља

оздала до планине, носили духан. Био ти је даиџа, Ибра. Имали смо

трбе коња још. Али капа расте. Богами ка-смо и угледали, мјесец је ко

дан. Ноћ је била. Али џаба-е. Нас је страх било. Али, богами од нас

побјегли су. Било нас је седам-осам. И било трбе коња.

16. А богами најпрен шарвале сашвене и гуњци. Па ондара се поста

у моије доба раша, капут од раше, капут онај, чакшире. То-е сукненб

одијело. И није давно постало ово. Ја знам и у нас најпрви је Хусо купио

капут, то-ви танки. Фес већином, хопанци већином, ови ћусалаши, опут

њаци. Ћусалаши се звали. Čде и у Сарајво, отиђи у Високо... Čт коже.

Добри су опанци били. Čбојак и чорапе на ноге ко-е имо. Ако-ј имо

шлапе... Моије доба били су напрешњаци. Ја, натпрешњаци. Ја, ево довле,

само озгар. Ко-жена није било опанци исто, опанци ко-цура, старинска,

чоечија кошуља. И касније постала кецеља, котула. А оно до паса што-е,

ја, сукна, како ли-е рекнете. Онда се и звала котула.

Елезовић Хусо (1914) из

Рибара, Комска жупа

17. Једна жена имала једно дваес коза. И долазио међед гори у козе и

расплашио хи. Козе долете кући, а међеда јарац отисне низ једну велику

шуму, доле према Ракитници. И дошле козе, нема јарца. Дошла она по

менс. Ајмо га тражити. И отишо сам ти ја са њом тамо. Јамио сам кера

јали велика-с шума. И низ једну шуму, нађемо јарца у једноме долу под
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једнијем кладама закопана. Пола га изио. Закопо га у земљу. Пола га

изио, а пола он закопа. И онда требам ја да добави се комисија да види

да-е стварно изио медвјед јарца. И због чега држава-е заштитила међеда?

А онда држава што међед направи штету, то држава плати. Ја сам јарца

свезб у жицу за рогове и однио га на једну стијену и и(3) стијена га објесио

доли низа стијене да га не мере међед дофатит. Свезб га гори. И међед

је дошо одма ону вече да би га дигб, али га није могб дигнут, него-е све

бацб... Баш је комисија гледала то данас. Бацо-е велике камење озга да

би га оборио. И онда овај власник јарца повуко гори жицу, извукб јарца

и комисиа је видла да га-е међед убио. Направили записник и јарца све

плати чоеку.

То толико ти могу казат како се догодило.

Шпаго Ибро (1916) из

Кашића, Комска жупа

18. Болово сам два пута тифуса. Болово сам ја, Ибро, кат си ти

служио. То сам болово први пут. Болово сам други пут сад кат су пар

тизани кренули овуда. Они су донијели, они су. Било-и је тифусара, ја,

колко год хоћеш. Нијеси могб сачуват. Велики је број овђе болово од таки

велики болбва. Мораш му наћ и собу. Ти у једној соби, они у другој. И

тако. Čнда на оном појаду није се могло то среди, рецимо, да се заштити.

А мале су кућице ође биле. Са-су мало више. Та-су биле мале кућице.

Али, морали су се и тифузари да смјесте неђе, знаш. Морало је. Велики

број људи.

Добие се ватра. Ватра, ватра, ватра неколко дана, онда касније и не

знаш ништа, разумијеш ти. Слабо ишта знадеш. Од више ватре опанее ти

свака длаказ главе, косе. Е-вако само остане, вако. Два пута-е то мени

опало. Порасте, порасте касније.

Шпаго Мехо (1903) из

Кашића, Комска жупа

19. Мацић Хамид, дваес прво годиште, шесет и четри године. Нима

ло, нимало школе.

Ја би њему све причо: и шта, и како, и куд, и свој доживљај, и све. Па

не знам шта би ти причо. Никад се препадб нијесам. Што ћу се препадат

ка-ће побјећ од мене? Само сам се ја бојб онога што неће од мене побјећи.

Што бјежи — тог се ја не боим.

20. Јаране мој, сијели се, пјева се, шали се. Све могуће се ради, оно

што ваља. Имамо Бајрам, имамо сијела, имамо такије теферича финије,

пристојније. Шалимо се, пјевамо, све могуће. Ја. Веселимо се.

21. Нит ми је доктуер некције ударио. То-е махнитоштиња. А никад

болово ништа нијесам. Па шта имам? Немам мало јуче сам се родио, а

шесет ми и четири године.
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22. Она је мене зијетила колко је могло и ногам, и рукам, и језиком.

Ма љутила ме болан. Знаш шта-е наљутит? Кад се жена ражљути, тб-е,

значи, има-на ријеч злет. Ја.

23. Па то ти је већином било како ти родитељи одреде, једног оног

времена. Не да ти се оженит, ве-оклен он хоће, па-е ти волио — не волио.

Јес му бриге. Некакав сој гледали... А данас јок. Čни сами и уговарају

и деверају.

Мацић Хамид (1921) из

Дубочана, Коњиц

24. Ја пошо јеннога ћбрава и саката да оженим у Херцеговину. Каже

ми један што брие:

“Били отишо у Херцеговину?“

“Би ако би ме до смрти бриб.”

Каже мени: -

“Бријаћу те док сам жив.” Дерво ме Рагић каже: “Ја ћу те брија,

Абиде, док си жив, само хајде у Херцеговину, ожени нам овога Омера

Крупалију из Дујмовића.“

А ја кренем ш њиме у Херцеговину тамо прео своега равнога Загорја,

па дођем Хусу Креху.

”Мераба, Хусо!“

”Мераба!“

А лежи му жена на постељи. Ја, каже:

“Да га ико стио, не би га овде Абид Вилић довео да ожени.“

Кажем ја:

”Добро, ја ћу ићи овдале.”

Нејма ње да избиá. Носи харар и врећу. Метала тамо овцама и

козама.

"Хоћеш ли, бона, што си рекла? Ево, ја сам изишо ш њиме да га

оженим. Нема никога, него сакат у јену. има сестру.”

Каже:

”Сачекај мало.”

Ја се побојб себи да ме не убију Врховљани.

“Хајмо“, реко, "у Глуа, у нане тамо.”

Има Џевлануша нана. Тамам.

"Ал доћу у дванес сати па ћу те водит за Поље, и за Честаљево, и

Врховине, и Зелумиће.
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Каже она:

”Немој само раниe.”

”Добро“, реко.

Кренем ја, "Хајде, Омере, устај“ Каже:

“Куда?“

”Да идемо.”

Кад осто он мени спавајући. Јамим ја... Снијег до врата. Кренем

тамока. Еј, еј, Омере! Нема га. Куку, јес погино Милиција ће ме

притворити. А она плаче.

“Уј, куку ти је мени! Ку-hе мој бабо?“

Кажем ја:

“Шути, сна, шути, ђути!”

Čна пошуће, а ја:

"О, Омере, о, Čмере, о, Čмере!“ А он горика на Трескавици, на Бари.

"Шта је болан?“

"Хајд амо!“

“Не смијем. Јамиће Џекман пушку па ће ме убит.“

. Плаче млада. Дођи Čмер. Снијег пада. Јој, куку ти је мени! Кућу?

Идем у Поље у Бибе, тамока, па ноћим.

”Мала, имаш ли мало хљеба?“

”НемаМ.”

Турила у љевак да пече. Сачекај. Потурила малежна цурица шћенлу

под ноге да види је ли јој печено. Хороз“ пјева. Čмере, скачи.

“Хајде, млада, са мном.”

Па у Љуту у Муја Бублина. Нађем Пашанина брата.

”Дај ми, болан, ћебе, погинуће пред Трекавице ми млада.“

А он мени га скиде збешике.

"Оставићу ти га код свасти: или Нуре или Пашане.“

“Добро“, каже.

Ја кренем пред Трескавице. Имо сам један колач папрењак.

"Млада, мореш ли ти, па ћемо разноктат све трое? Само овде ћемо

изгину. Никако.”

Заврати ноге, овај, димије до“ загази снијег. Видио сам да ће

прећ пред Трескавице на Пољице. Еј, пређо вамока. Куку ти је мени! Да

ли ћемо доћи јено? Хоћемо. У њег мете нога десно и лијеву. А ја:

"Омере, Омере Само за нама.“
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Ја за њом, она пред мном. Мијењамо се ја и она. На Пољице дођемо,

оборимо низ Узлум. -

У село смо дошли.

"Еј, ево младе, добре младе, како га-е шћела. Мили аллау!“ А сестра

му плаче. Каже дна:

“Хајд у кућу!“

Хоћемо, хоћемо. Тамо дочекали нас: јели и пили, више ову причу

Завршили.

*

Крупалија Абид (1922) из

Дујмовића, Трново

25. Јесам се сретб, јесам се срио. Јесам ја јео љеба у шуми. Нешто

ćеко за кола. Па сам јео љеба и оне сријемуше, оно цвијет, оно што расте

по шуми па се да јести. Čна дивља тава, зове се сријемуша, знате. Ја сам

то вако трго ćедећи. Једем. Имам чанак кајмака и сира, једем, кад нешта

ниже мене доли по-вом једном потоку чомпеља. Кад погледам, кад међед

ниже мене, нема ко до-не штале. Уфатила мене јака зима. Међед Сикира

је код мене, али сам сам. Дубок поток, ниђе никога. Ја наједанпут... Он

све нeшта тражи, чорута, рови, неку траву тражи, рови, једе. Помало једе.

Виђо ја. Е нема, мене уфатила зима. Ја сад морам алакнут па шта буде.

Јамим сикиру. Оно онди један пањина сува, ја у ону: буб! Не оштрим,

нег оним. Буб! А међед сину, мој брате, а ја онда: Хо! Побјеже. Све оне

буквиће савија, оне танке. Бјежи, брате. Големо грдило. Јез, богами.

Кењић Љубо (1903) из

Ледића, Трново

26. Е, брате мили, свјески они рат први што-е био, знаш, па отац ми

отишб у рат, па био у рату. Није ми дошо, мајка ми умрла. Па, богами,

öнда, брате мили, бијаше јенна жена удовица а он удовац па-е узе. Ал

öпасна жена, маћеха, брате, ко маћеха. А, мили брате, дане, године —

никад прав ниси могб бит. То да ти рекнем код ње. Никад, брате драги.

Па провео и велику патњу, знаш, велику, велику. Ако ниси донио дрва,

нема ручак, нема, брате. Еле, живио тако рећи ћемо док с-могб. Нека

ме тражи да му чувам јањце. Мало и сиромаштво, а друго и маћеха није

добра. Па сам онда, те негди и чувај, те... Ма волио сам се ја, болан,

најес, мени није ништа на дуњалуку било ко најес-е. Не да, брате, а

нема, а и не да. И нема, сиромаштина. Па онда, мили брате, провео то

неколко година, онда њезинога брата отишо у најам. Знаш што-е најам?

Па девет година. Па наком девет годин идем кући. Е онда, мој брате,

дошо агиран. Еле, и чувам онда козе. Увече богме не бијаше неколко хи.

А прије су неколко изјели вуци, двије. Ја дрва нака сабирб. Нема кући.
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Дрва донијет. Изјели вуци двије козе. Ја мислим јопе и оне су, мајку му.

Вратио се тражит. Ноћ.

Мехмедагић Хасан (1913) из

Гаја, Трново

27. Овде су они нашли, затекли још те Влас. Нијесу отишли. Остала

била једна цура, било дванес година. И она-е долазила овде код нас, а

удата-е у Ледиће. Из Требечаја она удата у Ледиће. Из Требечаја она

удата у Ледиће. И наске пита, горе за Вратима нека јба има, бога питај

колко, пита да ли је та јба још ту у животу. Она за Вратима. Кажемо.

”Jесте.“ Каже: “Наске је мајка три родила под оном јоxóм у ова доба.”

Купило се, косила се трава. И каже: ”Замотала нас у оне прежине, прегаче,

у оно ткане ко сад ове кецеље То-е од вуне ткато па оно има напријед,

има позади. То сте виђели ако сте били у Коњицу, у Прозору. Носе мож

да и сада, не знам. Она каже: "Замотала нас у ону прежину и донијела

овде кући.“ И она каже: "Ка-су наши овде доселли, деведесеторо говеда

су доћерали из Јањића. Сва била бијела, све једне длаке. Нису ни црна,

ни шарена, ни зелена, него све потпуно бијела“. Каже овде — две се њиве

зову поткуњице — уфатио-е, бива, мој отац Вукашин и Коста,рођак му, и

Неђељко, онога Николе син што сам Вам причо да-е долазио овде, и он

— уфатили да бру. А у нас се прије орало с онијем ралима. Не знам да-л

сте чули кад за та рала, дрвена рала. А овде су дошли да бру с плугом. Па

они волови неће, јербо кад ору у ралу, не иде-ном браздом, иде орањем

во. А они волови не умиу, неће браздом, па ономе правом волу ставили

приузу на рогове, па Коста водио онога првог вола а мој отац Вукашин

гони, а Неђељко држи за плуг. Čна им показивала како се с плугом бре,

з дрвеним. Дрвени плуг био. И она им показивала како се, каже, брез

дрвенијем плугом.

Мојевић Раде (1914) из

Пендичића, Трново

28. Са женом, је ли, садана није мого никако се да кутарише. Контро

вазда ш њимена била, контрала. И садана он, шта ће ти, знао тамо на

некој њиви својој да има јама. Ја. И сад је он отишо тамо да бре, а реко

њбј: “Немој ми доносит ужине данас.” Није ни подне ни близу, а ево ти

ње — помоли се са ужинама. А он ти тамо лијепо масиро ону јаму - оног

грања пометно по њој. И понио неку деку, химбуљу, шта ти ја знадем

и прострб по-номе грању. И како угледо њу, прићеpб волове тамо ближе

оне јаме. И она око оне деке, имбуље, шта ли је било. "Немој, бона. fто,

каљаве ти ноге“, каже, "закаљаћеш ми тамо ту деку.“ А она заиграј се па

скочи, а оно грање пукни под њом, па маче у јаму. Ја.

И ништа, пушћа он волове и кући. Ноћ дође, ђеца крмаучу: Ђе-е,

бабо, мама? Ђе-е, бабо, мама? Ђe-е мама? Мајка, нана? Ја. Цијелу ноћ,
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каже, не увлаче језика у уши, не престају, све: Ђе-е мама? Ђe-е мама? Куд

је отишла, ка-ће доћи? И мени досадило, и ујутру ти он јамљаше штрик,

и јами један берач, крошњу — како било — и иђе тамо да-е види: ако буде

жива, да би је довео ђеци. И тако промислио, ондара да бн главом преко

свијета, а да она остане ко-ђеце.

Тамо над ону јаму спушћи ону крошњу, спушћо, спушћо, кад нешта

затегне у крошњи. Кад он извуче, како ће гори на вр да извуче те јаме,

кад“ наткучи се, кад кажу неки ђаво, џин, шта ли, у крошњи. И он отијо

да га поврати, да истресе опет, а доле он: "Немој“, каже, “честита ћу те

оставит. Нешто међу нас долеће. Била су нас четверица, не знам шта би

с оније, а ево ја остадо. Међу ногама брадато а на прсима мудато. И

èво ти шћап. Ја идем у царску шћер. Нико-е излијечит не мере него ти с

овијем шћапом. Ка дођем, ошини је и завичи. Излази! Ја ћу изаћ, а она

ће остат. А богме како знаш ГоДИ сe И да останČШ честит.” Já.

И богами тако и било. Е тамо он ти лијепо оде у ту царску шћер,

а он ти, је ли, од кафане до кафане и чује: оболла-с царска шћер. И

тражи-jб-лијека и код хећима и доктура, и свукудана, а лијека нема. и

он се изговори неђе у кафани: "Е ја би је могб излијечит” Čдма неко

одлети тамо цару. Царске те слуге долети, јами га и ш њим тамо. И

тāемо дошо, али рекб му цар: ”Ако је излијечиш, вјенчаћу ти је за жену.

Направићу ти вилу као и у себе, и бићеш ми мурсаиибија.” И бог ти дао,

оде он тамо.

Кад отвори ону просторију ђе-е она тамо, кад она пут њега, псује,

сује, не зна се шта не ради. Он дочека на вратима па-е ошине онијем

шћапом. "Излази!“ — каже ономе ђаволу. "Излази!” "Едобро, иђем ја сад

у краљеву шћер, али немој, да се нијеси преварио. Ето, могб си честит

остат ако-с умио. Нембј тамо да долазиш да ме дираш. Ако дођеш, на

мјесту ћу те прекинут.“ Само пухнут и прекинут га. И наредио се, и

садана оздравила, и вјенчo-е, и вилу му направио, и ђецу превб. И то све

било, али клинац, оболла краљева шћер.

И садана чуо краљ да-е та његов зет излијечио његову шћер и неми

ло благо дâе да му спреми тог зета не би ли његову шћер излијечио. И

богами садана цар обећо, је ли, краљу да ће га спремит. И сад нема то.

Али садана шува како му је рекб да ће га прекинут ако га буде тамо доћ

изгонит. И, овај, отишб, али смислио се шта ће, како ће. Ајде, иђем, па

на божи изгбал — шта буде. Ја. Дошо тамо, је ли, и опе с ониjeм шћапом,

исто ко и она царска шћер, је ли, нако ко ђаво у њој. Ја. Те ошинб.

”Излази!” "Јесам ти реко да не долазиш?” “Ma čно она из јаме, болан,

изашла па тражи и мене и тебе, па дошо сам да ти кажем да бјежимо из

ове земље. Нема нам стањка у овој земљи.“ ”Па куд, како?“ ”Нема нам

стањка, него у море, у денис.“ Ја. И он сину отален у море. Како тамо,

више никад амо. Добио код краља злато, од овог вамо. Е тако.

Рамић Рамо (1909) из

Брђана, Коњиц
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29. Све то ја знам. Славило се-е док је било старина и вакат, свак је

све редом своје славио. Сад ми славимо — ја ко Магазин — ми славимо

Светога Димитриу. То је бcми једанести. Онда Шиници славе Светога

Николу, а Лојпури исто славе Светога Николу. Дувњаци славе Јована,

Јовањдан, ови Берибаци. Ето, то ти је о-тије нашије.

Слави: увече, очи славе, припреми се, ујутру дођу гости, жегу се

свијеће, изнесеш један колач. Ваљда да ти је то познато. Он је ишаран,

са некијем залијепљен истијем тијестом, шаре су тамо метуте по њему.

То стопањица среди, скува и они који тако — ми га зовемо долибаша —

који је у кући стари, та за столом, и он преломи та колач, и пољуби се,

и руча се. И то ти је све слава. Ето тако.

Е Божић се прослава. Осијеку се бадњаци, то су растови ти били, и

наложе се на то огњиште. Брав се натакне: свињу, ован, нејсе, на ражањ.

Испече се уочи Божића. И ујутру дођемо, и то један другоме пријеђемо,

честитамо, ручамо, пријеђемо један другоме. И тако, ето ти.

30. Имали смо у кући четерес шес особа. Ми смо живили у једној

великој заједници. Имало нас је у кући четерес шес чланова у једнога

домаћина. Имали смо огромну стоку: по триста овце, по стотину козе, по

тридес-четерес говеда и коња. Тридесет друге смо се подијелили напола.

Два брата била, подијелили се напола. Имањима смо имали, добро ради

ли земљу, стоку продавали, од стоке се бранили пореза, осталије ствари.

Све тако Čнда-е почo, четересет... заратило се, поклана стока, отјерана,

издијела се. Данас је тај живот тако: дало се на предузећа, дало се на

посб, нека старина, вако ко и нас двое, остало највише, неко држи кравицу,

неко не држи ништа. И тако се живи. -

Магазин Илија (1900) из

Шепа, Коњиц,

, 31. Ишо ја нанамо, видиш ђе-е оно жито крајње, пошо ја за Коњиц.

Имо коња. Кад преда ме вук, испред мене налеће, само што ме није репом

овуд ударио. E-ха, č-ха! џаба ти је акати. Е-ха, e-ха”! Шта ћу јадан

жалостан? Одма пролети страга па за коња, за реп држи га. Шта ћу,

мајка му жалосна? А ја имо они пас око себе. Отпашем они пас и свежем

коњу за реп. И ја ондар иђем напријед, а он до паса па не смије диље.

Облети, па испред мене, па оће мене. Е шта, како? А одонуд попут мене

оно жвале развалио, е-лике, зино, чини ми се. Ајд одма вако горе“ ногам

да на ме, а ја шта ћу у ономе страху — ћмб вако влико клипа у руци — a

ја дочека па му смјери уста. Па ја упри, упри, а док он се поче спушћат

дöли:оп, оп, оп. Паде мртав.

Хебибовић Ахмет (1900) из

Чуховића, Коњиц

32. У селу Лукомиру у присашња времена, има неколко година, дес

-петнес година, у нас се коњи навадили у жита, у јечмове. И ми пошли
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да чувамо те јечмове по ноћи, и ја, и још један Салко. Кажем ја њему:

"Одоше коњи у жита.“ Каже он: "Нијесу.” “Јесу бола. Ај устани да иђемо

виђет” И он са мном устане и ми гори. И ми изашли гори да гледамо

коње. Гори обишли његово жито и овога Ибре жито. Нема. Ајмо да

видимо код мене. Гори ми дошли код мога жита, кад негди коњи све: фр,

фр! Кажем ја њему: ”Ево коња у жити.“ Каже он: "Нијесу болан.” “Јесу!”

Ка-се угледа ватра код коња, шибица, фајцаг, шта ли је. А опе једнако

коњи оно жито гризу и фрче. Кад ја њему кажем: Болан, оно-е лопов неки

довео кoње да нахрани.“ Каже он: "Није.“ Реко: "Јес, богами. Нембј ти

се вара па се засмија, ја ћу њега сад препанут.“ Каже он: "Не мереш га

препанут.“ "Са-ћеш виђет”. А ја за једну ону стијену па доли дрмнем од

ону ледину. Ко ноћ, она ледина дрмну, оно јекну. Кад он пође озгар, а

ја опе стијенбм, па се наћућулим као међед: Хму, хму! Мрмљам, а чоек

öзгар иђе једнако, а ја опе стијенбм под ону ледину. Опе оно. Док коњи

се почеше плашит, све коњи: фр, фр. Фрка и стаде на нос, а ја једнако

за њим: хму, хму, а стијенама бацам се. И чоек преда мном бјежи и

поче викат. "Охо, охо, охо“ А коњи вазда: фр, фр. А ја летим за њим,

тамо гонио га читаво. Док он гори, један се пројави чоек. Каже: "Иа,

иа!“ Поче, ја, даље хакати, мисли вуци, оно као по сељачки каже: Хо,

хо! А ја једнако летим за њим, а коњи да пришам буду, фрче на нбс оно,

да се отму. Ја. Каже озгар чоек. "Абиде!“ "Шта-е, болан?“ Каже: "Арифе,

болан!“ Каже он: "Ахае?“ Каже: "Ено међеда, гони ме и(з) Суљина жита.

Ајмо га гони“. Вели му Ариф “Јадан био, не знаш ти шта-е међед. Бјежи

кући, убиће и тебе и кôуње!” Ја сам њега доћеро до у његову кућу. Он се

укéњó.

И сишо-е вођека да врше у зета му, па му казала онога мајка што-е

био са мном да смо га ми препали. И ондар он шћедијаше са мном да се

туче. Ја, за пиштољ, да се туче са мном, Ја кажем: "Ај слободно, опробај!

А знаш ти ка-си ти мога хороза убио?” Убио ми вође хороза у житу. Каже:

“Знам.“ Он се онда засмиa. Реко: ”Ти си мога хороза убио, а ја сам тебе

препо. И један један.” Тако-е и остало.

Чомор Суљо (1930) из

Лукомира, Коњиц

33. То је љети било. Испртљало се гори на Градну. Давно било

кад-нб Халил Лескија побјего и-затвора, у шуму. И био је он е-овдека

цијело љето. И чували се млини, водењаче оне. Чувало се због њега, због

лопова. Он је тамо живио у пећини, што ти кажеш, и он је, онај, доносио

брашна из млина и тако се даретио, издржаво се. Умрб-е. И буразер ми

је чуво млин доли на Ракитници, ето ђе ти каже Авдо - на Ракитници,

на ријеци, ријека се зове. Има село Ракитница а и ријека Рактиница. И

на Ракитници је наш млин био. И мћ, вако прољеће, ко оно озељењело

све - трава, пројеће, све — трава, пројеће, све озелењело. И међеди се

показивали, међеда је било, показивало се. И... имо сам је"ну малу ону
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Раху што-е умрла. Дијете је она била, мала је била, па како би ти казб

десе-дванес година. Па тако, десетак година, ćећам се ја. И буразер ми

је чувб и вако испрва. И он... некако му падне пут у Босну да иђе. И

мени вели кад је пошо у Босну: "Отиђи, Бајро, док ја ћзиђем, коју вечер,

причувај и млин.” А далеко-е то, има из Градне, има по сата, има сат.

Нема — три фртаља сата. И каже: "Отиђи, причувај млин.“ Сам мислим:

ка ти смиеш, па смћем и ја. Ја сам био тада и слободан. Ајд.

Он отишо у Босну и ја увече пођем. Хајван дошо кући. Мрак, акшам.

Пошб. Дошо хајван и ја пођем да чувам млин. И вели ми ова што је

невјеста за Салком, каже: ”Нек иђе и ова мала с тобом Раха, нек иђе,

обичније ти је.” Шта ћу? “Нек иђе“, каже. Па хајде. Поведем дијете. И

Böди, таман води“ сишб у село, мјесец обаса ко дан. И све ја полако ж

ђететом ајд, ајд, у млин сиђем низа шкрипе доли“. У млин сиђем. Сишо

у млин и сад би ли ложио ватру, не би ли? Ма нећу. Имам луча, имам

шибицу. Нећу. Кревет је одма пред наћвама ђе брашно пада. И ја легнем

на они кревет, и леже дијете. Да ткажем слободан сам био, али све ме

шуxва узимала. Знао сам да ће ме нешто обасути. И ка-сам, они, све ми

се дријема. Мала заспа, дијете заспа. Мени се дријема, али не смием

да засппм. Не смијем па не смијем. Све отимам се, али џаба богами.

Али очи се затворише. И једанпут превари ме, заспа. И цигара ми вако

у руци и, како сам заспо, цигара пала.

Деве"pó, деве“рб — колко сам девеиро, не знам. У сну сам девеиро

задуго. То се и мени све то причињавало у сну. Помолише... помали се

један брадоња. А то су вале, само има пут кут пролазиш у млин испод

оније греда. То је кањон Ракитнце, врх кањона Ракитнице. Отале кањон

наставља стрмо до Неретве. И тука помоли се, помоли се један брадоња

мени на врата. Ја у сну све деверам, спавам. И помол-ce. "Здраво, друг!“

"Здраво!” “Шта ту радиш?” “Ево”, реко, "чувам водењачу, млин.“ Каже:

“Знаш ти ко сам ја?” “Шта ја”, реко, "знам ко си ти! Ја не знам ко си ти.”

И он ми се казд, анемо он, Смајо. А брада — ево. Смајо, башка Топал.

Каже ан“мо он да-е Смајо. Брада ево, бијела брада.Па реко: “Нека си.”

“E,“ каже, “слушај, неколке ћу ти ријечи рећи, ал добро упамти шта ћу

ти говорити.” "Ајд”, реко, “де.“ Поче он, нејсе, каже: "Са ће наша једна

силна овуда војска наљећи. Имаћеш нешто да видиш. Ал добро отвори

очи, гледај шта ће наљећи.“ Ја завика: "Добро.” И он отале оде. Čде он.

Реко би није ни замакб,ка-женска се помоли. "Здраво, друг!” “Здра

во!” “Шта радишту?“ ”Ево, чувам водењачу.“ Каже: "Знаш ли ко сам ја?”

Анамо... "Не знам, шта ја знам ко си ти.“ И она ми се каза Бисера. Ај

добро. И она ми неколке ријечи исто ко“ и они брадоња, неколко о тој

војски... поче-м- нешто то млатит. Каже: “Добро отвори очи, види шта ће

Наљећи.“ И дНа оДе.

Реко би није ни замакла кад, мој брате, војска. Их! Имо сам просе

ирити. Војска наљезе. Али војска! Ма не треба ти... Све у зеленијем

аљинама, зеленијем. Све пот корак. Пјесне, тасови. Оно пот корак како

иду, све пот корак, све тасови млате. Пјесне. Све тасови. Е богами, они,
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све реко би отуда против мене, али неће на ме. Покрај мене све пролази.

Никад оно проћ. Ма никад проћ, ко силна, синна војска. Синна. Те

öтале ото прође. Е, ја све то ала у сну деверам.

Кад помоли се опе брадоња на врата, други брадоња. "Здраво, друг“,

мени рекавши. "Здраво!“ Каже: "Шта ту радиш?” “Ево, чувам водењачу.”

“Знаш ти ко сам ја?” “Шта ја знам ко си ти?“ Анамо он Топал. Топал. И

брада исто и у њега. "Ај“, реко, “нека си”, њему рекавши. Е, то, каже...

Неколке ми и он исто баци ријечи: “Добро слушај шта ћу ти рећи.” И тако

он мени проговори неколке ријечи. Каже: "Гледај, отвори очи добро.“ И

он то изговори. Нестаде га. Оде. Није, реко би, замако кад исто женска

опет, исто друга. И она ми се-е казала именом. Не знам јој имена како-е,

ето нијесам се ćетио. Само сам првијем се ćетио, и Топалу, више нијесам.

Е, шта ћу ти даље да набилаХам? Трћ се брадоње измијениле и три

женске. Све се тако говорно одржавале. Све оно замакни, оно друго до

ђи. И поновно. Е кад је овај, ова женска за Топалом дошла, казала ми

се именом. Каже: "Са-ће наша силна војска, силни коњаници. Имаћеш

*** да видиш, али добро отвори очи, гледај. Добро.” И она изговорила.

дč.

Кад, мајка ти жалосна, војска све на коњма, све на коњма. Оружје,

коњи... свакакије — зекастије, црније — све одонуд мени, све мени. Како

öднуда, на ме, па ја у сну оно рукама вако, у сну оно рукама вако отиску

јем, шта ли. Шта ја знам шта сам радио. Ма па ћулла згазит ме и готово,

ма згазити - није друге. Па не морш се убранти, не мош се убрант, тако

да ми је тврдо дошло да сам на јави, да сам скочио и на јави сам ето

отворио очи и гледо. Ето, на јави су ме напали, ето у сну све деверб, а

на јави сам се авертио, и они су ме напали. И ја сам деве“рбдевето,

једва то о себе одбио. Ма ето једва, ма само што ме нијесу згазили. Ето,

згазили и готово. И ја, ка-сам то о себе одбио, ја сам се добро и препб.

Вас сам ја стријепио ко јасиков лист, добро се препб. Дијете спава стално.

Ништа, немам појма ни о ђетету, ни о каку, само се о себи забавио.

Кад трећи исто дође брадоња, и он ми то исприча нешто... Њега

нестаде. Женска дође и она ми мало, неколке ријечи. “E”, каже, "са-ће

би(т) свашта. Наљеће та позадина. Свашта, имаћеш шта да видиш.“ И

баш сам и видио. И онда кад је та позадина наљегла, ма хајде — шта

ти није било котлара, Цигана, ђеце, жена, ма хајде, па све голије, да

извину ове женске главе, свакакије. Ма ћмб си шта да видиш. Ма не

треба ти питт. Ма па ћулла мене истргати, није друге. Истргати. Готово.

Ма ја сам више ето тако изнебушио, ја више за се нисам знао. Само што

сам учинио при о трагу, ка-сам вјећ видим, притужило ми, ондар сам

завико. Еј, реко, јалла моја мајко! У јави. У јави сам, на јави сам био.

Јалла, реко, моја мајко! Ето, нисам знао више ништа. И како сам то

учинио, дијете крај мене лежало, ја само што сам дијете вако сподбио и

задрмо га неколка пута, док дијете: Хм, хм, хм! Како оно завика неколка

пута хм, хм, ја реко — Раха јб-име: "Рахо“, реко, "устај!” Док сам је

растријезнио, па сам... она скочила оно на ноге, и диго је. Ја диго је. И
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отвори очи. “Шта-е”, каже, — оно братом ме зове: "Шта-е, брато?” Реко.

“Ништа, устај!“ Како сам ја њој завико, ништа, устај, наједампут је свега

нестало. И тука сам ја мало сио и душу повратио.

Bjeh дошо до умора, душу повратио. Е, дијете хоће опе да спава. "Ај

демо“, реко Мјесе{ц) са дан. Каже: "Куда?” “Ајмо кући.” "Убиће нас“,

каже, “братац. Ај, брато, убиће нас међед.” “Ма хајмо кући!” Ја сам пошб

кући, да ти кажем, па мјесец је био... која су доба ноћи биула, не знам.

Море би по ноћи, иза по ноћи — туда-е било. Крено сам из тога млина,

èто зна ове људи колко-е изаћи из млина до е-води, ја сам ишо толико ис

тога млина довле, жене с попаска слазе, з Градине, у село. Ето, ја толико

сам ишб из млина довле. Ма ето толико сам се ја испрепадби изнебушио,

ја пе-корака нисам мого даље, и седи. Čеди. И дијете ми хоће да заспи.

Ја опе хајде, али само ногу мимо ногу. Не могу никако да корачам. Не

могу да иђем, умрле ми ноге и готово. То вас ја стрепим на ногама,

препо се. И толико сам ишо, ето кажем ти, море-би три-четри сата, ако

нијесам и пет, до е-водика амо. Нема море-би по сата отале изић овде,

али ја сам ишо толико док сам е-вођеи изашб.

Бандић Бајро (1916) из

Умољана, Трново

34. Има, тамо пише и дуд, црни лист, и од дивије крушке лист

исто за шећер, и то је добро. Па ја сам мало набрб дуда, сад варим баш.

Одредио сам сад једно четрес дана да пијем боровницу сваки дан, да

видим како ће изгледат, јербо ја осјетим одма ако је он већи. И ако

пијем два-три дана, ја осјетим одма да ми је лакше. Осјетим стварно,

овај, боље видим — једно, друго - мање мокрим. И баш сам сад одредио,

о-трећега сам наставио вамо: четрес дана ћу стварно пит. Касим је набро,

а бн је сад најбољи, у јулу и августу је најбољи боровњак, најјачfi.

35. Čни мене дијерају као Бошњака.

36. Називи неког посуђа, називи неки ствари — то ти је... Они зову

лоњfће, а ми зовемо лонац. Ми зовемо брдак, а неко зове бардак. Брдак,

ја, онај за воду. Па онда ђyгум, ибрик: неко ибрик, неко ђугум. А чак

има разлике између ђyгума и ибрика. Ђугум нема онај хепек што пије

се, а ибрик има Ђугум има само ручку што се носи и озго што се тоћи

вода, и поклопац, а ибрик има и онај цијев што се пије вода. Има рецимо

ђезва. Неко каже ђезва, неко каже шербетњак. Имаш ти тога. То су ти

те, овај, како би казб, говорне разлике. Неко зове филђан, а ми зовемо

финђан. Које је правилно — ја не знам.

Шарић Расим (1932) из

Вуковића, Хаџићи
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37. Па у нас се коси сијено, зовну се косци. Прије млого било више

косаца. У мене је било по четерес и два људи, четрес и два човека дођи

ми у мобу. Ја би то враћо и тако њима. Па с-онда настави весеље увече.

пјесна, овај, пече се брав, тако. А ваљда се зна ко-е тамо козбаша први,

изабере се тамо мало кои је најбољи, највредни чоек, и боље коси. И тако.

А има мјеста: иде најстари чоек па макар и лошије косио. Ево, шта-e

Брадна: у њиá тамо већ стари чоек — да му је осамдес година - бн иде

први. Нема што слабо коси. То се као поштива стари.А код нас већ у овом

мјесту није, него ако мореш — коси, меће те првога. И тако идеш. Јес. А

коса се купи. Имаш косиште, направиш с оним дршцима. Руцељи, руцељ,

кука је руцељ. Има кука, има руцељ. (Косац) носи чутуру, носи белегије,

носи мазалцу — крпу мазалцу метне у дрво па су тим таре. Има у чутури

вода. Ја, отаре косу, па онда отаре травом, па онда дигне белегиу, брус

— како ми рекнемо. Ми рекнемо белегиа и су тијем се оштри. И онда

вришћи се. Имали би људи вришћи, и пјева се и, каже: Гони га! Бјежи! И

вако плашимо један другог. Ка-се заврши, ка-се полази ш њиве кући, онда

окине се пјесма. Косци пјевају, вамо маеспремају. Каже: Ето иду косци,

брже-боље дајте кафу, дај постављај вечеру, дај... Тако се то нариктаје

да то све буде готово кад људи улазе у кућу. Кафа одма, ракија, пошље

кафе вечера. Наставе се пјесме, сијели се докле-е коме ћеиф. Онда се зову

купјелце.

Шуваило Лазар (1921) из

Čџака, Хаџићи

38. Јесам, и по тринес комада виђо одједном, прија рата, иду у склопу

по тринес. Ја пошо једном у дрва, овај, с коњима. Имб кола и коње. Кад

њиа тринес, мој брате, одонда и мене угледаше, почеше огледава-се један

преко другог. Ја задрекну, како — не знам ни како сам дрекно — и они

се горе уклонише. Кад мало даље, нађем једног старог, покојног Јову

Андрића. То је било на Нову годину. Сјео, биche ce и бвце му се сплaн

довале. А ја сам мало времена био муктар. Кад мени... Ето, млад ја

био, јако из војске дошб "Пази, муктару, млад си, нашб си ме да ми бвце

пландују и да ја се бИćћем на Нову годину.” Реко: "Бола не био, оздо су

сад вукови, сад амо су прошли преко некога... на Погледи. А бн је био

у некоме, онај, Зеленбм долу.

39. И тако, ето ти, на свашта се проживило: бвце се ћувале, цуре пјева

ле, сијела била по селима. Није ко сад: хајде играрку. Негди нема ни

играрке, на пример, па-е то необично нама вако старим људима. Прија

се-е поштовала старина боље и, мислим, пјесне биле, игре. Сад не мереш

никог чут да запјева, никог. Покупи, мислим, тб-е било... ја док сам

био одборник, долазило-е вако, па оно сијело, пјевај цуре и играј момци.

Ја ка-сад чујем "Село весело“, све то покупљено.

40. То-е било кнез и муктар... то ти је био јаћи него данас срез.

Ако ти је бн реко, овај, да не платиш пореза, ниси платио. Ако се дијете
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родило, мислим, бн пиши, умрло - испиши. Ма све је то на њима стајало.

Нема, само списак предај тамо у Сараеву ђе бунда се ишло. Није било

општина, у срезу било. Сриједом налог, каже, ајде на налог, тамо предај

ону своју књигу. Штамбиљи били. Све је то тако ишло.

Туфо Ахмет (1906) из

Дурановића, Хаџићи

41. Како ко хоће сада: има, па ет-имају сад машине, па се машина,

оно млијеко се промашина. Башка иђе на јену страну масноћа, башка на

другу страну за сир. Сир се сири од онога анамо што-е мало горе, а што-е

амо боље — од оног се масло, путер прави. Ја. А ми смо досад, досад

није било машина. Ми би досад иди гори на планну, и однак, и овдна.

Па ето неко-е ражљево е-нако, а ми бисмо варили. Свари, па били су они,

рекну се шкипи, па би стаљали у оне шкипе. И нема љевшега кајмака од

оније шкипа, кад се љева на оне шкипе, на дрвено.

Па ето измети, измети они кајмак, оно млијеко што-е с кајмака, што

се масло прави. И онда, онај, изиђе из оног масла млаћаница, па онда

на ватру метнеш у котлу. Досад је кото био, ватра.Сад има пећ. Само ону

млаћаницу, ако-е превише љута, мало нали слатка млијека. Све полахко,

Истиха, она ће се кухат. Па ето, хаман да провpи, и оно скини нек мало

стане. И досад би ми саши кесе от кучина, фине кесе, па у ону кесу сали

оно млијеко. Čно доле изиђе, оно ријетка она сурутка, а они сир, она

хурда, остане у оној кеси. И онда ка-се оцијeди она хурда, истресеш је

у неки суд. Фина она буде ко душа. И посолиш и ондана узмеш па све

вако јено по јено ваљаш, нејсе, колки хоћеш и пометнеш Ин... И у нас је

била, биле би даске, кад и уваљаш, па и помећи на оне даске ко цурице.

не се осуши, пожути, ха јес ко пите, ко пите јес оне жуте. А сир ка-смо

сирли досад, па није се продавало толико. Накупи нако кацу, онако наси

ри оније сирова и у кацу намећи претисни, метни крпу и задањ, онда

камен метни. Čна вода гори изиђе, а доли сир стои под ониjeм каменом.

Кад напуниш ону кацу, онда дигни они камен. А ваља ти притијерат,

гледа-да не уљегне муха, да не буде животиње. Испот камена се крпа

стави, и даска, задно има оно. И онда, моја драга, извадиш они сир, све

сир по сир извадиш. Он се оцијeдио, мореш га бацат. И онда у други

чабар,узмеш па на нешто јестрошиш фћно и осолиш, и онда га стрепљи

у други чабар, стрепљи, стрепљи. Има па би уздурисали маљ, па све

вако маљем грухај, грухај да се они сир збиč. Ма до Јурјева дана, хајде

бола... Сир, сира ко душе.

Хујић Мухарема (1905) из

Љубовчића, Хаџићи

42. Ја сам, ено вите онде упринaсе она шума, ја сам ћувб козе. И

био-е дубок снијег. И оно иђемо оном путањом. Тамо је снијег и мало је



356 Радосав Ј. Ђуровић

нека зашла, знаш, мало су се ко разишле тамо. Кад ово се једна поплаши.

Кад ја тамо — није било ко до оног дрвета, а сикира ми у руци — притиско

он њу. А ја сам толико... био сам снажан онда, у војску, за војску био,

прије војске-е то било. Био сам снажан и слободан. Ја сам оном сикирбм

тамо попут њега, и он је скочио, побјего је. Остала је жива. Није-е ош

тетио ништа, остала је жива. Ето, само је био притиско да-е души у оном

снијегу. Ал ето, то је биула... оно вако није биула пуно шикара, па се

могло виђет, и ја у том мау, (з)наш, спазим оно и тамо, и спасим је.

тала жива, није јој ништа, само, ето, ногама-е био пригазио.

43. Сјећаш се ти, Мирко, ка-смо ми лисицу... Зимско доба биуло,

биУли смо ми с козама горе, и нађем траг од лисце. Ја идем за њбм,

кад она — била вако мало крива буква — и она уз ону кривину се попела

на букву па-ено седам-осам метара висине. Није баш... На букву, а горе

је буква овака, e-eако су јој гране. Није високо било, можда четри-пет

метара, није више. Ето, могли смо добавит мотком. Čćекли, осјекли, онај,

један грабић и кажем ја Мирку: “ТИ, Мирко, чувај — не дај тамо, а ја ћу

оздо мотком па ћу је убос.” Зашиљио сам ја. И сад како год ја са мотком,

а она оће тамо, а Мирко јој не да тамо.Е, помало, помало, не меремо јој

тако ништа. И ја попењем се уз ону букву и кроз ону кривину уфатим је

за ногу, а оћу да јб-сломијем кроз оне... Не меремо је извућ стрмо, то је

гушћа. И да јо-сломијем ногу, не могу.Не мере, гушћа. Не мере кад је

вако, а она је сад овде вако, ко у логу, ко у тору, ето ти. И онда кажем:

”Пењи се и ти!“ И он сикиром, и ја све ушицама у главу: туц, туц, туц.

Упиша се она. И савладамо је. Јебем ти, смрдило ми је оно, није се дало

опрати. Упишала насТо смрди... Čд муке дана се упишала стрмо, све

низ дрво, како сам је ја кљуцко у главу. И скинемо је доле, бок те јадан,

öће опе да бјежи. Сјећаш се? Или се убеутила биула? И онда смо-е опе

тукли. Како је она нашла онде наку логу?

Варагић Радован (1920) из

Доњč Биоче, Хаџићи

44. Хиљаду девесто бcме поћо пушт кад је биула у нас сушна годна.

Зато у селу море-би да се више жита поћупало нек се покосло. Čндар је

држави направљена као јена молба да држава одобри да се шума сасијеће

хајвану, да се хајван испита. Нема да иде. Е креса овцама лиснико

ви, говедима и коњима брст, козама бријестови и хомора. А толики је

снијег голем био, свако преко пртине мети сhап... И јарцова је онда

било и рогови испо-шháпа пролазе. У нас ћетрнестеро говеда. Па ми бабо

рахметли паде па с-уби, па му нама брава заклаше. Кожу му превили. И

ја сам четрнестеро говеда и трбе коња у шуму гоним. Кресат... Ваља му

разгази да униђе у снијег. Ја сам велка ошкобица био, ја би по дрвету

смијо којеверица. Еј, кресат! Још на једно коњче мети самар, па мало

дрва увеће натовари кући.

45. Па за вријеме Хрваске кат смо врли, hетверо коња, два селаме

та... Он је гоњo коње. У њега двоје коња, двоје у нас. Немамо коња.
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Сваки дан ћетри вршала. Шеснес пуније дана ми смо... да нас није киша

помела, пуније шеснес дана. Сваки дан четри вршаја... Али њему сваку

већер ћетрес кила жита за коње, само за двоје коња што је врло. Еј, жита,

ман-japáби, ондар ко блата!

46. Било-е у нашом селу ондар осамдесет волова теглећи, осеим

јунаца, што иде с кравама. Па кад увечер кроз село пође, не мереш,

не прекида никако од овце и од козе, од краве, од вола, од кљусине. Ко

кад је тога било... Рахметли Нумо, мој буразер, он кад је чуво козе, по

öсам стотина козе, каже, у дан би се змијешај па заједно ћувају. По осам

стотина само козе, осим што још има коза, па се то измијешај преко Вратha

и, каже, кући. -

47. Čна дошла у шталу да ајвану полаже и кида, а моја је, мог даиџе

рахметли била је кућа ку- сад Мехмедова, мало више. Ја сам то на прозор

спазио да је она дошла, па сам се ја свукб дол у шталу. Она доли и ондар

бива тако смо разговарали. И ја сам онда попб се на шталу гори, а она

отишла донијети ахманет, бива да се хоћемо. И ондар она отишла, и

ја сам опет са штале сишо, и аманет донијела ми. И тако је било и

уговорили, разговорли кад и како.

Беговић Мухарем (1896) из

Лöкви, Хаџићи

48. Да теприћам о животу, не ваља ни причат. Дошла, њиá шестеро

у матере. Жита је било, али ваљало му ускопати, пожети, радити. И све

било то тако, тако се то радило. Њћа шестеро ђеце, ћаћа седми, мајка

бcма, ја девета. Ето како сам... Свекрва болесна, богзна како није од

рада, више-е лежала вего здрава била. Ја сам прифатила то све. Све сам

то радила: и шила, и плела и свијету и себи. Заради и подај свекрви

оно што сам керала рукав. Не знам, не знате Викере шта су? Сељачка

кошуља, ево је пода мном. Ко ће је сад наћ? Ево-е у сандуку. Наплати,

подај свекрви, купи со, купи каве — издржавали се свакако. Његову браћу

опери, окупај, обуци и прикрпи нешто, и саши нешто, и... Са-то нема,

само паре и ајде у ћаршију. И преди свијету, и ткај... Знаш шта је ткати?

Ја сам ткала на стан, стан дрвени. Има брдила, има брдо, има ните, има

све што треба. Што ниси дошо данас па ћу склопити, па да видиш? Па

ја. На то сам радила, ткала: удан ткај а по ноћи ши, керај, плети. Није

било машина. Све се то собом радило, све рукама своим. Ево, нијесу се

откинле. А једанесто годишће сам ја. -

. И било прало преко тога, Прало дрвено, клупа дрвена. Fто тако...

Узми праклачу и обрењаћу. Čбрењача се звала. Донеси пуну обрењачу

аљина на себи, па тури у сниjeг, па узми пракљачу па пери, па на мени

кецеља ова сва ко да сам је лојом помазала, од леда. Све обледи се. И

опери богме. Ваља деветеро чељади опрати. Пери, и опет оно покупи на

| обрањчу и донес кући, и простри да с-осуши. Па богме некад би мого

ћекат тамо дуго да с-осуши, а некад несрећа затреба: увеће осуши ђеци,
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оће ђеца у школу ујтру - па им осуши, обуци иг и спреми иг у школу.

Тако се деверало.

Глиша Зорка (1911) са

Врела Босне, Илиџа

49. Сина оженио. Каже: "Ку-си пошо, прика?“ Реко: “Пошо мало да

тражим ракие код вас тамо.” “E баш“, каже, "ја имам каке хоћеш“. Ено,

како-во они кажу? "Имам hетри врсте,“ каже, “ракиe, hетворо бурад па

пробери каку хоћеш.“ И фино ондар ја и један стари сјели. Он дошо. Ја и

стари сјели тамо, па ја узб вако ону малу — ми наућили Босанци малу

ћашу. он вако ову ћашу зграби: "Хајде, Босанче, нагни! Шта имаш

туј“ Види како ја“. А има му преко осамдесет година. Реко: “Ја нисам

научио пит,нисам то никад, већ помало. Помало ја вако увећер акшанлук,

мало.” “Хајде бре, каже, хајде бре, попи, бога му!” Пећена кокош изиђе,

кајмак они пошкоруп, како ви зовете, па сир. Нема преда мном шта нема.

"Само једи и пи, а ми ћемо ујтру, мој ће унук, распрегнут коња и скроз

у Ћáћак на станцу. Нек ти унесе и ракиу унутра.“ Ја узб јено тридест

литара ракије. И богами дођо, и ујтру поранили. "Хајд, мали, запрегни

ону ћезу и скрбз на станицу.” И ја малом дâем, не знам, два-три динара.

Каже: “Не смием о-тате узет кад би ми дао не знам колко. Боже саћувај!

Нембј, немој, немој, богати, чико, немој! Нембј ме то, брате, него ја

iидем у млин и да вратим брашно кући.” Није стјело узет оно момће, не

смие о-старог. Поштено. Доћеко ме најбоље, ко своју фамелиу. Ето, ниђе

га не могу више да видим, овога старбг што-е носио ракиу.

Мемић Хашим (1909) из

Главодине, Илиџа

50. У мене се отелла крава. Алекса ми пошо на посб. И ја пошла,

што сам Вам малопpије причала, за ове Зорановиће гори. И ја, једна

Муслиманка... Čтишо на посб. Сад да идем по љекара, не мо“гу никако

оставит. Ајде, реко, ближе ми гори у Зорановиће. Једна стара била, није

се ни удавала никако, ђевојка, остарила виш. И ја одем. Име јој било

Фата. "Фато,“ реко, "бона не била...” Ја, нијесам била дошла још. Пошла

гор уз оне њиве, ка-чујем нешта виче: Хе! Ехе! Искашљује се. Боже, шта-ј

оно? Мислим да није какав чоек страшан, какав будала, реко, види. Све

ја како идем уж њиве покрај потока — једна вода тече - кад стварно оно

све според мене иде шумом, све виче: Ехе, ехе! Кад ја вако погледам,

кад једно суво дрво, док виђок, сиђе доли на воду. А ја сад ишла би

назад. Стварно, то ти је истина жива. И ја да назад, реко, да побјегнем,

лажице за мном, а ја ти фћно дођем па се прекрстим: Боже ти помози а

спаси ме! А ја пођем, кад он мене вако угледа. Вликачка му она шишка

скочи. Само што рукну па назад куда-е дошо. А ја брду. ЈАдан плот

бијаше. Прескочим преко оног плота. Ма ко да ме неко млатно, не могу

да макнем. Осјекоше ми се ноге о-стра. А неки Ариф Башалић чув5 бвце
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и козе. Стаде он алакат: Oxбо! А ја ондарке: "О, Арифе!” Он: "E" Čзва

се само да-е мени слободниč. И ја ћзиђем гори на ливаду, гори дбђем

једноме.

Усто, Мујо му име "Добро јутро, Мујо! Како си?" "Добро. Како

си, Јелко?“ Каже: “Јелко, бона, шта ти је, што си тако ублиједила?“ Реко.

“Шути болан, Мујо, ево доли се трефикс међедом. Боже ти сачувај, јесам

се препала!” “Шта, јадна не била? “Можда-е”, кае, “дивљи крмак?” “Ма

jöк“, реко, "ја не знам, нешта-е црно и вликачко му оно, шишка. Само

кад је според мене ишб, виче: Ехe! Баш ко чоек кад кашље. И побјеже

анамо назад.“ Ја ка-сам плот прескочила, ко кад ми неко ноге млатну —

пресекоше ми се лијепо. Како се јави Ариф, мало ми лакше. Ја не смием

туда. Кад Сулејман неки исто Башалић: "Бона, Јелко, ја ћу у млин. Ај

са мном да видимо. Море бит знаће се траг ако биде међед. Или је вук,

онај, дивљи крмак?” E ajде.

И Фата с нама. И он, богами, бн прође преко потока. “У, Јелко”,

каже, “богати!“ Ма нема то, он — у Сулејмана крупна она рука — влико

öн рашчеперћ. “Шта, кукавче, нијеси?“ Бе опе сам помишљала да није

дрвљи крмак, а богами сам видла да-е међед. Видим она му косурина,

ана глава голема. Видла сам да није крмак.

Минић Јелка (1913) из

Јасена, Илиџа

51. Правио кућу, и добро-е правио, и ја му помаго. И био сам дваес

дана тамо код њега. Све му правио, помагб. Озидали и почели зидат

јапиу.И увећер дошли, већерали вако и разговарамо ко и мћ. Каже: “Фали

нам јена баскиа, ова стрехнца.“ И дедо је туј сидио. Дедо је умрб. Сидио

ћ он ту. Ја хим зет. Салем виће: "О(д) трбице нас – кои ће ићи?”. Има

још јенног брата, знаш. Да идемо. Ја ћу ићи. Ви боље знате оде мај

сторисат, а ја знам у шуми осећи. Одвалићу шта било. Тамам. И ја у

шуму, далеко отишо горе у јено брдо. Осијећем један добар рог. Доле га

свућем, кад не могу - ваља га извући уз једно брдо на Луке, на Језерске

луке. И сиђем доле. Големо свуко дрво. Хатула, дрво, ево ко што су ова

öдена. Ево, мореш рећи ова хатула скроз по зиду, по дувару.

Кад ја сио онде и јамим кутиу да запалим, али има вако гори брдо.

E не могу извућ. Кад ћујем пјесна доле ниже мене, ка-се помоли јенна

жена млада и виђе мене горе. Е eто је оздбл ониjeм путом мени. "Окле,

Мујо, ти оде?“ Рано је то било, рано. Ја уранио да довућем бајаги док

Изби жена мени, сједе код мене. То ми-е родица била. Каже: "Па

не мереш извућ ово сам.” “могу”, реко, "помоћеш и ти.“ Каже: "Обое не

меремо.” “Möремо.” И ја њу питам: “Шта ћеш у ова доба оде по шуми?“

Каже: ”Берем златана.” Оно по шуми се, знаш, брао златан, оне, шта ја

знам, оне драбуљице, па се то продавало. То је било три хиљаде кила.

Па ја. Ма није цвијет, него оздо што има коријен, оно бијело, има ко

троје-четворо зајено. Тамам ко бијели лук оно оздбљи-земље. У оном
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сепету ја гледам шта је оно брала. "Шт-ћеш ти набрат оно?“ Каже: "Могу”

данас двјетри киле набрат.“ Онда било три хиљаде, и доста је.

Свућемо ми ону хатулу доли. Поможе ми.

Дедић Мујо (1923) из

Дејчића, Трново

52. Ћекај, требо би ти слику дати, ону ношњу ка-сам се ја оженио.

Они, ја имам слику усликану. Троица нас.Ћакшире су се звале, чакши

ре. Правио један Ђоко на Вароши у Сараеву, православац.Каница, фес,

фермен, ђемадан, широка кошуља и дуге гаће — кратке нису постојале

— ето-е било ношња. И гуњ, гуњ сам ти заборавио рећи. Гуњ је био.

Имб је овуд гајтане, овд гајтане. Што би га ја сад волио да га имам,

да га носим овуден нег паре! Тб-е била већ скупа, скупа... То није имб

свак: гуњ и уопште ђемадан, фрмен. То су ти били главни дијелови тога

времена. Ципеле - могле су каке год имаш, могле су, вала, и дубоке и

плитке. Сандала није нико ни знао шта су. Моји је времена ја и никад

видио нисам, а ево сад и носим по-старбс.

МИздрак Фехим (1913) из

Грачанице, Трново

53. Не могу ти испричат. Како ћу ти испричат? Ја сам имала петеро

ђеце. Чоек ми... Ка-сам се удала, дошла сам од осамнаес година. И

онда ми чоек одма отишо у војску. И ја сам онда касније, тб-е за вријеме

Југославије, гонила се у Сараево дрва она на коњима. Ја сам сваке евте

по три пута у Сараево ишла. Оно свекрву стару, свекра стара... Ишла,

у Трескавицу ишла, гонила лед, продавали у Сараеву да донесем ђеци

љеба. Свашта, свашта сам радила. Данаске, па богу фала, јопе данас имам

четверо ђеце, имам три шћерке и једног сана. Један ми је спн погино.

Пет година, пета ево, спне, настала како ми је погинб. Отишо ми у Ирак,

остала му жена. До мјесец родила му дијете, синчића родила пошто-е бн

отишо тамо. Био шес мјесецћ и пошб отуда, и имб судар, и изгорео вас.

Четверица и била. Ово ми је унук од старијега сина, а од оног - отишла

му је мајка на море и он. Пета му година, сад на здравље му је и шеста

настала. Био секретар у предузећу. Ја. Њћа троица било црњаца и њиa

четири, и све седам изгорело.

Кењић Јока (1917) из

Умчана, Трново

54. Мало, деведесета година. Преживио сам два рата па све ме стра

да и трећи не преживим. Служио сам стару Југославију и Аустрију. Ја

сам био жељезничар, државни службеник. Имам л"јепу пензиу. Ја могу

казат да је вако: имам лијепу пензиу. Ја сам завршио по југославенском
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закону. Нисам могб фориковат. И пуно су ме пензионисали — имам

лијепу пензиу. Ја сам задовољан. И ђецу сам помгоб. Шес синова имам.

Један ми је најстари умрб, а ови пет живи још. Нису... Један јес још са

мном, био на школама, свршио вишу школу. За правника свршио школу

овај најмлађи. И сад је запослен ту у Коњицу. Фали се да иде добро.

Само нема сад плаће тако баш велике пошто је још млад. Док мора по шес

мјесеци... Ако добро прође, онда добиће већу плату. Док заузме једну,

боме, велику одговорност. А све су прилике да ће свршити и да ће добро

прбћ. Бистар је. Он, видиш, природно је то, моји синови, сви, не гранају

рукама. Како ја не гранам рукама, моји синови ни један рукама не грана

кад говори. И они — нешта су то видли од мене. Ја никад рукама не

гранам ко што обично људи гранају. Ево, овде сви кад говоре, гранају.

Мени то интересанто.

Зовко Перо (1896), католик из

Кањине, Коњиц

55. Дваеспе година како сам ожењен. Сваке године морам испећи

од котла до дваес котлбва. Било је и више некад.

Искључим шљиве, мислим, у кацу. Вриће трае једно десет — дванес

дана. Унда стане. Дваести дан почимам пећи. Наспем у казан, мислим,

направим казан, грожђанцу. Све како треба направим. Каца до казна, а

ми рекнемо грожђанца, каца крос коју вода циркулуцију врши и истиче

ракија. И наспемо дроп у казан, једну канту воде. Ево, ево. Ето, канту

воде, десе-дванес литара. Зависи од казна колки је запремиски. Тачно

наложиш је. Од два сата до два и по изае казан, мислим, треба да изађе.

Зависи од казна: ако-е педесе кила — осам литара, осам и по, неке шљиве

и до дес“т. Педесе кила... Ако је сто кила, онда петне... У просјеку шљиве

овде наше бацају петнес — шеснeс литара да ваља ракиа. Познато Вам је,

на сто кила, петнес до шеснeс литара, до триес пет степени. До триес пет

степени, не море више. Око триес пет степени ваља ракиа. И ту је.

Исто, вите, није свугдје шљива једнака. Присојна шљива, она је вазда

боља, боље баци. И на сунцу боља ракиа, прина сунцу боље ракију, баца.

Ђе више гpије сунце, она ваљда бољу ракију баци, и више баци. Има у

себи виши сладеж.

E бунда како-е пече ко, ако притужи ватром, изае мање а слабија

дбје ракија. Све мора своим током. У нас већином људи пеку само за

себе. Не продају је, нег за себе и за своју кућу, па сваки жели да буде му

што боља ракија за прија“теља, и за рођака, и за хабаба. Слична коњаку.

Испо триес и два овде нико не пече.

Зовко Берислав (48 година), католик из

Кањине, Коњиц

56. Како јој име? Хелен. Имамо три Јелене: овјај мој син има Јелену,

има Перо, а имо сам кћерку ја Јелену. И шћерку, па умрла у седамнестбј
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години. Добила леукемију. Шесет шесте, бок те, умрла! У седамнаестој

год“ни умрла. Ја, и бн надио кћерки Јелена — они кажу Хелен — а спну

Никола. А са(д) треће, не знам ни како, француско неко име. Не знам,

не могу ни запамтити — Валентина, како ли, не знам ни ја. Надио то

њиово име. Нек буде једном. Има двије кћерке и сина.

Сад је, ето, сан му био три мјесеца. Доле, е-нöнде, баш ђе овај Драган

стоћ, у колицима, само на њему до паса ана хаљиница, нека кошуљица.

Ја. Оно дијете голо доле све. Копрца се оно дјете. Сјевер. Кажем: ”Перо,

бок те, преладиће се дјете!" "ИХ”, каже, "она је научила тако!“ Голо Сјевер

пуше. Сад је ово топло. Сјевер пукб, пуше. Ништа њему. Каже: “Па, бога

ти, ништа њему, ни кинут неће.” Тако је дјете, није научено, онај, да се

топли. А она, ено мало научила и мало, ето, ладном водом опери, одма

почме кихати. Купала је у стану горе, а сад нема парног гриања. Сад је

ђе је парно гријање ладно. Купала је и добила упалу крајника. -

Јурић Мато (1916), католик из

Подорашца, Коњиц

57. Ја кухала грах и суxó месо. И крумпир метила. И кажем ја њојзи

да наспа ђетету. И виљушком, и она изгњечила тај гра. У тањиру све

изгњечила. И колко је дубок тањур, знате Ви, колко је га дјете појело.

Ето. И пита она мене смије ли још насути тога пасуља. Кажем да наспе.

И она зове мене: "Мама, мама! Да видим колко је појело дјете!“ Други

тањир појело, а три мјесеца ђетету. Да извинете Ви, Ваш обрас, дјете

добило вјетрове, знате. Каже она да је то добро. Па ја. Дјете се најело

добро. Грах бијели, сухо месо.

Јурић Јула (1923) из

Подорашца, Коњиц,

58. Čва је Коњина испод града Херцег-Стјепана. Град, ова се стијена

гори и ово брдо зове. Овдал је Херцег Стјепан побјего и отишо у Хер

цег-Нови и однио благо. Коње је потково наопако. Гори имају на граду

његове чатрње ђе је имо воду, његова капија ђе је бн гори живио и шта

ти ја знам. И овдавде је отишо и одниб свое благо. Ми смо ходали гори

по пећинама. По томе граду имаш пећина колко год хоћеш, ал ту ниси

могб ништа виђет. Само с ону страну имају још бедеми, зид. Ја, то је

порушено, али ипак има да се море виђет да је ту била некад капија, и

да с ту некад људи живили, да су ту становали, шта ти ја знам.

Ти запали луч. Ја сам ишо неколко пута с лучем анамо. Идеш донекле

и гаси се луч. Нема ваздуха. Ишо сам и з батеријом, али и од батерије

само једну сјену малу видиш. Ја сам ишб неколко пута, али нема, не

видиш. Само видиш оне слијепе мише ђе лете. Сад има ли јој, ђе јој је

крај — ја то нисам могб уфатит ферка ђе јој-е крај. Čнамо на средини
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рупа, вода хладна ко и не знам шта. Ет, кат се вако чоек сагне да пије,

све удара она жестина у чело да је није чоек у стању пит, тако је хладна.

Кањина... Сад, како би Вам казд? По нашима, овај, споразумима,

од наше старине, да је неки чоек овде доселио с коњма и да је ту имо

неки велики б“муд коња, велико стадо коња, и да је се по томе зазво

Коњиц, по коњу Коњиц. Овчари, испод нас доле то село Овчари, ваљ

да, по овчарнику, а тако-е се исто Кањина назвала по накима великима

богаташима људмa кojи су држали стадо коња. Ја, и по томе смо ми

разумили од наше старине да је наше село то име добило.

Муслиман, стар око 60 година, из

села Кањине, Коњиц,

59. По Бјелашнци шума. Сјеко балване, дрва по фирмама, од Тесл

ћа па све обашо, цијелу Југославију. Све о-шуме до шуме у Романији,

Козари, онадан Игману, Бјелашиинци, Црна рјека, Иван-седло — све сам

то обашб. Изгубио око и отшо у пензиу. Изгубио у болиинци. Ударише

тридсет и пет у црно. И дое она једна Ческиња. Они што-е био Муслеман

— добар, што-е ударо инекциу у око. Ма конда мушица пане. А бн оде

на одмор, а она: ”Но, чо, боли?“ И поломи двије некције у око, па с

магнетом ми вадли. Тријеска ми улетила у око, тријеска што сам тесб

грађу, тријеска јелова у око. И извадли с магнетом. И могб сам ја брбити

овдале дол на тесту у тарабе, али ја дошо опе на контролу. Она: "Ево

упале.” И јопе некциу. Шесе прве, првога мјесеца, једанестог датума.

Комисија нашла ме педесе посто неспособан, привремен, и да ми на

ђу лакши посб. А шта ће ми ноћ? Ја неписмен, не могу у концоуларну

да пишем, вего даће ми жагу, ил маљ, или цапин, ил брадвин. Ја стигб

сам до зачета сто иљада, четре и стотне иљада ондан. И узб сам плате и

доплатака четр — осам стотина. Идем се лијечти — имам пара — некоме

доктору Меркули у Сарајво. И даднем у деве сати. Ето как сте ви профсо

pи. И даднем њему. Каже: "Не смием те ја прегледа.” “Што?“ Каже: "Не

смием њега побити.” Ковачевића неког што-е у првој степенској комисији.

“Ја ко смие?” “Смће доктоур Лука.” E прегледа код Ландаус- барке у

Сарајву. Онда ја, дуго ми чека. У деве сати излазим од овога. Дуго

ми чека. Имам баџарка у Сарајву. Баџанак. Море би да и ви рекнете

баџамци. "И, дуго ми чекати, ишо би Лукавцу” "Е, ми смо Мостарци, и

ја ћу с тобом” "Ајде.“ Али у тури (= у три) сата до и четер, нема више,

прегледа. Ка тамо, има и једно дваесторо у абланти. Он покуца, он отво

ри. "Здраво, друже Миајло!" "Здраво, друже пуковниче!“ Упане он, упанем

и ја. "Шта-е, друже Мијало?” “Ево ови друг што-е дошо прегледат, чуо си

добар специалист.” А не каже баџе су. Мало помогб. Ја му оно покучим

шта ми је дала прва степенска. Е,” каже, “не ваља којим си путем пошб.”

“Што, госпон-докторе?” “Пошо си о-доктора до доктора, тражиш пензиу. Е

наш пензиč!” Да ми бога. У мене коса стала на капи. Ја њему одговарам:

“Господн-докторе, ја не тражим пензиу. Тражим лијек, а здравља нећу
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ни наћ.” “Знашп ти да сам ја пуковник, знаш ти да сам ја профсер?”

Твое је подријекло профсер. "Знаш ти да сам ја доктор?“ ”Да си”, реко,

“таман друг Тито. Ако оћеш, прегледај, ако неш, мршни ме” Ја одо. Сат

се клали. "Колко-е то што се ми кољемо?” Каже: "Чети“ри иљаде” Ја за

паре: "Ево!““ Некај, нисам те прегледо!“ “Шта-ш ме прегледа коег бога

ка се појес?” “Aj на астал! Скини се довле.“ На астал!"У, сто ти богова,

пун здрака!“ А ја њему вагбун богова: ”Да нема здрака, не би теби ни

дошо!“ И бн направ потпуно здрав.

Па кућу? Жени опе. Па шути, па мисли, па смисли, па петнес

дана... Сукнене рајтбзне, сукнени капут, дубоке ципеле, шубару море за

сунце запе, петнес карти и њему. "Божију ти мајку, ти си био код мене!”

”Нисам ја. Био ми је брат, па ми је казб да си добар специалиста, па сам

дошо,“ “Радиш ли ђе?" "Не радим! А ја у радном односу, бок те "Што не

радиш?” “Имам млогу земљу.” “Колко дулума ћмаш земље?” “Осамдесе

првокласне осеим ти шикаре. Не смем прича, сва у Војводини обрађена.”

”Jес ли игде радио, икад?” “Јесам за бившу Југославију.” “А би-л мого

cáбра колко радног стажа?” “Па би једно десетак-дванес година.” А ја у

радном односу, болан. "Па би-л могб сад запослит? Ја-п те нашо сто

посто неспособна, па мого-б вући ивалидину и рати.” Па се ја замислио,

а кажем: “Могу.” А ја са њега купујем. ”Могу,“ реко, "кад одем у резерву

па будем у резерви два мјесеца, плаћу некога нек обрађује земљу. “Тако.

Сто посто неспособан.” “И“, реко, "волио би и лијекове.“ Ја, и лијекове.

“Колко-е?" "Четри иладе. Ево.” Кад је се бн мени одужио, ја њему: "А

чи је ово потпис? А ча је ово потпис” Чуво они прћјашњи потпис па га

прискочио. "Бога вам сељачког! Ви сте писмени него мћ. Нос то Манди

ћу нек те пензонерише.“ Ја однио Мандићу и у пензиу отшо. Прискочио

Га, Па ја.

Да сам ја писмен ко што ти што си профсор, не би је имо или би

сједио ђе буџе стално сједе. Ал нисам писмен, ћорав код очју. Господа

та данас... Нема господе. Данас је више има него икад.

Ја сам више — како Вћ рекнете — жаре појб нег сам тежак. Трипу

вишč. Нема се, а ни се море купти. А нас је било деве браће, а ја најстарћ.

Са-смо сишли на чети“ри: два умрла, два нестало у рату, а сад ја сам

пети. Пет наске ћма. Све од једног оца и од једне мајке. Па неста жаре,

вего они лијетовац. Богами, и оно једе. Лијетовац трава — и оно једе. Ма

нема, ако има мало, сам по вру меће кокурузног брашна. Данас омладна

не зна што је патња, не зна ђе-е. Нико се не патп. Ја погледам у овим

нашама продонама: сто посто сам јачи него бн, и ја узимам петцу а бун

двицу. Он оће двицу да се густира. Па смо папрат, жиље, па суши, па носи

у општину. Дане ти за то килу кокуруза. А папрат осуши, жиље, осуши,

опери, осуши па однеси. Десе кила донио жиља - добијеш килу кокуруза.

Меље па брашно прави. Аустрија то... Море би да је и упамтила нешто

о-тога, о-те глади. Купила је Аустрија судије, купила је Аустриа звона с

цркве, купила је Аустриа све бакар, бакрено судје за топове.

Ја волим имат у кући чашу ракиe, па потегнем на мрадац. Само
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шпек, шпека наније не мере нико. Ја изјутра шпека, једну чашу — двије

ракије и онда чај. Ја могу цијели дан да не једем. То је сланна от крмета.

То мени у крви, то сам шумски радник био. Па шта ћу фасоват, болан?

Шумски радник био, па шта ћу фасоват да имам у шуми да једем. Шпека

и брашна, и чаја, и гра. Знам, али сад није добра за мене зато што сам

öстарио да га не мере пребациват унутрица. А ја волим шпека кон-да

сам јако рођен. Ма све ти печенце изнеси колко оћеш, ко дрва, дај ти

мени шпека. Шпек – оно се мени у крви свари. Ето.

Правио лагере, балване што се сабјерају, правио бараке, правио риже.

Ни ти не знаш ни што је рижа, што баца балване. Вакб направиш једно

два-три километра па гор бацаш. И вода... А тако рижа за дрва, ал за

балване виша. Ето шта сам радио. Да су овде рјећемо аути да возе овдале

до жељезнце, направи се лагер и слагера на кола. Ја, није било дизалица

ко сад. Цапини и ет ти. Рударски посо па онда шумски... Ево-с зове

вамо Црна ријека. Туде сам ја завршио и отшо у пензију. Седам мртаца

је отале изашло. Није вјешт сјећа сијече. С Пала, бога питај, о Теслића —

све мртаци. Ја ћм правио сандуке.

Није. Нисам, само ово ево што сам око изгубио, што ми је тријеска

улетила у око, па они извадили и онда синекције, и изгорло ми живце.

Изгорли живци. Ето ти.

Више Ви не постоите. Па ето, види се још мало.

Ја сам био и тесар што је се грађа тесала. И са-hу ја на-во око полако

отесат дрво брес конца.

Кариван Марко (82 године), католик из

Тарчина, Хаџићи
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ПЕРЕХОДНЫЕ ГОВОРЫ ЮЖНОЙ БОСНИИ

И ВЫСОКОЙ ГЕРЦЕГОВИНЫ

РезЮМе

В настоящей работе описаны переходные иекавские говоры на терри

тории водораздела черноморского и адриатического бассейнов, в южной

Боснии (ЮБ) и высокой Герцеговине (ВГ).

Фонетические, акцентуационные и морфологические особенности язы

ка на етой территории указывают на то, что ЮБ и ВГ говоры являются

мостом между восточногерцеговинским (младшим) и восточнобоснийским

(более архаичным) говорами. Такой диалектологический пейзаж, сфор

мированный после турецкой оккупации, существовал более или менее и

в предмиграционном среднесербскохорватском периоде, когда у водора

здела рек Неретвы и Боснии были противопоставлены восточнохумский

(штакавский) и восточнобоснийский (щакавский) диалекты — последовате

ли старосербскохорватских восточноштокавских и западноштокавских ди

алектологических групп.

В ЮБ и ВГ сегодня существуют четыре переходных иекавских иди

ома (см. карту №5); белимичко-загорский штакавский (бз.), комский шта

кавский (ком.), шакавско-штакавский северовосточной Герцеговины (свг.)

и южнобоснийский щакавский (юб.). На диалектологической карте их

площади неправильные, большей частью продолговатые, что обусловленно

геофизической природой местности, границами средневековой восточно

хумской и боснийской цивилизаций и метанастазическими процессами.

Ветви главных изоглосс прерываются у подножья Планины, с обеих ее

сторон. "Герцеговинский речевой тип” (Вукович Бг типы 21) не доходит

до р. Боснии, а до Белашницы и до р. Биелы. Долина р. Железницы,

на востоке, и горный перевал между Иван-планиной и Белашницей, на

западе, — не что иное, как коммуникационные ворота, через которые, из

-за религиозных погромов в средних веках (п. 17), а позже и посредством

природных переселений, наступили механические смешения признаков

основных диалектов в переходных зонах. Сегодня диалектологический

пейзаж таков: юб. — преимущественно восточнобоснийский; бз. и ком. —

все же восточногерцеговинские; свг. в большей степени принадлежит к во

сточногерцеговинскому, чем к восточнобоснийскому. Все четыре диалекта

отличаются автохтонным иекавизмом. Лингвистические данные противо

речат утверждению Шурмина (п. 44) и позднейшему тезису Белича (п. 35,

прим. 125) од икавско-иекавском субстрате в окрестностях г. Сараево.

Диалектологическая картина местности совпадает с демографической

и с метанастазическими движениями из Черногории и Герцеговины к

Планине и ЮБ. В ЮБ и ВГ живут три народа, в большинстве случаев в

смешанных поселениях. Большую часть составляют мусульмане; четверть

населения составляют сербы, а хорваты — едва лишь двадцатую часть
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(п. 23). Совместнан жизни здесњ течет веками. Жзик с переменои вери не

менилса. Обзтом свидетелњствукот антропогеографические и историческиe

ИССЛČДОВаHИЖ.

Говорњи зтои территории автору били неизвестни. Позтому все запи

сано. Обширнни материал о переходних идиомах КОБ и ВГ, собраннии

стандартними методами в течение 1982 — 1986 г., указивает на следукошеe.

фОНЕТИКА

Вокализм

1. От стандартного изљка отличаетcн трема совиствами: (a) функцио

вокала могут виполнатљ сонанти л, ни другие согласнне (п. 130-133):

по Бјелашнци, мислм, микарци, из Никцића, у ћамцма; (б) низкоe a

(п. 102) и средние о (п. 104), е (п. 105) могут битњ с болеe закpвитљим

тембром: бабрака, кдубила, неидља; (в) в отдаленних деревних ВГ можно

услишатљ и лабиализованноe и, похожее на русское ерљ в битњ: буила /

буила, нале(т) те бупло (п. 106). Возмoжно, что в зтом отражаетси редукцин

сасСИМИЛНЦИСИ.

2. Рефлексни долгого ита в болњшинстве случаев двусложнне, но не

везде тождественни (п. 49-69).

a) в об. tije, uje, uje, je (1:1:1);

ије, ије, Ије, је (1:4);

ије, ије, Ије, је (3:4);

tije, tije, kje (2:1);

ије, ије, ије (2:3);

ије, ије, Ије, је (5:3);

uje, tije (4:1);

ије, ије (1:1);

ије, ије, ије (2:1);

uje, uje, kje (3:1);

ије, ије (1:2);

ије, ије, Ије, је (2:1);

б) в бЗ:

в) в ком:

г) в свг:

Числов скобках обозначакот частотностњ основних рефлексов.

КОб. представлиет собои переход между вг. и вб. диалектами. Ком. и

бз. — ОченЊ близки к ВГ., а свг. Почти совпадает с ВГ.

д) В зависимости от фонетическои позиции рефлексн краткого лта

дали — је (п. 73-75), е (п. 92-94) или и (п. 96-99).

e) B группах пје (< ТБ), дје (< Д5), сје (< Св), зје (<C5), сје (<

Цћ) отражактcн дифференциранно-местнне и националнне признаки: у
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мусулиман в коб. — сохранилиcs; в бЗ., в междуречње Биелои и Лотои

— смешивакотси иотированнне и неиотированнше формљи, между реками.

Лотои, Неретвои и Трешаницен — иотизации последователњна (п. 75-77

и карта М87).

ж) Нет доказателњствоб икавском субстрате. Все икавизмњи или фоне

тические (бијаше, биљега, сиђет, видио), или морфологические (видили

» видли), или лексические (сикира). Механические икавизмњи (смило се

и т. п.) в СBГ принесли с собои хорвати из западнои и севернои Герцего

винen.

з) Говорит: времена, гдре / гори, неко, дечко, обећање, дблe / доли /

доље, бвде / бвди / беђе (беђе / овђе), бнде / бнди / бнђе (бнђе), негде /

негди (неђе), чоек (hoек) / човек (höвек) / човјек (ћовјек).

и) Толњков коб, можно услишатљ мијер, а везде: водиjер / водиjер,

кумпијер / кумпијер (п. 100).

3. Измененил в области вокализма не одинакового характера и фрек

венции. Нараду с ливада, долеко (с. 110); маремица (п. 111); десна,

лијева (= десно, лијево, с. 117); колеба (п. 122), — чаше ветречаетca: лива

да, далеко, марамца, десно, лијево, колиба / колиба.

Православнне в Загорње и в окрестностих Трново говорит: дости,

вазди (п. 112), в осталнних случанx: доста, вазда.

Обично говорат су тим, су тијем (с. 113).

Прија вместо прије (п. 120), не так, как думал Решетар, что зто

своиство икавских говоров. Так говорит все три народа в коб., а в свг. и

ком, так говорат толњко мусулимане.

B два раза чаше можно услишатљ анамо из амо, чем днoмо (п. 117).

По формам дога, додал (п. 117) можно узнатљ идиолект лкобого горца ВГ

среди других иекавцев.

Закономерно же» рев презенте глагола моћи: море — не море (коб),

море — не мере / не море (бз, ком., свг.), може поавлишееса у право

славних вЗагорње под миграционним вли нием из Черногории (п. 116).

Где рев море, там и -ер- в четверо / ћетверо; -op- (четворо) coотвeтствует

же (може).

Давнин перемена ра - ре (п. 111) и остаток алвтернации ро - ре

(п. 116 в) не сопровождакот друг друга. Архаичнoе греб равноправно с

болесновним гроб. Однако, везде: врабац, раст / раст / рас; в ком. можно

услњIшатљ цг.: изресте, одресте, дорестд, а в коб: вребац, вребаца.

4. Вси зта территории охвачена редукциeи вокалов (п. 134-163 и карта

N88). Редукции могут битљ частичними (казан), переходними (казан) и

полними (казн), те процесс осушествлаетса отедва заметного ослабленин

вокалов до фонетического нула. Самље частне редукции наблодакотса у

вокала (п. 135-143) главица, велики, галамит, вратние, велка, запослm,

платhу, извалли, вити / видт / вид (< видити), вдт (< водити). Терри
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ТориалБНаи дифференциации местности не абсолкотна, а националвнаи —

ИСКJIКОЧČНа.

5. Судњба вокалвних групп такаа же, как и во вг.

1. Группа -аха (п. 165).

а) остаетса неизмененнои (мусулимане): граха, сахат,

б) стигиваетса (сербљи, мусулимане, хорвати): сна, сат,

в) тернет фрикативнни звук, но не стигиваетси (М, С) дрđa, cнда.

2) У числителњних с 11 по 19 -ae- » -e- (п. 166) једанес / једаннгс.

3) Нараду с наишо у мусулиман в коб, и бз, можно услишатљ и

нанишб.

4) Контракциа в безударнои группе -ао регрессивна (п. 172): кото,

đвизд се, вако, вpačhô. -

Сокоз као имеет четире алломорфа (п. 173) ко, ка, као и ко, нигде

КаК Ка.

5) Контракции в группе ео факулитативни. Нараду с: дебо, поћo,

прово, находим и дебео, пачео, провео (п. 178).

Предлог преко понвлаетсав шести формах (п. 179): преко (чаше всего),

про (редко), прео (еше реже), прд (оченљ редко), пре и проко (отделњнне

случаи).

6) Сочетаниe uи (< uju) в два раза чаше сохранист зинниe, чем от

клоннет его сжатием (п. 180) у Италии, у истории, Али, на Руса, ча.

В сравнителњнои степени — контракции последователњна (п. 180).

паметни.

7) oо (< ол) – д (п. 185): во, дб, Дандо.

8) уо (< ул) с д (п. 187) барно

Консонантизм

Различаотса две системи: коб. (с 25 фонемами) и бз, ком и свг. (c

27). Патњ отличителњних признаков делит месностњ рефлексн групп "скi,

* стј, аффрикатнње парњи, судљба фрикативного х, удвоение согласних и

еKalВСКИć ПОТИЗаЦИИ.

2. Артикулициа и дистрибуцин сонорного ј така и же как и ввг. (п.

199-207). Его вполне четко можно услишатњ в словах један и јесам. В

интервокалвном положении его артикулицин варљирует от стандартнои,

через слабљи аллофон, до фонетического нула.

3. У глагола казати в презенте понвлакотса три алломорфа (п. 208).

каре каже/кае (разнне ударенин): оћу да ти кажем, карем, ма јок -кае.

4. Согласно већ во всех четирех идиомах говорит вего нараду с него

(п. 210). Часто можно услишатљ и вет, вместо већ (п. 253).
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5. И мусулимане, и сербљи и хорватњи различакот старое љ от ј В

спорадическом (п. 212): дајња, у Дојане, пројеће / пројеће, — отражактса

диссимилиционнне фонетизмњи. По отношенико с пројеће можно услЊшатњ

и прдјетдс / пројетос.

Ј« љв рефлексах групп бој, веј (дла пеј, мој нет примеров) и другиe

типњи старои или новои иотизации разделакот территорико на две зони: (a)

коб, где положение какв стандарте и (б) бЗ., ком и свг., где с обикновен

ними рефлексами можно услишатњ архаичнне или болеe новље секвенции

лабиалвнни согласнии +j(п. 211-214).

6. Старшее поколение говорит, пјесна, а молодое пјесма (п. 73). B

коб. имеем према, в бз, ком и свг. према и прена (п. 217).

7. Судњба фрикативного х зависит от верња, интерференции и позиции

(п. 218-221). “Coхранилосњ, в основном, у исламизированного населенин“

(прим. 507).

a) x- : 0 = 5:1 (м), 1:3 (c), 1:2 (г).

б) -x-2 -4) = 4:1 (м), 1:5 (c), 1:1 (г).

в)-Хобично исчезаст. Принадлежностњ копределеннои националвно

сти нс имčст значсниж.

г) Православние не терпит зинниа (п. 222): x - в (кувам), ј (пријод),

к (сиромак), г (њиг).

д) xв - ф(п. 224), дофатит, зафалим се

e) Вторичное х— территориалвное и националвное отличие (п. 226).

Его можно услишатњ у мусулиман в словах местного диалекта (храпа,

лđхак), в арабизмах (халат, ахманет) и в знклитических формах место

имении (хи / хин / хим).

8. Фрикативнни звук ф, отличакошииса стандартнои артикулациеи,

хорошо сохранилси (п. 229-232). Об и свг., в отличие от вг., вклочакотса в

штокавскии комплекс, в котором х может не нвлитњси, или где его можно

заменитњ, а фостаетcн.

9. В свг., ком и бЗ. сохраниласњ оппозицин между ћ, ђ и ч, Џ, В

коб. зти оппозиции стиракотса или сушествукот факулвтативнне вариантњи.

Судњба аффрикатнои парњи не тождественна по отношенико к вере, но не

тождественна и внутpи однои и то же верња, отделњно (п. 224-237 и карта

N69). У мусулњман: (a) одна пара ћ-ђ(Локви, Косатичи) или (б) две парњи

ћ-ђ/ч-џ с наличием чº-џ“ (Вуковичи, Дурановичи, Лобовчичи, Беганови,

Главогодина, Деичичи); у православних: (a) две пар ч-ћ / џ-ђ (Оджак,

Нсен, Умчани ( или (б) две пари с смагчением твердњих (Д. Биоча, В.

Боснии); у католиков две парњи с редко присушим ђ вместо џ.

Варабизмах ке, ки, ги с ће, ћи, ђе, ђи (п. 239) ћемер, сећија,

ћердек, белеђија (но и белегија / белегиа).

10. В високои Герцеговине, как и в других младших вг, говорах

вроли фрикативного согласного факулњTaтивно понвлакотса č, 3 (п. 240).
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noćек, изедеш, у меćћему, пећерај, убљућа.

11. Алвтернациеи ц - ч бз, отличаетcн от осталених трех речевих

типов (п. 253); бачат/бачати, бачим, нараду с бацат, бацаш.

12. Рефлексни групп “стј. "скј "здј, “згј, и "ск, “зг + палаталннии

гласнни (сокрашенно. * скј " стЈ) ивликотса главним диалектним отличи

ем (п. 255-259 и карта Ne 5).

Шакавизм и чакање (произношение: ћ вм. ч) в коб сопровождакот друг

друга. Здесе мусулимане и хорвати — шакавци, сербљи в болњшеи степени

— accнимилированнне шакавци, чем штакавци, те у первих "стј. "скj »

ић (ćh), жђ (3ђ), а у втoрнх епе и шт, жд

Ком. и бз. последователњно, какв вг., штакавские.

Свг. — пакавско-штакавскиИ. Сербљи в болњшеи степени авликотса шта

кавцами, а мусулимане и хорвати — в болњшеи степени-шакавци, чаканњи

нет ни у одного народа. Шакавизм в свг. нвлаетса субстратом дотурецкого

периода.

13. Нован иотизациа у глаголов с корнем ићи последователњно прове

дена. Толњко у мусулиман в коб. и у хорватов в свг. вместо вб. -јд- можно

иногда услишатњ -ј- (-)-) нараду с ђ(п. 264); поје, дбе, дбе, дбоше дођем,

пођем.

14. Согласнне в группах склонни вљпаденико и субституции (п. 221).

Толњко в трновском крае, у мусулњман, аффрикатизациeи ст- - ц

/с-: цéбло, цеблу, на онај цебо, по онијем себловима. В осталнних зонах

сохранилосљ: по старбс. Однако, упрошение -ст не обусловлено верои и

не последователњно (-ст: -c = 1:2). Вскоду нараду с болес, влас, кбс и тап,

можно услишатљ и: брст, вијест, власт, кост. С другоисторонњи, группа

-ин- ивлиетси территориалвним и националвним отличием (карта Ne10):

у сербов и хорватов остаетса неизменнои, у мусулиман, толњков коб, и

бз., вместо -чн- можно услишатљ и -ин-: братишна, дбишни, ташно Л

братична, дбични, тачно.

15. Геминации сонорних согласних нигде не ивлаетcн стабилннои

особенностњо фонетичcскои системљи. Сушествукот четире типа (п. 272

281): постредукционнчи (доселли), кулетовни (џенназа), относнцииси к

числителњним (једаннгс) и относашииси к группе согласних (нн к дн,

њњ < дњ). Первни тип встречаетса у всех трех народов (вскоду), втoрoи

и третии встречакотси толњко у мусулиман (вскоду), а четвертњи, также, у

мусулвман в коб, и бз. (карта Ne11).

Бесспорно, что кулвтовње геминации представлакот собои адстрат.

У имен числителњHњих удлиненноe произношение толњков једанаест,

а числителњних дванаест, тринаест итд. — нигде такое произношениe

не встречаетса.

Группа дн произноситса по — разному. У мусулман вбз. и об.: дн,

дн, нн, н(4:1:2:3), в свг. и ком: дн, он, н (61:l:11); у сербов и хорватов.
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дн, он, н (15:1:2).

Произношениe удвоенних согласних в группе дњ можно услLIшатњ,

очене редко, толњков окрестностих г. Трново.

16. Группа -јр- сохраниласљ у мусулЊман в арабизмах: Бајрам,

бајрак, кујрук. Сербљи и хорватњи иноазичнни образец сводит на свои:

барјактар, изгорјела, но Бајрам.

17. Чаше употреблаетси вас, чем сав

СИСТЕМА УДАРЕНИИ

1. Одним из главних критериев, служаших дли дифференциации ре

чевих типов, авлиетси ударение. И по дистрибуции просодема коб и свг.

представлакот собои мост между вг. и вб. диалектами.

2. Остатки неперенесенного долгонисходишего ударенин в коб. Вњи

деликот зтот идиом среди осталнних трех (п. 296). Ареал “от р. Криван

до линии Крешево — Фоиница” (Броз. Иец. 148, прим. 110) надо отодви

нутњ к когу километров сорок. Неперенесенноe долгое нисходашее ударениe

понвлаетcн факулњTaтивно во всех слогах кроме началвного в зоне Главо

година — В. Боснии — Зуевина — Белашница (карта М812): бардак, заврши,

протабирим, убатали се

3. Примерљи: сушна, полаже, пођем, уваљане, — потверждакот, что

метатоническии акут сушествовал до наших днеив коб. системе ударении.

4. Ареал вб. краткости в сочетании консонант + вокал + сонант +

консонант занимает, на границе между Босниeи и Герцеговинои, плошадњ

шире, чем зто предпологалосљ (Вукович Кр. — леп. 299) и глубже, чем

ареал неперенесенного долгого нисходицего ударенин. Зта волна из КОБ

постепенно ослабевает и исчезает у верхнего течени и р. Неретвљi.

5. Bлексеме овца — ударенин разнине: бвца / двца / двца, бвце / двце

/ двце (п. 299).

6. В основах собирателњних сушествителњних с суффиксом -bје ко

леблотси краткиe и долгиe cлоги (п. 300). В об. преимушественно гвожђе,

а в бЗ., ком и свг. гвожђе.

7. Суффикс-ишће / -иште в коб. главним образом краток, вбз, ком.

и свг. смешивакотса краткиe и долгис (п. 301).

8. Количество у числителњних девет, десет, как и в вб. (п. 302).

- 9. У наречии данас, вечерас / већерас имеетси стандартнаи краткостњ

(п. 303).

10. Тематическое -e- в основе презента у глаголов первого класса —

краткое (п. 305) донесем, помузем. Некоторне долготи по Вуку (донесем

/ донесем) у сербов и мусулиман в бЗ. и свг. в свази с происхождением

НАСČJIČffИН.
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11. B ВБ обнчно говорит перем/nepeм, а КОБ и СБГ толњко (п. 306).

берем, дберемо.

В свг., ком. и кошгозападнои части бЗ. всегда: зовем, здве; в коб, и

северовостoчнои части бз. нариду с: Здвем, здве, можно услишатљ и черно

горское здве (п. 310 и карта М813). B деиствителњном залоге прошедшего

времени (причастие на -л) смешивакотса ударениа инфинитива // по Да

ничичу "1, те в коб, ударенин: -ā- / -ā- (звала /звала), а в бз, ком и свг.

налицо толњко -ā- (звала).

12. В IV классе глаголов чаше употреблаетса -je-, как на Пиве, чем

-je-, каквВГ и ВБ (-je- : -je- = 2:1) добиe, кријем, пијем / добијем, пијем

(п. 308).

13. У глагола немати встречаетси нескољко вариантов ударении (п.

311). Чаше, вcе-таки, в презенте можно услњушат -ā-, чем -а-: немам /

немам / немам / немам / нејмам / нем / наум.

14. В. деиствителњном залоге прошедшего времени (причастие на -л-)

от глагола бити (esse) в ВГ и ВБ разница толњко в качестве; в КОБ и

СВГ возмoжни разнне персплетениа качества и количества (п. 312) била

/ буила / била / буила / буила.

15. Статистические отношении между ићи / ић / uh / tiћи определикот

вско территорико преимушественно как и вг. (п. 313). Толњков об. нариду

с ићи / tiћ сЛЕЈШИТса и ићи/ић.

16. У глаголов типа имати, копати в первом и во втором л. ед. ч. и

пeрвом лице мн. ч. презента налицо толњко инициаленан акцентуацин,

те имам, копам (п. 314). Следователњно, имамо / имамо не совпадает с

Муја / Мује. Прежнике предположенин о изоглоссах: началвное ударениe

по отношенико к ударенико на предпоследнем слоге, на границе между В

и ВБ не потверждени. - - -

17. Совсем инал ситуацин в род. пад. мн. ч. сушествителњних типа

град, где колумналвнне и алbтернативнне ударенин — факулвтативни,

те. нариду с: вукова, синдва, слишитса и вукова, синова.

18. У супцествителњного мајка со стандартним [TI (мајка) слишитса и

I’l (мајка), характерное дла уменшитељно-ласкателњних слов. Уменши

телњно-ласкателњное || стало все чаше употреблатњси в коммуникации (п.

316).

19. В родителњном пад ед. ч. личних местоимении — вг. ударениe

(п. 318 и карта Ne14). Однако, в об., затем в окрестностих г. Трново и

в Загорње с вг. ударением (мене, тебе, њега, себе) смешиваетcн огово

сточнобоснииское (мене, тебе, њега, себе). Нараду с "+" i "+" (мене/мене)

встречаетса, очене редко, и "+" I "+" (мене / мене). Перенесение ударенин

на проклитику последователњно.

20. Среднебосанииское -ше в 3. л. мн. ч. аориста охватило вco

территорико, -ше встречаестса очене редко (п. 319).
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Количество во втором и третњем лице ед. числа — дифференциалвнњи

признак: в коб. — зто краткостњ (загази), в ком. — долгота (поплаши), в

бз. — и долгота и краткостњ (ућераше / днераше).

У глаголов типа клети (Даничич Сербские ударенин 110) в первом

и во втором лице мн. числа факулњTaтивно слишитси и //; отесмо /

зónēсмо.

21. Перенесение ударенин на проклитику еше очене живое ивлениe,

но не последователњно, как у Даничича (п. 320). Перенесение чаше всего

встречаетcн у глаголов 22:1, затем у имен супцествитељних 10:1, а менљше

всего у прилагателњнњих 1:1. Ком. ближе всего к вг.

МОРФОЛОГИН

Имена сушествителњнче

1. B тв. пад ед. ч. им. суш, м. р. все чаше вместо окончанин -ем,

употреблаетси -ом (п. 329). После палаталнних согласних окончанин -ом

и -ем — равноправни (п. 330), с некијем Ђогићем, с коњем, с јеннијем

Амедовићом, лöјом. Однако, после согласних, которње бњли когда — то

магкими (ч, ж) или могли битњ смигченними (ц, р), -ом чаше полвлаетcн

(п. 331): по-сачом, ножом, с мртвацом, с покојнијем страцом.

2. B род. пад. мн. ч. им. суш, м. и ср. родов чаше всего встречаетси

окончание -а (п. 337), бадњака ловаца / ловаца, из брда. Bбз. сохранилси

старни род. пад. мн. числа на -01: осам борац, дваес метар, четрестеро

коња и говед. Вскоду: града, мјесеци, степена / степени, но сата / сата.

В дат. тв и предл. падежах мн. ч. новоштокавскии синкретизм на

-има / има (смрдио безима, прозвали хи безима, о вуцима, пре-Шљемени

ма, с онијем ралима, по брдима) нарушакот окончаниа -ма и -им (п. 338).

Окончание -ма (рекла људма, за воловма, по радовма, гдведма, с колма)

будет прежде остатком двоћственного числа, чем резулвтат редукции -има.

Боснииское окончание -им (рекла људим, с воловим, по чаирим, отиђи

говедим, видио дчим, у Коритим) находим в бЗ. и свг.

3. Изоглосcн Јове, Мује / Јова, Муја (п. 345 и карта М815) резко

разделикот КОБ и СBГ на два компактних ареала. На однои стороне на

ходитса бз. со склонением -а основ, а на другои — ком., свг. и коб, со

склонением -о основ. Зти изоглоссви разделикот штокавскии диалект на

ВОСТОК И На ЗаDIaД.

4. Род. пад. мн. ч. суш. ж. р. на -а, как и в литературном изнке (п.

362): барака, варница, букава. В старом род. пад. мн. ч. сохранилиce

партитивнне синтагмљи: числителњное 1 наречие мерљ и степени + има

сушествителњное (п. 365): шез годан, пе стотан, хиљаду јабук. Имена

сушествителњнне нога, рука имекот форму старого двоиственного числа

или окончание -а (п. 366), ногу, руку нараду с нога, рука.
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В дат., тв. и предл. падежах мн. ч. обично находим окончание -ама

(п. 367): ишли ђевојкама, међу другама, у аљинама, но в бЗ., ком и свг.

слњIшитси и старое -ам: положисмо двцам, на ме ногам, на ливадам.

5. В. тв. пад. ед. ч. имен сушествителњних женского рода на со

гласнуко стабилизировалосњ -и (п. 369); са здби, са масти, соли. Толњко

в окрстностих г. Хаджичи можно услишатњ и новеишеe –им : крвим,

мастим, чађим.

Местоименик, имена прилагателњнље и числителњнве

1. В КОБ и СBГ нет форм нами, вами в тв. пад. мн. ч. (п. 373).

Знклитические формљи вин. пад ед. числа личних местоимении

требукот употребленин предлога (п. 378): за ме, на те, у се, за њ, по њ.

2. Все формљи род. и вин. падежеи мн. числа личного местоимени 3

л. получени от њих (п. 382). У всех трех народов находим: њиa / до њиa,

На два / у њи, у мусулиман еше и њиха / њиха, за њиха, крај њиха,

њихана, њија / до њија, њих у њих, њак / у њик, а у сербов, њиг до њиг,

1:60/к62.

3. Знклитические формљи род., дат. и вин. падежеи мн. ч. личного ме

стоименин 3-го лица внешнни (по отношенико и вг.) или территориалвнаи

и националвнан (во внутренеи части территории) дифференциалвнан осо

бенностњ (п. 383). Так будет.

1) Род. и вин. пад. мн. числа:

a) у мусулиман и (чаше всего) хи (вскоду), хин / ин (в коб.), их

(влинние литературного изнка), иг (толњков ком);

б) у сербов: и (чаше всего), иг (немного реже), ин (толњков коб.);

в) у хорватов: и,

2) Дат. пад. мн. числа:

a) у мусулиман: им (чаше всего), хим (реже), хин (еше реже),

б) у сербов и хорватов. им.

3. Bбз, ком. и свг. от одного и того же рассказчика можно услишат

та и тај (п. 394 и карта Ne16): та бабо, та дан, та Срето, та Ћело,

тај живот, тај народ, тај страц.

4. Равноправно и обично употреблаетси (п. 399): нека (-а, -ö), нека

кав!неккав / некав, и накав, нака (-o, -и, -e)

5. B тв. пад ед. ч. и род., дат и тв. пад. мн. числа смешанного

склоненин — обобшени окончанин старих твердњих основ (п. 70 и 415).

с покојнијем стрицом, некаквијем зехом, добрије пјесни, двије важније

ствари, до оније шкипа, у зеленијем аљинама. Очене редко, под влилнием

литературного изика, главним образом у младишего поколснин, слњIшатси
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и формљи с болеe краткими окончанинми: добрим дијелом, боговски отаца,

старим људ"ма, са дcпалим чељадма, по наким велким људма.

6. Замечание Шурмина обакцентном дублете в превосходнои степени

характерно дла вceи ОБ и СBГ (п. 411): најбогата, најмлађа. Сушес

ТВукот, правда в менљшеи степени, и стандартнне просодическиe формљ:

најбољи, највиша брзина.

7. Количественнше числителњнње с двух до четирех почти нигде не

склоникотса (п. 424). Следњи старого двоиственного числа сохранилиcв

толњко применителњно к формам: двјема, трима.

Глаголи

1. Из системљи глаголњних форм почти исчезли имперфект и дееприч.

совр. Вида, но В коб, у мусулLман сохранилиcњ живучие формљи типа: он

би реци, ми би дођи (хабитуал).

2. B 1 л. ед числа презента окончание -м. Старое окончание -y

сохранилосњ в формах: хоћу / хоћу / дну Нараду с морем / можем — не

мерем / не морем / не мрем / не можем, слишитси и могу Л могу — не

могу Говоритса толњко велим, видим, нов бз, и све будет вељу (п. 434).

В 3. л. мн. ч. глаголов VII и VIII классов (по Беличу) стабилизиро
ВаЛОСЊ -ě

3. В. 1 л. ед. числа аориста несклњко морфологических признаков (п.

438). -o, -0, -ox / -x (у мусулLман) и -ок /-к (у сербов): дођо, вабну, виђох,

ддбих, виђок, оженик се

Форм 2 и 3. л. нигде не употребликотса вместо первого.

4. При помоши усилителњнои частици де (дер, дера) часто смигчаетси

приказ (п. 441) барниде, дајдер, погледајдера.

5. Формљ страдателњного залога прошедшего времени совнаданог с

стандартом (п. 442). Отклонениа в дистрибуции формантов -н/-m/-ен, по

сравненико с литературним изнком, почти незначителњнљи.

6. Вформе деепричастил несовeршенного вида чаше встречакотса окон

чанин на -ћи, чем на -ћ (п. 446). Старне формн, заканчиваоциеси на -е

(гурке, ноћке) можно услишатљ в некоторних фразеологизмах.

7. Частотностњ употреблениа плосквамперфекта — низкан. Так как

имперфект исчез, плосквамперфект образуетса от форм прошедшего време

ни глагола битњи деиствителњного залога прошедшего времени (причастиe

на -л,-п. 448).

8. Нараду со стандартними формами: бацићеш, удаћемо је и при

Мерњи типа дбћу, наћеш представликот формљ простого будушего времени

(буд. врема I).
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9. Будушеe врeмa II слишитса редко. Чаше слишна конструкциа: сокоз

+ наст врема (п. 451): вићеш ка донесу Bместо будушего времени П мо

жет употреблатњси толњко причастие деиствителњного залога прошедшего

времени (причастие на -л), јесам једну ако шћела.

10. Глагол ићи принадлежашиик глаголам I класса сербљи спрагакот.

идем, идеш, а мусулњмане и хорвати — иђем, иђеш (п. 453). Однако и

мусулимане в междуречње Белои и Лкотои говорит как и сербљи.

11. Нигде не чередукотса задненебнне согласние в 3. л. мн. ч. на

стонцего времени у глатолов типа: пећи, стрићи (п. 465).

12. Глагол ткати (п. 456) cпрагаетса по трем образцам: ткам /

ткем / ткајем.

Отношение К)Б и СBГ к диалектологическому окруженио показано в

заклкочении при помоши сравнителњнои таблици, на которои представлeнo

взаимопроникновение своиствВГ, ВБ и КОВБ в междиалектних контактах.

Хоти в КОБ и СВП идиомљ смешаннче, они в своеи основе, или вб. или вг.

Иекавско-шакавскии коб. — то вб., иекавско-штакавскии бз, и ком. при

надлежат к вг., иекавскошакавскии-штокавскии свг. представлнет собои

смешение вг. и вб., т. е. муслуњмане и хорватљи в СBГ в. болњшеи степени

— шакавци, а сербљи в болњшеи степени — штакавци частично ассими

лированнне на границе с мусулиманами. Одним словом, на водоразде

ле рек Неретви и Боснии, переходнње говорн авликотси лингвистическои

реалвностњо, в которои граници своиствосновних диалектов определенљи

зкстралингвистическими факторами: миграцинми, верои, величинои зт

нических групп и их социалвним положением, историческими и комму

никационними обстонтелњствами. Переходностњ говоров в болњшои мере

обусловлена значением изљковњих особенностеи диалектов — источников,

чčм их количсством.
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