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УВОД

Село Мрче налази се у горњотопличком крају, на југоисточним па

динама копаоничког масива. Од Куршумлије, најближег индустријског и

административног центра, Мрче је удаљено тридесетак километара. Село

има око тридесет кућа распоређених дуж друма и Сеочке реке. Основна

делатност мештана је сточарство, као и земљорадња која због конфигураци

је терена даје слабе приносе. Део становништва, углавном млади, запослен

је у невеликом текстилном погону у суседном селу Лукову. Мрче нема

своју основну школу те ђаци похађају школу у суседном Лукову. Ипак,

млађег становништва има мало јер је миграција становништва, пре свега

према Куршумлији и околним селима, данас прилично изражена у овом

поткопаоничком крају. Становништво је српско, православне вере.

Мрчани себе углавном сматрају староседеоцима. Они пак који су

задржали какво веровање о миграцијама својих предака, о њиховом досе

љавању у топлички крај имају прилично нејасне и оскудне представе.

Ипак, у неким народним предањима подаци о досељавању су добро са

чувани и они, бар кад је реч о појединим фамилијама, упућују на слив

Лаба као њихову прапостојбину. Друге пак чињенице упућују и на нешто

другачије закључке о путевима досељавања овдашњег становништва.“

Топличка област припала је српској држави врло рано, већ у XII веку,

За време Немање. Овде у топличком крају, у Куршумлији, Немања је поди

гао и два храма, Свету Богородицу и Светог Николу. Ови и бројни други

подаци говоре да је Топлица била врло рано насељена српским живљем.

Значајне промене у демографској структури донели су тек каснији векови

и појава Турака на Балкану. Под притиском турске најезде започиње дуги

период непрекидних сељења и повлачења српског живља да би се крај ХVII

века окарактерисао масовним миграцијама Срба на север у Угарску, које

су поред многих крајева у Србији опустошиле и Топлицу. У том периоду

* низ језичких особености, о којима ће напред бити речи, упућују и на неке друге

миграционе путеве овдашњег становништва. Код Султане Савић забележио сам, на

пример, и изреку Росина га однела, при чему испитаник, чак, и не познаје значење

облика Росина. Овај облик би се, чини се, могао везати за име реке Расине.
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турска власт организовано насељава ове крајеве шиптарским живљем. О

томе М. Ђ. Милићевић бележи : "Онда Топлица, особито Горња, оста

пуста, у њу се спустише Арнаути, и заселише је тако да је то, до нашега

другога рата, била са свим арнаутска земља, у коју хришћанска нога није

ласно могла ступити.“ Међутим, турска власт је широм отворила врата и

свим другим несловенским етносима. Тако, на пример, у топлички крај,

посебно Копаоник, доселило се у турско време и старобалканско аромунско

становништво познато под именом Саракачани, чије су мање групације и

данас расуте по Епиру, Тесалији, Албанији, Македонији и Бугарској. Ово

номадско сточарско становништво наставило је да учествује у формирању

менталитета и обичаја у топличком крају и након ослобађања Топлице од

Турака, што је свакако морало наћи одраза и на миксоглотском плану.“

Накнадно успостављање српске власти у овом крају омогућило је да

се крајем ХIХ века започне са систематским насељавањем ове области,

посебно српским живљем из Санџака, Црне Горе, Косова, долине Ибра,

са обронака Копаоника и из других крајева, што је у исто време пратило

и повлачење шиптарског живља.“ На то указују и новија етнографска

истраживања Топлице уочавајући одређене правилности и у самом рас

Пореду различитих миграционих струја на овим теренима. За западни

и северозападни део Топлице, коме село Мрче припада, констатује се,

на пример, да је углавном несељен досељеницима “са Копаоника, затим

са Косова, Жупе и Расине”.“ Отуда се и данас у Топлици препознају

* М. Ђ. Милићевић, Краљевина Србија, Београд 1884, стр. 361,362.

З Сaрaкачани су се, поред свог језика романског типа, служили и грчким језиком.

(В.код: Petar Vlahović, Narodi i etničke zajednice sveta, Beograd 1984, стр. 232; Видосава

Николић-Стојанчевић, Топлица — етнички процеси и традиционална култура, Срп

ска академија наука и уметности, Београд 1985, стр. 25,68,136 — в. и тамо наведену

Литературу).

* Јован Цвијић, Балканско полуострво, Београд 1969, стр.131—133; Топличка споме

ница, Београд 1934, стр.11.

5 Вујадин Б.Рудић, Становништво Топлице, Српска академија наука и уметности,

Београд 1978, стр.36. Говорећи о овом периоду, М. Ђ.Милићевић истиче, на пример, како

је одело Топличана било "сигаве боје“, тј. "слично с оделом крушевљана и жупљана“.

(М.Ђ.Милићевић, Краљевина Србија, стр. 403,404). Овакве глобалне анализе не искљу

чују, наравно, одређене специфичности у миграционим процесима. Тако, на пример,

За горњотопличко село Луково истиче се да је "црногорска етнички компактна оаза“

(В.Николић-Стојанчевић, Топлица..., стр. 140). Ипак, и поредсложених миграционих

процеса, који су отпочели крајем ХIХ века, за Горњу Топлицу се може претпоставити

постојање проређеног стариначког становништва. Тако, на пример, познато је да је

братство Давидовића живело у Мрчу и преослобођења од Турака 1878. године (ВБ Рудић,

Становништво Топлице, стр. 34). За становништво суседног села Штаве (у коме је ро

ђен информатор Султана Савић) легенда каже да су досељени “пре Косова”, а други

подаци говоре да су старином из северне Албаније. (Р.Павловић, Сеоба Срба и Арбанаса
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различити говорни типови, а пре свега прилично јасна издиференцира

ност екавске (долина Топлице и област према северу) и ијекавске говорне

зоне (јужно и југоисточно од Куршумлије).“ При том треба имати на уму

да је у време насељавања ових области та неуједначеност морала бити

далеко израженија, што донекле потврђује и М. Ђ. Милићевић поређењем

топличког говора са причом о Вавилонској кули.“

Говор Горње Топлице по својим основним карактеристикама припада

мо већ у прошлом веку, када се за горњотоплички акценат и падешки

систем констатовало да су "ближи ибровцима и студеничанима“, док је

говор Топличана староседелаца “сличан с говором расинаца и жупљана“.“

Горњотоплички говор је, ипак, тек у новије време ближе истражен и о њему

говори низ значајних дијалектолошких прилога. Тако, на пример, у раду

Милице Грковић представљен је у основним цртама говор села Лукова.“

док је у раду Милосава Вукићевића дат шири преглед говора куршум

лијског краја, при чему је истраживањем обухваћен низ горњотопличких

села до села Мерћеза.“ Неколика значајна прилога о говору Блаца и

околине дала је Југослава Арсовић.“ На лексикографском плану свакако

најзначајнији допринос дао је Глиша Елезовић својим познатим дијалек

толошким речником, укључивши у ово своје истраживање и део копаоничке

области.

у ратовима 1876 и 1877. до 1878, Гласник Етнографског института САН, књ.IV-VI,

Београд 1955/57, стр. 65 —према: В.Б. Рудић, Становништво Топлице, стр. 47).

* В. код Милосав С.Вукићевић, О говору околине Куршумлије, Зборник Филозофског

факултета у Приштини, књ. VIII, св. А, Приштина 1971, стр. 385.

* МЉМилићевић, Краљевина Србија, стр. 405.

8 Исто, стр. 404.

9 Милица Грковић, Неке особине говора села Лукова, Прилози проучавању језика,

књ.4, Нови Сад 1968, стр. 121—131.

*“ Милосав СВукићевић, О говору околине Куршумлије, стр. 383-416 (+ карта).

11 Југослава Арсовић, Главне фонетске особине говора Блаца и околине, Прилози

проучавању језика, књ. 9, Нови Сад 1973, стр. 55-77; ЈАрсовић, Акценат именица

мушког рода у говору Блаца и околине, Годишњак Филозофског факултета у Новом Саду,

књХVII/1, Нови Сад 1974, стр. 195-207, ЈАрсовић, Акценат именица женскога рода у

говору Блаца и околине, Прилози проучавању језика, књ.13/14, Нови Сад 1977,78, стр.

69-78.

* ГлЕлезовић, Речник косовско-метохиског дијалекта, -п, Српски дијалектоло

шки зборник, књ.IV-V, Бeoгрaд 1932, 1935. Један број прилога укључује се и у ономас

тичку проблематику топличког краја, уп. Милица Грковић, Микротопоними извори

шне области Топлице, Прилози проучавању језика, књ.6, Нови Сад 1970, стр. 183-201;

Југослава Арсовић, Микротопонимија Блаца и околине, Прилози проучавању језика,

књ.8, Нови Сад 1972, стр. 71-86; Слободан Марјановић, Антропоними међу топо

нимима Горње Топлице, Втора југословенска ономастичка конференција, Македонска



8 Првослав Радић

У селу Мрчу боравио сам у два наврата 1987. и 1988. године, укупно

петнаестак дана. У том периоду сам за потребе Српске академије наука

на терену попунио Упитник за српскохрватски / хрватскосрпски ди

јалектолошки атлас и снимио један број магнетофонских трака. Део

дијалектолошке грађе сам записивао. За испитанике сам узимао старије

особе, што је у великој мери условило и природу ове грађе. У мом раду

на терену највише су ми помогли испитаници: Султана Савић-Сутка

(1903), Милисав Гилић (1912—1988), Стојанка Гилић (1912), Глигорије

Филиповић (1913) и Добросав Милановић (1926). Ипак, највећу помоћ у

раду пружила ми је Султана Савић од које је забележен знатан део грађе.

Њој и овом приликом захваљујем. -

I. КАРАКТЕРИСТИКЕ АКЦЕНТУАЦИЈЕ

1. Као већина косовско-ресавских говора и мрчки говор познаје троак

ценатски систем, два силазна (", ") и дуги узлазни акценат ( ). Дугоси

лазни и краткосилазни акценат могу се јавити на свим слоговима у речи,

при чему се краткосилазни на последњем слогу јавља и као резултат

скраћивања речи за последњи слог: зуб, крв, реч, лек, врснак, извор, огањ,

отров, рођак, ногом, брија се, бајча, зева, сено, руку (акуз. ), разговару,

весеље, шишарка, зглоб, сан, чуо, пци, гуре, дгањ, поток, жена, зимус,

данас, изут, играт, овдм, бачица, ложица, свекрва, очима, сакрила, сатpo

се итд. Дугоузлазни акценат такође познаје одређена дистрибутивна

ограничења, те се, на пример, на последњем слогу не јавља: дете, жена

(ген. пл. ), чељаде, мрезга, инђа, снага, лонац, венча се, срња, донеше,

броимо, веселимо се, носаше, крстимо, ломимо, печемо, гробова, кокоши

(ген. пл. ), задавит, искучит се, набират, намет, секирче итд.“

2. Дугоузлазни акценат у мрчком говору, како и већина наведених

примера показује, настао је превлачењем старих силазних акцената на

претходни слог, ако је он био дуг. У бројним примерима, међутим, и ово

старије стање је добро сачувано, при чему је предакценатски квантитет и

данас остао стабилан: брлдви, дбђомо, нажуљак, поудавале се, разговарат,

ћутат, стрпчеви, речима, жмурим, писање, руком, сврба, дваес косача,

скубе, ћуте итд. Тек се у мањем броју примера може забележити ре

дуковање или пак губљење предакцентске дужине, на пример, пушћđли,

академија на науките и уметностите, Скопје 1980, стр. 173-182.

“ И овде се могу забележити изузеци са дугоузлазним акцентом на последњем слогу,

али само код облика код којих је претходно дошло до обличког скраћења, на пример

обуц се (уп. и од м. овде).
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ратне (комп.), пацов, по страна (али уп. и смејем се, једу, свињско месо).

Ипак, непреврелост овог процеса условила је постојање низа акценатских

дублета типа свема / свема, људима / људима, од зуба / од зуба, по сена

/ по сени, имађа, имађа итд. , при чему се могу забележити понекада

чак и прелазни типови који у појединим случајевима остављају утисак

о постојању два акцента код једне речи, или пак каквог постакцентског

квантитета. Мрчки говор, наравно, познаје и метатаксичко преношење

акцената на кратки претходни слог (нпр. деца, вода, домаћин, комшилук

итд.). Опсег неуједначености, тј. постојања дублетних форми на овом

плану је, чини се, знатно мањи.

3. Мрчки говор познаје преношење акцената на проклитику. Број

забележених примера није занемарљив: у руку, у ноге, у старос, у про

лећ, у-главу, у прси, до смеј, до смеја, до глади, на зло, на_дно, на ум,

на_ноге, зд-главу, за руке, зđuочи, за „нешто, пčодну, уз-реч, не могу,

више мене, више тебе, око мене, преко њега“

4. Акценатски систем мрчког говора показује, међутим, и низ специ

фичности које се јављају како на плану саме природе акцената, тако на

плану њихове дистрибуције. Тако се, на пример, у овом говору може

забележити и један нетипичан дуги узлазни акценат који се, ма колико

понекад садржавао и експресивну компоненту, не може свести искључиво

на какву експресивну модификацију некога од акцената. На акустичком

плану овај акут се карактерише углавном равном, а понекад чак, чини се,

и силазном интонацијом, која у другом делу нагло добија узлазни карак

тер, да би се затим нагло и прекинула.“ На дистрибутивном плану овај

акценат такође указује на извесну правилност. За разлику од једносложних

речи код којих се овај акценат ретко јавља,“ код вишесложних речи он је

14 Појава преношења акцената на проклитику није карактеристика Косовско-ресав

ских говора. Ипак, спорадично она се може забележити у низу говора (в. нпр. М. С.

Вукићевић, О говору околине Куршумлије, стр. 397; Душан Јовић, Трстенички говор,

Српски дијалектолошки зборник, књ. ХVII, Бeoгрaд 1968, стр. 34; J. Арсовић, Главне

фонетске особине говора Блаца и околине, стр. 57).

** На постојање сличног акцента у делу косовско-ресавских говора (углавном трс

тенички крај, Жупа и Копаоник) већ је одавно указано у дијалектолошкој литератури.

Основно питање које се намеће у вези са овим је да ли се овај акценат може довести у

везу са метатонијским акутом. Његова физиолошка и дистрибутивна својства углавном

иду у прилог томе, иако низ момената остављају одређена питања отвореним (в. о томе

подробније код: Аsim Peco, Osnovi akcentologije srpskohrvatskog jezike, Beograd 1971,

стр. 143-146).

** Забележено је тек неколико примера као сме, знам, муж, снег, дар, у којима

се и иначе чешће јавља дугосилазни акценат. У трстеничком говору овај акценат није

забележен на једносложним речима (Д. Јовић, Трстенички говор, стр. 27, 28). Међутим,
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далеко присутнији при чему се готово редовно јавља на оном слогу који

у говорима са непренесеном акцентуацијом има дугосилазни акценат. У

граматичким категоријама овај акценат најчешће се јавља:

a) у презенту: радим, ради, раде, уради, заради, причам, прича,

причу, попричам, пtiuеш, паше, пtтам, пату, прима, приму, рачеш,

püче, браним, браниш, купиш, купе, мутим, млатим, избучим, плđтим,

utiuам, нећеш, самњtiва се, нема, буuе, мауче, запали, наљути, мбра,

врати, освети се, смета, помага, значи, спава, жуљи, плаћа, меси, ме

симо, појури, ране, отидну, помешу, шету, руцу, смире се, грешу, скаћу,

задаве, крате, дођу, дешава се итд.

б) код именица, најчешће збирних ласје, пласје, русје, (рус), класје,

корење, камење, трње, грање, орање, ћерка, сено, задруга, градушке, по

недељкем, ждребе, петлић, чукар, главу (акуз. ), зеца (ген. ).

в) код придевских и прилошких речи: вредан, гладна, мало, стари,

лепо, брзо, нагрђено, четврта, четвртем, пети, девета, јуначки, кра

дом.17

Ипак, обим фреквенције овога акцента није лако утврдити. Док је

у појединим речима он чест и уобичајен, у другим се ређе јавља ус

тупајући своје место најчешће дугосилазном акценту. Отуда и дублети

типа: четвртем / четвртем, девер / девер, пува / пува итд. , што је,

опет, у одређеној мери условљено и различитим идиолектима информа

тора. Међутим, факултативна дистрибуција овог акута битна је његова

карактеристика.“

у радовима о жупском и бруском говору већ се одавно указује на постојање једног дуго

узлазног акцента у нетипичним позицијама, па и у једносложним речима (Р. Алексић,

С. Вукомановић, Основне особине александровачког и бруског говора, Анали Филоло

шког факултета, књ. 6, Београд 1966, стр. 292, 293; А. Пецо, Б. Милановић, Особине

левачког говора, Анали Филолошког факултета, књ. 2, Београд стр. 187—203; —и др.). У

куршумлијском крају, иако у мањем обиму, такође је на једносложним речима уочен

дуг акценат који се “по вредности идентификује са ( ) акцентом” (М. С. Вукићевић,

О говору околине Куршумлије, стр. 397).

*" Ипак, могу се забележити примери у којима се овај акценат не везује за оне слогове

који у косовско-ресавским говорима имају обично дугосилазни акценат, на пример: пева,

neeаш, несам, девер, зрнца, д0вљи, смешно, ладно, змаја, ракија. То, међутим, не

значи да се у мрчком говору на овим слоговима не може јавити дугосилазни акценат

(уп, пева, императ. запева, девер; у Речнику косовско-метохиског дијалекта и девер,

даваљ, као и несам, неси. . . , стр. ХTV).

* Занимљиво је да се код старијих испитаника чува језичко осећање о посебности

овог акцента. Тако, на пример, на питање који облик боље изговарам "право по српски”

(како мештани обично кажу за говор овога краја) — причам или причам, један испитаник

је одговорио да је то "исто, али је готово лепше причам, јер је прачам више избрзна
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5. На другој страни, може се уочити да се сличне дистрибуционе

особености могу у знатном броју примера констатовати и за дугоузла

зни акценат. Поред његовог фигурирања у оквиру преношења силазних

акцената на претходни дуги слог (в. напред), дугоузлазни акценат се, као

и поменути акут, у бројним примерима везује управо за онај слог који у

говорима са непренесеном акцентуацијом углавном има дугосилазни ак

ценат. Иако је појава међусобног замењивања ова два акцента (дугосилаз

ног и дугоузлазног) на косовско-ресавском терену позната, “ учесталост

и оваква дистрибуција дугоузлазног акцента указују на његову везу са

номенутим акутсм. На то упућују пре свега неке заједничке дистрибу

тивне карактеристике ових акцената. Као и поменути акут, дугоузлазни

акценат се ретко јавља у једносложним речима, “док се у вишесложним

речима најчешће јавља:

a) у презенту: напричам, певам, пева, журим, ради, рани, брани, ме

си, занеси, погреши, разблажи, прима, полага, заповеда, смета, вража,

неће, помагу, нему.

б) код именица, најчешће збирних: грбзје, пруће, лишће, орање, ка

мење, трње, корење, волење, бурма, прасе, црева, сено, море, Радојку

(акуз).

в) код придевских речи: мало, мале, стари, дебели (множ. ), девети,

девете. **

Овакав међусобни однос ова два акута, који се у знатној мери заснива

на њиховим варијантним обележјима, условио је постојање низа паралел

них облика типа ради / ради, корење / корење, стари / стари, а полазећи

од ширег прозодијског плана и паралелизма типа ради // ради / ради.

Очито је да акцентуација овога говора заслужује више пажње, како на

плану исцрпнијег описивања прозодијског система, тако на плану одре

ђених теоријских приступа са ширег дијалектолошког и историјског ас

пекта.“ Циљ овога прилога, ма колико он повремено наметао и одређене

*“.« */

ЗЧ.

** Павле Ивић, Дијалектологија српскохрватског језика, Нови Сад, 1985, стр. 102.

* Забележена су свега два примера, знам и сок, при чему се не може негирати ни

ЊИХОВа експресивна компонента.

21. у појединим примерима овај акценат се среће и на оним слоговима на којима

би се могао очекивати кратки акценат: венча се, јорган, лонац, невен сирће, таван,

темељ, једу (и једу) —где се препознају и примери са акцентом кановачког типа. То не

значи да се у овом говору као факултативан не може у тим примерима јавити управо

дугосилазни акценат. Тако је, на пример забележен и облик таван, темељ, а уРечнику

косовско-метохиског дијалекта Гл. Елезовића и венчат, венчам, јорган.

%% Већ ове карактеристике, на пример појава специфичног акута, указују, чини се,
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теоријске поставке и решења, ограничио се за ову прилику на представљање

најосновнијих карактеристика овога говора.

II. фОНЕТСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

А. Вокали

Мрчки говор познаје петочлани вокалски систем (а, е, и, о, у - p)

при чему фонетска вредност ових вокала најчешће не представља значајна

одступања од стандардне вредности српскохрватског вокализма.

1. У низу примера, а у знатној мери у зависности од идиолекатских

Подтипова, могу се, ипак, забележити специфичне вокалске вредности :

a) отвореност вокала е и о девојка, желудац (и жалудац), честитка,

пашенози. забрви, календар, месо, меси, женско, борави, даровао, забо

pđвио, појео, родитељи.

б) затвореност вокала е и о неће, побегла, ктео, довео, разболео,

негдво, пешкир, ципеле (и ципиле ), довуче, кокошка, ко" куће, ин

тересовало, слободно.

в) помереност артикулације вокала а ка предњој позицији : бројало,

телаци, данас, ваља, скидаш, жалудац, дпац.

г) отвореност вокала и билу, крзнарима, узнемираву.

д) квантитативна редукција вокала у зависности од позиције у речи,

посебно иза сонанта р: граница, терали, утерали, померена, преметио,

пресретне, предаш, предам, — али и запалили, скинула, здвемо, гддина,

cáдек.

2. У мрчком говору се у појединим речима налазе вокали који се у

тим облицима обично не јављају у стандардном језику:

a) вокала уместо о, е. арманика, аперисана, матика, стамак, тајага;

осалудац, калам, каламљено (нгрч. кđХopos ).

б) вокал о уместо а, е, у долеко, ложица, остал, моро, омио се

в) вокал и уместо е, а ципиле, џемпир, шићар, цимент, маличко

( и малечко, малецко); вашар.

г) вокал у уместо о доктур, руба.

на укрштеност и непреврелост одређених прозодијских процеса. Могу се при том на

овом плану отворити и друга питања, на пример питање фонетских варијаната краткоси

лазногакцента, које се код појединих информатора могу забележити, питање редуковања

дугих акцената итд.
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д) вокал е уместо о, а, и еве, ене, ете, ћутала, клечала; несам,

преближно, додајо, кретикује, резик, комесија (в. т. 6).

3. Вокали у непосредном додиру често се контрахују или елидирају.

(Вокал који је под акцентом или предакценатском дужином не подлеже

овој промени.) На овом плану посебно се издвајају неколика типа:

а) облици са непосредном контракцијом: Копаник, посо, зава, куво,

покисо, држо, лего, требо, кб (< као), nëno, весо, узо, видо, уно, сđгно се

(али: седамнаес, нављао се, знађау и сл.), — или пак са квантитативном

чл. 1 * f? gi 3r. 62

дук * уредукцијом, заузео, чувао, пепео.

б) облици код којих се контракција вокала јавља након губљења кон

сонаната у интервокалној позицији (најчешће у 3. л. множ, презента):

бегу, иму, нему, гледу, не зну, не ваљу, игру се, помаљу се, мбру, копу,

пливу, чеку, шету, (али рачунđу, бријау се, причаући и сл.), као и ране,

ратне, старе (в. т. 66).

в) облици код којих губљење вокала наступа у сандхију као тзв.

елизија вокала: д-иде, д-убие, д-изе, д—уради, д-узнеш, да с-учам, ја

с-о тем не разумем, ки гдј (< као и год) н-умем (али и уз честу кван

титативну редукцију првог вокала, на пример: да искочиш, да узнемо,

не умем и сл.).

4. У бројним примерима вокали се губе и ван дифтоншких позиција,

карактеришући тиме како одређене категорије речи тако и појединачне

облике. При том су обухваћене различите позиције у речима:

а) иницијална позиција: торник, некција, нако, ко нећеш (= ако

нећеш).

б) медијална позиција: понесте, манте, останте, гддна (и гддина),

слазила.

в) финална позиција: овам, онам, свуд, овуд, не може, обуц се, нек

tде.

5. Поред тога што се губи у познатим облицима и парадигмама, вокал

а је постојан у свим облицима именице сан: од мбега сана, ружни сано

ви, у предлозима када то налажу фонетске околности: ишо преда тобом,

прдио кроза село, иде уза старога "ца, у појединим префиксима: треба

да изаткамо, ктео самрт да учини себе (у лексикализованом облику) итд.

6. Једна од најзначајнијих карактеристика вокалског система мpчког
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говора је његов доследан екавизам.“ У једном броју случајева може се

говорити и о екавизму у ширем смислу који се бележи у облицима код

којих се стари глас јат није јављао (нпр. хиперекавизми, па и аналошко

успостављање неких наставака). Све то одражава се на богату заступљеност

екавизама у различитим граматичким категоријама:

a) у одричним облицима презента глагола бити: несам, неси (али

нuе), несмо, несте, несу

б) у компаративу придева и прилога: згоднеје, крупнеје, веселеје,

паметнеје, равнеје, разумнеје, стареје, стареј, најважнеје, сигурнеје,

чисћеј, чистее, топлеје / топлеје, ратнеје /ратњеје /ратне (и ратније),

ране (и раније / рањије).

в) у дативу и локативу личних заменица првог и другог лица једнине,

као и у дативу и локативу једнине женског рода заменичко-придевске

парадигме: дај мене, нема мене ништа, нема тебе помоћ, тебе обећали

mö, ћута на мене, седа на тебе, реко мčе жене, зна о мое мајке, било у

твоје куће, био у ове ливаде.

г) у дативу и локативу једнине именица женскога рода а-парадигме:

мде мајке прича, дономде ћерке, дао ћерке, ће прода државе, баје главе,

дде ка куће, живи у Луковске Бање, био га по гузице, прозор на собе, прича

о куће, пасу по ливаде, гази по воде, пасу по кише.

д) у дативу, инструменталу и локативу једнине мушког и средњег

рода заменичко-придевске парадигме: рекли онем човеку, какем добрем

идеш, иди гдрњем путем, с онем човекем, с тем лебем, с једнем кварнем

зубем, прича о некем човеку, на лепем месту био.

ђ) у генитиву, дативу, инструменталу и локативу множине свих родо

ва заменичко-придевске парадигме има стареје људи, из ове села, преко

Негдве рука, свакојаке трава се јело, од јаке људи, две година, до његдве

колени, тешко старема, свема давали, овема чорема, малема децама, ка

тема људима, ишли овема висдкема планинема, прича са свема, с младе

ма, с њинема људима; у тема речима, у ове прве ратова, по оне брдија,

по овама високема шумема.

е) у основама речи различитих граматичких категорија: гњездо, секи

ра; додејала ми; ослабела, остарела (али и остарет, остарем,... остару),

чинео, учинела, паштела (али и паштет, врпштет, Џваздат), плевели,

убелео, затмднело, засвирео, ћутела, пођубреш, обрстеше, да му је, деси,

дceм тдга - ИТД. |-

28. Код једног информатора забележио сам јекавизам у изразу рђа čбјесна. Код истог

информатора забележио сам пример ћела сам да дбђем. Облик ћела ( ћčo, ћели и сл.)

везује се у појединим радовима за јекавски рефлекс јата (уп. нпр. код А. Пецо, Б.

Милановић, Ресавски говор, Српски дијалектолошки зборник, књ. ХVII, Бeoгрaд 1968,

стр. 264.
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ж) у префиксу пре- не мог да прегрешим, стално премашуе, — ана

лошки и дома превачем, браћа су преближни, дн га преметио.

з)у страним речима, као хиперекавизми: комесија, разик, кретикује

Б. Консонанти

1. Консонантизам мрчкога говора у највећем броју особина одго

вара косовско-ресавској дијалектолошкој бази, а с тим добрим делом и

стандардном српскохрватском консонантизму. Ипак, у односу на консо

нантски систем стандардног језика мрчки говор познаје низ особености.

1.1. Глас х не јавља се у консонантском систему мрчкога говора. У

низу примера овај глас се потпуно губи:

a) у иницијалној позицији: ајдуци, дрманика, ектар, елда, иљада,

лđдан, ладно, лад, бд, дН Кеш, дуга, ране.

б) у медијалној позицији, посебно интервокалној греови, гредта, беy,

доддили, доддит, мđе, меови, меуна, Миајло, Миољдан, надде се, њиово,

страдба, стреа, пооде, узjао , — али и пред консонантом в повaтамо,

увати, сваћа.

в) у финалној позицији: видо, вр, повр, гра, идд, изгоре се, ма, од моe

крава, ња видо, нада се, попи, погибо, ја кте, стра, трбу, дома.

1.2. У низу примера уместо гласа х јављају се његови супституенти.

Притом је, чини се, најзаступљенији супституент к који се може јавити

у свим позицијама:

a) у иницијалној кајдуци (уп. и ајдуци), крана (уп. и ране), кеклаш,

ктели, ја кте.

б) у медијалној позицији, посебно пред консонантом: зактева, при

квати, прикватио, укватише, сакрањен , - али и у интервокалној пози

цији. Метокија, маковина.

в) у финалној позицији: ваздук, плек.

1.3. Глас в може се јавити као супституент у следећим позицијама:

a) у медијалној, интервокалној позицији: дуван, пуват, бува, стра

вовао, — али и као редуковани билабијални глас: бука, кува, удо“

б) у финалној позицији: глув, сув, пастув.

24 Стара консонантска секвенца хв реализује се у иницијалној позицији као в. вала

Бдгу, вали се, вата га, -а ређе и ф : фала му.



16 Првослав Радић

1.4. У мањем броју примера и глас ј може се јавити као супституент

ГЛаСа Х. |-

a) у медијалној позицији троје, обијбдио, кујна (али и мује, стреја).

б) у финалној позицији: смеј“

2. Глас ј показује изразиту нестабилност у консонантском систему

мрчкога говора. То се посебно односи на одређене позиције у речи у ко

јима се овај глас редукује, тј. остварује као фонетска варијација, или чак

потпуно губи.

a) у иницијалној позицији се ретко губи, на пример у упитним ре

ченицама које почињу са је ли: Ел д'ћеш? Ел причу? - као и у глаголу

*бем ти (и бем ти).

б) у медијалној, интервокалној позицији пред вокалима оба реда кон

сонант јce често губи или редукује: коп, чаи, мđем, твдем, двоица, устро

ит, убиe, записуe, купуе, чистее (уп. и здраве, ране, јефтине); топлеје,

раније, кдншије, као и мда, твда, рачунау, бријау се, отерау, шишđу,

копау, брзду, причđући, трчаући.

У медијалној позицији консонант ј се губи и у једном броју изведе

ница, на морфемском споју, обично у вези са одређеним консонантима:

дачи сара, наруче, жуче (и жујче), боже говедо, божа мајко, изедна, изест,

изеђи то (али и кôзJu), - као и у императиву плурала типа убате, савате,

попате, али и спремате ручак.

в) у финалној позицији код показних заменица мушкога рода: та

народ, ова шдфер, она младић, — као и у императиву сингулара: уби,

сава, попа, али и немо да лажеш, сачува Боже, чека док порасне, запева

сад, пата некога, гледа шта је seesда“

3. Глас в не иде у ред стабилнијих гласова у мрчком говору. У

различитим позицијама овај глас се често квантитативно и квалитативно

редукује: све, овденаке, јова, уштавим, направим (али и напраим), Јован

дан.

Умрчком говору се може забележити и редукован билабијални глас в,

у примерима уšo, од уšета, буба (али и бува /буа), кућа, кувано, скубаш (в.

т. 1. 3.). Овакав глас, са још интензивнијом билабијалном компонентом,

јавља се у примерима Урве се, Урвали се (; рвати се).

25 Могу се у ретким примерима забележити и специфичне фонетске реализације на

месту старога гласа х, које чувају компоненту фрикативности, на пример од вркха (=

од врха).

26 у појединим облицима, међутим, глас ј је накнадно успостављен уз наглашену

артикулацију (нпр. милијон).
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Ипак, глас в јавља се и као супституент гласа фу бројним примерима:

влđица, вајда, каза, кова, јевтин, јевтика, сдвра иако се ф у појединим

примерима факултативно чува, на пример кафа, кафа, шефтелија, фами

лија, јефтин.

4. Поред африката ћ и ђ са артикулацијом стандарднојезичког типа,

у мрчком говору се у мањем обиму, као факултативне (чак код истог

информатора) могу уочити и њихове варијанте. Међу њима доминира

ју африкате ћ и ђ са ослабљеном фрикацијом, као и уназад помереном

артикулацијом: ћкути, у кућ ке, свађа, млађеu, noаређени, изађе, до

iђе, заобиђе.

5. Глас л на крају слога или речи давао је у овом говору вокал о (на

пример пао, стао, бедне /бебче, раоник, сеоце итд.). Ипак, у појединим

примерима глас л се чува на крају слога или речи, што, између осталог

карактерише и стране речи: белце, колски, од колца, селски, селце, стелна,

стблна лампа, молба (и молба); амрел, генерал, астал. Отуда и појава

паралелних облика типа бедне /бебче // белце, сеоце / селце и сл. , при

чему се, наравно, стране речи не укључују у паралелизам овога типа.

У падешким парадигмама именица овога типа уочљива је тежња за

парадигматским уопштавањем облика са вокалом о (< л): бнде је један

засеок, имаш разне руковддиоца ( = "разних руководилаца“) и сл.

6. Мрчки говор познаје африкату 8. Она се најчешће јавља:

a) у иницијалној позицији, пред вокалом или сонантом в. sač, süдови,

sидина, séбy, seаска, šверка, 88езде, звездица, звони.

б) у медијалној позицији: обздвка, пензија.

7. У мрчком говору се у појединим речима налазе консонанти који

се у тим облицима обично не јављају у стандардном језику.

а) консонант Њуместо н. брашњо, грања, гњездо, машња, срња, чуњак,

рачуњ, мрциња, питомања, давњаши (=давнашњи), залудња, сретња.

) консонант ђуместо д: што гдј (и што гдб), оскуђевају, отађе,

јеђи, јеђите, рађ, дграђа, говеђина, руковеђ

в) консонант ћуместо сваћа, пушћа, кршћење (в. В. 8a).

г) консонант туместо д: комат (нгрч. коришат: ), отоше.

д) консонант џ уместо ж или ђ Џандар, Маџар, (тур. Масар).“

* Уп. и љ м л: lyжељео се, ужељам се, дм. т. папрад, с м. з: макасе ( < тур.

makas);ж м. ч: вража, н м. м. пет сантина, љ м. о : масаљ итд.
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В. Консонантске групе

На плану консонантских група мpчки говор се одликује следећим
Особеностима:

1. Консонантска група састављена од фрикативног и експлозивног

консонанта у финалној позицији се разлаже губљењем експлозивне ком

нонснтс.

a) група ст - с болес (али и болесан), брес, где, жалос, заповес, кбс,

корис, крс, мас, мос, плас, пос, прс, pac (али и рас“), старос, црвеникас,

шес, петнаес, чврс, час, баљас (однос прс: прсти, шес: шести дао је и

клас: кластови).
-

б) група зд» з: гвоз, грба.

в) група шт - ш: праш, прегрош, веш.

2. У додиру са експлозивним консонантима фрикативи се често аф

рикатизују:

a) група пс - пи: липца, липцала, пци, Риа, Риџовали, Пиују (и

цовали, цују).

б) група пи - пч: пченица (и пченица), дпчина“

в) група бЗ - б5: обздвка.

г) група ик - чк: чкдди, чкдла.

д) група шп - ип: чnóрет.

ђ) група жб - џб верба, извеибо.

е) група ск, ст. - цк, цт: старинцки (и старинчки), оцтава (и

остава), поЧmáвим.

3. Консонантска група састављена од експлозивних консонаната обич

но се упрошћава губљењем првог консонантског елемента:

a) група пт - фm: тица, тичин, летарак, (али и Шиптари, Шиф

тари).

б) група гд с фо: Деси? Да ћеш? свуде (у сандхију: Боље то не да

радим).

в) група бд - фо: снадева, снаденем га.

г) група тк - фК: канице.

д) група кт - фm: měо (и ктео, кте).

•“ - *

* Забележен је и облик дфштина.
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4. Консонант 6 губи се у оквиру различитих консонантских група:

a) група сте - ста, најчешће у изведеницама: богасто (и богаство),

братимсто, друсто, кумсто, ропсто, сведочансто, срдтсто, убисто,

учестовао.

б) група вљ – фак опраљам, опраљен, остаљен, остđљамо, устаља се,

распраљао.

в) у појединачним примерима: уредио се, бде (=овде).

5. Иако се консонантска група шчу низу примера чува на морфемском

споју (нпр. гушче, крушчица), у појединим примерима она се, као и група

сц упрошћава:

a) група ич с фч у глаголским изведеницама: ичупао, рачаталио,

рачинио.

б) група ич с кЧ у изведеници кокчица“

в) група сц - би у глаголским изведеницама: ишедит, ицепат, ицу

цат (али и дициплина).

6. Консонант н јавља се као супституент консонанта му низу консо

нантских група:

a) група мт - нп: пантим, запанти, упантила.

б) група зм - зн: узни, узните, узнеш.

в) група ми - ни: коншије (уп. тур. konsu I komsu).

7. У оквиру оваквих процеса, као супституенти, јављају се и други

гласови. То показују и следеће консонантске групе:

a) група мн - мл: млдго, млози, млозина.

б) група мн - вн: гувно, тавнина (али сâмне, самњава се).

в) група дл, дн, ба - гл, гн, гл. глето, гневно, отуда и проглеми.

г) група мњ, вњ - мљ, вљ. сумљам, зарављен.

“ Консонантска група кЧ ( < шч) на морфемском споју карактерише пре свега го

воре око Западне Мораве, али се ова језичка црта може спорадично забележити како

северније тако и јужније од ове зоне (в. код: Првослав Радић, О консонантској групи

шч на морфемском споју у српскохрватским и македонским говорима, Македонски

јазик, год. ХХХVI-ХХХVII, Скопје 1986, стр. 313—330). Као нестабилна, али ван

морфемског споја, група шч се јавља и у речи бајча (тур. bahge). Као факултативан

јавља се, међутим, и облик башта.
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д) група мљ - мњ: земња, земњан, упитомњено. “

8. И један број значајних морфолошких промена оставио је за собом

низ консонантских група којима се данас одликује овај говор, пре свега

у односу на стандардни језик. У исто време поједине консонантске групе

опстале су и као својеврсни архаизми.

a) група ић м. шт, као резултат подновљеног јотовања: пушћам,

пушћали, пропушћа, спушћу се, премешћамо, премешћај, намешћај, ис

пашћа, кршћење, опрошћење (и опроштење), кршћењаци, — али и у

облицима футура типа знашће, отишће (аналошки према пашће, са аси

милацијом по месту творбе).

б) група шт м. ст., код једног броја глагола перфективног вида,

аналошки према имперфективном виду: пуштит, напушти, напуштио,

запуштио, подмештuо (аналошки и пуштања). “

в) група сhм, ић које је у новоштокавским говорима (те и стандар

дном језику) настало асимилацијом по месту образовања: чесће, чисhej,

чврсhи, часћевао, часћевала, пасће (али и пашће, изешће).

г) група стр. м. штр сачувала се у овом говору као архаизам: детар,

устроит, строје.

д) група цр М. тр сачувала је старије стање у примерима црешња,

црешњбв (али и трешња, трешњдв).

ђ) група здр м. зр јавила се у речи здрак, здраци.

е) група сј, зj ( < стј. здј) м, шћ, жђ као архаизам у примерима

типа: ласје, пласје, гвозје.

“ Готово све ове консонантске промене јављају се у оквирима различитих асимила

ционих и дисимилационих процеса, уп. и: -ств! -стрм. -штв друство, друсто у кљ.

м. тло, кј: пекљамо, прекључе у тн, м. ћњ: вöтњак (и у сандхију: сино" његов дmaц

био), шкм. ћк: плешка : шљ м. чл: шљанак , сл. м. цн: тđслица у Гн, Дн м. гн,

дн: дигне, падне, на м. ре: шангарепа итд. У низу примера консонантска група се

разлаже губљењем једног елемента, нпр. 6дредан м. ванредан, потамеом, потамнео,

комадант м. командант, нбжице (и нбжнице), пČсе м, после, јагаци м. јагањци,

компар м. кромпир, прдсте м. простре, кане м. капне, садањи м. садашњи, чашире

м. чакшире итд. (уп. т. 3-5).

31 Група шт може се између осталог забележити и у компаративу лаште, налаштем.

лакше, најлакше, као и у појединим глаголским облицима уместо финалне основинске

групе ск иштем (али искају), пљеште га / пљешту га (али пљескат).

* Нисам забележио примере са метатезом, који су прилично распрострањени у ко

совско-ресавским говорима (уп. Д. Јовић, Трстенички говор, стр. 65, 66, А. Пецо,

Б. Милановић, Ресавски говор, стр. 284; Гл. Елезовић, Речник косовско-метохиског

дијалекта). Ипак, код једног информатора забележио сам неуједначеност код облика
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9. У једном броју примера јавља се метатеза консонаната; варван,

Крушумлија, (и Куршумлија), снерутно (и неспутно), као и намастир,

самне, самњава се (и самњава се)“ -

III. МОРФОЛОШКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

А. Именице

*

1. Код именица мушког и средњег рода у инструменталу једнине

уопштен је наставак -ем:

а) код именица мушког рода: била с деверем, звали позивем, ради

будакем, дое послем, добар сас комшилакем, онем трагем, дошла сас

човекем, возем ћемо, мрда репем, био с јежем, гађа га с лебем, прдио

сокакем, са шљамем, са пепелем, било под жарем, то морало барутем,

са санем био, с овем прстем, плугем дре, с тем праштем, сас мtрем,

са овем зејтинем, покрио папрđдем, с Маркем, са Зоранем.

б) код именица средњега рода: гађа дрветем, с овам јајетем, сас моем

дететем ишла, имао проблема с именем, је кашичетем, баца с јагњетем,

с телетем, ћупови са златем, једино сврдлем, ради тестеретем.

2. Код именица женског рода а-парадигме јавља се наставак -е.

a) у дативу једнине: дđвао мајке, реко жене, све његдве фамилије,

даровао девојке, писао свастике, одреко сестре.

б) у локативу једнине: био по ливаде, по шарене крпаре се игру, пасу

по каљаве њиве, добио име на водице, тешко му у вожње, иде по шуме,

био у продавнице, лежао у болнице, иде по даске, било у црепуље, ћуте

на гомиле, удари ме по ноге, било ми у ташне, по њине воље било.

3. Локатив множине облички је изједначен са генитивом множине:

а) код именица мушкога рода: причамо о дпанака, имам на волова

плдче, причам о коња, пасу по брегова, мис“им о болесне зуба, говори о

ноката, зна о каменова.

гвозје /гвајаје /гвајаје. Занимљиво је да је слична ситуација забележена у говору Галипо

љских Срба (в. код Павле Ивић, О говору Галипољских Срба, Српски дијалектолошки

зборник, књ. ХП, Београд 1957, стр. 123).

“ Један број речи скраћен је за слог, обично унутрашњи: jeme м. једите, сете м.

седите, наћу м. наћи ћу, нем м. немам, гла м. гледај, зајно м. заједно, мош м.

можеш, но м. него, — као и у страним речима: лобер м. револвер, кланет м. кларинет,

интересном интересантно. Уп. и супротну појаву у речи салабрđm (о томе в. тумаче

ље у речнику Гл. Елезовића).
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б) код именица женскога рода: пасу по њава и падина, игру се по

крпара, било у тањира, било свашта по клупа, морам д-uем у чарапа,

стрдnсали по река, све бие по нбга, заболело у саса, разговарамо о планина

(уп. и т. 4в).

в) код именица средњега рода: ошино га по ребара, пасли по брда,

прича о гдведи (уп. и т. 5в).

Ипак, у ограниченом обиму у функцији локатива у употреби су и на

ставци -има (за мушки и средњи род): по зубима, о коњима, о каменима,

— и -ама / -eма (за женски род): у рукама, у флđшема.

4. У множини именица женскога рода јавља се наставак -ема:

a) у дативу: дај гускема, бацам моема кокошкема, дао овама идрема,

бацао кравема (уп. и свема браћема).

б) у инструменталу ће побере грабуљема, претресе вилема, везао сас

узицема, иди њивема, све ливадема идеш, ишли висдкема планинема.

в) у локативу: све то било у флашема, раде по сменема, зна о там

фамилијема, говори о санкема, по висдкема шумема бали.

Оваква продуктивност наставка -ема одразила се на његово задирање

у парадигме именица других родова (уп. овама каменема).

У дативу и инструменталу јавља се и наставак -ама (дао тем женама,

држао се рукама), “док се у локативу поред ових наставака често јавља

и генитивни наставак (в. т. Зб).

5. Код једног броја именица у генитиву множине јавља се наставак

-ll.

а) код именица мушкога рода: било сто брави, пе-шес реди цреп,

млдго месеци, по тријес гости дбђу, пуно мрави, десет нокти, колико

cama.

** Облици датива и инструментала (делом и локатива) множине а-парадигме са

наставком -ема потврђени су у Ресави, Левчу и долини Расине (в. код: А. Пецо, Б.

Милановић, Ресавски говор, стр. 328, 329 —тамо и податак о Расини; Радоје Симић,

Левачки говор, Српски дијалектолошки зборник, књ. ХIX, Београд 1972, стр. 293). У

појединим пунктовима на Косову и Метохији такође је у новије време потврђен овај

наставак (в. код: Слободан Реметић, Датив — инструментал (-локатив) множине

именица а-основе са наставком -ема у говорима косовско-ресавског дијалекта, Зборник

за филологију и лингвистику, књ. ХХIV (1, Нови Сад 1981, стр. 165-169). У свим овим

говорима наставак -ема углавном није носилац акцента, при чему је сачуван одностипа

женама : крđвема, што констатују и истраживачи. Појава наставка -ема оправдано се,

чини се, објашњава утицајем заменичко-придевске парадигме (в. : Р. Симић, Левачки

говор, стр. 293; С. Реметић, Датив — инструментал (-локатив) множине именица

a-ocнове..., стр. 168 ).
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б) код именица женскога рода: седамдесет пелени, смрзо се до кости,

од оне стени скочи.

в) код именица средњега рода: нашо те код гдведи, дота без гдведи,

шта има сени, пе-шес јаји, од оне јаја, све до колени, од колена, до ове

врати, пуно усти, нбосан па до усти. “

Везаност овог наставка за генитив условила је и његово делимично

проширење у локативу множине: трче по сени, малела на колени да

Бог да, прача о гдееди (в. т. 3).

6. Именице средњега рода збирну множину граде наставком -ићи:

a) у категорији бића: гуpићи, зечићи, јарићи, керићи, пилићи, пра

сtiћи.

б) у категорији предмета: бурићи, грнићи, деблићи, ћебићи.

У овој функцији, у категорији бића, може се забележити и наставак

— ци: јагаци, телаци. Наставак -ад, осим у лексикализованом облику

чељад, није потврђен.

7. Именице средњега рода у својој парадигми обично проширују о

снову наставком -ет: дба окета, трн у дкету, до коленета, по коленету,

тра говедета, од говедета, код вимета.

8. Именице женскога рода са консонантском групом у финалној о

сновинској позицији теже да у генитиву (и локативу) множине разложе ову

консонантску групу уметањем вокала а пуно гусала, било на јасала, по

селске бајача, двđес колевака, преко ове букава, замесили у наћава, ћута у

наћ“ва, пуно сукања, дваестину трмака, крана у конзерава, млдго љусака,

све је то од кондпаља.

Ипак, могу се забележити примери чувања консонантске групе у па

радигми, као на пример: има дваес колевке, замесили у наћва.

9. Консонантске алтернације које карактеришу један број именица

мушкога рода у номинативу множине аналошки су успостављене и у аку

зативу множине ових именица:

а) алтернација кtи: видо ајдуце, чувао барјаце, знао војнице, држао

грудњаце, видим ђаце, воли свињске језице, иму надамце, дуће лешнице,

има сведоце, крдпе шљиваце, јурио четнице, био Турцe.

б) алтернација а / 3: волим бубрезе.

“ Наставак -и у генитиву множине познаје низ косовско-ресавских говора, а између

осталог и говор куршумлијског краја (в. : А. Пецо, Б. Милановић, Ресавски говор, стр.

327; Д. Јовић, Трстенички говор, стр. 82; Р. Симић, Левачки говор, стр. 230, 241; М.

Грковић, Неке особине говора села Лукова, стр. 126; М. С. Вукићевић, О говору околине

Куршумлије, стр. 400).
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в) алтернација (x)/c: знао неке Власе, узо орасе (али и: од драса).

Широка заступљеност алтернација овога типа показује тенденцију за

њиховим даљим проширивањем, уп. на пример дба пасторца.

10. Вокатив се битније не разликује од стања у стандардном језику.

а) именице мушкога рода имају наставак -е или -у: брате, девере,

lђаволе, вуче, зече, враже, момче (али и муже); копачу, овчару.

б) именице женскога рода имају наставак -о, или -а код именица са

суфиксом -ица: девојко, жено, мајко: зечица, Драгица, Милица (тј. ном.

= вок. ).

И у другим случајевима се може уочити тежња за обличким изједна

чавањем вокатива са номинативом: еј баба, еј зец, бре овчар.

11. И поред богате синтетичке деклинације акузатив, као општи

падеж, јавља се у функцији.

а) инструментала: са дете ће да је узне, жњемо са српове, с волдве

ради, причао с моега брата, играо се сас питома зеца, сас мужа била,

сас мčе синове била.

б) локатива: пасу у поље, пđсу у ливаду, има бомбону у уста, пробада

га у ребра, живим у Мрче, био сам у војску, лежимо на кревете, превучеш

w

на волове, стегло ме у косте.

Ређе се акузатив јавља у функцији генитива: ние имала децу, дошо

и“ село. У једном броју примера може се јавити номинатив у функцији

генитива: има така очеви, има ња ки стока, — или акузатива: устире

бркови.

12. Именице женскога рода на консонант делом чувају свој род и па

радигму: моја реч, моја памет, велика даљ, болес нека, уп. и: од студи,

бе“ соли, у жалости, од болести, до кокоши, до крајндсти, по масти.

У низу случајева испољена је тенденција да се ове именице прикључе

именицама мушкога рода: дат му је помоћ, овај кап, ова кости, овем

кöстем, што је, дакле, створило неуједначеност и на парадигматском

плану (уп. са мđс / са масти / са машћом).

13. Именица деца мења се по а-парадигми: девет деца моја мајка

родила, од деца ти ништа слађе нема, шта су деца побили, дали мдема

децама.

14. Именице средњега рода, место и писмо показују парадигматску

неуједначеност укључујући се појединим облицима у а-парадигму: на

једне месте, на две-три месте, не мрда са оне месте; једна писма, две

пасме, из оне писме, добивш ону писму “

38 Облици типа две месте, три месте, две пасме, три пасме забележени су и у
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15. Код једносложних именица пут и сат у генитиву множине бележи

се нулти наставак: колко пут, шес пут, неколко пут, колико Је сат (и

колико сата).

16. У појединим конструкцијама са предлогом с именица страна

губи наставак у генитиву: с обе стран, с дне стран (и с оне стране), на

дбе стран, једна га с једне стран држа“

17. Именица мушкога рода сирома укључује се добрим делом у а

парадигму: код онога сироме, дај ондме сирдме (али видим сирдма, вј

сирома); то су сироме, пуно онеј сироме, дај онема сирдмема.

18. Властите именице мушкога рода типа Раде, Мале, Јова имају

дативски облик Раду, Мале / Миле, Јове / Јове, — а присвојне облике

типа Радбв, Милан, Jöван.

Облик Рада није забележен. Ипак, забележен је акузатив: код мога

Раду.

19. Именице дии и уши у генитиву множине имају наставак -ију од

очију, од ушију. Овај се наставак може забележити и код именице ћер: од

ћерију. На другој страни, овај наставак не налазимо код именица гост,

кост, нокат (в. т. 5a).

20. Један број именица мушкога рода показује нестабилност у гра

ђењу множине наставцима -и и -ови, образујући притом дублете типа:

миши / миневи, гдлуби / гдлубови, котури / котурoви.

Б. Заменице

РИменичке заменице

1. Датив и локатив личних заменица првог и другог лица једнине

гласе мене и тебе дај мене, нема тебе помоћ (в. П. А, бв), чиме је

успостављен синкретизам у генитиву, дативу, акузативу и локативу јед

нинс.

У инструменталу се јављају форме: с моном, под моном, с тобом.

косовским говорима (в. код: Данило Барјактаревић, Дијалектолошка истраживања,

Приштина 1977, стр. 101, 209). Слична морфолошка обележја именице место уочена су

и у трстеничком говору (в. код: Д. Јовић, Трстенички говор, стр. 85). Овакве морфолошке

особености ових именица тумаче се остацима двојине.

** Слични примери забележени су у трстеничком говору и у говору села Лукова у

куршумлијском крају, а јављају се искључиво у вези са предлогом с (в. код: Д. Јовић,

Трстенички говор, стр. 100; М. Грковић, Неке особине говора села Лукова, стр. 126).
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2. Датив и локатив личне заменице женскога рода у једнини је Ње:

благо ње за тебе, кад је ње добро, ја сам ње дала, ње сад рок, на ње ћута,

у ње било нешто.

Енклитички дативски облик ове заменице је ју: тем ју пребио руку,

пазда ју материна.

3. Енклитички облици датива и акузатива личних заменица првог и

другог лица множине су ни, ви и не, ве: дошло ни писмо, писао ви брат;

öдма не видо, ђаво ве салетео.

4. Енклитички облик датива и акузатива личних заменица трећег

лица множине је и: ништа и не могу; наћу и тамо.

5. Нелична именичка заменица кообично се среће као куј. Парадигма

неличних именичких заменица у основи одговара парадигми у стандард

ном језику. Ипак, уместо локатива заменице ко може се забележити облик

инструментала: по кам га беу пратили, — али и не зависим о наким (и.

од никога).“ Неодређени заменички облик је неки (нпр. некем давали,

некем нису).

Придевске заменице

1. Присвојне заменице првог и другог лица једнине су: мој, моa,

мде и твој, твда, твде (и свој, свда, свде). Као и у читавој заменичко—

придевској парадигми и у бројним падешким облицима ових заменица

чест је екавизам: реко мČе мајке, зна о мое мајке, дао твде мајке, било

у твдје куће, пет мčе синова, моема ћерима, с моема браћема, о мдема

кокошкема (в. П. А, б). Примери са икавизмима прилично су ретки (уп.

реко моима синовима, била сас моима ћерима). Множински наставак

-ема ( -има може се у овом случају сматрати петрифицираним обликом.“

2. Присвојна заменица за треће лице једнине женскога рода има

облике њојан, њојна, њбјно (множ. Њојни, -е, -а): њојан муж, њојна сна,

38 Спорадичну употребу инструментала уместо локатива код ове заменице бележи и

Радоје Симић у Левачком говору, стр. 352.

39 Грађа из мрчког говора показаује да се финални вокал -а у наставку -ема ( -има,

којим се карактерише заменичко-придевска парадигма, не може сматрати покретним

вокалом. На то указује и грађа из других косовско-ресавских говора (в. код Р. Симић,

Левачки говор, стр. 363; Д. Јовић, Трстенички говор, стр. 126). Ретки примери из

мрчког говора, који немају вокал -а у финалној позицији (нпр. дао тем женама, видо

дuима његовем уп. и ишо за осталем) ипак нису довољни да се овом вокалу одреди

статус факултативне фонеме.

На другој страни, сакупљена грађа не даје довољно аргумената да се на исти

начин третирају примери: мđему Мале дали, рекла својему човеку.
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најно дете итд. Присвојна заменица трећег лица множине је њиов, њиова,

њáово (множ, њиови, -е, -a) - али и њин / љан, њина, њино (множ, њини,

-е, -а): њиов радник, њиово теле, њини капути.

И ове заменице се, као и остале, уклапају у познату заменичко-при

девску парадигму: било у њиове куће, испало по њине воље, с њинема

људима итд. (в. П. А., 6).

3. Показне заменице за мушки, Женски и средњи род једнине су та,

та, тб ова, ова, овд и она, она, онд. Губљење консонанта ј у финалној

позицији код показних заменица мушкога рода (в. П. Б, 2в), омогућило

је њихово обличко изједначење са заменицама женскога рода. На мор

фолошком плану, и ове заменице се карактеришу укључивањем у богату

заменичко-придевску парадигму: о тем извору, тема људима, ове жене

реко, у ове прве ратова, из ове лбнаца, по оне ливада, онема гускема (в.

п. а., 6).

4. У конструкцијама са бројевима показне заменице за мушки и сред

њи род готово се редовно јављају у облицима ове, те, оне с ове два брата,

с ове два детета, ове два старца, ове два говедета, ове два човека, ове два

дана, ове тра дана; вичи на те два гдведа, те два детета, те два старца,

те три брата, за те пет дана; још оне два (човекај нема. Међутим, чини

се да се у споју са атрибутом овакви облици не јављају: ова два добри

детета.

5. Међу неодређеним придевским заменицама посебно се истичу: не

ки, нека, неко (мн. неки, -е, -а) и нешто, док су опште придевске заменице

најчешће сваки, свака, свако и свđшта (уп. у свечему био први). Заменице

овога типа познају и обличко проширење: некоја која млдго прича, свакоје

дéте мене воли.

Поред упитно-односних облика, каки, кака, како (мн. каки, -е, -а),

међу квалитативним заменицама посебно се истичу опште заменице свако

јаки, свакојака, свакојако (мн. свакојаки, -е, -а): јео се леба свакојаки, ће

се чује свакојако (тј. пуно чега лошег), волови му свакојаки (тј. неуредни,

прљави), свакојако име има, свакојаке трава се јело. Овај говор познаје

и упитно-односне заменице колини, колина, колино (мн. колини, -е,

-а): колина је животиња, колино је мало (али углавном у експересивној

вредности).

В. Придеви

1. У говору Мрча, као и у другим косовско-ресавским говорима,

неутралисане су разлике у наставцима номинатина једнине одређеног и

неодређеног придевског вида, и то у корист неодређеног придевског вида

(нпр. увек леп капут, стар човек, покојан чика, велик посо и сл.). Ме

ђутим, на парадигматском плану, елиминисан је неодређени придевски
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вид у корист одређеног, иако су његови остаци још увек присутни у мрчком

говору (нпр. uгро се са питома зеца).“ -

На другој страни, могу се забележити и остаци одређеног придевског

вида у номинативу, али су они пре свега опстали у везаним синтагмама

типа: бели лук, црна дна (тј. јадна) — као и у ономастичком материјалу.

Жути кри, Тавни поток, Златна чука, Мала река итд. (в. VII. 3).

2. Придевску парадигму, као и парадигму придевских заменица,

карактеришу следећи наставци:

- a) наставак -ем у дативу, инструменталу и локативу једнине муш

ког и средњег рода: овем добрем човеку, тем добрем детету; сас добрем

човекем, с мушкем ни да проговорим, с њим живем, с једнем кварнем

зубем; о болеснем зубу, на стдинем пијацу.

б) наставак -е у дативу и локативу једнине женског рода: дај ове добре

жене; седимо у лепе шуме, лежа у топле собе, пасу по зелене ливаде, иду

по каљаве њиве (али уп. и на једној ноге).

в) наставак -е у генитиву (и локативу) множине сва три рода: остало

и“ прошле ратова, има стареје жена, из државне станова, од јаке људи,

пуно старе капута, видо млдго лепе крајева, пуно мале пилића; пасли по

зелене ливада, леже по шарене ћилима (уп. и на поедини места).

г) наставак -ема у дативу и инструменталу (и локативу) множине

сва три рода: тешко било стđрема људима, младема лако, овема добрема

женама, дали малема децама; друговала с младема чорема, простирали

с овама шаренема крпарема, лако је с добрема људима, ишо за осталем,

uили овема висдкема планинема, по овема висдкема шумема.

3. Компарација придева у мрчком говору у основи је синтетичког

типа, те добрим делом одговара компарацији у стандардном језику, уз

одређене фонетске специфичности које овде долазе до изражаја (нпр. наст.

-ејм. -ији, в. П. А, бб). У компарацији учествују три наставка:

a) наставак -ши: лакши, мекши, лепши.

б) наставак - и 1-и: јачи, млађи, слађи, тврђи, чврсhи, краћи, дебљи,

дубљи, дужи, шири.

в) наставак -еј стареј, ситнеј чисћај, опаснеј, јефтинеј.

Дистрибуција ових наставака углавном одговара стању у стандард

ном језику. Ипак, мpчки говор се одликује појачаном продуктивношћу

наставка -ши: белши, здравши, новши, правши, скупши, слапши, сувши,

* Слично је констатовано и за говор Лукова у коме је у неким устаљеним синтагмама

(бела леба, до судња дана) сачуван наставак генитива једнине придевске парадигме

неодређеног вида (М. Грковић, Неке особине говора села Лукова, стр. 127).
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црнини, високши, зелении — па и прекии м. пречи (нпр. прекии пут,

или чешће прилошки: нај ти прекие там), друкши м. другачији (уп.

друкше било пре).
-

4. Мрчки говор показује и тежњу за аналитичком компарацијом, при

чему долази до изражаја конструкција по- 1 нај- + позитив: била по

лала жена, “бн био најпаметан, па бало најквалитетно месо, нđј ти

важно деца, за мене то најнезгодна. Поред тога што обухвата придевe и

прилоге, овај тип компарације тежи да у свој систем укључи и глаголе,

на пример: по растежу по зарош, нај сам волела то, — при чему речце

по и нај, како показују делом и претходни примери, добијају прилошко

значење више f највише.

5. Посебан вид аналитичког компарирања представљају конструкције

са боље (уз афирмативну квалификацију) и грђе (уз негативну квалифи

кацију): бн боље писмен, дна слаба ал ја сам још грђе слаба и сл. Овакав

тип компарације свакако је произашао из богате прилошке употребе обли

ка боље и грђе: боље воли Радојку не мене, боље волим бабу, њојне крđве

мирују боље, воли и боље него синове, жале га ал мајке га грђе жао, ја

грђе њему не могу ништа, бн све грђе не може

Г. Бројеви

1. Осим броја један, и делом броја два, основни бројеви се не мењају:

из једнега суда (и од једнога човека), једноме човеку, с једнем човекем, о

једнем човеку, дао једне жене, с једном женом (али и: с једну краву), о

једне жене и сл.

Мрчки говор познаје облике двема и двама: онема двема женама,

дали двема женама, онема двама децама. За мушки род у употреби је

облик двоица, са његовом парадигмом (в. т. 4).

2. Својим фонетским карактеристикама основни бројеви одговарају

косовско-ресавском типу: шес, једанđес, дванаес, тринаес, четрнаес,шес

нđес, седамнаес, дваес, триес, четрес, шесет итд.

3. Мрчки говор чува систем редних бројева укључујући их у заме

ничко-придевску парадигму: била до онда другог, стигла ове прве жене,

онема првема дали (али и: све једно за другом се родили — са локативом

уместо инструменталом).

4. Мрчки говор познаје категорију бројних именица типа двоица,

тројица, четворица, петдрица које се мењају по именичкој парадигми:

41 Међутим, овакво компарирање речцом по- најчешће нема одлике класичне ком

парације, што показују и примери типа по дбл, по долеко (уп. и код: Д. Јовић, Трсте

нички говор, стр. 115).
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рекли онема двоицема, отишла с овема двоицема, запретио онема че

творицема итд. Ове бројне именице, међутим, не означавају само скуп

лица мушкога рода, већ могу означавати и мешовити по роду скуп.

Исто се може констатовати и за забележени облик nemüна: јавио онема

петанема, пошо с онема петанема. Суфикс -ина може се јавити и код

десетица, али у означавању приближне бројности: десетина, дваестина.

5. У систему бројева у овом говору се јављају и збирни бројеви типа

двоје, трдје, четворо (и четворе): двдје кола, четворе кола било, имам

четворе децу (али и четворо деца).

Д. Глаголи

1. Мрчки говор познаје инфинитив, али углавном без финалног

вокала: видет, дигнут, дират, додајат, живет, играт, аћ, молит, наћ,

паднут, прочитат, разговарат, спават, ставит, седнут, упћ, шапнут

итд.

Ако се у оваквом инфинитивном облику у финалној позицији на

ђе група ст, она се упрошћава губљењем или пак редуковањем финалног

консонанта: пас, помус, појест, раст, зепститд. (в. П. В., 1a). Аналогијом

према инфинитивима овога типа образован је и инфинитив отас м. отић:

отас ће ти дтац.

2. На морфолошком плану презент показује низ особености:

a) у трећем лицу множине наставак -у је више заступљен него у стан

дардном језику, како због фонетске промене -ају — у код глагола типа

иму, копу, пливу, узнемираву (в. П. Б, 26), тако и због аналошког прено

шења овог наставка код мањег броја глаголских основа: почеу да ме гдну,

млого дни грешу, друго је кад остару (али према остарем, в. т. Зв).

б) Код једног броја глагола тежи се систематском отклањању кон

сонантских алтернација са морфемског споја. У једном броју примера

уопштен је консонант из инфинитива: помага оцу, помагу млдго, помагај

сад, полага говедима, полага и сваки дан, не мож да ми стаза, — па и

ддма бега, бегај бре. У појединим примерима у парадигми је уопштен

онај консонант који се јавља у већем броју лица: печуракау, вучу сено,

сецу дрва, завучу се там, — као и не можу да једу.

в) Од глагола јести, поред стандарднојезичких форми, облици пре

зента могу бити и јем, јеш, је, јемо, јете, једy // једy / једу. “

42. За примере једy / једу истакнута је у науци претпоставка да припадају остацима

старогатематског модела (в. Слободан Реметић, Говори централне Шумадије, Српски

дијалектолошки зборник, књ. XXXI, Бeoгрaд 1985, стр. 339).
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г) Презентски наставак за прво лице једнине, -у, поред тога што се

јавља у примерима могу и дну, јавља се и у облицима вељу и - ређе виђу.

д) Као дистинкција према једнинским облицима дне, неће у мрчком

говору су за треће лице множине у употреби облици дте, нете 43

3. Систем глаголских основа и парадигми у мрчком говору разликује

се донекле од стања у стандардном језику. То показују и неки презентски

облици.

а) облици типа сипље, узимље, шапље, клепље, скапље уместо сипа,

A. ћ

узима, шапупе ИТД.

б) облици типа седнут, паднут уместо сест(и), паст(и).

в) парадигма остарет, остарем, ...остару уместо остарет(и) / ос

тарит(и), остарим, ...остаре.

г) парадигма свирет, свирам, ... свире поред свират(и), свирам, ...

сварају. -

д) парадигма ратит, ратим, ...рате уместо ратоват(и), ратујем,

... ратују “

4. Од претериталних глаголских облика мрчки говор познаје пер

фекат, плусквамперфекат, аорист и имперфекат.

а) Са морфолошког аспекта перфекат и плусквамперфекат углавном

одговарају стању у књижевном језику: говеда пасла ваздан, брео потрчали,

бранио је се, био доно писмо, дни беу одредали то, већ беу полегали.

Помоћни глагол хтети показује различите форме радног придева:

ктео / kmeo / méo / ћао и - ретко, ћео (в. напом. 23): kměо да зна, ћала

да ме удави, тели д-иду итд.

б) Аорист је фреквентан глаголски облик у овом говору. У првом лицу

једнине одликује се губљењем финалног х (в. П. Б, 1), док се прво лице

множине карактерише наставком -амо (- -xмо). Гради се од свршених, а

ређе и од несвршених глагола: поче да пада киша, падо у рупу, обрстеше

све, потровамо се од воде, ктемо д-устанемо, покбцимо се данас, бн би

тамо, бимо чобани па цео дан, не умедомо да кажемо, не можеде више

д—иде, немаде никога, што се смеја бн / кад му то рекоше /, добро бн

решава /али ма не умедомо да га послушамо. Аналошки према наставку

трећег лица плурала имперфекта образован је аорисни облик почеу, — са

имперфекатским наставком: дома почеу да ме гону“

43 Отуда и футурска образовања са енклитичким обликом те: те да раде све /pđдите

јутре око штале и сл.

* Уп. у дублете ската /окала, работа /Работи, чеше се /чеша се, грешам / грешим.

“ Исти облик бележи и Д. Јовић у Трстеничком говору, стр. 143.
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в) Мрчки говор чува имперфекат, иако је његова фреквенција огра

ничена: шта све чињаше, бн то прављаше, бранимо му да иде, сеђасте

мало, иђаше коџа, иђадосмо по шума, звау ме те гддине д-идем, на

ђиваше л-ти ракију.

Имперфекат глагола бити је беа, за сва три лица једнине, и бемо,

бесте, беу за множину: ма бемо у село, бесте ли там, дни беу паметнеји.

Имперфекат глагола хтети је ћа, за сва три лица једнине, и ћамо, ћас

те, ћау за множину: ма ћамо да пођемо, ћасте да дбђете, дни ћау да

падну, нећđу да мирују.

Једна од значајних карактеристика имперфекта је његово често про

ширење секвенцом -ђа: имађаја леба, звађеамо га тако, како и онд звађају,

дни то знађау, то ласно носађу, лани мировађdy

5. Футур карактерише двојство конструкција, које су у основи каракте

pистика и стандардног језика — конструкција са презентом ћу да дбђем,

те да дођу дни сутра, ће да ти отадне дпац, дни те д-отидну после, —

и конструкција са инфинитивом: доћ ћу сјутра, дни те дбђ брао, отисhe

ти мајка, дни те отас одавде, радите (=радиће) јутре око штале, попиће

сеé ОНб.

6. Као и стандардни језик, мpчки говор познаје два глаголска начина

— императив и потенцијал.

a) У односу на стандардни језик императив се карактерише губљењем

фонеме јиз финалне или медијалне позиције (тј. на морфемском споју, в.

П. Б, 25-в); сава, попа, уба, чека мало, пата некога, сачува Боже, попате

ово, спремате ручак — као и губљењем фонеме и из истих позиција: обуц

се, понесте, манте, останте ( в. П. А., 46-в). У појединим облицима,

обично у вези са консонантом д, губи се читава гласовна секвенца: ате

кући, сете туна, јете брзо, појете то, гле онд.

Од глагола јести може се забележити императив јеђи, изађи, јеђите.

У једном броју императивних облика на морфемском споју је сачуван кон

сонант из презентске парадигме: лежи дбл (; лежим, леже), вучи оно дрво

( вучем, вучу), — као и сечи га дома, печите полако, бегај бре

За појачавање императивности каткада се употребљава речца дела:

дела напиши то, дела потерај те гуске.

б) У мрчком говору потенцијал се твори као у стандардном језику.

Међутим, форма би уопштена је у свим лицима: ја би реко, ти би дошо,

ма би ддма ишли, да л—би ви стали.

7. Као и стандардни језик, мpчки говор познаје категорију глаголског

придева и глаголског прилога.

а) Радни и трпни глаголски придев у основи су као и у стандардном

језику. Ипак, дистрибуција наставака у трпном глаголском придеву не
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одговара увек њиховој дистрибуцији у стандардном језику: бн био оже

нет, то ти Је убата сиротиња (изр.).

Од глагола типа тpeсти, помусти, спасити, донети трпни придев

је трешен, помужен, спашен, донешен.

б) За разлику од стандардног језика, мpчки говор познаје само гла

голски прилог садашњи: седећи тамо, тражећи ондга, идући путем,

играјући се по ливада, као и причđући с моном, пуздући по цео дан, па

аналошки и — све трчаући (в. П. Б, 25).

Ђ. Остале врсте речи

1. Прилози се у мрчком говору могу сврстати у неколико група:

а) прилози за време: зимус, данас, летос, ноћđс, синоћ, јучер, ономад,

сјутра / сутра / јутре, сабајле, стално, увек, навек, сад / садек, тадек,

лана, посе Л nóсле, кндући, кЗиме, ваздан, отби, дпет / јопет / jčne".

б) прилози за место: бд, бде / бдек / одена / оденđке, бнде / бндек,

онденđке /онденđке, туде /тудена, овуд, свуд, дбл, гдр, туна / тунак (и

тунак), там, онам / онамо, напред, натраг, близо, долеко, куде / кудек,

надвор / напоље.

в) прилози за начин: гредом, крадом, брго, ласно, срамотно, ин

тересно, једнако (=исто), узједно (=уједно), наедама (=одједном), изедна

(=непрестано), напосумице / насенте (=насумице), снежево, шакачки,

друкчиe / друкше, наглед (=наизглед), башка, навлаш (=намерно), сам

ћим, барабар, таман.

г) прилози за количину: мајно (и мајно), велико (и велико), сила,

тāјдан, довише, коџа, ич.

д) прилози за узрок зато, упитни облик је себешта ( — тур. sebep).“

Од прилошких израза забележени су: под назад (=најзад, на крају),

једама (=једном, једампут), другема / други ма.

2. Поред већине предлога који су заступљени и у стандардном јези

ку, мpчки говор познаје и следеће: врз (=преко, поврх), про°ћу (=према),

себет (=због, ради), осем (=осим), с / са / сас.

3. Мрчки говор познаје разгранати систем речца и партикула, посебно

у појединим врстама речи.

У томе се најчешће истичу прилози у којима се јављају партикуле -ек:

садек, тадек, бдек, бндек, кудек, -на: одена, тудена, туна -нак: тунак;

-наке: оденđке.

46 Структурно и семантички паралелан облик збокшта забележен је у говору трсте

ничког краја (в. код: Д. Јовић, Трстенички говор, стр. 154).
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Код односних заменица уместо партикуле год могу се јавити и гоћ /

гођ што гдб, кои гдј -

Поред речце за негацију не, чешће је у употреби речца јок /јок“ било

пре, ал сад јок. Несам тела, јдке.

Речца ман јавља се у функцији изузимања: нисам ништа у уста

турила, ман по неко јаје. “

fV. СИНТАКСИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

1. Као и у другим косовско-ресавским говорима, у Мрчком говору

је нарушено разликовање акузатива, као падежа правца, и локатива, као

падежа места, што се уклапа у већ изражену појаву аналитичности у мор

фолошком систему: живим у Мрче, пасу у поље, бао сам у Наш: отишо

у Крушумлију, пође у Бању, иде у Бедград

Оваква нарушеност односа акузатив — локатив могла је утицати и на

обрнуту појаву, тј. појаву локатива у служби акузатива: бн тад полазио

у војске“

2. У значењу средства, инструментал најчешће прати предлог с / са

/ сас: дре с плугем, секо сас ножем, гађао га сас камењем, испрља се са

чађом, мазан сас машћом, везао га сас узицема. Притом се, како је већ

поменуто, у функцији инструментала може јавити акузатив: удари ме с

инекциу, жњемо са српове.

3. Конструкцијом за + инструментал увек се изражава какав удад

бено — женидбени однос: водила снау што ју за синем, она што е за тем

санем Његовем, моа сна што ми за тем пасторкем, моа сна што е за

2., 49
068M.

4. И у низу других појава уочава се појачана фреквенција одређених

предлошко-падешких конструкција у односу на стандардни језик:

а) Конструкција ка њ дативу означавању правца кретања, али и ци

ља: идем ка куће (тј. кући), поведен је ка куће, шта си га праћо ка мене

(тј. мени), троица ћали ка куће да дођу

б) конструкција за + генитив у временском значењу: д—иемо за дана

(тј. док је дан), иди за лепоте (тј. док је лепо време), друкше било за моe

* Уп. и сал м. само: дн сал паде дол, теке / тек теке сад отишли ка куће.

“ Ова појава забележена је и у говору трстеничког краја (в. код Д. Јовић, Трстени

чки говор, стр. 160). -

** Иста појава забележена је и у говору Левча (в. код Р. Симић, Синтакса левачког

говора, Српски дијалектолошки зборник, књ. ХХVI, Бeoгрaд 1980, стр. 123).
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младе дана, там био за бавие Југославије (али и за бавиу Југославију

то бало).

в) конструкција по - локатив у значењу какве просторне релације ће

да се запдсли негде по Куршумлие, дни живе по Лабу, нешто ми бута по

цепу, трче по сени, иде све по крају (тј. крајем), уп. и отоше по јабука,

отдише по дивљака — као и конструкција која означава радњу: по лову кад

сам ишо, иде по рађу.“

5. Посесивни датив чест је у овом говору: кишобран једне жене, сес

тра овем човеку, штап мđем диу, говеда твдем деверу, али и ове човек,

овем шајкача.

6. Повратни глаголи у безличним конструкцијама чести су у мрчком

говору, на пример закртожи се по собе, паре се нему, не може се вишеи сл.

, при чему је уочљиво и проширење њиховог опсега, уп, ко те тужи те се

уватиш... (тј. будеш ухваћен). Повратни глаголи реципрочног значења

такође су делом проширили своју фреквенцију, уп. спријатељили се брзо,

сам се уједају, — али и: шта ви је, што се режате (тј. режите један на

другога).

7. Прилозима де и куда) чува се дистинкција између категорија ми

ровања и кретања: де си био, да копали данас, негде лежали, али — куд

ли дтиде, куда ће, неће дна никуд.

8. Мрчки говор познаје приповедачки императив: а ја викни па покра

то, а дн днда удри редом.

9. У појединим случајевима, посебно у експресивном приповедању,

мpчки говор познаје удвајање објекта: видо сам те ја тебе, бн те тебе

упратио, ладно ти тебе бре, што су му њему синови спомен ударили, а

то му се имање допало њему“

10. У мрчком говору може се забележити појава удвајања предлога,

посебно у одређеним комбинацијама: чуву га (вепрај за у свање, сабере

лети за у њиву, да се увати поготдво за у кљусу, доe дo у њиву, испрате

га до у Бању, дошо до пред кафану.

59 Може се, наравно, уочити и низ других предлошко-падешких конструкција, које

су, очито, одлика овога говора, на пример: предлог на + генитив множине у приме

pима типа: имам плдце на волова, краве ми на јасала ћуте, затим генитив множине

у примерима типа: свакојаке трава се јело, имаш разне руководиоца (али: ужељео сам

се за децу). |-

51 Поред појаве удвајања објекта могу се уочити и друге врсте удвајања, тј. “појача

вања“ реченичних делова, уп. још ми није вакат да се ја женим, па и днеш та коју

крушку тебе.
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11. У мрчком говору су уобичајене конструкције типа за ништа м.

низашта, од никога м. ниоткoга, без ништа м. без ичега: ова нбж за

ништа ние, не зависим од никога, десетину паприка ми даде без ништа

(без ичега, тј. бесплатно).

12. На плану реда речи у реченици могу се уочити извесне особености

које не карактеришу стандардни језик:

а) Код конструкција са помоћним глаголом у перфекту између гла

голског придева и повратне речце често се интерполира помоћни глагол:

бранио је се, возио је се дн, знало је се то пре

б) У облицима суперлатива, између морфеме нај- и придева / прилога

могуће је уметање других речи, заменичких или глаголских облика, при

чему су овакве конструкције, чини се, у служби експресивности: најму

прекие тамо, нај ти важно деца, нај је лепши био бвде

13. На плану конгруенције могу се уочити следеће особености:

a) Ако су уз количинске, тј. бројне облике, предикати (глаг. придеви)

су обично у мушком роду: два вола уваћени, два женски детета дошли,

двоица дома избегли (али и: браћа су једнаки, дабогда и дчи испали).

б) У вези са претходном појавом је и учесталост придева у мушком

роду плурала у примерима типа: ова два добри детета, дба добри детета

(али уп. и: мои коншије, наши комшије, наши власти).

в) Потискивање безличне конструкције у примерима типа: бвце два

тра брава имале, имали коњи пре, лисице па имају, паре се нему, никад

пастрма ние се имала, иму зечеви, волдви већ имали дбавезно (као и по

шес крава се отеле). “

V. КАРАКТЕРИСТИКЕ ТВОРБЕ РЕЧИ

1. У творби именичких изведеница, као и у стандардном језику, уо

чава се богатство твoрбено-семантичких категорија уз учешће различитих

творбених морфема.

a) У категорији носилаца занимања или пак носилаца одређених

својстава продуктивни су суфикси -ар, -ак / -ак, -(a)к: гуслар, женскар,

“ забележено је наравно и низ других синтаксичких појава. Тако на пример глагол

вероват(и) има допуну у акузативу: ја га не верујем, никад ме не верује, — док глагол

бојат(и) се тражи допуну у дативу: реко му да се не боа никоме, не боа му се више.

Глагол тражит(и) такође има допуну у дативу када је у значењу захтевати, молити:

не тражим никем да ме купа. Глагол журит(и) може бити прелазан: увек треба да га

жури.
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жетвар, зрнчар (=врста снега), јагањчар / јагачар (=врста орла), крзнар,

опанчар (=врста снега), путар, споменар, досељак, кршћењак, одељак,

дивљак (=дивљи вепар), прзак / рзак (=неуштpojeН вепар), помољак, пиво

љак“

У творбено-семантичкој категорији носилаца својстава посебно је

продуктиван суфикс-оња, углавном код именовања крупне стоке, тј. бико

ва и волова: Балдња, Белдња, Бороња, Булоња, Галоња, Жутоња /Жутдња,

Зéкоња, Китоња, Муроња / Мурдња, Плавоња, Савоња, Шароња.

б) У грађењу збирних именица најпродуктивнији су суфикси -ија и -е

| -је, чија се поларизација у основи може везати за однос живо — неживо:

дечија, женскадија, јунадија, мушкадија, сточија (али и брдија); грање,

камење, корење, трње, руковеђе, иверје, класје, ласје /ласје, лемезје, русје

/ русје, пласје / пласје / пласје, шумарје (уп. и штакље м. штаке, као и

топ. Јаворје, Крушевље / Крушевље, веров и Буче).

У грађењу збирних именица поред ових (уп. и суф, -ићи, в. III.

А, б) могу учествовати и други суфикси, као суфикс -иња: женскадања,

младања (=омладина), па и сиротиња, -ина: дивљинa (=дивље животиње),

живина (=животиње, живи свет). **

в) Изведенице месног значења најчешће се граде суфиксом -иште: бу

Баште, дебелиште, заветриште, згариште, курузиште / кукурузиште,

пепелиште, “ али се у тој функцији могу забележити и други суфикси:

-аник / -аник: пчеланак, трмчаник; -лук / -лак: газдалук (али и апстр.

), комшилук / комшилак (тур. komsuluk).

г) У именичкој деминуцији заступљено је више суфикса међу којима

је посебно продуктиван суфикс -че којим се деминуирају основе именица

сва три рода: вуче, главче, говече, гушче, дечакче, јаглуче, кашиче, клупче,

копилче, магарче, чобанче.

У служби сингулативности посебно се истиче суфикс -ка: градушка,

жишка, плđска (сена), сламка, талка (=кукурузно стабло након сече), че

муњка (чешањ белог лука), шумка.

д) Изведенице апстрактног значења творе се углавном истим суфик

сима као у стандардном језику -ство (и -сто), -ос ( < -ост), а ређе и

-ина, -ота, -оћа: богасто / богасто, братамсто, кумсто, ропсто, срдтсо,

lyöисто, жалос, крајнос, старос, висина, низина, мрстина (=масноћа), ко

53 Ови суфикси се, наравно, јављају и у другим творбено-семантичким категорија

ма, уп. на пример, суфикси -ак, / -ак у категорији месних именица: теснак, трњак

(и трњак), вртљак, шљивак (уп. и топ. Јелак ), — или суфикс -{a}ку моционој служби:

крмак, мечак.

** При томе треба имати у виду да је у овим изведеницама укључено и извесно

апстрактно значење. Такав однос између збирног и апстрактног значења може се уочити

И КОд других изведеница,

55 Изведеница сметлиште забележена је у значењу смеће.
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зöвина ("мирише на козовину“), — као и врањевина, црњевина / црњавина

(али и конкр. "црнина“); лепота, сувота (али уз тежњу за конкретизацијом

значења: лепота = лепо време, сувота = суво место); масноћа, скупоћа.

Посебно место у грађењу изведеница апстрактнога значења има суфикс

-иња: голотиња, ладовања (=хладноћа), мокрања, питомања, правдања

(=правда), самотања, сировања (=сировост, влага), топлиња, чистања

(=чистоћа). **

Глаголске именице граде се најчешће суфиксом -ње: клијање, ница

не, једење, волење, орање, читање - али и суфиксима -ња / -њава, -ка,

-ће испратња (=погребна поворка), шетња: јурњава, кукњава; павка, пи

јанка, писка, сметка (=сметња), биће ("саде нема биће у војске“), убиће

(=бијење, батинање), умреће ("позив за умреће“). “

2. Као и у стандардном језику придевске изведенице могу се сврстати

у две групе — у изведенице описног значења и изведенице присвојног

ЗНАЧC}+2a.

а) описни придеви најчешће се граде суфиксима -{a}н, -(ов)ит /

-{ee}ит и -лив: гледан, доколан, деран, злојешан, мрсан, купован, пу

сан, русан, сиротан, скотна, скозна, стелна, струдна, сјагња, тежан,

биковат, кишовит, маглит (поет. ) пољеват, (п)pзоват, страноват,

грожљав, коштурљав, приметљив, црвљив. “

б) поред тога што се творе суфиксима -ов / -es, -ин: зетов, стрпчев,

женин и сл. — присвојни придеви се граде и суфиксима - и / —ju, -ећи

(чиме се обично изражава припадност бићима, тј. животињама) и -њи

(за припадност одређеном предмету или објекту): говеђи, жабљи, козји,

крављи, гурећи, телећи, волећи (нпр. волећа кола), вучећи (нпр. вучећи

траг), брдњи, замњи, ливадњи (нпр. ливадњи цвет).

Од именице коза забележен је и присвојни придев козињи (уп. козиња

врећа).

3. На плану творбе глаголских изведеница уочавају се неколике ка

рактеристике:

** Очито је да се у једном броју примера суфикс-ина прикључује суфиксу -иња. Поред

апстрактнога значења изведенице са суфиксом -иња могу имати и значење бића или

каквог објекта: животilња, мpцања (= лењштина), самотања (самоћа, али и усамљеник,

усамљен човек), ницања (= чир).

57 у односу на друге штокавске говоре црногорски говори, чини се, познају у већој

мери глаголске изведенице на -ће, творене од свршених глагола (в. код: Првослав Радић,

Глаголске именице на -ње и -ће (Образовања од свршених глагола), Књижевност и језик,

књ. 1, Бeoгрaд 1983, стр. 47-54 | 1 део / и књ. 2-3, стр. 128-135 | II део / ).

*“ Може се, наравно, забележити и низ других изведеница овога типа: слабачак,

али парао (= ногат), чрезнâкас, ђаволесан, пастушат итд.
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a) Продуктивност одређених творбених морфема, префикса, може се,

чини се, укључити у систем подмлађене префиксације. Тако, на пример,

префикс по- чест је код изведеница које означавају одређени, најчеш

ће кратки временски интервал, као и код изведеница које значе дистри

бутивно извршење радње од свих субјеката, односно на свим објектима:

побранит ("нобрани сене док не дођем”), покашљат ("сал понегде покаш

ље”), помирдвајт ("мало тамо да помирују па ћу ка куће“), поранит (“да

порани свиње“), пожеднет ("пожеднела говеда“), пољутит се ("пољутили

се један на другога“), попадат се ("сви би се попедали), постарет ("сад

смо постарели“), потропсат (“потропсали џаци”) итд.

Префикс из- продуктиван је у категорији глаголских изведеница које

значе извршење радње до засићења: изгајит (“мучио се да изгаји децу“),

изиграт, испеват ("ние ни изиграо ни испевао“), испаћđват (“ласно се

испаћаву”), изубиват (“доста и изубивано”, тј. поубијано, испоубијано).

Различите семантичке нијансе носе и изведенице са префиксом у

уболестит се ("уболестио се“), укриват ("укривам да не нађе“), уnиmд

мит (“тешко га упитомит“), утуцат ("волови били утуцани“), участит

(“да и добро участите“).

б) На плану перфективности — имперфективности глагола може се за

пазити низ карактеристика у дистрибуцији творбених морфема. Морфема

—ну— продуктивна је у низу глаголских основа као обележје перфективно

сти, односно тренутних глаголских процеса: обретнут се (“да се обретнеш

ту“), паднут ("мбра паднут”), nунут ("оће л' пунут), сагнут се ("сагнуо се

дбл”), свикнут (“свикнуће они на то”), седнут (“мбрам седнут”), сушнут

(“док се не сушне), шапнут (“шапнуо му”), дигнут (“мбра је дигнут“), —

али уп. и: “ки да га с Бог казнуо“, “чека док порасне”, “што да му рекне”,

“еве док улегне”.

Према постојећем односу обаљиват: обаљујем, посађават: посађу

јем, казиват: казујем одвајају се поједини творбени типови, уп. “мбра

да је дарава“ (али и: дарују), "сад се самњава рано“, “прегледавали ме у

болнице”: “стално погрешујем“, “промењује одело“.

Морфолошки однос типа познават: познавам (али и познđем) захва

тио је већи број глаголских основа, учествујући у једном броју случајева

и у основинским контаминацијама: “самњава се рано“, “поновљавам му

сваки дан”, “кад жито полегњава“, “имавало жита сила“, — али и: “ту

слабо рођава“, “рођевало се пре код куће” (и рађевало), “поручевала сам

песме”, “

Из творбеног односа типа капне — капље имперфективни облик је

проширио свој опсег обухватајући различите глаголске основе, уп. “нешто

59 у појединачним примерима бележени су и други облици несвршених глагола,

уп. живјемо м. живимо, итерат, виђували м, виђали, примицкујем, примиче (са

деминутивним значењем), смејкао се м. смешкао се.
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му шапље”, “cunље млеко”, “пресиnље чорбу”, “pacunле воду”, “ћу да

скапљем гладна“, “сал узимље дрва“, “клепљу косу“.

в) Умрчком говору уочава се низ глаголских изведеница са суфиксом

-исати. Ипак, с обзиром на то да су готово све ове изведенице у ранијим

временима директно преузете из турског језика, те да се творбени однос

мотивациона реч — изведеница није сачувао, ови примери се, углавном,

не могу сматрати типичним изведеницама: арлаисат се, батисат, беге

нисат, дoкoлисат, манисат, тропсат (и стропсат, потропсат).

VI. КАРАКТЕРИСТИКЕ ВОКАБУЛАРА

1. Особине мрчког вокабулара непосредно су везане за сеоски амби

јент. То пре свега показује богата терминологија из области сточарства,

земљорадње и покућства, — али и из других области, области фамилијар

них, тј. сродствених односа, флоре и фауне, кулинарства, па и сеоског

ЗаНаТСТВа-.

a) Потреба да се у сточарском начину живота јасно обележе особено

сти домаћих животиња, њихова старосна доб, способност за размножава

ње, условила је и постојање одређеног лексичког фонда на овом плану,

уп. на пример: гуре, гурача, пастрма, крмак, sвиска, двизарка, прзак (и

рзак), селече (и селекце), као и биковат, прзоват, пастушат, ждребна,

стелна, скозна, сјагња, скотна. Отуда, наравно, и низ лексема које оз

начавају човекову делатност у области сточарства, па и понашање животи

ња, на пример, полагат, накренут, ујаловит, утуцат (и утућ), напудит,

пастрмит, ранут, разобадат се, патит се итд. Везаност овдашњег ста

новништва за животињски свет показује и богатство ономатопејских речи,

на пример: букат (за вола), блејат (за овцу), ваштат (за коња), вречат

(за козу), грдит (за свињу), какотат (за кокошку), крктат (за гаврана),

тутукат (за голуба), маукат (за мачку), кркетат (за жабу) итд.

б) У области земљорадње уочава се богатство лексема које означавају

различите појмове — усеве, пољопривредне алатке и друго, на пример:

бело жито (и бело жито), мумуруз, гра, меуна, курузиште, клас, струк,

тала, трска, шишарка, шуљак, пивољак, кужаљ, спљке, стоже, стба,

руковеђ (и руковеђа), завала, крстина, десетак, лек, брана, влак, стрес,

дnлаз, прскача итд.

Конфигурација земљишта и његов квалитет такође заузимају значајно

место у лексици, на пример: дерлетија, гребен, дебелиште, смбница,

кљбка, низина, прелом, пљоштина, страна, теснак, као и брдњи, по

љеват, страноват итд.

в) У области покућства, тј. алатки и предмета за домаћинство, овај

говор указује на очување бројних архаизама, и поред њиховог све снаж

нијег потискивања у условима савременог живота, уп. на пример: ваган,
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заструг, ложица, каленаца, сач, совра, црепуља, грне, наћва, лопар, джек,

пирајка, полбеница, врућарка, анка (и ванка), грудњача, јанџик, крошња

ИТД. - -

2. На плану порекла лексема, односно међујезичких лексичких доди

ривања и укрштања, мpчки говор показује слојевитост којом се карактери

шу и многи други српскохрватски говори, па и стандардни језик. Отуда

се за мpчки говор на овом плану могу истаћи следеће карактеристике:

а) словенска лексичка основа са низом архаизама, односно са бројним

лексемама дијалекатског или локалног карактера, уп. на пример: брана,

влак, влакно, врањевина, време, гредом, гддан, гуре, жељка, завет, зајец,

зборит, кора, коруба, крошња, кртог (и закpтджит), кратит, ласно,

лáчан, лек, ложица, љуска, напудит, ножице, обрет се, дгањ, опрđвит,

прав, потмонет, презрет, прзоват, селече / селекче итд. (в. Речник).

б) грчка лексика, која је у великој мери укључена у шири српско

хрватски језички план, учествујући тиме добрим делом и у стандардном

језику, уп. на пример: авлија (грч. ovХj), ваган (грч. * Зауеuov ), бре

(грч. pтре), друм, (грч. брбио; ), јевтин (грч. eufºnvč. ), кревет (грч.

кревВáтi ), комат (грч. корџати ), ливада (грч. ХLBáби ), море (узв. ,

грч. popé), мустаћи (грч. povorđки ), пасуљ (грч. paoročхиои ), самар

(грч. ovom paptov ), темељ (грч. ВереХиои ) итд.

Један део грчке лексике наставио је свој утицај и у време продора

Турака на Балкан, када су посредством турског језика у јужнословенске и

суседне балканске језике ушли бројни грцизми, или је пак њихов утицај

обновљен (уп. нпр. авлија, кревет и др. ). Овакву грчко-турску језичку

симбиозу најбоље представљају глаголске изведенице типа арлаисат се,

батисат, бегенисат, манисат и сл. , код којих се у основи јављају гла

голи турског порекла док се као суфикс јавља творбена морфема грчког

порекла — пота. “

в) турска лексика, која је дошла до изражаја у најразличитијим об

ластима људске делатности и људског сазнања, иако је у новије време

** Овакав тип творбе у великој мери је заступљен у Вуковом Рјечнику (о томе в. код:

П. Радић, Суфикси несловенског порекла у Вуковом “Српском рјечнику“ из 1852. године,

Научни састанак слависта у Вукове дане, књ. 1711, Бeoгрaд 1988, стр. 295).

Грчки утицај може се претпоставити и на плану грађења збирних именица су

фиксом -ија, који је у овом говору продуктиван (в. V. 15). Овај суфикс је забележен

На ширем терену староштокавских говора, у косовско-метохијским говорима, у алек- .

сандровачком и бруском говору (в. код: Р. Алексић, С. Вукомановић, Основне особине

александровачког и бруског говора, стр. 304). Овај суфикс је, међутим, заступљен и у

низу других српскохрватских говора, нашта указује и његова заступљеност у Вуковом

Српском рјечнику из 1852. године (уп. нпр. Арапија, аргатија, брђанија, Грчđдија,

Маџарија, момчадија, Немчадија, падрија, пашчадија, солдатија, Србадија, Турадија,

хајдучија итд.).



42 Првослав Радић

потиснута савременим начином живота, као и српскохрватским језичким

стандардом. Турцизме, стога, бележимо и у оквиру различитих врста

речи:

— именице: абер (тур. haber), алат (тур. alat), бајча (тур. bahge),

вđкат (тур. vakit), анђа (тур. уenge), буљук (тур. bělik), дамар (тур.

damar), јанџик (тур. уаnсik), каиш (тур. kayis), комшиа, комшилук /

комшилак (тур. komsu, komsuluk), кат (тур. kat), кашика (тур. kasuk),

макđсе (тур. makas), пастрма (тур. pasturma), сач (тур. sag), сдвра (тур.

sofra), срча (тур. Strga), талбудна (тур. daulhane, davulhane), müna (тур.

tipe) ћуприја (тур. köprü), ћутек (тур. kötek), шефтелија (тур. Šeftali),

кадивица (тур. kadife), рабаџија (тур. arabac), шише (тур. sise) и др.

— придеви и прилози: барабар (тур. beraber), башка (тур. baska),

бирвакат (тур. birvaktile), деран (тур. dert), ич (тур. hig), коџа (тур.

koca), мариватан (тур. marifet), ратне (комп. , тур, rahat), сабајле (тур.

sabahile), самћим (тур. sankim), таман (тур. tamam) и др.

— глаголи: алđлит се (тур. helál), apлаисат се (тур. anlamak),

батисат (тур. batmak), бегенисат (тур. begenmek), манасат (тур. be

hane) и др. “

Утицај турског језика препознатљив је и у фразеологији, упор. нпр.

полукалкове типа немат дбер, јести ћутек, које познаје и шира балкан

ска територија (тур. haberi yok, алб. sºka haber, apум. nu ari hábari, тур.

kôtek yemek, арум, mákā kiuteka итд.). “

г) лексика европског порекла, која се посебно у новије време интензив

није укључује у лексички систем овога говора. Ту се, пре свега, могу иста

ћи бројни германизми преузети из немачког језика, на пример: арманика

нем. Наrmonika), жага (нем. Sage), луксуз (нем. Luxus), коштат (нем.

kosten), парадајз (нем. Paradeis), плац (нем. Platz), потревит (нем. tre

fen), регрутоват (нем. rekrutieren), цигла (нем. Ziegel), шанац (нем.

Schanze), шоља (нем. Schale), чnóрет (нем. Sparherd), штиркат (нем.

stärken) итд. “

61 Турцизми се у ограниченом броју јављају и у оквиру других врста речи, на пример

предлога (себет, тур. sebep), речца (јок, тур. уоk), узвика (аман, тур. aman).

** В. код. Оливера Јашар-Настева, Македонските калки од турскиот јазик, Маке

донски јазик, кн. 1-2, Скопјe 1962/63, стр. 167; Б. Конески, О. Јашар-Настева, Б. Настев,

Македонската фразеологија во балканскиот контекст, у зборнику радова: Б. Настев,

Аромански студии, Скопјe 1988, стр. 90.

63 у одређивању порекла стране лексике консултована је следећа литература: Реtar

Skok, Etimologijski rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika, књ. П-ПI, Zagreb 1971—1973;

Max Vasmer, Die griechischen Lehnwörter im Serbo- Kroatischen, Berlin, 1944, стр. 1—

154; Abdulah Škaljić, Turcizmi u srpskohrvatskom jeziku, Sarajevo 1979; Гл. Елезовић,

Речник косовско-метохиског дијалекта, књ. I, II, Бeoгрaд 1932, 1935; Miloš Trivunac,

Deutsche Lehnwortforschung im sudslawischen Sрrachraum, Belgrad 1941, стр. 1-24; Ivan
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3. На лексичко богатство овога говора најбоље указују бројни лексич

ки дублети. Образовању дублета овога типа могла су допринети различита

језичка и дијалекатска укрштања којима је био изложен овај крај (При томе

су поједини облици данас јасно маркирани као архаични и ретки), бубањ

/ гди, каиш / ремик, жарика / коприва, бркови / мустаћи (арх), лонац

/ грне (арх.), шерпа / каленица (арх), кашика / ножица (арх), делима /

улица (арх), парадаја / патлиџан (арх.) стакло / срча (арх.) газдалук /

богасто (рет. ), па и влаша / стакло (арх.) I шише (арх) итд.

Овакво лексичко богатство на плану синонимије омогућило је да у

лексичком систему дође до изражаја и тежња за семантичком специја

лизацијом бројних облика, чиме се појава синонимије у знатној мери

редукује, уп. мос (=брвно): ћуприја (=мост), ножице (маказе, обично ви

ноградарске) макасе (маказе за подшишивање), пасуљ : гра(=врста неког

граха, тзв. дивљи гра), влаша (=флаша, боца): боца (=дрвена посуда која

се користи приликом печења ракије), тестере (=мања пила којом рукује

обично један човек): жага (велика пила за сечење стабала, којом рукују

два човека) итд.

VII. ОНОМАСТИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

Говор села Мрче (етник Мрчанин /-нка, ктетик мрчки)“ карактери

ше се развијеним системом именовања, који је и поред одређених трагова

међујезичких укрштања на овом терену у основи сачувао богати словенски

ОНОМаQТИЧКИ СИСТЕМ.

1. У систему именовања људи истичу се три типа имена:

а) презимена, тј. патроними, као на пример: Антић, Галић, Ивић,

Милановић, Милетић, Милићевић, Минић, Савић, Филиповић. С обзи

ром на то да Мрче није многољудно село, те да је изложено константном

опaдaњу броја становника, систем секундарних и старих презимена или

породичних надимака није развијен. * Забележена су само два стара

Popović, Geschichte der serbokroatischen Sрrache, Wiesbaden, 1960, стр. ХХ-687.

** М. Ђ. Милићевић у делу Краљевина Србија у прегледу села Косаничког среза

помиње и ово село, али у облику Мрча (стр. 392). Исти облик, Мрча, помиње се

и у раду Слободана Марјановића, Антропоними међу топонимима Горње Топлице

(Втора југословенска ономастичка конференција, Македонска академија на науките и

уметностите, Скопје 1980, стр. 173-182), у којем је дат део ономастичке грађе овог села.

*“ Бројност секундарних презимена превасходно је карактеристика многољудних на

сеља, в. на пример код П. Радић, Из ономастике села Милошева у Великом Поморављу,

Ономатолошки прилози, књ. ПI, Српска академија наука и уметности, Београд 1982,

стр. 419-458; П. Радић, Из ономастике села доњег тока реке Белице у северној Србији,

Ономатолошки прилози, књ. VП, Српска академија наука и уметности, Београд 1986,

стр. 549-583.
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презимена: Давидовић (за Антиће) и Нисаћ / Инисаћ (за Милићевиће).

б) лична имена — мушка: Благомир, Борица, Горан, Добрица, Драган,

Драгаша, Ђурђе, Живота, Жака, Здран, Јовица, Љубиша, Милан, Миле,

Милисав, Милорад, Милош, Небојша, Новица, Радивоје, Радоица, Радо

љуб, Радоња / Радуња, Славомир, Савко, Станко, женска: Анђа, Гордана,

Данаца, Драгица, Драгија, Загбрка, Златиборка, Збpка, Јагита, Јана,

Лепосава, Миланка, Малија, Милијана, Милица, Радојка, Радомирка,

Рајна, Слободанка, Стана, Стојанка, Султана.

в) хипокористици — мушки. Блага (Благомир), Раде (Радивоје),

Слава (Славомир); женски: Горица (Гордана), Сула / Сутка (Султана).

Занимљиво је да хипокористици не представљају продуктивну категорију,

тј. не потискују из употребе лична имена.

2. С обзиром на то да је сточарство основна делатност мpчког ста

новништва, разумљиво је да у ономастичком систему значајно место има

именовање стоке.

a) Најзначајније место у именовању животиња припада крупној сто

ци, биковима, воловима и кравама, што је и разумљиво с обзиром на то

да имају велики значај у пољопривредним радовима и људској исхрани.

Њихово именовање најчешће је у спрези са одређеном физичком особи

ном, на пример: Белдња, Баљко / Баљко (хипок. Баљдс, Баљуга, Баљдшко),

Булоња, Зекоња, Плавоња (хипок. Плавош), Савоња, Шароња (бикови и

волови, в. V. 1a), Баља, Балка, Булка, Савка, Шарка (краве). * Притом се

као код именовања људи могу уочити моциони паралелизми типа Баљко:

Баља, Белдња : Белка, Булоња : Булка, Савоња : Савка, Шароња : Шарка.

б) Именовање овога типа обухвата и друге врсте животиња, на пример,

овце: Баљуша, Калуша, Свилуна, овнове: Белца, Калушко, козе: Чуља,

Шула, вепрове: Гаран, Шаран, псе, Гаџа, Зељко, као и новија именовања,

Леси, Џеки и сл.

3. У систему именовања посебно место имају:

a) засеоци: Делиће, Друм, Мала Река,

б) путеви: Јавдрски пут, Луковски пут, Пут за Гарине,

в) њиве и ливаде: Беглачка ливада (према оближњем шиптарском

селу), Беласица, Букова глава / Вукова глава, Васино гувно, Велика ливада,

Гарине (некада је овде изгорела шума), Долина, Друм, Јелењак, Калдрма,

Код брдда, Косина локва, Круглица / Округлица, Крушевље (и Крушевље),

Крчевина, Мала ливада, Мала њива, Манице / Оманиче, Миајљев крс,

Пашалуче, Полбм, Пушина раван, Равниште, Рђавица, Седала (ливаде у

коси), Шевар, Шљакмиште,

66 у обраћању стоци ови облици су најчешће скраћени при чему учествују и речце

ка или ојс, на пример: ка Бул, ка Бел, оје Баљ и сл.
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г) шуме: Буче / Буца (букове шуме), Дренова глава, Јавор, Јаворје,

Јелак, Обли камен, Падине, Сребреница,

д) узвишења, брда и планине: Жута прлина, Златна чука, Клисура,

Пилатовица (врх). Пресло (висораван), Треска, Томашевица, Чука,

ђ) камењари: Бели крш, Ерлетница, Жути крш, Мечкина рупа,

Фштри кри, Прасоје, Сига, Цуцуља,

е) потоци, реке и извори. Бели поток, Велика река, Гарински поток,

Гужвенак (и Гужвеник, поток), Извор код Јавора, Извор у Вуче, Код во

да (извор), Корато (извор), Мала река, Сеочка река, Синановица (извор),

Слатски поток, Тавни поток, Штавска река.

4. Ономастичка грађа села Мрче, и на основу површног прегледа, ука

зује на низ архаизама који се крећу у релацији словенска — несловенска

база. На несловенском плану могу се, чини се, издвојити неколика слоја:

а) предсловенски језички слој који је у виду супстрата сачуван у једном

броју облика, пре свега у оквиру старобалканске пастирске терминологи

је, уп, на пример корен баљ- у речима Баљко, Ваљдс, Баљуга, Баљдшко,

Баља, Баљуша, као и баљас (тј. баљаст, белоглав). Исти корен забележен

је у арумунском (balu), албанском (balosh) и грчком (ртáХа, ртаХиос).

Слично се може констатовати и за основу кал- у речима Калуша, Калушко

(као и за основу бач- у апелативима бачаја, бачица, бачевина). * Мрчки

топоним Цуцуља такође указује на предсловенски језички супстрат. “

Чини се да се овом језичком слоју могу прибројати и поједине твор

бене морфеме, као на пример суфикс -оња у бројним изведеницама типа

Белдња, Зекоња, Плавоња, Шароња (па и лично име Радоња / Радуња).

Суфикс Зоња у одређеном фонетском лику познају и румунски и албански

говори, “ а његова старина у српскохрватским говорима је несумњива.

б) грчки језички слој, који се од претходног не може увек јасно оде

лити, препознаје се на овом плану превасходно у једном броју личних

67 B. код: P. Skok, Etimologijski rječnik..., књ. I (под ђаја) и књ. II (под kaluša), 8.

и тамо наведену литературу.

88 B, нпр. код Божидар Настев, Контакти међу македонскиот и ароманскиот јазик,

у зборнику радова: Б. Настев, Аромански студии, Скопјe 1988, стр. 70.

* В. о томе код Пета Асенова, Ком карактеристиката на балканским езиков сљкоз

(ронемна, морфемна и именна система), Софиa 1984, стр. 195.

** Име Радоња као и Сестроња, потврђено је већ у Дечанским хрисовуљама (в. код:

Милица Грковић, Имена у Дечанским хрисовуљама, Нови Сад 1983, стр. 81).

Могуће је да се у оваквом контексту може сагледати и име Радуле које се јавља у

мpчким народним песмама. Наставак -ул био је честу старосрпским именима влашкога

Порекла (о томе В. Код: P. Skok, Etimologijski rječnik. . ., књ. ПI, под - ul; в. и тамо

наведену литературу).
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имена. То се, на пример, може констатовати за шире заступљено лично

име Ђурђе (грч. Георуиос), али се то вероватно односи и на име Јаги

та (грч. -лат. Аgatha). Занимљив је у том смислу и патроним Нисаћ

/ Инисаћ, који се, чини се, такође може довести у везу са балканским

грцизмом vпотi (apум. nisiе, алб. nisт, "острво"). * Име планинског врха

Пилатовица подсећа на библијско име (уп. грч. Пилатус ). **

Грчки наставак -ија (-io, -eta, -tô) широко заступљен у румунским,

арумунским и албанским говорима,“ вишеструко је чини се заступљен у

мрчком говору (в. и V. 15). На ономастичком плану у везу са њим могу

се довести лична имена типа Драгија, Малија. “

в) турски језички слој препознаје се у низу топонима. Беглачка лива

да у првом делу синтагме има турцизам беглук /беглак“ (тур. beglik =

бегово имање); Пашалуче има у основи турцизам пашалук (тур. раsаlik).

Слично је и са облицима Калдрма (тур. kaldrum = каменом поплочан

простор), Сага (арап, sibga). “

У облику Синановица препознаје се муслиманско лично име Синан

(тур. Sinan). Међу личним именима мештана Мрча забележено је и лично

име Султана, што је, у ствари, хипокористик од облика Султанија (тур.

sultaniye = принцеза, царева кћи).

** О томе в. код: P. Skok, Etimologijski rječnik..., књ. П, под нисија. Уп. и старогр.

vijorog , острво (в. код: Grčko-hrvatski ili srpski rječnik, приредили О. Горски и Н.

Мајнарић, Загреб 1976).

72 у Речнику косовско-метохиског дијалекта, Гл. Елезовића, реч пилат значи “ђаво,

препреден, окретан скоро као крилат“ (књ. П.). Ово показује да се ова реч, као и топоним,

могу везати за библијско име Понтија Пилата. -

“ П. Асенова, Ком карактеристиката на балканским езиков соко..., стр. 192, 193.

74 Мушко име Драгија забележено је у Дечанским хрисовуљама (в. код М. Грковић,

Имена у Дечанским хрисовуљама, стр. 175).

** Апелатив беглак (поред беглук) бележи и Гл. Елезовић у Речнику косовско-мето

хиског дијалекта (књ. I) (уп. и комшилук / комшилак у мрчком говору).

76. Сага је, по Гл. Елезовићу, арапска реч која значи "иње на гвожђу или на сукненим

стварима“. У овом облику Елезовић је забележио и име села у околини Пећи (Гл. Еле

зовић, Речник косовско-метохиског дијалекта, књ. ПI).
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А

абер, м — у изр. дбер немат, не ма

pити.

акат, -ам несврш, мучити се око

чега, задржавати се с чим. — Ака,

đка бн с моном на путу.

алáлит се, -им сврш, опростити се

од кога. — Да се алалимо, отарасити

се кога. — Алалио сам се ове крава.

арлаисат се, -ишем сврш. и нес

врш, разуме (ва)ти. — Чекај док се

арлаашем мало.

Б

баба, ж ташта. — Баба ми била

добра.

бајча, ж башта. — Пуштио говеда

Негдва, уишла у купус у бајчу

баљас, -ста белоглав.

барабар, прид. непром. Исти, јед

нак. — Јагње његово барабар с бвцом

сад, прил. Заједно, упоредо. — }
барабар.

батисат, -ишем сврш, крепати, цр

ћи, али фиг. и ослабити, осушити

СС.

бачеват, -ујем несврш, бавити се

прерадом млека. — Бачевала сам

пре млдго.

бачевина, жзграда у којој се бачује.

— Убачевина се бере кајмак, сира.

бачица, ж жена која бачује. — Била

сам до лана бачица.

башка, прил. одвојено, посебно.

бегенисат, -ишем сврш. и несврш.

волети, заволети. — Онда ја бегени

шем девојку.

бело жито (и бело жито) јечам.

белуцат се, -ам несвр. беласати се.

— Снег се белуца по ливада.

белце, -ета (и беђче 1 беоче) — бе

ЛaHЦе.

бељик, м врста церовог дрвета. —

Греду да отсечеш од бељака, то

најбоље.

беоче — в. белце. — Слађе бедuе од

жујче.

биковит прид (и пастушат) неуш

тројен, фиг. бесан. — То је биковат

вепар.

бирвакат, -кта — у изр. од бир

У речничком прогледу акцентоване су само основне речу, тј. одредимце, док се пара

дигматска акцентуација углавном не даје.
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вакта, одавно, одавнина. — Од

бирвакта знам ту прачу.

биће с туча, батинање. — саде нема

биће у војске.

благ дан — изр. празник.

боље, прил. више. — Воли и боље

него синове. Боље волим бабу.

боца ж (и полбвница) дрвени суд у

који тече ракија док се пече.

брана ж (и влак м) дрљача, оруђе

за дрљање, тј. уситњавање орања.

брат (се) берем несврш, скупљати

(се). — Од јутра до вече ту се бере

народ. Треба да бере сено.

брго, прил. брзо. — Брго да дбђеш.

брдија, зб. брда. — Пасу ми бвце по

оне брдија. По целем брдија иду.

брдњи прид. брдовит. — То су брдња

места.

бриждат, -им несврш, шибати, сећи

(каже се за ветар или промају). —

Овде у куће млого бражда.

бук м (мн. букови) вир. — Водопад

кад пада чини прво бук. Купау се

тамо у бук.

букова печурка — изр. гљива која

расте на кори буковог дрвета.

буљук м гомила, мноштво. — То би

ло буљук дваца и гдведи.

бурет, -им несврш, мокрити. — Нека

је, нека бура.

бутат, -ам несврш, гурати. — Стал

но ми нешто бута по џепу.

В

ваган м дрвена посуда.

вакат, -кта м (мн. вактови) време,

доба, — Вакат да се тера ка куће.

Још ми није вакат да се ја женим.

ваљат, безл. треба, мора се. — Ваља

да се ради млдго.

варен, прид. куван. — Он и варен и

něцен.

варит, -им несврш, кувати.

велико (и велико) прил. много. —

Краве велико лежале. Он има вели

ко дваца.

вент м (мн. вентови) гласине,

неистине, у изр. водити вентове.

винка ж (и Инка) левак. — Ванка је

за ракију, за вино.

витлит, -им несврш, обртати (ce),

окретати (се). — Све де у град, по

један сам у њиве витли.

виштат, -им несврш. њиштати. — А

кöњ само вишта.

влак м (мн. влакови) две греде при

чвршћене једним крајем за осовину

од волујских кола. Служе за свла

чење дрва са планине, дрљача (в.

брана).

влакно с глиста, паразит у живо

тињским цревима.

влачит, -им (и влачит) несврш, др

љачити. — Вб влачи орање. Дрљача

се зове што се влачи, гребенати. —

Тад се влачи вуна на влачару

вóша хип, од во.

вр— у изр. на врпетнаес дана, пет

НаéСТОДНЕВНО.

врањевина ж црнина. — Турали

врањевину, рушили.

време, —ена непогода, киша, снег. —

Време било и несам мого да дођем.

врет, -им несврш, кувати шта до

ваздан прил. цео дан.
кључања, обично воду. — Врели смо
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воду.

врз, предл. поврх, изнад. — Брзо

земље се види.

врливој м губљење, тј. нестајање,

одлажење у различитим правцима.

— А сад то, момци и девојке само

врливдј неки.

врсник м (мн. врсници) вршњак. —

Čн ми врснак.

врућарка ж чаша за врућу ракију.

вршан, -шна пун, препун. — Соба

пуна вршна била народа.

Г

газдалук м богатство.

галит се, -м несврш. ведрити се. —

Вве, гали се Ваздан се гали.

гевит, -им сврш. треснути, стропош

тати се. — Гевила о земљу

гентат, -ам несврш причати глу

пости, бесмислице. — Нек гента дн.

главња ж клада, греда.

гледан, -дна леп. — Не гледа ме бн

што сам гледна.

гледењце, -ета (мн. гледењци) зе

НИЦа.

глеђана ж око.

господит се, -им несврш. чинити се

господином или госпођом, гордити

се. — Никако се не господам.

гоч м (мн. гочеви) бубањ.

градушка ж (и градушка) комад

града.

грдан, -дна (и ружан, -жна) жалос

тан, јадан. — Е, грдан та.

грдит, -им несврш. гроктати. —

Свиња грда ваздан.

грђе прид. комп. горе. — Грђе време

било пре, прил. више. — Ал мајке га

ônem apђе жао.

гребен, м најстрмији део какве пла

нинс.

гредељ, м руда на плугу.

гредом прил. идући, тј. у путу.

— Лапцала би гредом. Јем гредом.

Свуд градом.

гриња ж ларва мољца.

грман м жбун, грм. — Израсо ту

један грман.

грне, -ета земљана посуда, лонац.

— То се све тури у грне.

груаница ж врста јела од печеног

кукурузног брашна.

груда жмлад сир.

грудњача ж. —/То је памучно плат

но за цеђење сира /

гурача ж крмача. — Е, то је велика

гурача била.

гуре, -ета прасе. Čнда заклали то

гуре. Гурића било коџа.

Д

даљ, -и даљина. — Велика то даљ.

дамар, мжила, хрскавица. — Удари

ми инекцију као у дамар. Расечем

реп и извадим ју онај дамар.

двизарка, ж овца или коза са

навршеном годином.

дебелиште с плодна земља.

деверичић м деверов син.

деда, -е таст, женин отац. И деда

ми пошо.

дела, узв. хајде, нека. — Дела та

напиши.

деран, -рна јадан, кукаван. — Еј,

дерна дна.
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дерлетија ж слаба, неплоднањива

или ливада, обично у странама.

десетак М Крстина од десет снопова.

детла ж детлић.

дечија зб. деца

дивљак м дивљи вепар.

дивљина ж ДИВЉaЧ, ДИВЉе ЖИВОТИ

н5°,

до ока (и дока) — у изр. доћи коме

дöЈока, досадити, додијати коме.

дoкoлан, -лна беспослен. — Тако то

кад је човек доколан.

дoкoлисат, -ишем несврш, беспосли

чити, досађивати се. — Ете, не ра

ди, доколише.

добдит, -им несврш, долазити. —

Тешко куће којој нико не додди.

досељак м (мн. досељаци) досеље

ник.

дрингарат, -ам несврш, звонити,

звецкати. — Дрингарду судови.

другема прил. (и други ма) други

пут, следећи пут.

други ма в. другема.

дуљат, -ам (и дуљат) несврш, копа

ти,

ви

дурат, -ам несврш, задржавати се

око чега, тумарати. — Не зна де и

оставила но дурам те тражим та

„ио.

Ђ

ђаволесан, —сна ђаволаст. — Ђаво

лесно је јаре

ђека ж (и руба) одело, роба. — Има

ла сам ја пуно ђека.

Ж

жалосан, —сна — у изр. Ја сам жа

лосна деца, тј. жељна деце.

жарика ж коприва.

жељка ж корњача.

женскадија 1 женскадиња зб. жен

ска чељад. — Женскадија рабдтала

од дваца сукно.

живина ж животиње, живи свет.

жишка ж варница.

жујце, -ета (и жујче, жуче) жуман

Цč.

жујче в. жујце. — Слађе бедuе од

осујче.

жутан м биљка са великим жутим

ЦВетОМ.

жуче в. жујце.

3

завала ж хрпа незденутог сена. —

Откоси се прво купе у завале, па у

плас.

завет м обичај. — Завети не треба

да се напушћу.

заветриште с заветрина.

завој м место на глави где коса ра

сте у разним правцима, цвет.

заврзиват, -ујем несврш, запитки

вати, уплитати кога питањима. —

Заврзује ме комадант.

загодит, -им сврш. зачинити, доте

рати (обично ручак). — Ручак треба

да загдди.

заграчит, -им сврш, одвојити, пре

двојити. — Морам да заграчим сто

Ку.

задавит, -им сврш. презалогајити,

заварати се храном. — Краве мало

жáга, ж тестера, пила задаве ујутро, па посе нису гладне.
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задуљат, -ам сврш. закопати. — Ка

ка ме мотика заљуљала, онака ће

ме задуља.

зајец м зец.

заклопит, -им сврш, затворити. —

Заклопила децу у собу.

закpтожит, -им сврш направити

неред, нарочито после каквог посла.

— Čдма закртожи по собе

заломљен, прид. пун којекаквог ло

ма и наноса (нарочито заливаду). —

Требе ливаде кад овако заломљене.

заметак, -тка џак или врећа на ле

ђима.

зáочи прил. скупо, прескупо. — Čће

да прода заочи.

запајат, -ам несврш, давати коме

воде или какве течности да пије. —

Прво и мало запајао док се несу по

вратили.

зарављен прид. вршан, пун. — Две

канте зарављене.

заструг м (мн. заструзи) дрвена по

суда за кајмак. — Имали смо пре

пуно заструга.

затмонет, -им сврш. Затамнити, за

мрачити. — Сунце затмоне. Зат

монела собу. Чаша затмднела.

зачепат се, -ам сврш. закачити се,

везати се за што. — Зачепала си се

за говеда па само тд. Зачепало се за

мајку.

зборит, -им несврш, говорити. —

Збори јаче, бре.

зимњи, прид. зимски. — То језамње

ддбо.

злојешан, -шна онај који слабо једе.

— Њдјно дете злојешно.

зрнчар м врста зрнастог снега.

S

sВИска Ж. ДВОГОДИШЊа ОВЦа.

И

изволет, -им сврш. изнаћи коме

нешто, измудровати. — И то ми, бо

гати, изволела.

изгајит, -им сврш очувати, одгаји

ти. — Треба да децу изгаји.

изедна прил. непрестано. — Мајка

га изедна тражи.

име од волења — изр. име од миља.

ћн, ина, Ино један. — Треба му сал

по ано кашиче

инђа ж сватица, девојка на свадби.

fћHКа В. ВИНКа.

искорутит, -им сврш. извалити. —

Подмештио пијук на врата оздоле

и искорутио врата.

искочит, -им сврш. попети се,

изаћи. — Искочили на брдо, фиг.

Измерили смо, млдго искочило.

искучит се, -им сврш, отети се, осло

бодити се. — Кад гдд га затворе бн

се искуци.

испаћават се, -ам несврш. размно

жавати се. — Испаћđву се лако.

испратница ж (и испратњица) ис

праћај (обично регрута у војску).

испратњица в. испратница.

истишат се, -ам сврш, смирити се

након свађе, љутње, каже се за хлеб

који се склања са јаке ватре да би се

затим равномерније и спорије допе

Ка{).

истурит, -им сврш. испустити. —

Није из рука истурио.
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ицудат, -ам сврш. исисати. — Куче

Зачас ицуца крта.

ич прил. ништа, нимало. — Ич не

бегенuшем ја то.

Ј

јагањчар м (и јагачар) врста орла.

јагачар в. јагањчар.

јаглуче, -ета везена марамица.

јанџик м сељачка торба.

једама прил. једном, једампут. —

Једама дошо гладан.

једар, —дра пун, дебео.

једнако прил. исто. — Биће, туча,

тö ти Је једнако код нас.

jöва ж врста дрвета.

јок, речца за одрицање.

jöмужан, —ЖНа- у изр. јомужан си

ра, сир кад се тек почне правити од

невареног млека.

јунадија зб. јунад.

јутре (и сјутра) прил. сутра.

К

кадивица ж цвет разнобојних лати

Ца.

калавршка ж некаква штета, нево

ља. — Моја деца направила кала

вршку. У тема песмама само нека

несрећа, калаврика, прид. бројни.

— Имам децу калаврику; уп. и

ИЗр. пČвише калаврика, превише. —

Имам људе повише калаврика.

каленица ж земљана посуда, шерпа.

каленче, -ета мања земљана посуда

која служи као тањир.

каница ж пређа.

Кантат, -ам НесврШ. радити, петља

караван м (и караман) врста круш

ковог дрвета.

караман В. караван.

кат м спрат.

качамак м врста јела од кукурузног

брашна.

кзиме прил. пред зиму.

киша жњушка, пејор, нос. — Кад га

појуре, јеж набае кашу доле и ску

тури се.

клетат, -ам несврш, гегати, клатити

сс.

клобук м (мн. клобуци) мехур.

кљбка ж неплодно земљиште, нај

чешће због лоше конфигурације. —

Пшеница у те кљбке ние могла да

pôди.

кноћи прил. увече.

кокакат, —чем несврш, кокодакати.

— Čнда дна кокаче ваздан.

кокчица ж кошчица.

колегат, -ам несврш. шврљати. —

Ова волови млдго воле да колегу Ви

ше волим да колегам нег да радим.

колини прид. колицки. — Еј, коли

но је дно мало.

комшилак м (и комшилук) сусед

ство, комшилук. — С комшилакем

нuе мдго.

комшилук в. комнијак.

копат, -ам несврш, дупсти (нпр. др

во). — Прво треба да копа дрво,

окопавати (нпр. кукуруз).

кора ж (и самар) корњачин оклоп.

кбрам, -рма (и трбу) стомак, трбух,

најчешће код животиње.

кормаћ м пејор. стомак.

коруба ж пужева кућица. — Спуж

ТИ ОКО НЕЧCTa. има корубу.
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кöтур м карика у ланцу.

кöчар м свињац.

коџа прил. пуно, доста. — Имам че

љади кôда. Иђаше коџа, шта му сđд

бti.

кошара ж зграда, обично оплетена

прућем и са сламеним кровом. У

њој најчешће бораве овце.

коштурак, -pка коштица у воћу.

коштурљив прид. који има у себи

коштицу.

крадом прил. тајно, у тајности.

кратит, -им несврш, сећи.

кривит се, -им несврш. вречати

(обично се каже за јарца или срн

даћа).

крилук м врста дивљег голуба.

крилукат, —чем несврш. каже се

за гласове које испуштају голубови

крилуци.

кркат, -ам несврш, халапљиво јес

Ти, Ждерати.

крктат, —ћем несврш, грактати.

кропит, -им несврш, заливати, прс

кати шта. — Зечеви угинули, ваљда

овд што кропимо жита.

крошња ж котарица у којој се држи

гилстиво.

крстенице ж мн. крста.

крстина ж гомила унакрсно сложе

НИХ СНОПОВа.

крт м (и крт) кртица.

кртог м (мн. кртози) отпаци, сме

ће, посебно начињено после каквог

ПОСЛa.

крута прид (и тешка, струдна)

кршћењак м ( мн. кршћењаци )

хришћанин.

кужаљ, —жља (и клас) клип куку

руза.

куja ж кучка.

кукља прид, мршава. — Она кукља

жена.

кун м врста дрвета.

курузиште с место под кукурузом.

Л

ладовиња ж хладноћа.

ласно прил. лако. — Ја изведо све

očaљи ласно. Ласно ћемо.

лачан, -чна гладан (за животињу,

пса).

лек м леја — Крдпе директно на ле

кова, мрвица, мало. — Дај му само

лек воде.

лемезје зб. сламени кровни покри

вач.

лена прил (илена) мало, малчице.

— Лена се само подигне. Сад лена

друкше.

лењгуза ж лењивац, нерадник.

летирак, -рка лептир.

ливра ж пејор. пас, кучка.

лиса ж пејор. лице. — Кате ударим

по лисе.

ложица ж кашика.

лопар, М. дрвена направа лопатас

тог облика на коју се ставља хлеб

кад се пече. — На лопаре туриш и

печеш.

Љ

љуска ж јаје. — Накуво доста љуса

трудна. ка, ивер.
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М

мáјно прил. мало. — Мајно ли се

тако копалиле. Мајно ли ти тд.

Нек мајно попричају.

макарит, -им несврш, кварити, пре

иначавати, обично какву намеру. —

Те жене макаре људима.

манисат, -шем (и манисат) несврш.

— налазити ману нечему. — Нема

шта да му манаше. Манишу, нете

да једу.

мариветан, -тна послушан, миран,

чćстит.

маслетат, -ћем несврш. слинавити,

шмркати, фиг. трабуњати, причати

глупости.

матрикука ж лагарија, измишљо

тина, у изр. бапске матрикуке.

међа ж камен међаш.

мек на суза, — изр. нежан, спреман

Да ЛаКО. ЗаГЛаЧĆ.

мечак, -чка (мн. мечкови) медвед.

мир м плик, на пример од опеко

Тине.

младиња ж омладина. — За млади

ну данас добро.

млозина ж мноштво.

молба ж (и молба) моба.

мóc, -ста брвно преко какве воде.

мочило с бара, вир крај кога се тр

jти.

мрезга ж језгро ораха или каквог

СЛИЧНОГ ПЛОДa.

мркосвестица ж вртоглавица, нес

вестица. — Увати ме мркосвестица.

мрстина ж масноћа.

мрциња ж лењштина.

мумуруз м кукуруз.

мушкадија зб. мушка чељад, муш

Карци.

Н

набират, -ам несврш, скупљати. На

род се набира ту

навек прил. увек, вечито. — Навек

сам код дваца.

навлаш прил. намерно — Навлаш

пролазим овем путем.

наглед прил. наизглед. — Леп мо

мак наглед.

надвбр прил. напоље, ван.

надеват, -ам несврш. — у изр. наде

ват име, давати име, крстити, име

новати.

наедама прил. одједном.

наéљит се, -им несврш, нагнути се,

накривити се. — Нављао се и дрема.

нажуљак, —љка плик, жуљ.

наковеља ж наковањ.

накренут, -ем сврш. покренути, по

терати шта у неком смеру. — Ајд

накрени стдку.

наменут, -ем сврш, назначити, под

сетити. — Намени ми мало па ћу да

ти кажем.

намет м снежни смет.

напосумице прил. (и насенте, на

сенте) насумице, не гледајући.

напудит, -им сврш. истерати, али

и изагнати стоку на какву храну. —

Треба да напудим говеда да не идем

За њима.

напуђен прид (и напуђен) истеран.

— Била напуђена свиња. Напуђене

свиње на жар биле

напучит се, -им сврш. испупчити

мустаћи мн. бркови. се пут.се. — Напучио**



Цртице о говору села Мрче у куршумлијском крају 55

наравнит, -им сврш, напунити, на

вршити. — Триес гддина наравнао.

насенте (и насенте) в. напосумице.

— Плете насенте. Насенте плела.

натбнтат, -ам сврши, натрпати, по

себно у облачењу. — Натанта му

оне ђеке.

наћва ж наћве.

наћордат се, -ам сврш напити се.

— дома се наћорда.

неспутно прил. (и снепутно) оно

што није успутно.

нициња ж оток на телу.

ножице мн. маказе, првенствено

виноградарске или за шишање ова

Ца.

О

обелит, -им сврш, олуштити. — Тре

ба да обелим кромпир.

обер м креста у живине.

обsовка ж зовино дрво.

обиђење с воља, жеља, укус(?) — То

је по твдем обиђењу.

обијодит, -им сврш, обићи, фиг. пo

кушати, пробати, примаћи се. —

Није ни обијбдио. Неће ни да оби

jбде сено.

обињат, -ам сврш. нападати, нах

ватати се (за иње). — Кад обиња по

ишуме.

обрамњача ж. обрамица.

öбрат, оберем сврш. окупити, поку

пити, потерати. — Осташе телаци,

üди и ња да обереш. Вечерас обе

ри ранеје стоку Морамо да оберемо

двце. Čбрала га милација, спопасти.

— Обраше ме те ја попи једну

обрет се, -ем (и обретнут се) сврш.

наћи се, затећи се где. — Обрео се

туна. Ко зна де би се обреле.

обрeтнут се в. обрет се. — Да ми е

да се обретнеш туна.

овејат, -ем сврш очистити зрневље

од Плеве. — Не можда г-овееш ни

}{{I}{C}.

öгањ, -гња (и огањ) ватра. И днда

запалимо дгањ.

öграђа ж ограда.

одбит, одбијем свpш. отерати, одаг

нати, изр. — да се одбије време, да

престану падавине, киша.

одвише прил. пуно, превише. — То

адвише да маскараш...,па да се

увати, више, махом. — Одвише ова

стари ловци успеву.

одељак м (мн. одељаци) онај који

је од породице одељен.

одједама прил. одједампут, одјед

ном.

одолет, -им сврш. притужити, доја

дити. — Што не умре, баш ни ддоле

више. Така ће му живот одолет.

öжек м жарач, гвоздена шипка ко

јом се разгрће ватра.

озимче, -ета лањско младунче, нај

чешће Теле.

oкинут се, -ем сврш, оклизнути се,

омаћи се. — Да се окине крава тамо

доле.

ономад прил. прекјуче.

опанчар м слаб снег кад тек обели.

оплаз м део њиве који се не изоре,

који се прескочи при орању.

оправит, -им сврш. у изр. оправит

траг, пронаћи, уочити траг, ући

у траг. — Отдше ми негде говеда,
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либрам да оправим траг. Опраљам

траг де керићи залуту.

опучен прид. обрушен, оронуо. —

Спучен је пут.

опучит се, -им сврш. сурвати се,

срушити се.

остават, -ам (и оштават) несврш. — у

изр. Девети појас ће то да остава,

нејасно је да ли значи ослободити

се каква греха.

отклопит, -им сврш, отворити. —

Треба да отклдпи врата.

оточ прил. пре.

оцтáват в. остават.

П

па прил. (још и) некако, којекако,

опет. — Дивљина слабо...лисице па

iимају.

папуче, -ета ( множ, папучићи )

папуча.

пасентоват, -ујем несврш, одговара

ти, погодовати. — Ове ми баш па

сентују.

пастрмит, -им несврш. уређивати

свињско месо, обично за зиму. —

Пастрмили свање ономад.

пастушат в. биковит. — Ова пасту

шати вепар.

патенка ж копча.

патит(се), -им несврш, множити

(се), размножавати(се). Та може да

патиш стоку колко днеш.

педат се, -ам несврш. клизати се,

обрушавати се (уп. спедати се).

пепелиште с згариште.

петина ж пет особа, петоро, петори

Ца.

пивка ж (и пијанка) пијење, пијан

пивољак, —љка каже се за плод див

ље јабуке, који је обично ситан, фиг.

кржљаво, неугледно биће.

пивољит, -им (и пивољит) несврш.

једва живети, таворити. — Павољи

онам.

пијанка в. пивка.

пиле, -ета птица.

пиле-гуска ж гушче.

пирајка ж пракљача.

плач м- уп. у изр. Дао му неки

плач, тј. плаче због нечијег урока.

плоча ж потковица.

пљоштина ж врста земљишта по

конфигурацији.

побацит, -им сврш, оставити, бата

лити. — Славу није требало да по

баци.

побранит, -им сврш. одбранити,

заштитити за неко време. — Побра

ни сено док дбђем!

погубит, -им сврш. — у изр, погубит

дете, абортирати. -

подмештит, -им сврш. подметнути.

— Подмештио пијук на врата оз

доле и искорутио врата.

под назад прил. најзад, на крају. —

Нећу сад да преврцкујем под назад.

покашљат, -ем сврш, повремено за

кашљати. — Чујем како понегде по

кашље. “

поклад м намирнице које комши

је-сватови доносе на свадбу.

покропит, -им сврш. Попрскат. —

Жито кад никне, покрдпе га да не

расте трава.

полагат, полажем несврш, давати

ЧČНbe. стоци храну.
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полагит, -им сврш. појести или по

пити нешто на брзину. — Полапи

онб и бде. -

полек прил. помало. — Сад ми се

већ полек смеје. Да му полек воде.

полбвница в. боца.

пољевито прил, богато пољима, под

поjeима,

помолит се, -им сврш, појавити се.

— Онај први иде и помоли се на

брег.

помољак, -љка м оно што старији

носе у џепу да обрадују децу, нај

чешће какав слаткиш.

пöоде, — у изр. аћ у пооде, ићи у

посету младенцима или пријатељи

ма.

поöдит, -им несврш. ићи у посету

(уп. пооде).

попедат се, -ам сврш. испосурвава

ти се, заредом се откотрљати. Ласно

би се попедала дбл.

попрљушит, -им сврш. каже се за

снег који мало падне, тек обели.

попрчак, -чка мотка.

пораснут, -ем сврш, поодрасти. —

Он ће са цуцулу, док мало сам по

pđсне.

посадит, -им сврш. поставити кога

(за сто).

потмонет, -им сврш, потамнети. —

Чаша потмднела.

потропсат, -шем сврш. испропадати.

— Потрдnсали џаци.

пошаљат сврш. послати. — Ја би ти

овд пошаљала.

поштукнут, -ем сврш, ишчашити. Да

не поштукне руку.

прав прид. поштен, невин. — Прав

цöвек се никад не боa.

правдиња ж правда.

пре — у изр. пре дана, претходних

дана, пре година, ранијих, претход

них година.

пребандарат, -ам сврш. нeштo нa

брзину завршити. — Покосио сам

брзо, пребандардо.

преближан, -жна у близини. — Бра

ћа су преближни, близак, сличан. —

Та два (значења) су преближна.

превртно прил. наопако, посебно за

начин изговарања који се разликује

од овдашњег. — То превртно пра

t{{{tlf.

прегудет, им сврш. пребринути

нешто на брзину. — Прегуди то и

гдтово.

презрет, -ем сврш, осетити, нању

ШИТИ Шта. — Шта ти е, шта си

презро.

преквитат, -ам пречистити, затре

ти. — Све то помрело, све се то

преквитало.

прелом м планинско седло. — Ене

онај прелом, посе тамо се сађе.

премешћај м (и претовар) преседа

ње, премештање из једног превозног

средства у друго.

пресан, -сна сиров, недорађен. —

Била ми пресна обућа.

претовар в. премешћај. — Де имаш

претовар?

претргнут се, -ем сврш. Затрeти се.

— Ђе се претргну

пречат, -ам несврш, везивати попре

ко. — Онда се обућа пречала бала.

прзак м (мн. прзаци) (и рзак) неуш

тројен вепар.

примит, -им сврш. — у изр. примит

се на посо, прионути, навалити на

какав посао.
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приповедат, -ам несврш, говорити,

фиг. саветовати. — Детету треба да

приповедаш.

прљ м (мн. прљеви) тешко дрво,

маљ, посебно код тулка (в. тулак).

прскача ж канта за прскање, опра

нивање.

пуват, -ам (и пушит, -им) несврш.

дувати. — Ветар пуза.

пузат се, -ам несврш. клизати се.

пунорокац, -Kца војник који служи

пуни војни рок.

пунут, -ем сврш. дунути. — Само

док пуне.

пусан, -сна сиромашан.

пушит в. пуват. — А ветар само пу

tши, пуши.

пчеланик м (и тpмчаник) место на

коме се чувају пчеле.

Р

рабаџија ж онај који превози робу

запрежним колима, али и животи

ње које су у запрези. — То рабаџије

зöвемо волдве, волдве и домаћине.

работат, -ам (и работит, -им) не

сврш. радити, али, чини се, више ба

вити се каквом радиношћу. — Жен

скадија рабдтала од дваца сукно.

работит в. работат.

рађм (и рађа ж) рад. — Иде по рађу

Нем кад да одморим од рађа. Има

рађе.

разбират, -ам несврш, схватати, ра

зумевати.

разбрат, разберем сврш. разумети,

схватити, разазнати. — Чек док се

ма мало разберемо. Несам разбра

ла. Тек се у болнице лена разбрала

разбутат, -ам сврш растурити, раз

валити. — Ђе разбута говедо плот.

разјарат, -ам сврш. рашчарати, рас

палити (ватру) — Да разјарам

ватру.

разлепит се, -им сврш. — у изр. раз

лепит се од седења, тј. укочити се.

разобадат се, -ам сврш, растрчати

се, разбећи се од уједа обада (обич

но за стоку). — Разобадау се говеда

и ударе у трк.

расипат се, -ем сврш. —у изр, раси

пао се месец, млад је месец, мла

дина је.

расиповат се, —ујем несврш. — уп.

расипат се. — Расипује се месец.

растегља ж мера у дужини рашире

них руку.

растрвљен, прид. раштркан (обично

за какво насеље).

ратне, прил. комп. (и ратнеје, рат

њеје) згодније, комотније.

ратнеје в. ратне.

ратњеје в. ратне.

рачаталит, -им сврш. разапети,

рашчепити. — Ја ћу да је рацата

лим за овд што учини.

рачинит, -им сврш, одустати, рас

турити какав план. — Мораш сад

да рачиниш.

рекло с блуза. —Дарује жени рекло.

ремик м каиш.

и каже — да сам ја овд? рзак в. прзак.
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римат, -ам несврш јецати, обично у

каквој болести (?) —Бре, рама дете.

ринут, -ем несврш, бацати (обич

но каквом алатком), чистити (нпр.

снег, сточно ђубре). —Ваздан ране

снег. Ране ђубре под говеда.

póг м (мн. рогови) греда у кровној

конструкцији.

póга ж јеленак.

родимња ж плод.

руба В. Ђека.

ружан, -жна в. гpдан. — Е, ружан

öн, шта ће сад.

руковеђ м (и руковеђа ж) количина

жита која се једним потезом српа.

поссчć.

руковеђа в. руковеђ.

руковеђе зб. руковети.

рупа ж ноздрва.

рус м трун (обично у води).

русје зб. труње, шљам.

pушан, -шна жалан, у жалости. —

За мčем старцем смо били рушни.

Нембј га дараш, бн је рушан.

рушит (се), -им несврш, облачити

(се) у црнину. —Полазио у војску,

несмо њега рушили.

С

сабајле прил. рано ујутро.

саборни зуби —изр. низ предњих зу

ба, секутићи. —Ћуте му саборни зу

би.

сал парт. (и сал) само. —Сал паде

дбл.

салабрат, салаберем сврш. сабрати,

покупити.

самар в. кора. — Жељка има самар.

самотиња ж усамљеност, усамље

самрт, -и смрт. —Čће самрт да учи

ни себе.

самћим прил. бајаги, на пример.

cáч м поклопац под којим се пече

Хлеб.

светак, -тка светац, црквени праз

НИК. -

светлавац, -вца свитац.

свикнут, -ем сврш. навићи. —Свако

бн на тд.

свирајка ж свирала.

сврда ж сврдло.

себет предл, због, ради. —Несмомо

гли себет „горе. Себет„њега то ра

дим.

себешта прил. зашто, ради чега. —

Себешта си дрктао? Себешта ти

mö треба?

селекче, -ета (и селече) мушко јаре

Након навршене године.

селече в. селекЧе.

сено с покошена трава, сасушена

трава сакупљена у стог.

сила прил. много, пуно. —Уча шко

лу сила. Сила дугачке сукње носи.

Сила слатко за јело Сала кокошке

tiља. Добар Слава сила.

сиљке ж осје (на класу жита).

сириње ж сир.

сировиња ж влажност, влага.

сјутра в. јутре.

скозна прид. за козу која носи у се

би плод.

скоруш, -и (и скоруша) оскоруша.

скоруша в. скоруш.
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скотна прид. носећа, бременита (за

животињу).

скраћенорбкац, -кца војник који

служи скраћени војни рок.

скупс, скубем несврш. чупати из ко

рена, из земље.

скутурит се, -им сврш, склупчати

сс.

славељ м славуј.

сламарче, -ета кућица покривена

сламом, пејор.

слегнут, -ем сврш, сићи. —Куде ћеш

да слегнеш.

слезенка ж слезена.

слепо куче (и слепо куче) врста

ситног глодара који живи под зем

јњом.

слепо око слепоочница.

слепо пиле слепи миш.

сметка ж сметња, сметање.

сметлиште с смеће, ђубре.

смушит, -им сврш, затурити, утаји

ти. —Знам га, смушио ми нешто.

снага ж тело.

снежево прил. снеговито. —Било

снежево, а ма котрљамо деблиће

шакачки.

cнепутно в. неспутно.

совра ж сто, трпеза.

спедат (се), -ам сврш. скотрљати се,

суpвати се, срушити (се). —Морам

да пазим да се не спедам. Ће да га

удари, па ће да га спеда тамо дбле.

споменар м. каменорезац, занатли

ја који прави споменике.

спуж м пуж.

срндак м срндаћ. —Срндак оволике

срња ж срна. —Угледам четири ср

не, бегу

срча ж. стакло. —Удари се днда на

прозоре срца.

срчевина ж храстовина.

стакло с флаша, боца.

стбг м округла гомила жита.

сточија зб. стока.

стрес м растресита земља након

орања. — Онб орање, дно меко, тб

здвемо ма стрес.

стрнајка ж шева.

стропсат, —шем сврш. пропасти,

иструлити. Све ће то брао да

стрдпше.

струдна в. крута.

студ, -и хладноћа. —Све у студи

радиш.

студен прид, хладан.

Т

тајдан прил. много. — Стoчија

имало тајдан. Скупо тајдан.

тала жкукурузна стабла након сече,

кукурузовина.

талбуáна ж свирка, весеље.

тамнина ж мрак.

татаба жестеница.

тежак, —шка многи, бројни. —Те

шко воће има. Тешке паре узну

тежан прид. тежињав, од тежине.

тења ж муљ, тиња.

тепат, -ам несврш. тући, бити. —Те

pôгове има. пали га, бре.
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терат, -ам несврш. — у изр. терат

с ракау, много пити, опијати се.

Тесна“ м Тесна!“.

татак, —тка теча.

тешка в. крута.

типа ж крпа, дроњак.

тмбна прид. тамна. — Тибна слика

на телевизору.

топлиња ж топлота.

торине ж мн. отпад од сена, шљам.

торник м уторак.

трајат, -ем несврш, постојати, одр

жати се, издржати. — Ужељео сам се

за децу па не могу да трđем. Бола

ме дамар па не могу да траем.

трбу в. корам.

требит, -им несврш. чистити. —

Требе ливаде кад овако заломљене,

требе да има крш, да има шумар,

де има трн.

трмка ж кошница.

трмчаник в. пчеланик.

троја ж мрвица.

тропсат, -шем несврш. пропадати,

трулити. — Кат ћу ја да трдпшем

у земље, нек тропишу и дукати.

трска ж стабло кукуруза пре сече.

тубожак, -шка грудва која се обра

зује приликом сирења.

тулак, -лка шупља направа од

дрвета којом се хватају лисице.

турит, -им сврш, ставити, метнути.

тутукат, —чем несврш, ономат, за

врсту голуба “коћ тутуче".

тутутин м врста голубова.

тучит се, -им сврш, срести се, су

дарити се с ким. —Тучио сам се с

мечком.

**

JE.

ћорке ж мн. клинасти делови у

кровној конструкцији.

ћунут, -ем сврш. турнути. —Ђуну га

бн тамо.

ћуприја ж мост.

ћурукат, -ам несврш. ћарлијати (за

ветар). — Ђурука ветар.

ћутат, -им несврш. стајати, нала

зити се. — Шта ће ми да ми ћута.

Једна се удала, још две ћуте.

ћутек м батина —у изр. јести

ћутек, добити батине.

ћушкат, -ам несврш, гур(к)ати.

у

убит, убијем сврш. —у изр. убит сви

Ну, заклати свињу.

убиће с батинање, батине.

убрат, уберем сврш. сазнати — Ја ћу

да уберем тд.

убурет се, -им сврш, умокрити се.

увредит, -им (и уредит) сврш.

повредити, озледити. — Увредио но

гу.

уграбит, -им сврш, пожурити, пре

духитрити. — Ако не уграбим да

умрем.

узједно прил. уједно.

ујаловит, -им сврш ушкопити.

ујац, -јца м ујак. — Видим ујце.

укриват, -ам несврш. прикривати.
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улегнут, -ем сврш. ући. — Стбј ту

да говеда не улегну.

улица ж ледина пред кућом, дво

pиште.

уложаж ухолажа, улож.

умазит се, -им сврш. зализати се (тј.

косу). — Умазио се па гледан.

умрет, -ем сврш. — у изр. умрет на

детету, умрети на порођају.

умреће с смрт. — Кад добијем позив

за умреће.

упитомљен прид. припитомљен.

упратит, -им сврш. послати, упути

ти. — Čн те тебе упратио овде.

уработат, -ам сврш. урадити, обич

но нешто из радиности. — Жена

нешто д-yрабдта па д-обуче дете.

Тако било пре.

уредит в. увредит.

устират, -ем несврш. сукати. —А бн

само устаре бркове.

усток м врста хладног ветра.

усулан, -лна куражан, који се не

стиди. — Била сам онда усулна

усулит се, -им сврш. усудити се. Не

смеш да се усулиш.

утраковат, —ујем несврш, запитки

BaTIИ.

утућ, утучем (и утуцат, -ам) сврш.

уШКопити.

утуцат в. утућ.

уцрњáвит се, -им сврш. обући црн

ину, ставити обележја жалости. —

Уцрњавила сам се.

IЦ

црепуља ж земљани суд у коме се

цуцула ж цуцла. — Са цуцулу ће

дн, док мало порđсне.

Ч

чампар м све оно што има кукаст

облик те може где запети, тј. зака

чити сс.

чампарас, -ста ногат (нпр. за

каквог инсекта, уп. чампар). .

чапарат, -ам несврш, ударати о што,

закачињати у шта. — Оно дрма,

ма... чапара она цреп.

чекутина ж чекиња у дивље свиње.

чемуњат, -ам несврш. требити, чис

тити.

чемуњка ж део белог лука, чешањ.

чес, -ста — у изр. чести у мајке,

рађају се све једно за другим,

учестало.

чика (и чича) отац.

чинит, -им несврш, вредети, али

и уштедети. — Узни, mö ти чини.

Чинио сам.

чистиња ж ЧИстоћа.

чича В. ЧИКа.

чöра ж девојка.

чук м чекић.

чукар м узвишење.

Ш

шакачки прил. шакама. — Котр

љđмо деблиће шакачки.

шапљат, -ем несврш. шапутати.

шáша ж мн. листови око кукурузног

КЛИПа.

шефтелија ж бресква.

пече хлеб.
шипкиње ж мн. шипков жбун.
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шишарка ж кукурузни клип без

зрневља.

шише, -ета боца.

шкрапља ж врста гусенице са

рошчићем.

шљањак, -њка чланак (нпр. на но

зи).

шњара ж неуредан живот (?) (уп.

шњарит).

шњарит, -им несврш превише пу

шити, али и пити, водити неуредан

ЖИВОТ.

шовељак м. зб. Опало и сасушено

шумско лишће.

штакла жболесничка штака. — Ишо

са штđкаља.

штиркиња ж неплодна жена.

штркаљ -кља рода.

шуљак, -љка (мн. шуљкови) рђ

aB кукурузни клип, са мало зрнев

ља. 78

78 у Мрчу сам забележио и један број народних умотворина. Међу краћим формама,

које могу бити значајне и у истраживањима овога типа, посебно се истичу: а) пословице:

Тешко куће којој нико не додди, Бољи ми свој ђаво него туђ анђео, Инат лош занат,

Кака ме мотика заљуљала онака ће ме задуља, Туђе туга ; б) клетве и благослови:

Даље га било, Ђаво га салетео, Кумала та воду и гдру, Малела на колени, Муња те

мундсала, По сунцу одао, Праш га погодао, Росана те однела.

У Мрчу се може забележити и низ узречица, па и псовки, на пример: Аман (бра), Божа

мајко, Ејвесела (та), Еј грдан / грдна, Еј црни та, Море, Сачува Боже, Што реко неки;

Јебам га под лево колено, Јебем ти боже говедо, Јебем ти боже створење (и образовања

тога типа).



ТЕКСТОВИ

... Па после увати рат. Ми па и несмо баш... По несмо били на путу.

Само од ове голамфера смо осећали. Крађу, убисто... ко изађу... Кат

косиш ливаду, убије те. А од Немаца несмо ми ту ништа, овај, оштећени,

право ти кажем. Је“ да е непријетељ био и заузео земљу и богаство то.

А ту ми, као село, колко рание то паљено... то четрдесет од, не види

се одавде, четрдесет, овај, Бугари утерали у кошару. Ми зовемо кошара

овб што прављено за бвце. Само, ту додуше и њин војник погинуо. И

четрдесет запалили живе те погорели. И, стражар стојао на врата, онај е

терао ки оно бвце кад затвараш унутра, у шталу, и бб. И куј је, овај, мање

убоден, оно како почело да гори она, кошара, она папрад, слама, знаш,

кошара... Ми то само греде и покривено сламом, знаш. Не знаш ти шта е

кошара, па и нема сат то да видиш. Кажем ти, само овако рогови, ки оно

кров на кућу, па покривено сламбм и папрадеми... сламбм већином, и

папрадем. И ту утерали тај народ и стражар бб кад улазили на врата.

И кује био мање убоден... кроз онај дим једно-две особе, баш овем што

е кућа... Жика, Живота ова што ради доле, овај, Жикина мајка... Она

мање била убодена и побегла и остала жива. Жикина мајка. Животе баба,

Животинем оцу мајка. Е, и још једна, ту удата била, она умрла... Па и

ова умрла, Жикина мајка. Е, и још једна мање убодена, овај, била млађFa

особа... Овб друго сагорело, сагорело ки оно кат туриш нешто у тупин,

сагорело нач... Четрдесет и два ту убачено, и сагорело. Од Бугара. А то

било... не знам кое године, трин... није тринаесте, тринаесте ваљда било

мајку му. Заборавио сам, четрнаесте треба да е.

Дванаесте године померена граница оданде“. Е, ево е граница, онај

гребен и она Пилатовица што е. Ту е... дванаесте године одатле помере

ни Шиптари. И направили границу, ова што е данас. Ови кои су били

владари ранће, краљеви... владари углавном. То тамо шиптарско било

рание. Па и сад га већ освају. Имају и наши тамо земљу, ови наши ту

из села. . . Да виш ти њине волове каки су, ово моје ништа. Па и онако

мршави. Ал код њи је са стоку специјално. . . овај, за стоку. А овако да

рођева слабо, компир мало, али питомо за стоку, то краве говеда, бвце...

Има пашњак добар, плац, нема трње, питомиња. Јагње његово барабар с

öвцом сад, не мож да разликуеш. Ми до сад били смо... нема прбблема

до сад. Само сад не идемо, знаш. Ал до сад ние им било лоше ништа. Не



Шртице о говору села Мрче у куршумлијском крају 65

смеју они ништа мислим да... поготову ови што иму ливаде горе. Ништа,

ки ти кат чуваш говеда, ки ја, кибн, ки ја, исто, не, ту нема. Само тамо

даље, праве проблема овема... Ту ови... неће ови. Ту мало кућа има,

једно пе-шес кућа. . . Ови бдена, а доле ови по Лабу, ови доле друго су.

Ови доле имају све, само... Ови узнемираву. Па причо ми, ту из Бабице,

каже пуштио говеда његова, уишла у купус у бајчу — а знаш у бајчу кад

уиђе говедо шта можда направи штету. То није ливада, да пасе траву

и... и ништа. А у бајчу се то бројало, да ти погази купус, час побере онд.

И каже — не смем д-истерам говеда из бајчу. Ђе ме убије! Из мčе бајче

— Каже.

Имали смо стоке. Ја сам чувао мали, још несам пошо у први разред.

Петнаес говеди сам чувао, шес крава, волови то обавезно имали, ел ту

велика, мислим, услуга требало — да се довуче сено за стоку, за петнаес

говеди и за бвце. Оваца имало око четрдесет брава. То имао мој стриц, то

чувао, полагао је њима и преко зиме, а лети после чували смо ми деца, а

ја сам већином говеда чувао. Петнаес говеди, богами ја сам чувао. Имало

и јунадија и стара говеда и краве. По шес крава се отеле, волови већ имали

öбавезно, за рађ. Зими, целу зиму вучу дрва, ђубре, оно што се сабере лети

за у њиву. Ако не пођубраш њиву, џабе што садиш и компири... Ко не

пођубреш, ко не ставиш оно сточно ђубре, у њиву. Ту ладна земља, није

ки у Банат. Пођубраш њиву, мислим, преко зиме, па поугариш рано с

пролеће за кукуруз. Па поново посе кад буде да сееш, овај, подреш. Преко

зиме, кад је снег извучеш ђубре у ту њиву и чим окопни поугариш оно

ђубре и задреш. Е, кад бидне да сееш око првог маја, већином тако, око

првог маја... после пе-ше“ дана, седам-осам, сејеш кукуруз, поново бреш.

Па да ти роди! Е, на оно курузиште, ту се сеје после с пролеће ел јечам

ел„Пченица сади. А друкше не може. Де ово кукуру“ сад, ево видиш онамо

онај кукуруз. Сад кад скине бн оно, пушти стоку да мало ону траву по

пасе стока и ондек, ако не сее пченицу јесенас, у пролеће јечам обавезно

јечам, бело жито. Па посе се то мења, боље и роди. Не се је се двапут.

Може и двапут да се сеје једно жито у кукуруз, ел јечам, али већином

тако радимо. Јечам се сеје с пролеће. Пченица сад. По правилу да смо

стигли сад се она сеe. Ње рок шеснаести, деветнаести... Томин дан, Јован

дан. Сад, сат треба се се је пченица. И она обникне, ел знаш, после увате

голомразице, испред снега, и она ако, ако је у клијању, у ницању ореди

је, уништи је начисто. А кад она никне, тек мало избије... Нек буде јеe

снега целу зиму она не мари, кад се посеје сад на време, те она обникне.

А дешавало се посејеш касние, не можда стигнеш, увати је мраз, па онај

стрес, голомраз“ца и дигне знаш колико, сигурно за десет сантина ону

земљу издигне она мраз. Оно орање, оно меко, то зовемо ми стрес. И

оно жито издигне начисто, одвоји га од земље и смрзне и вољно. Немаш

зрно опште. Већином то, зато се се је рано. Треба мало да се... От пре

терали бвце да нагази мало стока оно орање, мало, да не мош тај стрес

да издигне ЖИТО.

Са“ тек мало се смирило. Не знам, летос неки пут се јављало. Мали
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степени били, два-три, до четири-пет, а онај пре једно... па то... Како

су остале куће ја... Доста и повређени. Мене скинуло с куће цреп ки оно

да си бацао, да о се попео па да бацаш, једну... пе-шес реди скинуто с

куће било. Ки оно да си се попо па да скидаш. Tó... ја се потревио у куће,

радио рађаше. Ка-ко дрмну, светло прекину, радио угаси се, тамнина...

Брзо се... не могу да потревим на врата. Оно из собе, већ знаш, једна

врата, па друга, па трећа на терасу... Оно дрма, ма... чапара она цреп,

онај покривач са оџака, она цигла, то пуца, обаљује се она сига, онб с

ОЏаКа.

Дали нам кредит најпре. Само овај сат што дају, бн требало се да

пре четири године. Само ови наши покркали, сад га дају кад... Овај

кредит што одобрен ту на... отштете мислим. Комисија изађе и толико

предвиђу за кућу, да правиш другу. И сад са осамсто милијона, шта мож

д-урадиш ту, само, ево темељ смо ставили... Само темељ, и зидано и ту

цреп узет и ето. А те паре да сУ дате... то предвиђено пре четири годне,

да се даду. Ал кује то кочио, тб... Зна се! Е, да су дате паре те пре

четири годне кућа би завршена све била. За те паре. Ал сад за милијарду

шта можда... Добро, несмо добили милијарду, него мање. Само темељ

и да се зида и плоча и вољно. Мисим доњи кат. Темељ појео негде...

Цимент и оно, песак куб, пет милијона кубик. Купујемо га. Па доле

приземље и горе један кат... Тако по проекту онем. Не мож да правиш

ти веће него колко ти у плану. Према кредиту. Само тај кредит само...

да ти почне кућу, иначе ту нема вајде... Дао за камион песка тријес пет

милијона. То отишло у стубове, у оне нат прозор, међу врата, отидне

тб. Шта е метар дубина овај темељ, па посе онај циклаш, овај шолован.

Па све то скупо, мајстори скупи. Све то скупо претерано. Једна цигла

сто иљада. А отишло негде, овај, хиљаду и, иљаду и седамсто комада...

Само за циглу. А цимент, а беомалi?

. Имам ја две двоцевке ко" куће. Идем ја..., од детета, поред оца, бо

гами. Поред оца. Отац ми био ловац. Ја сам се учио уз њега ки оно куче

уза старога "ца. Од детињства. Али то мене интересовало. Ја пратим

кериће, опраљам траг декерићи залуту, бн чека. Убије по два-три зеца

донесемо кући, лисицу. А и имало пре дивљач, сад и нема. у зечеви,

ал, овај, угинули. Ваљда ово што кропимо жита и, шта ти ја знам. Не

знам, ел болес нека, нема зечеви слабо. Лисице па имају, по онем кршу, у

оне Бање, ту. Зимус сам уватио три комада. А-а. То је ту мајсторија...

Па она уиђе тамо у јаму у камен. Има тамо шупљине де она уиђе, преко

дана склони се и ја запнем тамо, има нека мајсторија и увати се. То

се зове тулак, од бреста се направи, од дасака. ...Ништа, ништа ју не

стављам ја да једе, да се намами, само то е шупље и она глеа да прође.

Ал то запето на излазу, она мрдне оно и прљ увати је за шиу, заврат. Па

то проста ствар, али за њу мајсторија велика. То ови стари, овај, тако то

однекуд видели, набавили. А ватамо то, преко зиме ми. Кад је ладно она

уиђе, знаш, уиђе унутра, тамо у ону јаму, у рупу. И...дању борави тамо,

а после ноћу изађе, скћта. И, видиш траг де ућила... ја то поштавим и
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увати се... Па нека жива, нека и ние, липцала. Убие је онај прљ. Одерем

kôжу. Оно бацим, месо, кожу одерем, предам... Обавезно се увати. Само

де, де не можда прокопа, знаш, да изађе. А ако има места да копа до с

меко, де е земља, неће д-уиђе. . . на тај тулак. Па осећа, то е. . . лисица

öпасан, овај, мајстор, дивљина. Čпасна лисица, то се чува, што кажу, ки

лисица. То никако д-иe путем онако као обична животиња. То све по

крају, пази да нешто нема приметљиво да се увати. Поготову за у кљусу.

Чикти у кљусу... То одвише ови стари ловци кои су мајстори кад запну

ту кљусу, то гвозје, она згази, оно оп — с једне стране и с друге и увати

је за ногу. Ал то она осећа то гвозје! То одвише да маскираш и да е

то чисто строго гвоја је ако мало се осећа да е нешто ватано па да ниси
опрао, овај, водом и то... Осећа, дође, овако само тек такла на снег. и

то маскирано, снег пао, и врне се назад, заобиђе. Ааа, за гвојзе лисица

öпасан. . . чувар, да се не увати.

Па продо сам зимус, овако... Једна ми била у другу класу. Па узо

сам шес милиона за три. Две биле по три милиона, а једна... била у

другу класу, ние имала реп. Па ние скупо било. Па ту слабо плаћу у

Друштву. Слабо. Само, мисим, да нађеш некога шпекуланта што носи

овема крзнарима за Београд... Ја могу, јад-ушта“им, могу. Ја сушим

лепо. Осушим је ја, па осушим... Ја је посолим са пепео и осушим на

даску. А, сува е, сува е, оргинал. Мож да стои колко оћеш. Осушим

је ја. Ја одма осушим. Ако е не сушим она усмрди се, подуспари се,

опадне длака. А, одма сушим чим је одерем, посолим пепелем да упиe

ону масноћу с коже, оно... што има и... овај, на даску разапнем. Пр“Вр

нута, длака унутра. И навучем даску. Оргинал напраим за њу, ширину и

дужину, па истеглим доле, доле надно даске заковем... А рећ расечем,

онб. . . извадим јој онај дамар, онд, ону жилу. А, извадим и расечем плус.

Ел ако се не расече остане крв и опадне, опадне реп.

Добросав Милановић,

рођ. 1926

Ми смо бре млого гору имали и то тако несмо могли себетогоре да

идемо. Дрва млого, знаш, имамо ми млого гору, букве. Па то, то млого

кошта та наша гора. Себетогоре, а онако друго, себет њива, себет ливада,

ој побегла би ја то сам да несам бвде. Страна, бре, навек страна. Па деца

9вако деца овудек можу д-иду по ове страна, ми стари не можемо. Јес,

само гору нама жао, јели биће скупша дрва него леба. Стари ктео но се

разболео па није мого. Он то имање гледо и то, допало му се то имање.

То у Кастрат тамо доле у низину. И то му се имање допало њему и сила.

а, каже, и кôчар за свиње и за кокошке, и штала за говеда и кућа и

све намештај ћкути у кућšе. Отселио се један тамо, сал старац био па се

отселио код синова негде и то. И то имање није било млого скупо. Čнда

биле скупе паре, јопет није било скупо, ми смо то могли да снабденемо

да узнемо. Продај стоку, продај све и могли смо, албн се после разболе...

Ови напуштише то. А није био дао капару још, ништа није био дао. Па
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сад ја понегде вељу... видиш да смо, реко, отишли Милинко! — Па добро

чика — чика звали оца — па добро чика, каже, решава, добро бн решава,

али ми, каже, не умедомо да га послушамо.

Оно јес, овденаке чис ваздук и све то чисто, ваздук и вода има лепа,

лáдна и не купујеш, воду не купујеш... Све то овако добро све, имаш,

патиш стоку, имаш млека, имаш сира, имаш кајмака — то не купујеш.

Pöди ти компир, роди ти пасуљ, роди ти кукуруз, роди ти бело жито.

Можда држиш свињу, мош кокошку, мош краву, мош вола, мош све, али

мучан живот код нас. Млого се мучимо ми. Видиш како је дерлетија,

ту косе, косема косе. Тако то косе и косе, па се то осуши онам, па после

навале па беру. Видиш каки је живот од наниже кад га вуче и кад га бере.

Бре, мучан живот овденаке код нас, мучан живот. Додуше, њиве имамо

по река прилично, имамо по река њиве, али, брате, мучан живот код нас

öд па нек прича куј оће.

А зими, у низину снег пао с опроштењем довде, не можда прегазиш

зими како снег... Па мећТава, ветар, пуши, пуши, пуши, не мош искуће

да искочиш. Ал, ипак, ми зими довучемо сено за лепоте. Скупе се данас

пет пари волова, на пример, једноме довучу сено. Разумеш ти то. Е, други

дан ономе другоме, па после пијанка, па пију, па певу, па лумпују, то еј,

не умем да ти кажем како је. Никад овако ми по једни сами да вучемо

сено, јок, брате, но све тако скупимо то рабаџије. То рабаџије зовемо

волове, волове и домаћине који... каже — пошо ми она, каже, да ми вуче

сено, каже, имам толико и толико рабаџије. Ко су пет, имам пет рабаџије,

ко су четири, четири. То тако се скупе, довучу сено, па и дрва спреме, па

и брашњо, богами, купе. Седиш, брате, зими. Положи стоке... Лепо ми

си имамо де зовемо таван, де ни рана борави. Сал озгор сместимо то у

сувоте, положимо стоке, пуштимо на реку напојмо. Река ни... видо си да

ни је река до штале. Напојмо, седимо, брате, седимо, нема, то седимо. А

лети је мучан живот, бре. Ижњеш га и бреш га, па га сејеш, па га влачиш.

После, бре, ка" стигне па га прскаш от траве. Мука велика, мука овденаке,

мука. Мука Што страна, што незгодација, онако, онако чис ваздук. И кад

му година, богами, роди берићет. Кад му година.

А ови млађи грђе куку негови стареј. Па то све побеже народ, па

нема куј млађи. Све то побеже народ, бре, на посо. Па нема, само жена и

човек, баба и старац, баба и старац, ретко ти нешто од млађГе, омладине

да нађеш, бре, ко" куће. Све то иде на посо. Ето ови мои! Пасторак ни на

пöсо, Зоран на посо, овај и бн негде ће по Куршумлије се запосли. Она

жена му ради у Бању, и она ће отић у Куршумлију, сал ми две остајемо.

А остану свиње, остану говеда, остану... А падне велик снег. Мораш да

положиш, мораш да ринеш. Лани довде је снег био код нас. Моја сна два

дана по цео дан pинула. От куће доле до говеди рини, pини, pини, па

после от куће па навише ка свињама, рини, pини, pини. Снег довде, па

то намет оволики то. После кат прођеш међу онога што ринеш, оволико

то висина. Па два метра има висине што е то ринула. А у низину нема

онаки снег да пада. У низину нема онолики да падне, по мало падне,
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по мало. Ја сам била у Прокупље у болницу, и у Ниш. Мали снег, тек

онако попрљушило помало. То можда га видиш увече попрљушио, ујутру

га нема. Код нас јак. Планинско место.

Па то, како да ти причам... Код нас овако: доведу девојку, накупе

свираче, онај, свираче накупе, арманике. Знаш шта су арманике? Јесте.

Ija oна бас. Знаш: бас шта е? Знаш оно што говори, не говори него... оно,

како се зваше. Јесте, бас. Један бие у бас, двоица свире. Један бие у бас,

бумбе, бумбе, бумбе, и она свира, свира. Тешке паре узну, по десет, по

петнаес милијона они узну за то. Тешке паре узну. И свадба такб, снаша...

Посаде снашу код младожење, де екум, де е стари сват, то посаде снашу

код њи. И такб ró седи. Е, после, девер има после. Дитне се оданде сна

ша, и девер. Па се прво девер здрави, па снаша. Старе пољуби у руку, с

младема се рукује. Тако код нас снаша. То такб. Игранка, песма, закољу

свињу, закољу бвцу, закољу... То печење ки дрва. Пиво, сbк, ракиу. Узну

велику чашу оваку. Оволику чашу велику узну, пћу. Пиу ракиу, то попиe

сваки. То сваки мора да попије, мора да попије. Увате врата, не даду,

мора да попије. Ако не пије! Мора да попије. Ништа то. Ко те то пита.

Увате... Шиптари не пију ракију, они увате Шиптаре, па увате врата па

не даду — мора да попће па нека цркне. Код нас млого теру с ракију.

Млого с ракију теру, е. И тако свадба по два дана, по... по дан и ноћ.

И тако то тера се та талбуана. Она... не знам оно како звађу што оно

говори јако... Не могу да погодим... То све ти што причаш оно то о све

на онб чује. И такб код нас свадба. Лепо, лепо код нас свадба,5огами.

Ја сам крадом отишла. Несам смела кажем родитељима. После долазе

пријатељи на мир, они не“ да се помире... Еј, ту ти је велика заврзлама

тб. А сад јок, садек... От пре то бегенисали се пријатељи и то девојка

... даду је. А сад јок. Момак и девојка се бегенишу и више то готово. К

öт“ они да се мире, нек се мире, ко нете они се узели па баш њи брига.

Ми смо... мој Слава ову крадом узо, из Бање је узо, из Фабрике. Али

Ишли тамо... Одма пријатељ се помирио. Па каже, кад је ње добро, каже,

шта ја... моу воду да пијем па да је мутим, Лепо се одма помирили. И

увече ја дотера говеда. Сна ми вели, мама, обуц се ти мало. Што? Ће

Слава дове“ девојку! Е, реко, немо да лажеш. Ја сал то реко и свлачи оне

ципиле како сам била за говедима дању и стигоше прет кућу. Четворе

кола било. Čн то казао у Бању. Све то наша својта. Има мој унук што

је у Крушумлију, би има кола, његова кола, па зет што ми отишла унука

има кола, па још онденаке један из нашега села, што ми деверичић, и бн

има кола. Четворе кола били. Све то ови мои с фамилијама оздоле из

Бање, и деца и жене и пасторак и сна ми што је за пасторкем и његбв

син и његова ћкерка и његов зет и сна моем пасторку што е за тем синем

његовем и деца и све то.

Имали смо ми пет остала, пуна она соба што ни е доња. Пуна вршна

била народа. Посе зваше по село оно вече. Имали смо, скоро било пече

ње. Два брава били клали моем старцу за годину, па то остало печење.

амо... она замрзач, па смо турили у њега, па то имало печења ки
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дрва. Час жене то спремише, докле она други дан. Дан и ноћ свадба. Па

сад кад долазе пријатељи јопет ћемо мало да правимо. Сат те пријатељи

долазе у побдење. Знаш ти то како је код нас. Па дођу у пооде... Па

видиш како. Они донесу прасе, донесу њине ћерке игле, донесу дар, донесу

судове, донесу. . . е, после ми кад идемо код њи тамо исто ми после идемо

код њи и ми тако исто. И ми тако исто. Домаћин кои је, бн то заповеди.

Čдма, чим посађује бн то — лепо да пијете, да седите, да се веселите, да

пијете, да једете. Све то, само свађFа нема. СвађFа и туча и бића нема.

то биће — свађа, туча исто свађа. То ти је једнако код нас. Неки веле

туче се, неки веле бије се. Е, то прво домаћин заповеди кад посађује и

после нема, куј неће љуцки напоље. Одма напоље, нема то. И ако и род,

само ко неће љуцки. Па нема то. Накупиш ти народ, на пример, пуну

собу, што реко неки..., па један ти то може загалами да ти то, учини

сметку. Па нема то. На ова крај сву“ ти је то тако. Не сме нико да смета,

не сме и готово. Čдма домаћин истера, нема ту. На пример, дошли му

пуна кућа па једна рђа д-учини па да му све то разјури. Не може то. То

сам помисли како је.

И видиш како! Све то редом. Да ти ја кажем како је. Најпре шићеp

и вода се да, па кафа, па после љута ракија, по три оне чашице мале.

Знаш каке су? Јесте. Па се после узне врућарка једна овако. Ја сам једну

попила кад ми ова унук довео снау. Ја сам једну увече попила. И ништа

ни ние било. Весела сам била, милијбн сам у тањир турила. Е после,

то да ти кажем, кад је свадба то тако проведу, после купе паре. Један

Овако, на пример, овако јел комшиа, ели на пример деверичић то тако

узне тањир и на тањир пешкир и после пред свакога принесе то и колико

куј тури, на пример, сто анке да туриш, сто илада. То тако накупе паре,

накупе богами...

Е, војник кад иде у војску исто тако купе паре. Паре то купе, то

сами турâу. Дара то не умем да ти кажем, и јбргане и... шта ти нема

дар војнику код нас. Нема то, не умем да ти напричам. Само, ми смо

били рушни, мој старац умро, те за овога несмо правили испратницу, а

за онога првога смо правили испратницу. Еј, то имало бре, то пуно било

и ние могло све да стане да се то посади. То имало народа страоба. Ал

јопе све ми то по соба. А ови поједини летос што су правили испратнице,

свадбе, они по напоље. Напоље. Купе оне, не знам како се зваше... то

све покривено, и наоколо и озгор и све то ки одавде чак донде доле, па

то колико оћеш народа има. Јес, богами, јес. Да ми је некад само да се

обретнеш нако, на пример, кад је свадба. Да се обретнеш ту, знаш, на тој

место... То ти ја и вељу. То ти ја баш и кажем.

Па видиш како. Неки донесе јорган, неки донеčе чаршав, неки донесе

кошуљу, неки донесе пешкир, неки донесе сервизе ове бре... То знаш како

је то? Јес, шоље, тањири, шерпе, то тако доносе, доносе то тако. Е, за

поклон донесу по кило ракиe, тепсију пите. То се доноси на тепсију груда,

јели, на пример, шићер, јели нешто. Груда се то зове што се... музу се

краве па се потсипље... И то тако. Што се тури пред момка то његово,
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на пример, а и дар нама својта донесе. Мене, на пример, дар, и мене

и моема фамилије целе то доносе дар. А комшије сваки донесе тепсију

пите и то што ти причам, кило ракие... Тб зову поклад. Газда печење

углавном мора да спреми, ракије и пиво и сок и то тако. То народ не

доноси. Донесе кило зејтина... Јес, доноси се то. Не умем да ти напричам

како се то доноси. То се доноси, то сила бре код нас се доноси. Јесте,

бöгами. То нема.

Код нас млого лепо, ја ти кажем, млого лепо свадба кад је и кад иде

војник то свирачи, то песма, то талбуана. Испрате га до у Бању после

све с ту свирку. А ми после плачемо, жао не што иде ни војник и жао не,

плачемо... Дешава се свашта. Чујеш по народу како. Дешава се. Можда

си чуо . . . Троица ћали ка куће да дођу војника и улего у собу те и све

побио Шиптар. Шес ранио и три на место убио. А кроз три дана да се

пуште ка куће. Њине мајке се радују за ка куће ки... ја сад одма могу да

плачем, ја сам то мека на суза. Њине се мајке радују ка куће д-отидну.

Čни десу? Посе та Шиптар ћао да побегне, па и њега уватили те убили.

Ја га не би убила, него би га пекла и свакојако би га мучила. Како то

може да се накани?! Не дај боже. То е бре жалосно. То е бре страшно.

Свакојаке ја зунзарине знам. Теру мене кад је негде слава, на при

мер, то ме теру да певам. Ама не могу, реко, и готово. Па ја кад ми е

Слава довео ову снашицу трипут сам свега запевала сама. Све то ћути

ки оно укопано, нема то, воле да слушају, ћуте све то. Слава каже — А,

запева ти ки моја стрина, еве милијон да ти дам — једноме човеку вели,

Радовану, — запева ти, каже, такб милијан еве сад да ти дам, запева као

моја стрина.

Ја сад не могу да певам. Ја сам сад бре остарела... бриге и терет,

не могу. А ја сам могла да певам. Сад не могу. Сад ме мрзи то, сад

ме не интересује то. И јопет, јопет могу да певам, ал ме не интересује.

Све до време. Човек на муке. Навек овако чобанин. Киша бије, мораш да

си чобаниН. Нема кб. Бее стоке не можда се живи. Сељак бе“ стоке не

може да живи. Без два говедета не можда живиш. Ваља ти да поореш,

ваља ти да довучеш дрво, ваља ти да довучеш стоке рану... По четрнаес,

по петнаес сам ја чувала. Тако.

Тамо горе ој, маглита планина, маглита планина

тамо горе ој, ој девојко моја

Ју планине ој, зелена ливада, зелена ливада,

ју планине ој, ој девојко моја

Ту ми пасу ој, Радулове овце, Радулове овце,

ту ми пасу ој, ој девојко моја
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И код њима ој, Радуле чобанче, Радуле чобанче,

и код њима ој, ој девојко моја

Ју рука му ој, сребрано свирајче, сребрано свирајче,

ју рука му ој, ој девојко моја

Кад засвири ој, долеко се чује, долеко се чује,

Кад засвири ој, ој девојко моја

Чак су чули ој, из горе ајдуци, из горе ајдуци,

чак су чули ој, ој девојко моја

Чим су чули ој, одма дотрчали, одма дотрчали,

чим су чули ој, ој девојко моја

Везаше му ој, руке наопако, руке наопако,

везаше му ој, ој девојко моја

Љуто писну ој, Радуле чобанче, Радуле чобанче,

љуто писну ој, oj девојко моја

Чак је чула ој, љуба Радулова, љуба Радулова,

чак је чула ој, ој девојко моја

Чим је чула ој, одма дотрчала, одма дотрчала,

чим је чула ој, ој девојко моја

Љуто моли ој, из горе ајдуце, из горе ајдуце,

љуто моли ој, ој девојко моја

Пуштите ми ој, Радуле чобанче, Радуле чобанче,

пуштите ми ој, ој девојко моја

Ал кајдуци то несу веровали, несу веровали,

ал кајдуци то несу веровали

Не пуштише ој, Радуле чобанче, Радуле чобанче,

не пуштише ој, ој девојко моја

Ухватише ој, ту његову љубу, ту његову љубу,

ухватише ој, ој девојко моја

Ухватише ој, па је обесише, па је обесише,

ухватише ој, ој девојко моја

Султана Савић — Сутка

рођ. 1903.
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очерки о говоре села мрчев окрестности куршумлии

Pезоме

Село Мрче находитса в окрестности города Куршумлин, на скатах

горњи Копаоник. Зтот краћ Куршумлии перетерпел в течении прошедших

веков много миграционних движении что особенно пронвилоcb В новоe

врема, особенно в конце девитнадцатого века. Такое положение мани

фестируетса и в сегоднишнее времн, до наших днећ процесс изнковоћ

унификации показал заметнић прогресе.

По своим злементарним изнковим характеристикам село Мрче при

надлежит косовско-ресавскому речевому типу. На зто прежде всего ука

зивает легко не переменикошанса трехударнал система (поток, девојка,

дете, — которан бережет предударнне длини: дрлдви, дбђемо, ћутат),

точное екавское отражение ата (несам, згоднеје, дао ћерке, пасу по ливаде,

секира, додејала ми), потера, то есто супституцин согласних х ( uљада,

дđдан, гргови, стра, прикватио, маковина, троје, смеј), уподобленин

форми родителbного и предложного падежеи множественного числаво всех

родах ( npäчам о коња, стрбnсали по река, пасли по брда), окончаниe

—ићи в множественном числе сутествителbних среднего рода ( гуpићи,

пилићи, грнаћи, ћебаћи ), усиленнал продуктивносто окончанин —ши в

сравнении (белши, здравши, новии, прđвши ), продуктивности обшего

уменршителbного суфикса -че (вуче, главче, јаглуче, магарче, чобанче)
— итд.

С другоисторонњи, говор села Мрче конечно характеризует рид изви

ковних особеностеи которних невозмoжно подвести под характерними чер

тами косовско-ресавского речевого типа. Здесb можно, на пример, внести

факулbтативное авление специфичного акута (радим, прича, ласје, коре

Бе, девета, стари, јуначки ), неметатезиранои группљи согласних сј, зj,

( ласје, плđсје, гвозје), окончание —ема в дателbном, творителbном и

предложном падеже множественного числа сушествителbннха-парадигме

(дај гускема, иди њивема, претресе вилема, раде по сменема ) — итд.

Такис авленининогда откриваот и некоторое число архаических изнкових
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черт, авившихса в резулbтате некоторњих миграционнњих влилниИ, Хотл

невозмoжно вполне отказатb их аутохтоное происхождениe.

Наблодан са сторони миграции в том смисле можно узнатb свазb

мрчкого говора с говором Жупни, Бруса и Трстеника, но и са соседним

говором Косова и Метохии. С другоисторони, в зтом говору можно узнатb

особенности призренско-тимочкого речевого типа, которне особенно можно

виделитb в отделbннх лвленинх Балкана (аналитичностБ в склонении и

в сравнении, обновленна префиксацин, балканские образователbние мор

фемљи итд). Отделbнне изнковне злементи указиваот на свазb с черногор

скими типамљ речи (нпр. лексическии план). Потому само по себе пон

нтно, что и степенb компактности азњиковњих особенностеи в отделbнних азњи

ковњих планах различнан (уп. прачамо о дпанака, разговарамо о планина

: прича о коњима, било му у рукама / и : било у флашема /: стегло ме

у косте, има бомбону у уста).

Зтот вклад о мрчком говоре представлает попитку представљатb основ

нLIе характеристики изнковои системљи села Мрчев области Копаоника.

Имен В виду что областо Копаоника представлает пространство как болеe

НОВЕх, тaк и старњих зтнических и междуаЗБшковњих смешении, все далb

неишиe исследованин зтих типов говора будут иметb значителbно болbшеe

значение дла нашеи филологии.
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УВОД“

Подаци за овај рад прикупљани су током лета 1987. године.“ Преглед

основа морфолошког система говора Доње Мутнице, који се овде даје,

углавном је рађен према нацрту упитника који је проф. Павле Ивић

израдио за потребе Српскохрватског дијалектолошког атласа.

“Ради боље обавештености читалаца овде дајемо и неколике напомене о основним

фонетским особинама говора Доње Мутнице.

На неколико појединости у вези са инвентаром и дистрибуцијом прозодема треба

посебно обратити пажњу: (1) кратки акценат може се срести и на затвореној и на отвореној

ултими: овам, данас, брдовит, једва, ја мога. У првом лицу сингулара аориста неких

глагола овај се акценат може срести на слогу који је отворен губљењем |—xf, те бележимо

дублетни изговор; (2) неакцентовани квантитет испред акцента изгледа да је још увек

доследније сачуван ) авлија, људима, бздена, изиђомо, развијала, познавала, вучите),

али се несумњиво назначује и тенденција његовог уклањања, или бар свођења на тзв.

"полудужину“; (3) у овом говору срећемо појаву 1 * f иза неакцентоване дужине: жи

вамо, живите, трпимо, крадемо, кумчићи, али је нејасно да ли је и живćга, живоме.

Ова појава би представљала изненађење, будући да је тај типолошки занимљив феномен

досад забележен само у нашим (југо)западнијим говорима. Број граматичких категорија

у којима се јавља 1 ºf иза неакцентоване дужине веома је ограничен, а и број забележених

примера је невелик. Може бити да ће будућа истраживања проширити овај списак; (4)

преношење акцента на проклитике прилично је ограничено; (5) честа су у овом говору

дужења вокала пред сонантима, нарочито пред сонантима у финалној позицији: сламка,

здравље, зеље, Милан, пијан, зелен плетен, каљав, метиљđв.

Када је реч о вокализму, говор Доње Мутнице показује се као типичан косовско

ресавски, пре свега због изразитијег отварања средњих кратких вокала, али и незнатног

затварања одговарајућих других.

Замена јата је екавска без обзира на квантитетске вредности: цвеће, жљеб, делим,

снегови, деца, месец, секира. Облик несам уступа пред фреквентнијим нисам. Рефлекс

кратког јата испред јj / у компаративима неких придева је икавски: здравији, простiju,

чистији. -

Елизије вокала веома су честе: торник, номад, потрите, јете, ондаки, дол, д

uдем, д-одиграм, н-умем.

Сонат I јf чува се у иницијалном положају: јоргован, јаје, често има ослабљену
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Југозападна међа Косовско-ресавског дијалекта, која је истовремено

северозападна међа јужноморавског говора, пружа се од Ртња његовим

огранцима на Буковик, одакле се западном косом постепено спушта у

моравску долину до Сталаћа.“ Важно је, према овим подацима, нагласити

да граница између косовско-ресавског и призренско-тимочког дијалекта

пролази недалеко од Доње Мутнице, а у косовско-ресавским говорима

дуж целе те границе има доста призренско-тимочких наноса.“

Овај рад, дакле, представља покушај осветљавања структуре мор

фолошког система једног поморавског типа говора у коме се на косовско

ресавску основицу наслојио онај из југоисточног суседства. Тако, по неким

својим основним морфолошким особинама, говор Доње Мутнице искаче

из косовско-ресавког дијалекта, којем у основи припада.“

артикулацију собаљујем, сејем, девојка, немојте, славуј, а може доћи и до његовог

нестајања у неким облицима присвојних заменица: моа, твда, свду, у ном, синг. м.

показних заменица: ова, та и у 3л.пл. презента неких глагола: уживау, презивау-ce.

Сугласник (ф! чува се у малом броју речи, углавном у туђицама: Француз, шифбн,

gрула. У осталим ситуацијама редовно се супституише сугласником (вј: вијакер, влаша,

кова.

Африката /S/ место зf: sвезда, 8верка, презебо среће се обично у говору старијих

људи, а и код њих често у слободној варијацији са /зj.

Сугласник /х/ елиминисан је у иницијалном положају: аљина, дну, раним-га, а у

медијалном положају имамо супституцију: уво, стреја, прикод. У финалној позицији,

такође, дошло је до губљења /х/ или до његове супституције: стра, дра, сув, смеј, плек.

Велари (кi и (г нормално се изговарају у свим позицијама сем у, финалној, где

имају изразиту палаталну аспирацију: војнак“, потокх, беле“, строг“. Старо —л

(–) понекад је невокализовано, па имамо дублетне облике: стеона / cméлна, сеоски /

селски.

До метатезе сугласника дошло је у лексемама: грдјзе, гвдјзе, којаи, клајсе.

Група ћск - цк: петрдвицки, вемацки, Бошковицка мала.

1 Информатори су ми били: Живка Радоњић (1922), Милева Секулић (1900), Калина

Вукадиновић (око 90 година), Милија Радоњић (1914), Десанка Вукадиновић (1911), Ве

лика Стефановић (1899), Гвоздена Рачић (1903), Николија Рачић (1907), Ружа Бошковић

(1907), Загорка Ружић (1901), Бранка Бошковић (1934), Петројка Ракић (1931) и покојна

бака Борка Дола Радоњић (1911).

* Павле Ивић, Дијалектологија српскохрватског језика. Увод и штокавско наречје.

— Нови Сад, *1985, 101.

“ П. Ивић, Дијалектологија српскохрватлског језика. Увод и штокавско наречје,

104.

* Асим Пецо — Бранислав Милановић, Ресавски говор. — СДЗб, Београд, књ. ХVII,

1968, 302–329 бележе, поред синтетичке деклинације, употребу општег падежног облика

с предлозима у служби зависних падежа. Ову појаву објашњавају не као инфилтрат који

у својој експанзији прелази границе призренско-тимочке говорне зоне, већ као особину

унесену у ресавски говор миграционим струјањима из крајева источне Србије. И Радоје
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основЕдвклинАЦИОНОГ СИСТЕМА

На испитиваном су се терену сукобила два деклинациона система:

призренско-тимочки, чије је основно обележје употреба општег падежа

с предлозима и основни, косовско-ресавски деклинациони систем — са

свим падежним облицима.“ Из тог сукобљавања изашла је стара косовско

ресавска деклинација знатно нарушена. У овом говору доследно се облички

издвајају: номинатив, акузатив, вокатив и датив. Иначе, у употреби је

општи падеж (по облику је то акузативу једнини, а номинативу множини)

са предлозима у служби појединих зависних падежа (генитива, инстру

ментала и локатива), а готово сасвим су напуштени синтетички облици

инструментала и локатива, док се за исказивање једнинских генитив

них значења употребљава и општи падежни облик, поред употребе одго

варајућег синтетичког падежног облика. Деклинациони систем у говору

Доње Мутнице у још неколико праваца је нарушен: ликвидацијом III

именичке врсте, делимичним затирањем видских разлика код придева и

делимичним напуштањем променљивости бројева. У ограниченом броју

могу се срести и облици аналитичке компарације придева. Аналитички

принцип компарације омогућио је да се у извесним случајевима пореде

и именице, глаголи и прилози: по-ме стра од-нега, дн најможе да-то

уради, бн по учио од-Њега, највблим д-оглођем коске, по близо.

ИМЕНИЦЕ

Код именица у говору Доње Мутнице разликују се род и број, за

тим падежни облици у мери и по систему падежних облика, који могу

бити карактеристични за прелазне говоре на међи косовско-ресавског

и призренско-тимочког дијалекта. Има колебања и померања у роду.

Именска флексија сведена је у једнини, осим независних падежа — но

МИНаТИВа, аКузаТИBa И ВОКатива, на Генитив, датив и ДеЛИМИЧНО ЛОКаТИВ

код именица П деклинације, с тим да се у служби генитива јавља и општи

падежни облик. На основу забележеног материјала може се утврдити дис

тинкција: синтетички генитив углавном долази у комбинацији предлог +

падеж, аналитички генитив углавном долази у комбинацији са количин

ском одредбом или егзистенцијалним глаголом. И у овом говору важи

Симић, Левачки говор. — СДЗб, Београд, књ. ХIX, 1972, 221, наводи "но у Л. се чују,

код речи са деклинацијом, паралелно с облицима једног и другог типа, и конструкције

с општим падежом“. -

5 О аналитизму именичких система у балканским језицима вид. детаљније код Пети

Асенова, Балканско езикознание. Основни проблеми на балканских своз. — Софиa, 1989,

54—67.

О систему деклина ије у призренско-тимочким говорима уп. Александар Белић, Ди

јалекти источне и јужне Србије. — СДЗб, Београд, књ. I, 1905, 301—304.
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правило о синкретизму номинатива и акузатива именице мушког рода

која значи нешто неживо, и генитива и акузатива код оне која означава

нешто живо. У множини је именска флексија сведена на саsus generalis

(акузатив је изједначен са номинативом у сва три рода) и на посебан

облик за датив. Треба напоменути да се облици за датив највише ко

pисте код именица које значе жива бића, док се код осталих именица

говорници углавном испомажу различитим предлошким конструкцијала

како би избегли праву усмереност, нпр. пришо сам уз буре уместо пришо

сам бурету. Поред старијих морфолошких структура, које постоје као

репрезентанти основног штокавског деклинационог система, у говору До

ње Мутнице имамо аналитичке конструкције као еквиваленте осталих

падежних облика (делимично једнинског генитива, множинског генити

ва, инструментала и локатива). Забележени су још и остаци синтетичког

инструментала у прилошкој функцији, а има и нешто примера синтетич

ких падежних облика инструментала и локатива, који су или остаци старе

деклинације, или су усвојени као резултат снажне експанзије стандардних

језичких форми у новијем времену.

Именице I и In деклинације, а! Једнина. 1. Генитив. Именице

оба деклинациона типа имају у генитиву једнине падежни завршетак -a,

као што је то и у стандардном језику: кад-остане човек без-живота,

боље од-благога дана, из-кукуруза, после-рата, из-nomóка, па-у-сред

дања, около-плота, од-вампира-не било стра, да-лечиш mô дете од

засипа, из-једнога грдба, преко-прага, код-чđбра позади, од-môга дгња,

punu од-тавана, “ без-домаћина, до-Велигдана, од-качамака одвојено,

докотрља-се до-потока, од-краја па-до-краја, из—мојега џепа да-дам,

од-Божића до-Ускрса, дошо из-рата, код–једнога мојега стрица, из

места преврнуо, запдј-га ис-црепчета, ујутру пре Сунца, преко-врела,

тб-ти од-срца, на-вр села. У овом говору се, не ретко, за исказивање

генитивног значења употребљава и облик акузатива 1 општег падежа, не

само у случајевима када је падежно генитивно значење обележено пред

лозима из, од и до, већ и онда када се оно исказује обликом без предлога

(уз егзистенцијалне глаголе или количинске одредбе): дома други, дан,

из-први свецки рат, из-Поповац, до-крај месеца, и-сара nóла чанак,“

чак из-треће село, из—Бошњане, нема сирење, прдило мало време, човек

из—Буљане, имао доста имање, ге има место, из-једно оделење у-друго.

2. Датив Нормалан је посебан облик датива за именице I и In дек

линације, са двема специфчним функцијама — наменском и посесивном.

У овом је облику доследан наставак — у диу нема гддина, само једна била

дцу, дала онем човеку, примакла-се момку, мđем зету-се родило унуче,

* Предлог од је овде преузео и аблативно значење које се у књижевном језику изражава

предлогом с. У нашем материјалу налази се још један такав пример: коса-ми све опала

од-главе.

7 Петрифицирани су генитиви у заклетвама: Бčeа-ми, детета-ми.
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примакло-сe селу, окренула—се према-суве и дрвету, према-образу, у

Милорадовем сану кућу, моем брату шурак“

3. Вокатив. Наставци су за овај падеж у говору Доње Мутнице -е и -у,

при чему је први резервисан углавном за именице са тврдим консонантом

у основи: човече, брате, зете, народе, сане, а други за оне са палаталним.

пријатељу, родитељу, кдњу један.

У доњомутничком говору приметно је колебање у употреби наставка

-e / -у код именица које се завршавају старим палаталним сугласницима,

при чему је чешћи други наставак овчаре / овчару, кокошаре / кокошару,

ковацy / коваче. Забележено је и ковач, овчар, дакле вокатив изједначен са

номинативом.

Именица цар има доследно наставак -е: царе, а тако је и Тодоре.

Према Милош вокатив је Милоше. Тако је и Уроше

4. Акузатив / општи падеж. Код именица I деклинације акуза

тив се облички, као и у стандардном језику, подудара са номинативом

код именица које значе нешто неживо и са генитивом код именица које

означавају нешто живо, завише-ми нокат, дижи гдре нбс, па-све-да

ље у-луг, Цигани прођоше низ—друм, видо кров, погледни човека у-дчи,

викни кума, туре на-коња, уловио зајца јучер, поглеј јунака.

Код именица In деклинације акузатив је, као и у стандардном језику,

увек изједначен са номинативом: запој дете, послужи кумче, уватим-ти

ја пиле, исечи стакло, низ-nôље идеш, видиш село, олускала-сам лонче,

д—огради крзло, турили-смо-га на-дно њиве.

5. Инструментал. Услед специфичног морфолошког развоја у овом

говору срећемо се са аналитичким типом инструментала. Овде дајемо

потврде за употребу општег падежног облика, тј. акузатива са инструмен

талним предлозима с / cbc, под и пред дође сас-једнога човека, други

сас-другога коња, сес-2Кавка-се разговару, не-говори с-мужа, ради с

камион, с-бач-га ударио, дни-се венчали под-шљивар, пред-главни улаз

има звонара; зар—да-се-грешиш сас-пиле, долазио с-негдво дете, не

смеш-га поменеш с-негдво право име, олепено с-блато, исеко-се са

стакло, са-цело село посвађан.

Осим инструментала са прилошком функцијом: носе редом, силом

долазио, давали шаком и-капом, чули смо свега три примера синтетичког

инструментала: с-дрветом, с-дететом, ишо путем (чешће ишо низ

пут).

6. Локатив. У служби локатива је облик општег падежа (акуза

тива) са предлозима у на и о{д): живео мало у-град, и-ма преконоћ

лежимо у-nôток, проведомовек, све у-неки стра, поно сириње у-чабар,

8 у једном забе теженом примеру функцију датива преузима генитив, казао код–

КРадивоја.
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наплаћујемо на-врата, причекај на-пут, ће-да-нађеш на-грдб, ге

дна остала на-кби, на-длан-му ст/oja, o(д)-зета нешто разговарамо,

причу нешто од-ондга момка; тражио у-село панталбне, има у-језеро

пастрмке, снег био у-nôље, купљаше-га у-корато, дете-га нема бнде

нđ—дно њиве, само о-mô дете причу.

Једини забележени пример синтетичког локатива је и-на-крају

У прави прилог прешао је локатив јутре.

б) Множина 7. Множински формант. —ов—/-ев— У говору До

ње Мутнице од именица прве деклинације дужу множину имају јед

нoсложнице: клинови, вукови, рогови, гробови, волдви, попдви, трагови,

јежеви, градови, синови, дарови, стрпчеви, брлови.“ Увек је проширена

основа у речи данови. Краћа множина обичнија је у следећим речима:

миши, пости, коњи, такође и у речима: дблаци, дбручи, меури, барјаци,

богаљи, девери, прсти, као и код неких именица с непостојаним а у ос

нови: јарци, странци, нокти, меци, (ређе меткови), али: очеви, лактови,

кочеви (збирно коље). Именице гавран и гдлуб имају у овом говору пар

алелне форме, гаврани / гавранови и гдлуби / гдлубови, при чему треба

напоменути да је краћа множина знатно фреквентнија. Именице камен

и корен имају само збирну множину камење, корење.

8. Генитив. У функцији генитива множине у говору Доње Мутнице .

увек се јавља облик основног падежа (casus generalis), тј. номинатива

множине са предлозима: од, до, из, са, испод, преко, око, или без пред

лога (уз егзистенцијалне глаголе или количинске одредбе): задужила

сам-се од-моји сељани, од-Немци не-млдго било стра, од-старци не

ма паметнији, бежа од-ћöкавци, до-мбмци-се вđћа д—игра, тб долази

из-градови, не-скадy—се са-стабла по-цео дан, испод-нокти-ме бола,

бегам преко-плдтови, нешто око-зуби-му ради, сад има биоскопи, коџа

гдсти дошло, мало гдсти дошло, из-млдго села долазе. Тако је и код

именица рluralia tantum: макни-се од-врата, преко-леђа, из-недра.

Уз бројеве и неодређене количинске заменице неке од наведених име

ница добијају облике једнаке генитиву једнине: шес гдста, сви пет нок

та-ми поплавели, неколко прста, неколко месеца, десет пута имао и

отишо на-неваљатан.“

9. Датив. Именице мушког и средњег рода увек имају наставак —

има, као и у књижевном језику: волдвима-сам дала, мишима бацу дпров,

певице певу момцима, јавите Немцима, шила гаће тежене људима;

говедима-сам дала, примакла-сам очима, приближавy-се дни селима.

Може се у овом говору спорадично чути и дала-сам на-коњи, дала

сам на-волдви, али једино када је у питању значење нахранити стоку

* Уместо зец увек је зајац и према томе Нпл зајци.

10 Петрифициран је генитив у заклетви очију-ми.

10
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10. Акузатив Функцију множинског акузатива у овом говору врши

општи падежни облик (casus generalis) — номинатив множине: рани бико

ви, средили и-свадбу и-гдсти, нисам синови имала, да-проведем кићени

сватови, презала дна волдви, учила та страни језици, рабу судови, огради

ја колачи, бн градио гребени, разбио-му зуби, покуни камење, пењемо

се у-вагони; добили-смо унучићи, нарани пилићи, не-мдгу да-поберем

јаја, иде на-прела, носи све стара одела.

11. Инструментал. Функцију инструментала врши множински облик

општег падежа с предлозима с / cbc., пред и под долазили с-коњи, ел

сес-волдви долазили, нек-иде с-недјни другови, гребе с-ндкти, с-ma

даци, бијемо с-камење, са-српови-се попре радило, под-прсти осећа;

сам с-праци да-се-бориш, да-се-мдж глађу с-јаја, са-друга села-ce

такмиче; ст/оја пред-врата, иду с-разна кола.

Облици синтетичког инструментала забележени су у свега три при

мера: ишли с-колима, с-мојема очима-сам видела, с-говедима.

12. Локатив. У говору Доње Мутнице место облика синтетичког ло

катива употребљава се множински облик општег падежа са предлозима

o(д) и по само о-момци разговару, прачу нешто од-нини стрпчеви,

лутао по-брегови, паше там о-разна села, смуца-се по-брда, а тако и

pluralia tantum били-су на-кола зајно.

13. Хипокористичне форме именица типа Ђура (Сава, Љуба, Тома) у

овом говору увек имају промену по П деклинацији узела од-Ђуре, узни

од-Ђуру — дала-сам онем Ђуре — видо Ђуру — еј Ђуро — сес-Ђуру-ce

разговарала — разговару о-Ђуру

14. Мушка имена типа Раде (Мале, Дане) имају промену: бала код–

Радета — дала Радету — викни Радета — еј Раде — иде под–руку с

Радета — о-Радета причу.

15. Код хипокористика на -и као Здки, Мики у акузативу се јав

љају облици на -ита: викни Зокита, видо Макита“ (датив Здкиту,

Макиту), аналогијом према Радета, Радету.

16. Имена типа Данило (Гаврило) и Благдје (Вићентије, Димитрије)

имају деклинациону шему мушког рода: од-Данила — примако-се Да

нилу — води и-Данила — вј Данило.

17. Једнинско проширење —ин познато је код именица: Србин, чоба

нин, Циганин, грађанин, берберин, Мутничанин, Крушевљанин. Номи

натив множине гласи: Срби, чобани, Цигани, грађани, бербери, Мутни

чани, Крушевљани.

* Уп. Недељко огдановић, Говор Алексиначког Поморавља. — СДЗб, Београд, књ.

хххiii, 1987, 151.
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Појединачне појаве 18. Именице леба, лука и сара ув к имају такве

форме и не показују променљивост: бели леба — д-иде да-ми-украде од

она леба — донели његови јечмен леба, несмо имали касо леба да-јемо —

турим нешто с-леба, спремим леба и-с-леба, црни лука — од-лука-ми

удариле сузе на-диш — волим да-јем лука — зачиниш с-лука; стари сира

— од-млад сара-се прави — донела сира на-пијац.

19. Именица деда у овом говору увек има облике од-мдјега деду,

није—се растајала од-деде — у-мојем деде кућу — чува деду — вј дедо —

живела с-môга деду, дакле деклинациону шему женског рода.

20. Именица дан увек има деклинациону шему мушког рода: бдља

од-благога дана, од-та дан — у-та дан дошо — пред-она дан — у-један

дан—се све то десило. Номинатив множине гласи данови, а у генитиву

множине је млдго данови прошли, али и шеснаес дана.

Ако стоји уз име неког празника, именица дан има следеће об

лике: Петрбвдан — око-Петровдана — на-Петрбвдан, Велигдан — до

IBелигдана.

21. Именица посао у једнини има фонетизам поса: сам неки посо —

сатрела-се од-nôсо — не-мдж послу да-станеш на-крај — има млого

nóсо — замаја-се с-неки посо — на-nôсо-је. Плуралски облик послови

мало је фреквентан.

22. Именица мозак има деклинациони тип мушког рода: из—мбЗак

— мисли с-má мозак.

23. Именица камен има само збирну множину (уп. т. 7): сам лета

камење — од-камење — ма отуд бијемо с-камење — скачу по-онд каме

}{5ć“.

Напомене о роду неких именица. 24. Именице рат и пуж увек су у

овом говору мушког рода као и у књижевном језику: то било после-рата,

он био у-први свецки рат.

25. Именица пијаца мења се у овом говору по I именичкој врсти:

пијац — иде од-пијаца — пошо неки човек на-пијац, да-се-иде за-пијац.

26. Старе именице на консонант женског рода појављују се са муш

ким конгруенцијским индикатором и прилазе I деклинацији: глад-га

cáтро, звер-га напао, дошо јесен, ту га смрт нашо, с-ужего мас, пошо

му крв, други нбћ прдио, уватиш по-неки реч, пропао ствар, родио-се

y-варош, дуги болес/m/ био, у-Његбв старост), млдго пропатио у-његов

младост), посдли с-ma cô. Ове именице углавном имају једино облик

номинатива и општег падежа, који је изједначен са номинативом. Датив

није уобичајен код ових именица, пошто су оне претежно апстрактне или

* Уместо именице шав редовно је руб, а уместо пас — пијето.
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градивне. Овде наводимо и облике: из-вароша долази — пришо варошу,

од-тдга ствара нема ништа (поред од-та ствар)— тем ствару придава

значај — кад-прашо стварима, дн видо.

Напомене о неким именицама средњег рода 27. Именице сред

њег рода типа прасе у сингулару имају посебне облике једино за да

тив и делимично генитив једнине, сви остали падежни облици заме

њени су општим падежом (акузатив у једнини, номинатив у множини):

од-прđсета — прасету, од-měлета — телету, од-пилета — пилету,

од-гучета — гучету, од-дугмета — дугмету, од-бурета — бурету. У

множини се срећу колективне форме: прđци — працима, телићи — тели

ћима, пилићи — пилићима, гучићи — гучићима, дугмићи — дугмићима,

бурићи — бурићима. Колективна образовања типа јагњад, телад не егзи

стирају у говору Доње Мутнице.

28. Именица уже чује се са значењем “конопац којим се везује снопље,

када се жање“: од-ужета, од-yже — ужету — везује сас-yже — ст/oja

на-уже.

29. Именица пцето — од-онд пчето-се бојам, од-пцета — баци

онем дуету — с-mô пцето-се дружиш у номинативу множине гласи

пцета.“

30. У овом говору веома се ретко чује лексема детенце, а никако се

не чује детешце. Чује се најчешће мицко дете.

31. Именица дођо средњег је рода и непроменљива је летње добо,

замље добо, које-ли добо — предемо до-неко добо — у-ово добо.

32. Именица јајце изгубила је у овом говору деминутивно значење.

Друга форма јаје ретко је у употреби. Примери: од-jajuéта, од-јајце —

јајцету — дај–ју једно јајце — куцни-се с-mô дрвено јајце — сад-сам

збрала седамдесет јајцета; јајца-се не-ндсе сваку суботу на-пијац —

од-јајца направим торту — збиру јајца, разбије јајца — било да-се

гађамо с-jajua — ки-да-ст/oj/ и на-јајца, а забележено је и разбијем

по-два тра јајета — траже јаја.

33. Именица дете има следеће облике: од-детета / од-дете — дава

детету — збвни дете — еј дете — с-дете ишла у-варош — прачу нешто

од-онд болесно дете — имали-смо три детета — с-два моји детета, а у

множини: деца-су тд. — код-мду децу-сам — шала гаће тежене људима

и-децама — бегам с-мду децу — а-бн каже: деца, немд-да-се саграте.

34. Именице дрво и зрно у дативу једнине имају облике дрвету и

зрнету, а у генитиву једнине срећемо дублетне ликове: од-дрвета / од

дрво, од-зpнети / од-зрно. Забележено је и пет дрвета, неколко зрнета.

13 Придев изведен од именице пчето гласи пчешки.
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Збирна множина је једина коју има именица дрво — дрвеће док други об

лици нису забележени. Множину именице зрно нисам чула. Од именице

крило номинатив множине је крила.

35. Именице дко и уво имају деклинацију: до-дка, испод-дко — кад—

примакнем деснем оку — видим сâм на-једно дко — с-једно дко гледа

— ст/оја—ми у-дко неки рус, испод-уво / испод-увета — увету — чује

на-лево уво — с-уво — у-уво—ми има нешто, а у множини су мушког

рода: моји дии — испред-дчи — кад-примакне очима — гледај с-очи —

магла-ми на-дчи, уши-ти прљави — из-уши — пери уши — слушаш

с-уши — у-уши-ми неко зујање.

36. Именица чељаде својим једнинским облицима понаша се као и

друге именице средњег рода с проширеном основом, али се веома ретко

чује: од-чељадета /од-чељаде — дала чељадету, док је у множини мушког

рода: добар—му чељад — од-негдв чељад — чељаду дава.

37. Именице раме и семе имају деклинацију средњег рода: скинуо

са-раме, са- рамена бацио — по-рамену- га ударио — подбацио на

раме — мрда с-једно раме — васи-му на-раме, од- семена / од-семе —

семену — вади семе. У множини је боле-мерамена.

38. Именица теме у овом говору гласи темељ и мушког је рода.

39. Именица јетра у говору Доње Мутнице није позната. Место ње

говори се џигерица / џигерка.

40. Именица плећа у овом говору није рluralia tantum, већ има лик

плећка, множина плећке, те промену женског рода.

41. Именица прса у говору Доње Мутнице није позната, чује се груди:

из-груди-му рче нешто — према-грудима — тури на-груди — бола—ме

nóд-груди — лежа-ми на-груди цео ноћ.

42. Уместо именице пазухо у овом говору нормално је мишка: турио

под-мишку и-ндси, а у множини мишке држа-га под-мишке.

43. Именица вече најчешће се чује у том лику и онда је средњег

рода: добро-вече, на-Бадње вече, от-прошло вече довече, али се чује и

са ликом вечер и тада је женског рода: и-дбђеш другу вечер, na-üдемо

и-ма сваку вечер, кад-бидне увечер.

44. Именица говедо најчешће се у говору Доње Мутнице чује у форми

говече (једино пеј, говедо једно): од-говечета / од-говече — говечету-сам

дала — продао говече Лексема говеда осећа се као збирна именица која

има множинску промену. Поред облика множине, забележен је у акузативу

и облик са падежним завршетком -у, тј. облик именице женског рода на

-а: од-говеда — говедима-сам дала — ја водим говеду — сас-говеду.

14



Основе морфолошког система говора Доње Мутнице 89

Именице II деклинације, а! Једнина. 45. Генитив. Именице женског

рода имају у генитиву наставак -е као што је то и у стандардном језику:

од-бвце, од-козе, стра-не од-мечке, велику муку видели од-те Марице,

крзло од-лисице, остала-сам без-мајке, од-негдве жене, тб-му од

друге жене, видо око-куће, доста-јземље, код-куће, преко-воде, из-куће

да-не-идеш, код-ве стругаре, напали-се воде, дошла-сам из-планине,

до-станице—га пратио, измилело из-постеље, на-дно њиве, дбђемо из

њаве, у-лад код–реке, око-гуше, умрели од-гушобоље, коса-ми све опала

од-главе, ја-га пуштим више-главе преко-љуљке, из-болнице, од-земље

напрđљено, од-наднице-сам живела, до-тамнине, куј до-коловође, седа

код–рддбине. Поред оваквог синтетичког облика генитива, употребљава

се и облик општег падежа / акузатива у значењу партитивног генитива

уз обавезно присуство квантификатора и без предлога: комат сланинуу

móрбу, донео кило ракију, пуну крдшњу месо донела, узнеш комат прđју,

да-накосимо једна добра кола детелину, и-ибрик ракију, д—узнеш парче

бомбону. Забележен је и један пример општег падежа м, генитива уз

егзистенцијални глагол — нигде праска нема.

46. Датив. Именице женског рода у овом падежу увек имају заврше

так -е: добро-ми ћерке, мање-би моје снаје био терет, реко моје снаје,

певамо песме младожење, сестре-сам дала, дадо оне жене, шта-си ти

те куће, предамо буквицу тамо старешине, моем деде мајка наследила

то имање. Наводимо и један пример за посесивни датив: тако и-мој

деда радио, моје свекрве свекар.

47. Вокатив Ссновни наставак Вокатива код именица II деклинаци

је јесте: -o: сестро, мајко, жено, Брано, Ружо, Десо, гуско, срећо, кућo,

земљо. Овај наставак забележен је и код неких именица, код којих се

облик вокатива једначи са номинативном, па имамо паралелне ликове:

Маријо / Марија, тетко / тетка, странко / странка. Увек је: мамо,

тáто, бабо, дедо, цичо

Вокатив је једнак са номинативом код следећих именица: Малка,

Жавка, Радојка, Бранка, Богданка, Даринка, Јованка.

Женска имена: Милица, Ружица, Верица и сл. имају у вокативу

редовно наставак -е. Једини забележени изузетак је женско име Даница,

чији вокатив гласи Даницо.

Остале именице на -ица забележене су са паралелним наставцима

-ицо / -ице: кукавицо / кукавице, неверницо / невернице, другарицо /

другарице, несретњицо / несретњице, голубицо / голубице.

48. Акузатив / општи падеж. Акузатив или општи падеж у овом

говору код именице II деклинације има само наставак -у ћеш-да-ми

даш ту девојку, видо сестру, слушај кукавицу, видо кућу, средили свадбу,

погодио музику, рану имам, поломи грану, дигни ногу, ушоу-вдду, у-неку

вуну-сам-се са рала.

49. Инструментал. Значења овог падежа исказују се у говору Доње

15



90 Софија Ракић-Милојковић

Мутнице општим падежним обликом — акузативом са пред Козима с / cbc,

пред и под: сас-учитељку-се познавам, с-ту ћерку, с-мду мајку, са

стдку, чека тамо с-батину, мајка-га задојила с-леву сису, бијеш сес

машку, пред-сестру-си, стајала под-грану, лежимо под-јабуку велику.

50. У служби локатива у употреби је облик општег падежа — аку

затива са предлозима у на и обд) у-кућу-ми дрва кратили, тра иno

месеца у-болницу, преконоћ не-смемо да-лежимо у-кућу, и-ајдуци-ни

седели у-кућу, раде у-продавницу, испече-се леба у-црепуљу, то там

било у-ву малу, спаву у-собу, ма беремо сено там на-ливаду, самељеш

на—машину, о-његову жену нешто прачу. -

У испитиваном говору за локативна значења забележени су и облици

са падежним завршетком е - č (као и у дативу), увек у вези са предлогом

по пошли-смо там по-Бабе да-бегамо, иде по-шуме, гледам по-цркве,

да-ce-не-трућа више по-школе.

б) Множина. 51. Номинатив — Акузатив. У говору Доње Мут

нице функцију акузатива множине код именица женског рода врши општи

падежни облик (casus generalis) — номинатив множине. Именички наста

вак за номинатив — акузатив множине увек је, као и у књижевном језику

-е: раним деaм јунице, да-видим другарице, имала-сам ћерке, сам те

две сестре имао, да-видим њиве, отидне у-њиве, те гддине-смо добро

провели.

Синтетички облици генитива — локатива множине са значењем акуза

тива јављају се код именица рука и овакви примери: котлајку у-рука

и-āјде на-њиву, бакраче у-pука гвоздењаче и-бегамо уз-брдо.

52. Датив. У дативу множине именица II врсте обичан је скоро увек

завршетак —ама, као и у књижевном језику: сестрама, женама, другари

цама, мајкама, шумама, црквама, песмама. Поред овог завршетка, јавља

се спорадично и завршетак — ема, па имамо: кокошкама / кокошкема,

дава кравама / дава крđвема, луткама / кат-ће да-правимо луткема,

53. Генитив. Општи падежни облик јавља се у служби генитива без

предлога и са предлозима око, до, од и из: коца гддине има, ако-нема паре

тамо, колко машке — толко бабе, по-шесндес шдтке код-колuбе-сам

имала, око-вратнице, до-седамнаес и-по гддине, и-от-шљиве и-од

грдјзе.

У генитиву множине код именице рука и ндга, поред облика општег

падежа, јавља се и облик: све-ми-се кожа љуштила од-pука и-од-нога.

54. Инструментал. У инструменталу се употребљава множински

облик оптшег падежа са предлогом с / cbc: иде са-жене, с-даске оргадио,

ел—сељаци живе сас-Њиве, тако-се с-гране учини, сам лупу с-котлајке,

с-тице-се разговара.

Забележена су и два примера синтетичког инструментала: с-рукама,

виљушкема-ће да-једу.
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55. Локатив. У локативу је у употреби множински облик општег

падежа са предлозима у на и обд): y—шуме мож-да-се нађу те гљиве.

сам у-кошуљке копу, држа у-руке, држа-ју на-ндге, да-испpичам сад

од—седељке. -

Забележен је само један пример типичног косовско-ресавског лока

тива: по ливада.

56. Именице: молба, бразда, рука, нога, слуга и страна потпуно се

уклапају у наведене једнинске и множинске деклинационе обрасце име

ница II врсте: поломио руку — с-ову руку могу по-мало — држим-га

на-pуку — све-ми- испада из-руке — радим у-руке, стоји-ми на

ндгу — од-ндге сваки болес почиње — мрда и-с-руке и-c-ндге — још-ce

држа на-ндге, ће-ми-видиш молбу — сам с-једну молбу-сам дошо —

из-све те молбе—се види, неколико бразде, имали слугу — то били слуге

— слугама-се давало, са-све стране.

57. Уз све бројеве веће од један именица гддина гласи: две гддине,

nem гддине, а тако је и пе шес гддине, двдес гддине живео, био у-робију

петнаес гддине, педесет и-пет године-сам живела.

58. Двосложна хипокористична женска имена увек имају номинатив

ну форму типа: Мара, Ката, Стана, Ружа. О вокативу ових имена уп.

т. 47 на стр. 15.

59. Именица свиња мења се у множини по наведеном деклинационом

обрасцу именица II врсте: то још од-оне свиње јемо — закољемо свињу

час — лежа под-свињу — дава свињама — чуву свиње.

б0. Именица браћа мења се попут именице деца (уп. т. 33) : кот

браћу остала — браћама праћам — има браћу.

61. Именице јасла и наћва су рluralia tantum cредњег рода и не

променљиве су: одмакни-се од-јасла — пришо уз-јасла — везао-сам

за-јасла, очисти то из-наћва — узни наћва.

62. Именица гребуља, у множини гребуље, има деклинациону шему

именица II врсте: узни гребуљу — с-гребуљу-се гребуља. Таква је и

именица вила.

63. Именица мати у говору Доње Мутнице није уобичајена. Место

ње говори се мајка и мама (хип) и обе ове именице имају деклинациони

образац П врсте: од-мајке /од-мајку — моје мајке бала година — поздрави

мајку - жалим још за-мајку и-дд—века-ћу да-жалим, од-маме / од

мáму — то-сам купила мое маме — збвни маму — ејмамо.

64. Именице кост, кокош, кћи и ваш срећу се у овом говору про

ширене суфиксо и -ка: кČска, кокошка, ћерка и вашка те отуд све имају

деклинациону : ему II именичке врсте: скада месо од-коске — оглођао

кöску - сам коске остала од-f5б, д-yedmuм једну кокошку — остđo néвац,
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с-једну кокошку — кокошкема давам да-једу, код–ћерку -сам, стареји

од—моје ћерке — добро-ми ћерке— вратили-смо ћерку после-три месеца

— добро-сам с-ћерку – имала-сам две ћерке — с-обадве ћерке сам задово

Лb}{(1.

ЗАМЕНИЦЕ

Личне заменице 65. Личне заменице у говору Доње Мутнице раз

ликују номинатив, општи падеж — акузатив и датив, уз обавезну напомену

да за личну заменицу 1. лица једнине ја редовно бележимо синтетички

инструментал моном, док се код личне заменице за 3. лице једнине дна у

служби генитива јавља, поред облика општег падежа, облик њојзи. Општи

падеж и датив имају пуне и енклитичке облике.

66. Деклинациони образац личних заменица у овом говору изгледа

ОВаКО.

Н ја mt) бн дно

оп мен(е), ме теб(е), те Нега, га

д мен(е), ми теб(е), ти *њему, му

и мöном

дна

оп њб, њу, ју

д њб(јзе), ју

(г њојзи 1 њ5)“

Mil 60 дни дне дна

оп нас, не Bäc, Be њи, иlхl

д нам(а), ни вам(а), ви њима, и{м)

67. Енклитичким дативским формама често се изражава посесивност.

муж-ми отиде у-рат, дпац-ни отиде у-pôпсто.

68. На основу забележеног материјала не може се утврдити да ли се

дужи или краћи облици типа мен(е), теб(е) чешће употребљавају, нити

се може поставити правило у којим се случајевима употребљава дужи, а

у којима краћи облик.

Примери: ти код-мене; млађи од-тебе, ја код-měбе; код–Њега,

нема-ју, од-Hö-сам узела, трчимо код–Њб; ништа немамо лоше ме

ћу-нас, баш-је то било код-нас, бега од-нас, оградише сандук од-ња;

но-ми-га-узо, мене биле три гддине, а-мене жао, шта-ти-сеге нађе;

a-дтац—ју све викао, па-ће-му-и-сад даду, ма-се придружимо њему;

млдго-ни-је, дао-ни-га Бог, отуд-ни коњи иду гладни, а-шта-ће-ни

даске; како-ви тд. месо, сашај-им) по-једне гаће, што-ти-мене наси

** О овом облику вид. П. Ивић, Дијалектологија српскохрватског језика. Увод и

1ШТОК08CКО Наречје, 103.
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namáла, Брава—ме доведе, куј мен обдржава; сам-те види, имало за-теб,

нећу теб да-патам, бн-те не-nama; стра-ју, што-и-бн-ју воли,

видиш-ју, и-њб после оженимо, виче на-њб, не-смеш-га поменеш с

његдво право име, кат-сам-ја њега носила; a-cđд-не па стра, истера

не напоље, ће-не-вампари подаве, дни да-не-убију неће, оставио-не

четири детета; видо-ве там у-варош, за-ња мора да-ама, нисмо-их)

ни- спакували, ко-ћу-u/x/—ја водим, ел-не-ваља кад—ијxј-прдстрем,

гледам у-ња; да-аду сас-мдном, да-те-дни гдне с-мдном, сат-ће дни

да-пукну за-мдном; млого лепо с-měбе живела, ишла-сам с-њега у

школу, и-дна с-ну ишла, с-fњу-се ту и-завршило; с-вас-се не-друже,

с-ња—се разговара; једнако паше на-ња.

69. Забележено је и неколико примера књижевних облика инструмен

тала: нембда-пије дете воду с-môбом, отиде с-њбм, живеде с-ном,

немам никакву мешавину с-ндм; a-и-ја-сам с-њима, ишла сес-њима.

70. Овај говор не познаје краће облике личних заменица у употреби

с предлозима: за ме, за њ и сл.

71. Рефлексивна заменица сваког лица ретко се чује у говору Доње

Мутнице, а и када се чује, онда је то увек исти облик општег падежа —

себ(е) и увек у вези са сам: сам себе направио неко зло, само по-себе-се

излечи, сам са-себе разговара“ Енклитички облик се нормалан је у овом

говору.

72. Нису познате конструкције у се, преда се и сл.

73. Заменице ко, нико, шта, ништа имају у овом говору следећу

деклинацију:

Н куј }{LIKO Ђlf/10. }{l_1II/1(1

оп ког(a) никог(a) Шта / чега ништа I ничега)

д ком(e) никем чему ничему

Примери: шта куј зна д-угдтви, нема куј да-копа, нико није мого

да-помогне, кога воли, отишо да-каже никем, кујc-кдга дне, код-никога

нема, а-шта-су те даске, у-шта проведомо наш век, дn-шта напра

љено, дно нема ништа од-ништа, дошла-сам до-ништа. О употреби

дужих 1 краћих облика заменица уп. т. 68.

74. Речца ни не одваја се од заменице ко, шта, тако да немамо

конструкције типа: ни за кога, ни за шта, већ од-никога не-бега, не

секира-се за-н шта.

“ У испитиваном говору забележен је и пример сваки себе глеа.
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Заменичко-придевска промена. 75. Придевске замен це, придеви,

основни број један и редни бројеви мењају се по заменичко-придевској

деклинацији. - -

76. У деклинацији заменичко-придевских речи остварује се следећи

СИСТЕМ НАСТАВаКа: -

М. pОД ср. род Ж. род

једнина множина. једнина МНОЖИНа. једнина множина

Н —ф, —и —и Н -o, -e —a. Н -a. —C.

Г. —ог{а), -ег{a) Г. —ог(а), -ег{a) г —e

= ОП = ОП = ОГ

ОП —ог(а), -ег{a) = Н оп = н —y ОП —y = н

= Н (за неживо) -

Д —ем —см2, Д ем —eMa, д —ć -&Ma,

77. Облици заменица на -ем, -ема карактеристични су за косовско

ресавске говоре.

78. Из забележеног материјала не може се поставити чврсто прави

ло када се употребљава пуни, а када краћи облик, али се свакако може

утврдити да су дуже форме генитива (са покретним вокалима) чешће од

краћих.

. Пример: од-све је-млдго, Брава—ме доведе кот-môга човека, кот

möга девера, код–једнога мојега страца, из—једнога грдба, од-његове же

не, из-једно оделење у-друго, мојем деде мајка наследила, тако и-мој

деда радио — моје свекрве свекар, реко моје снаје, онем Секулицкем мајку,

штá-cu ma me куће, то била там и-там мајка, овам дава књигу, вадио

сам зуби свакем, свакем надничим, ноћаске код-овем куће, јутре код

онем куће, једно другем да-помогнемо, бн продаде мојем човеку, ел-ce

номад једнем облизнила крава; моема децама давам, то онема великема

спремено, тако свема, живело-сe пo-старејема команду, ћеш-да-ми

даш ту девојку, не-смеш-га поменеш, ја-сам тога излечила и-овдга,

на—Светога—Саву, дна на-Светога-Ђорђа отишла, пос узела другога

једнога, кад-сам-ја њега носила малога, и-овдга сина и-још једнога;

да-проведем кићени сватови, учила та страни језици, сам те две сестре

имала, дбђе сес-једнога човека, други сас-другога коња, не-смеш-га

поменеш с-његово право име, не-ваља сес-тву ћерку ништа, с-твојега

деду, пред-главни улаз има звонара, лежимо под-велику јабуку; бегам

с-мду децу. |-

Присвојне заменице 79. Присвојна заменица њен у овом говору осећа

се књишком, те се појављује у ликовима њбјан, -јна, -јно и њбјзин, -a,

-о: од-њбјну ћерку / од-њбјне ћерке — дава њбјне сестре — видела-сам

њöјну мајку јучер — с-њбјну децу, од-војнога мужа — Њдјнем брату

жена; њбјзине другарице-сам пренела, спрема-се да-понесе њбјзинем

детету — њбјзинијема децама.
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80. Присвојног генитива ње место заменице њен у говору Доње Мут

НИЦе Нема.

81. У овом говору присвојна заменица њихов има лик њин и следеће

облике: од-њиног (a) / од-нин — њинем, њина мајка — од-нине /од

њину — њине мајке-сам-се жалила, с-њано дете, а у множини: њини

родитељи — њинема родитељима сопшти, њине њиве, њина деца.

82. Присвојног генитива њих место заменице њихов у говору Доње

Мутнице нема.

83. Упитна заменица чији има следеће облике, чији /ча — од-чијег (a)

/ од-чији — чијем, чија — од-чије / од-чију — чије, а у множини: чији

— чијема, чије, чија. -

84. Нису познате форме чигов, тогов.

85. Присвојна заменица мој, моја, моје у зависним падежима има

облике: од-мојега / од-мбе /од-мој — мојем / мом, од-мдје / од-моју —

реко моје снаје — у-мдy / му авлију, а у множини: моји родитељи, моје

другарице, моја деца — мојема децама — бегам с-мду децу.

86. Општа присвојна заменица свој веома се ретко чује у говору Доње

Мутнице: свој својега чува, сваки својега гура.

Показне заменице 87. Заменице тај, овај и онај у номинативу

једнине мушког рода увек су без финалног —j

Заменица тај), та, то има облике: код-môга девера, испод-та —

астал — то била тем и-тем мајка — ја-сам тога излечила, од-те

жене, из-ту реку — штđ—си та те куће — ћеш-да-ми-даш ту девојку;

множина: та људи — тема људима — учила та страни језици, те две

сестре — у-те толке моје гддине, та деца — ту децу не-можд умириш.

Заменице овај, Гојва, fојвд и онај, fојна, Гојно мењају се попут за

менице тај), та, то ге иде ова народ — ноћаске код-овем куће, код—

ве стругаре, јутре код-онем куће, да-видиш ну жену, ге треба за-нб.

Забележено је и: бн-те не-nama oд-овд.

88. Односно-упитна заменица који једначи се са заменицом непо

знатог лица куј момак куј воли девојку неку, куј то човек Брава већ зна.

Заменица куј, која, које својим облицима не одступа од већ наведених

облика у заменичко-придевској деклинацији: кČа кога воли.

89. Мушки род заменице за каквоћу у говору Доње Мутнице гласи:

каки — од-какога — какв)ем, оваки — од-овакога — овакв)ем, така —

од-такога — т к{6)ем, а исти су облици и у множини: каки, оваки, така.

У женском и ср дњем роду имамо облике: кака, како, овака, свако, така,

тако, и у множини: каке, кака; оваке, овака; таке, така.
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90. Заменице: овдлки, овдлка, овдлко, толки, толка, полко, ондлки,

ондлка, ондлко мењају се по наведеној шеми заменичко-придевске про

мснс.

91. Када су ове количинске показне заменице са деминутивним на

ставцима, онда оне имају облике са —и-: оволички, толички, онолички.

92. Неодређена заменица неколико среће се овде увек са гласовним

ликом неколко: неколко човека били, неколко жене биле, неколко детета

били.

93. Не постоје облици неколика и неколике, али је забележен прилог

неколицмина са значењем “неколико“: били неколицмина.

94. Заменица сав има у овом говору једино непроменљиву форму све

(једнина): све-сам мокар, све-сe ицепала, дете све каљаво.

95. У множини и уз зб. именице заменица сав има ове облике: сви

књиге а-ја шоче — бољи од-сви — тако свема, све жене, сва деца — од-сву

децу.

96. Непроменљиво све у овом се говору не употребљава у функцији

заменичког придева уз именице средњег рода ( све небо, све поље је бело

и сл.).

ПРИДЕВИ

97. Једна од најважнијих особина придева јесте разликовање одређене

од неодређене форме, од чега зависи и њихова промена. У испитиваном

говору осећање за придевски вид је несигурно. У употреби су форме и одре

ђеног (за мушки род знатно ређе) и неодређеног вида, али без посебних

законитости. Видску разлику у наставку налазимо једино у номинативу

једнине мушког рода: није—се садио жути кукуруз но-све бели, дуги болес

био.

98. Само у одређеном виду јављају се следећи придеви у неким стал

ним синтагмама: бели леба, црни лука, прази лука, средњи прс, Велики

némaк, Свети-Илија, а тако и гдрњи, доњи, предњи, задњи, леви, десни.

99. Доњомутнички говор зна само за заменичко-придевску (одре

ђену) деклинацију присвојних придева. Облици именичке (неодређене)

деклинације придева овом су говору непознати.

100. Присвојни придев Ђорђев у овом говору има облике: Ђорђетов

— од-Ђорђетовег — Ђорђетовем, а тако је и Радетов — од-Радетовег

— Радетовем. Увек је Браван — од-Браваног — Бравинем, Симан —

од-Симиног — Саминем. Генитив једнине од имена Ђбрђе је Ђорђета.

Увек је Ђурђевдан, од-Ђурђевдана.

22



основе морфолошког система говора Доње Мутнице 97

101. Присвојни придев Маран има у зависним падежима једнине

облике од-Мараног — Маринем. — Марино.

102. Синтагме бели леба и црни лука увек се срећу у таквом гласовном

ЛИКу.

103. Алтернација по II палатализацији непозната је код придева јед

нак, јак, као и код осталих придева с основом на веларни консонант:

једнаки — једнакем, јачи, великема.

104. У говору Доње Мутнице имамо:

а) компаративе са формантима истим као и у књижевном језику (-иј

—j-, -u-): поштењији, прошћији, новији, светлији, здравији, веселији;

млађи, грђи, јачи, дужи, лакши, лепши. Извесна је експанзија ком

паратива са формантом —ш-, што је уобичајено у косовско-ресавским

говорима: сувши, глупи и, здравши, црнши.

б) компаратив на —ej— једино код придева стар: стареји, стареa

од—ња, девојке има и-стареје, живело-сe пo-старејема команду,

в) ређе облике аналитичке компарације типа по 4 позитив, при чему

је често то тип по- компаратив: по нов, по лепа, по болесно, по здравши,

по стареa oд-њб.

105. Придеве: час, прдс, поштен и здрав забележили смо са паралел

ним формама компаратива: чистији / чишћији, простија / прошћији,

поштенији / поштењији, здравији / Здрављаји. У овим компаративима

на —иј- где се јотује претходни консонант, може доћи и до контракције:

чишћи, прошћи, поштења и здрављи.

106. Тако поједини придеви могу градити компаратив на више на

чина, па имамо нпр. здрав — здравији, здрављаји, здрављи, здравши, по

здрав, прдс-простији, прошћији, прошћи, по прдс, леп — лепши, по леп.

107. Забележен је у једном примеру и компаратив боље поштен.

108. Прилог радо (не постоји рад, рада) у компаративу гласи рађе,

најрађе.

109. Прилог долеко увек има компаратив даље.

110. Први начин грађења суперлатива се у овом говору не разликује од

онога што је уобичајено у нашем књижевном језику: најлепши, најновији,

најглупши, најпоштењији, најгрђи. Други, знатно ређи начин, јесте ком

бинација из аналитичке компарације — нај-- позитив: најлеп, најсрећан

од-сви ња.

111. Понска у се могу срести у овом говору одвојене речи саставнице,

Вероватно због и тицања изузетности компарираног појма: нај-си лепши.
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БРОЈЕви

112. Бројеви један, два и дба имају посебне облике за родове: један —

једна — једно, два — две — два, оба / обадва — дбе / обадве — дба / обадва.

113. Број један деклинира се нормално по наведеним обрасцима за

меничко-придевске промене: из-једнога гроба, из-једно оделење у-друго

— ел-ce-номад једнем облазнила крава — пос узеле другога једнога — дође

сес-једнога човека, једна жена била — од-једне жене / од-једну жену —

једне жене.

114. За деклинацију броја два забележени су само облици: двама

људима, двема женама, двама децама, премда се чује и поделила-сам

на—два детета (“уделила сам”).

115. Остали прости бројеви подједнако гласе за сва три рода и инде

клинабилни су: тра, четири, пет, шес...

За деклинацију броја оба немам из овог говора никаквих потврда.

116. Увек је на-две месте, немд сви на-једну месту, па-се-преуда

на—другу месту, али седа на његдво место.

117. Основни бројеви двадесет, тридесет и даље обично имају гла

совни лик: двđес, триес, четрес, педесет, шесет / шесет, седамдесет,

осамдесет, деведесет.

118. Редовно је дваес (и) један, двđес (и) два, триес (u) nem.

119. Увек је сто, двеста, триста, четристо, nemcmo.

120. Увек је иљада, две иљаде, иљаду гддине—ће да-прођу.

121. Редни бројеви нормална су појава у овом говору и деклинирају

се по заменичко-придевској промени: први, други, трећи, петнаести,

двđес први, педесети, стоти, двестoти, иљадити.

122. Редовно је пола метра.

123. У говору Доње Мутнице за скупине од различитих родова два су

типа бројних именица, међу којима је јасно утврђен однос: обојица били

(муж и жена), ма двојица — од-ња двојицу — њима двојицама, тројица,

четворица, али: петина, шестина . . . десетина и даље. Облик двоје

непознат је овом говору.

124. Поред неразликовања броја за означавање особа истог пола, или

различитих полова, не разликују се ни облици бројева за количине од

четири и преко пет два човека, пет човека, петнđес човека.
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125. У говору Доње Мутнице не употребљавају се облици “двадесетак,

тридесетак“, већ се приближне количине изражавају следећим облицима:

дватри, пéшес, дваестину човека били, триестину гддине има.

126. Мултипликативни број један у овом говору има форме једампут

(обичније) и једаред, али је увек само двапут, трипут, шес пута и даље:

па-јутре по-једампут, сад ма беремо једампут кукуруз тако, трипут-се

навраћала.

127. Збирни бројеви се у овом говору ретко употребљавају. Њихову

функцију преузели су углавном основни бројеви. Каже се с-двда кола

дошли, четвори волдви, али с-пет кола, са-шес кола и даље.

ОСНОВЕ КОНЈУГАЦИОНОГ СИСТЕМА

ГЛАГОЛИ

Систем глаголских облика у испитиваном говору није у свему иден

тичан према другим говорима косовско-ресавског дијалекта. Он је настао

као последица укрштања и мешања говорних карактеристика косовско

ресавског и призренско-тимочког дијалекта. У извесној мери очувана

је физиономија старог ресавског конјугационог система, иако, заправо,

ниједан од конјугацијских система који су се нашли у додиру није сачувао

своје првобитно стање. Може се рећи да већина сфлика које познаје књи

жевни језик егзистира и у нашем говору. Изузетак чине глаголски при

лог прошли и инфинитив, којих у овом говору уопште нема. Губљењем

инфинитива овај се говор приближава стању у призренско-тимочком ди

јалекту. Треба навести да се на испитиваном терену јављају: специфичан

футур I (футур с непроменљивим ће за готово сва лица, при том много пута

и без да ), разноликост форми овог футура, измене у глаголским основама

И уопштавања неких облика за сва лица, углавном код помоћних глагола

или глагола који имају несамосталну помоћну функцију (треба, може,

мора). И на плану појединих облика треба истаћи низ специфичности:

— 3. л. мн. презента код неких глагола VII и VIII врсте има и наставак

-ду, поред уобичајеног наставка -e;

— у 3. л. мн. презента глагола VI врсте раширени су облици са кон

трахованим личним наставком -у према књижевном -ају;

— Врло је чест крњи перфекат,

— уобичајен је наставак -(x)мо у 1. л. мн. аориста;

— одсуство 2. л. jд. и мн. аориста,

— одсуство 1. т. мн. императива,

— формацијci 1 неуједначен трпни придев (облици са старим и понов

љеним јотовањем, облици са аналошким јотовањем и без јотовања).
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Сужавање фреквенције евидентно је код имперфекта, п. усквамперфек

та и глаголског прилога садашњег, што је почетак процеса одумирања

Тих облика.

Због непостојања инфинитива, као основни глаголски облик наво

дићемо даље у раду 1. лице једнине презента.

1. Инфинитив. У новијој дијалектолошкој литератури истиче се по

стојање овог глаголског облика и у косовско-ресасвким говорима, иако

је фреквенција инфинтива у овим говорима данас доста мала.“ У гово

ру Доње Мутнице дошло је до потпуног елиминисања инфинитива, што

је сасвим у складу са струјањима која долазе с југоистока. Непосто

јање инфинитива је карактеристичан балканизам призренско-тимочких

говора.“ Празнину која је настала губљењем инфинитива попунила је

конструкција да + презент.

2. Презент. Основни наставак првог лица једнине презента у говору

Доње Мутнице је —м: и-ја јем мрсно, шта-да-радим, имам друга, и

да-ce—врнем, има да-биднем, отаднем, ја бегам с-му децу, да-видим

шта-раде, плетем цео дан, познавам-га добро

Наставак -у за 1. л. jд. , осим у облицима глагола оћу, могу (оћу

да-дбђем, не-мдгу (да) се-свађам), не среће се ни код једног другог

глагола. Увек је: ја приђо код-њега па-велам, велим: да-ти-je-мајка

ту.

У 3л. мн. презента код правилних глагола (полазећи од Белиће

ве класификације) долази до извесних одступања од стандардних пре

зентских облика:

a) Глаголи VI врсте на —ати имају контраховани лични наставак

—у према књижевном —ају ваћу, гледу, спрему, ништа не-туру у

Јуста, рабу судови, лđсно чуву децу, кат-тели да-аму, не-зну шта

иму, ће-луди да-полегу, крцку, обаву куће, копу сам у-кошуљке, дни

бегу тамо, теру, кад-ме-закопу, пату-ме, дни-се каду дд-смеј, па

да-игру, испраћу-ме, збиру талуске, нема то да-стављу вечеру, после

поседу, испраћу, једни куку, ако-поиску нешто, али се чује и знаду,

читаду, чешљđду.

Међутим, неки глаголи на —ава— у 3. л. мн. имају следеће лико

ве: даву, продаву, обаву куће, добаву, разбаву, познаву, кад-не-ослоба

fђаву, према облицима осталих лица: давам, продавам, обавам, али је

и венчаву, задржаву, обећаву.

б) Код неких глагола VI врсте на -ети наставак -ду додат је на облик

3. л. jд. и тако је изграђен облик 3. л. мн. : умеду, смеду. Уколико се у

** Павле Ивић, Дијалектологија српскохрватског језика. Увод и штокавско наречје,

104.

“ Павле Ивић, Дијалектологија српскохрватског језика. Увод и штокавско наречје,

113.
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3. л. мн. ових глагола јави стандардни презентски наставак умеју, смеју,

то је под утицајем књижевног језика.

Глагол разумем гласи у 3. л. мн. презента разуму.

в) Код неких глагола VII врсте на -ети наставак -ду додаје се на

пуни облик 3. л. мн.: жене седеду, летеду, ноге-ме боледу, дни веледу.

поред новијег седа, лете, боле, веле. Ова морфолошка појава заступљена је

у говору Доње Мутнице бројније него што би се то очекивало.“ Глаголи

типа молити увек имају -е, никада у

г) Код неких глагола VIII врсте такође се наставак -ду додаје на готов

сблик 3. л. мн.: трчеду, поред у новије време уобичајеног трче.

Од глагола бегам забележен је облик 3. л. мн. бегу, јер се овај глагол

у говору Доње Мутнице мења у презенту попут глагола VI врсте: бегам,

бегаш.

д) Код глагола са задњонепчаним сугласником у основи у 3. л. мн.

презента аналошки се јавља палатализован сугласник из облика осталих

лица: вучу Л вучу, сечу 7 сечу, печу, тучу, али је увек могу

3. Аорист. Аорист је чест. Немамо у нашој грађи забележених облика

за 2. л. jд. и мн. аориста.“

У 1. л. jд. аориста не јавља се —x: ја идд у-цркву, ја окрето,

ја—му закла кокошку, спреми-му нешто, ја-суплаши, те-ce-ја наједо,

некако-се ја докотрља до-потока и-остадо тамо, једва отидд, ја тамо

куцну, вуко-се ја, ја огради колачи. Код неких глагола у аористу, углав

ном у 1. л. jд. , среће се кратки акценат на последњем слогу отвореном

губљењем наставка -x.“

За 3. л. jд. аориста бележимо следеће примере: бн поседе петнаес

дана, и-седе бн туна, даде-му дmaи педесет банке, Љуба отиде на

пöсо, дна-меддведе, имаде два синчића, не-те да-дбђе, бн-медстави,

ддведе-ју Нада, дна прдвали, кат-попи лецка ону воду, он маза там,

бн-ми даде воду, кад-ба дванаес сати преко-ноћ, бн не-разумеде.

Прво лице мн. аориста има у овом говору, као усталом на већини

косовско-ресавске територије, наставак —(x)мо“ бројимо ма, разлете

мо-сема, дигомо ми љуљку, само ма остадомо

За 3. л. мн. аориста бележимо следеће примере дни дођоше, Цигани

прођоше низ—друм, дал-га Цигани не-узеше, дома пиле заклаше, спре

18 Ову појаву као мало фреквентну у косовско-ресавским говорима бележе Асим Пецо

и Бранислав Милановић, Ресавски говор, 348 и Душан Јовић, Трстенички говор. — СДЗб,

Београд, књ. ХVII, 1968, 134—135.

* Вид. о овој појави код Недељка Богдановића, Говор Алексиначког Поморавља, 195.

20 Софија Ракић-Милојковић, Основне фонетске особине говора Доње Мутнице (код

Параћина). — Прилози проучавању језика, Нови Сад, књ. 23, 1987, 31.

** Павле Ивић, Дијалектологија српскохрватског језика. Увод и штокавско наречје,

103–104.
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мише вечеру, ноге-ме издадоше, деца помреше, те моје мајке умреше

два детета, отоше дни там, дне рипише, дни погледаше, побраше-ми,

дни-се збраше, уватише-га и-однеше, купише неку кућицу.

У овом говору обична је употреба аориста и од имперфективних гла

гола, мада и овај говор потврђује чешћу употребу аориста од глагола

свршеног вида“ ја идду-цркву, вуко-се ја, ја тражи, бн маза там, бн

остваде, бројимо ма, купаше га, шта-му радише.

Овде бележимо и обликаориста од деноминативног глагола има, ство

реног према именици име са значењем “зове се“: како-ју имаде — она

Ружицка?

4. Имперфекат. Употреба имперфекта у говору Доње Мутнице све

дена је на минимум.“ И у том минималном броју прибележених примера

уочава се највише облика од глагола бити (esse) и хтети ("за исказивање

неизвршених прошлих радњи у перифрастичним конструкцијама иреал

ног кондиционала“)“ ја бе тамо, каки беше оно, и-овам-ми девер исто

беше момчаћ, ћаше и-днд-умре, ћаше-ми смакне шамију, затим: дал

два сана имаше, но-кдуга могаше да-пије, тако сеђаше у-једно оделење,

како-се викау дни.

Овде наводимо и пример за облик имперфекта насталог од деноми

нативног глагола има“ ако-није из-Горње Мутнице — онем, како-му

имаше.

5. Перфекат. У погледу творбе перфекта говор Доње Мутнице показује

одступања од оног што се сматра обичним у стандардном језику утолико,

што се овај облик чешће исказује самим радним глаголским придевом без

помоћног глагола. Крњи перфекат најчешће обухвата 3. л. jд. и мн.:29

дндак било боб, једна дошла и-донела, тако и-мој деда радио, после дошо

теча, дн там јавио Његдвем детету, прошло мало време, дно измилело,

кат-под-луљку змија била, моа свекрва тра тако очувала, брат-ми био

богат, све побегло у–Sкорицу, знам ге-дгњан викао ова стари, кдса-ми

све опала, све-га ондиштапало, али-сад обрнули, тако–се оградили, дни

питали ге-ама место, обукли-не у-ново, y-кућу-ми дрва кратили.

Осим наведеног, у овом говору у грађењу перфекта нема нарочитих

момената на које би требало указивати: како-сам ја уишла, како-си
- *

пуштила то, ми после-смо мрсили,

* Уп. о овоме недељко Богдановић, Говор Алексиначког Поморавља, 250 и Љубисав

Ћирић, Говор Лужнице, СДЗб, Београд, књ. ХХIX, 1983, 85.

** Павле Ивић, Дијалектологија српскохрватског језика. Увод и штокавско наречје,

103.

24 Недељко Богдановић, Говор Алексиначког Поморавља, 251.

25 Ову појаву бележе и Душан Јовић, Трстенички говор, 145 и Недељко Богдановић,

Говор Алексиначког Поморавља, 197.

“ Детаљније о овом типу перфекта уп. код душана Јовића, Трстенички говор, 186–
194.
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6. Плусквамперфекат. Ово глаголско време врло је ретко у употреби у

испитиваном говору, а место њега употребљава се перфекат: то-сам поче

ла била да-прачам, остао и-бн био там у-Шалудовац у-борбу. Као што

се из наведених примера види, плусквамперфекат у говору Доње Мутнице

твори се као и у стандардном језику — помоћу перфекта глагола бити и

радног придева глагола који мењамо.

7. Футур I. У говору Доње Мутнице футур I јавља се као сложено

глаголско време, и то у виду конструкције: енклитички облик помоћног

глагола хтети + (везник да) + презент глагола чије се значење изражава

gбутуром. - -

Енклитички облик помоћног глагола хоћуза 3. л. jд. ће употребљава

се код свих лица оба броја, осим кад 1. л. јед. Уз то, наведена футурска

конструкција је често са губитком везника да: како-ћу, мајко, сад д-àдем,

па-ћу-u(x)-ја водим, па-ћу-u(x)-упашем, све-ћу-те убијем, и-онд

мотаче ћу-ти-излдмим, ћу-се-вратим, ја-ћу да-пођем, ћу-да-дб

ђем ја, ћу-да-купим, ћу-ce-осврнем, нећу-ти узнем, ге-ће д-идеш,

неће д-идеш нигде, неће да-јеu, ће-д-иде, ће-да-погине, ће-ме-води,

ће-те-Милан одвезе, ће-изаткамо памук, ел-ће-дбђу јутре.

Забележили смо и један пример одричног облика футура, где се и у 1.

л. jд. јавља механизовано ће неће д-амам ни-књигу Чест је, међутим,

у овом говору одрични облик футура I без помоћног глагола: не да-водим

рачун, не да-ради.

Као сложено глаголско време футур I се у испитиваном говору јав

ља у још једном виду: 3. л. jд. презента глагола имати + 8езник да

+ презент глагола чије се значење изражава футуром:“ има да-дбђеш,

има да-бодне и-да-адем и-да-ce—врнем.

У овом говору познат је и футур дубитативни: биће дошо, као и

сложена футурска конструкција са биће у значењу претпоставке: та биће

и-АКавка знаш, та биће имаш паре“

8. Футур II. Футур II (предбудуће време) није неуобичајен у испити

ваном говору, а твори се као и у стандардном језику, уз специфичност

облика помоћног глагола бити: ако-биднеш дошо, кат-се-бидне женио.

9. Потенцијал. Потенцијал је у говору Доње Мутнице у нормалној

употреби. Обличка разлика између потенцијала у овом говору и у стан

дардном језику је у уопштавању облика би (3. л. jд. аориста помоћног

глагола бити) као помоћног глагола за сва лица тзв. могућног начина,

што је уобичајено и у многим другим народним говорима: ја-би ишо

Ју-Пулу, ја-би нашо, ја моје не-би пратио толико далеко, ћутала-би,

27 Овај тип футура бележи и Јован СМихајловић, Лесковачки говор. — Библиотека

Народног музеја у Лесковцу, Лесковац, књ. 24, 1977, 51.

28 Ову појаву бележе Недељко Богдановић, Говор Алексиначког Поморавља, 199 и

Радоје Симић, Левацки говор, 403.
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док-би-ме-неки одвео, душу-би-ти дао; ма-би уишли; запантили

би-га ва; дни-би мдали. --

У широкој је употреби иреални потенцијал са имперфектом или пер

фектом помоћног глагола (x)оћу уз који се употребљава конструкција да

-- презент: ћа и-ја д—умрем, ћаше-ми дна смакне шаију, ћао да-дбђе

(в. тачку 4). -

10. Императив. У говору Доње Мутнице облици императива познати

су само у 2. л. jд. и мн. (овај облик једнак је облику за једнину - те

): броји то, тури бвде, скувај тамо млеко, изнеси совру, увати-га, руби,

преди, пpскај лука, зани, воду-му дај; једни стојте там, одвајте дете

од-њб, узните, подрите, избрдјте.

Из појединих примера се може видети да у случајевима када —јдолази

после —и из основе оно има знатно ослабљену артикулацију: саша), сакра),

nonaj, омај се Облик немој такође је обичнији без —j немо да-везујеш,

немо д-испуштиш, немо д-идете.

Пошто облици императива настају од презентске основе, у њима се

огледају све гласовне промене које се јављају и у презенту истих глагола.

Отуда је у императивима: вучи, сечи, печи, тучи уопштавање резултата

прве палатализације из облика презента ових глагола. Отуда и облици

императива са различитим гласовним изменама преузетим из презента,

али непостојећим у облицима презента и императива истих глагола у

стандардном језику: узни, кови, жњејте, сипуј, питуј, пушћај, стизај,

обавај, бегај, пушти, устадај, бидни.

Глагол једем има стару императивну форму јеђи, а за 2. л. мн.

уобичајена је форма јете, поред ређег јеђите.

Прибележено је и неколико примера за облике императива без нас

тавка: држ-га, врн-се, дик-се.

Према презенту гледам императив је глеј, глејте.“ Синкопа је овде

и иначе честа у 2. л. мн. императива: ште, јете, сете, дрште, потрите.

Не постоји у овом говору облик 1. л. мн. императива, заповест или

жеља за ово лице исказују се конструкцијом ајде да + глагол у презенту:

djoе да-опрашимо.

Такође, заповест за 3. л. jд. и мн. (за неприсутна лица) исказује се

као и у стандардном језику — описно, обликом 3. л. презента с речцом

нека: нека-дбђе, нека-се-оделе. “

Овде наводимо и неколико примера приповедачког императива: ја

истраши онд, ja djД дај пет иљаде, и-отидни бн тамо. |-

11. Радни глаголски придев. Радни глаголски придев у овом говору

готово не одступа од прилика познатих у стандардном језику: остарео-је;

“ Јован С. Михаиловић, Лесковачки еовор, 44 говори о овоме типу императива којим

се изражава трајност посебним формирањем.
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ослабела-је, дошла—је, пуштила-је, узела-је; иштипало-га-је, мрзело

је, обукли-су, побегли-су, очували-су, били-су тамо.

Вокалске групе -ао, -ео и -yo (у облику мушког рода једнине) у овом

говору се сажимају, кад њихов први члан није под акцентом: пČзво-га,

иcitno млеко, почеко, мого, лего, даго-се, реко, дошо, пошо, и-ту кафу

ддно, узо, видо, почо, скино, заврно-се нокат, погино још-у-први рат,

тако је и спасо-се, али: позвао, почекао, донео, скинуо, погинуо, спасио

се30

У неким облицима радног придева глагола типа умрем, прострем и

сл. р најчешће се девокализује по моделу: умрело—ју дете, “ помрели
9

су, прдстрела-му да-легне, затрела-му кућу, подапрео врата, премда

се среће и умро поред умрео, подапро поред подапрео.

Помоћни глагол (x)оћу има двојаке облике радног глаголског при

дева; ћао, што је знатно чешће и тео, што је ређе“ ћđo-caљи да-дбђем,

ћали-сте да-tiдете, ћали да-ме-ударе, тео да-га-доведе, тела да)—

остане.

12. Трпни глаголски придев. Овај глаголски облик у великом броју

случајева гласи као и у књижевном језику, а има два наставка -н и -т:

извађен-му бубрег, пресечен нокат, жењен, назван, несам ја била рођена,

искидана пруга, прана кошуља, замерено-му, све то обучено, и-то од—

качамака одвојено, непрашено, сат све изграђено, некопано, звани, све

измењени; признат, проклет, дигнут, узето.

Увек је: дан, прддан.

Навешћемо нека одступања од стандардног облика трпног глаголског

придева:

a) У облику трпног глаголског придева код глагола I врсте чија се

инфинитивна основа завршава на један од фрикативних сугласника с или

з, јавља се аналошка алтернација по старом јотовању: донешен, отрешен,

истрешено поњавче, спашен, изгрижен, довежен, помужена.

б) Код глагола крадем и доведем у трпном придеву се бележи измењен

сугласник основе, односно анолошки успостављен палатални консонант:

украђен, довеђен.

в) У трпном придеву глагола VII врсте са лабијалом у основи анало

гијом су уклоњени трагови јотовања: зардбен, спремен, полдмен, купен,

олепено, све то излепено.

30 Детаљније о овоме код Софије Ракић-Милојковић, Основне фонетске особине гов

ора Доње Мутнице (код Параћина), 38–39.

* У вези са овим бележимо и пример умрели дан.

“ Душан Јовић у Трстеничком говору не одређује фреквенцију облика тео и ћао, док

Асим Пецо и Бранислав Милановић у Ресавском говору, 356-357, као и Радоје Симић

у Левачком говору, 458 бележе ситуацију супротну од ове у доњемутничком говору.

31



106 Софија Ракић-Милојковић

г) Код глагола VII врсте који у својој основи имају сугласничку групу

—ст— долази у облику трпног придева до подновљеног јотовања: кршћен,

пушћен, намешћен.

13. Глаголски прилог времена прошлог. У нашем материјалу нема

ниједне потврде за овај глаголски облик.

14. Глаголски прилог времена садашњег. Фреквенција овог глаголског

облика у говору Доње Мутнице веома је ниска.

Суштинских разлика према стандардном језику у једном делу при

бележених примера нема. На 3. л. мн. презента додаје се наставак -ћи:

идући, силазећи, лежећи, седећи.

У говору Доње Мутнице на ову презентску основу додаје се и наставак

-ући: радеућу, носеућу, трчеући, читаући, сиграући-се, певаући дошо

кот-куће. Овај наставак додат је на инфинитивну основу у примерима

плакаући и познаваући.“

У говору Доње Мутнице постоје и облици глаголског прилога садаш

њег који означавају начин на који се врши радња глагола у личном гла

голском облику,“ односно врше у реченици функцију прилога за начин.

Овај прилог времена садашњег гради се на тај начин што се окрњеном

наставку -ћи додаје суфикс-ки: све ради седећки, лежећки, ћу-д—умрем

стојецки“

Напомене о појединим глаголима и групама глагола. 15. У говору До

ње Мутнице глагол једем има краће облике презента: јем, јеш, је, јемо,

јете, једу; “ остале су му форме следеће: аор. ја једо, бн једе, ма једомо,

дни једоше, импер. јеђи, јете / јеђите, рд. придев јео, јели.

Слична је овој и промена глагола изедем: през. изем, изéмо, изеду;

аор. изедо, изедомо, изедоше, импер. (појеђи), рд. придев изео, изели.

16. Глагол идем има следећу промену: през. u(д)ем / им, иде, иду;

аор. идд, иде, идемо, иддше, импер. иди, и(ди)те, рд. придев ишо,

ишла, ишли; прил. садашњиa идући.

Од следећих глагола наводимо само неке интересантније форме:

до ђе м. аор. дођо / дођо, дође, дбђомо, дођоше,

“ Оваква два нестандардна начина градње глаголског прилога садашњег бележе

Душан Јовић, Трстенички говор, 149, Радоје Симић, Левачки говор, 397-398 и Недељко

Богдановић, Говор Алексиначког Поморавља, 204.

** Милка Ивић, Лингвистички огледи. — Београд, 1983, 164.

“ о облицима глаголског прилога садашњег који асоцирају на прилоге за начин

уп. и Асим Пецо — Бранислав Милановић, Ресавски говор, 358-359, као и Јован С.

Михајловић, Лесковачки говор, 46.

“ о облицима презента овог глагола вид. Недељко Богдановић, Говор Алексиначког

Поморавља, 205. О акценту облика једу вид. Асим Пецо и Бранислав Милановић,

Ресавски говор, 350. -
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от и д не м. през, отаднем, отадну; аор. до / отидо, отидомо,

omoue / отидоше, импер. (o)тадни, (о)тадните;

у и ђе м, през, уађем, уађу, аор, уађо, уиђе, уиђомо, упћоше,

импер. уађи, уиђите, рд. придев уишо, убила, уишли;

и з и ђе м. през. изађем, изађу, аор. изиђо, изађоше, импер. —

изађи, изађите, рд. придев изишо, изишла, изишли.

Глагол сићи овде је обичан у конструкцијама: ћу-да-сађем с-Бабе,

сашло с-планине, али је редовно ћу-се-скинем од-кди, скинула-ce

на-задњу станицу.

17. О аналошкој алтернацији по старом јотовању у трпном придеву

глагола I врсте на дентални плозив, затим с из в. тачку 12а) и б).

18. Од инфинитивне основе глагола донесем облици су следећи: аор.

донесо, донесе, донесомо, донеше, рд. придев донео, донела, донели, трп.

придев донешен, донешена.

19. О алтернацији по I палатализацији у 3. л. мн. презента и 2. л.

jд. и мн. императива глагола I врсте на к в. тачку 2 д и тачку 10.

20. Глагол стрићи не егзистира у говору Доње Мутнице. Уместо

њега чује се: шашам двце, шашу-ce.

21. Глагол овршем у овом говору има следеће специфичније облике:

аор. двр, двpше, овђомо, овђоше жито и-отдише, рд. придев овро, овpла,
9 9

овpли, трп. придев овршено.
Ф Ф

22. Аналогијом према почнем имамо у овом говору узнем и дтнем, а

према томе и императиве: узни, узните, дnни, дnните. Остали облици

су: аор. узе, узеше, оте, отеше, рд. придев узо, узела, дrno, omena; трп.

придев узето, дnemo.

23. Глагол кунем у презенту има гласовни лик кунем, кунемо, куну,

а радни придев је увек: клео, клела, клели.

24. Глагол надујем се има облике презента по IV врсти: надујем-ce,

надује-се, надују-се, трп. придев надувен, надувена.

25. Облици глагола трти не чују се, али познато је: да-натрем

погачу у презенту, рд. придев натрео, нđтрела. И други глаголи овог

типа могу имати све облике радног придева са ступњем е; о томе в. тачку
11.

26. Глагол задрети није познат.“

* У овом говору забележена је и форма задрет са правим придевским значењем

“Тврдоглав, недоказан“.
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27. Глагол умрем има следећу промену: през. умрем, умре, умру,

аор. умре, умреде, умредомо, умредоше, - импер, умри, умрите, рд.

придев умро / умрео, умрела, умрели (в. тачку 11).

28. По својим облицима глагол гребем припада у овом говору II гла

голској врсти: през, гребем, гребе, гребу, аор. греба, гребамо, гребаше,

pд. придев гребао 7 гребо, (куј—се венча, па-му-nđдне киша, огребао сваки

бакрач), гребала, гребали, трп. придев (из)гребан.

29. Међу глаголима I врсте има неких који по правилу имају презент

ске форме по III врсти: през, утнем, рекнем, помогнем, легнем; импер.

утни, рекни, помдани, легни, док у аористу и радном глаголском придеву

имају форме I врсте: аор. уте ја конац у-иглу, реко, помдго, лего, радни

придев утео, утела, реко, рекла, помдго, помогла, лего, легла, а тако и

трп. придев утет.

У вези с глаголом легнем помињемо да је обична и императивна

форма: легам, дни легу Илегају, полегали. Тако је и помагам и утињем.

30. Глагол спасим прешао је у овом говору у VII глаголску врсту:

през. спасим, спаси, спасимо, спасу, аор. спаси-га ја, спасимо, спасише,

импер, спаси, спасите; рд. придев спасио / спасо, спасла, спасли, трп.

придев спашено Л спашено.

Слично је стање и с глаголима живим и плевим: през. живим,

плевам, аор. живе, живеде, импер, живи, плеви; pд. придев живео,

плевео, плевело—се и-жито, трп. придев исплевено.

31. Од глагола жњем познати су у овом говору облици: през, жњем,

осЊе, жњемо, жњеду; импер. жњеј, жњејте, рд. придев жњео, жњела,

жњели, трп. придев (по)жњевено.

32. У 1. л. jд. презента стандардног глагола моћи обично је могу,

премда се често чује, посебно када се ради о одричном облику, мог: ел-мдг

да-ти-помденем, не-мог да-седам више, не-мдг да-спавам.

За остала лица чује се може“ сам може да-јеш, дн може да-дбђе,

мöж-да-се вратим, може да-дбђете. Пуни облици веома су ретки.

Остали облици од глагола моћи су: импф. дн коџа могаше да-пије;

аор. докле-могд. / ја мога д-отиднем, бн могаде, могđдомо, могадоше,

pд. придев мого, могла, могли.

33. Неки глаголи имају у презенту специфичне облике: стадам, ус

тадам, остадам кот-куће.

“ Више о овом облику вид. код Александра Белића, Дијалекти источне и јужне

Србије, 511-512. Млађи испитивачи су мишљења да је код облика мож у питању ре

дукција e из 3. л. jд. ; детаљније вид. Радоје Симић, Левачки говор, 387—389. О

моменту објективне ситуације у значењу која омогућује безличну употребу овог глагола

Вид. Павле Ивић, О говору Галипољских Срба. — СДЗб, Београд, књ. ХII, 1957, 266-267.
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34. Конјугациона шема II врсте у говору Доње Мутнице у основи је

подударна с приликама у нашем стандардном језику: през. дрем, дремо,

дру; аор. (из)ора, (из)ораше: импер. бри, дрите, рд. придев ордо, орала,

орали, трп. придев (из)бран, (из)брана.

35. Глагол рвати се у овом говору није познат, место њега обично је

обаљујем-се, ређе обарам-се.

36. Од глагола ткам у овом говору забележени су само облици

презента по VI врсти: ткам, тка, ткамо, дни ткау; аор. изатка, (иза)-

ткамо, (иза)ткаше; импер. ајде ткај, ткајте: рд. придев ткао, ткала

на-разбој, ткали, трп. придев (изд)ткан.

37. Глагол из(a)eнати у овом говору није познат, а место њега говори

се: истерам, истерала стоку.

38. Глагол бријам (се) има облике по VI врсти: през. брија (се), ел

се-бријате, брију (се), аор. (ojбрија, (о)оријаше (се); импер. бријај (се),

бријајme (ce); pд придев бријао (се), бријали (се); трп. придев (o)opáјан.

39. У овом говору постоји и једна група глагола која по правилу има

презентске форме по III врсти, а инфинитивне по 1 врсти: през, дигнем,

никнем, покиснем (тако је и ускисне купус), аор. диго, диже, дигомо,

дигоше, ниче, никоше: покасо ја (али: бн покисну), покисоше, импер.

дигни (дак-се), накни, покисни; рд. придев диго, дигла, нико-ми шебој,

никла, покuco, покисла.

Трпни придев од глагола дигнем увек је по III врсти — дигнут. О

итеративној форми овог глагола в. тачку 50.

Наведени тип промене имају још и глаголи: стигнем, стиго, стигла,

макнем, мако, макла, цркнем, црко, цркла, пукнем, пуко, пукла, затек

нем, затеко, затекла, сретнем, срео, срела; паднем, пао, пала.

Уместо глагола сагнути се у овом говору користи се савијем-ce, ca

вио-сe дo-земље.

40. У говору Доње Мутнице глагол мет(н)ем није чест и стога има

различите алтернативне форме, ако се и употреби: през. метнем, аор.

метну / мето, импер. мет(н)и; pд придев метнуо / мето, метнула и

сл. Са значењем “ставити” у овом говору обичан је глагол турим.

41. Место глагола пролити у говору Доње Мутнице употребљава се

просипем, односно иситем (в. тачку 50).

42. Следећи глаголи увек имају облике по IV врсти.

до би је м. през. добијем, добије, добију; аор. доба, бн доби,

добише, импер. добиј, добајте: рд. придев добио, добила; трп. придев

добивен, добивена.
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о ми је м (се): през. омијем (се), омију (се), аор. оми (се), омише

(се); импер, омај (се), омајme (ce); pд придев омио (се), омила (се);

трп. придев омивен, омивена.

с (а) кр и је м. през. сакријем, сакрију; аор. сакри, сакрише;

импер. сакрај, сакрајme; pд. придев сакрио, сакрила, трп. придев

сакривен, сакривена.

за в и је м. през. завијем, завију; аор. зави, завише, импер. завај,

завајme, pд. придев. завио, завила, трп. придев завијен, завијена.

п и је м. през. пијем, пију (опаву-се), аор. (по)пи, (по)пише,

импер. naj, najme, pд. придев пио, пила, трп. придев (по)пивен.

ч у је м. през. чујем, чују; аор. чу, чуше, рд. придев чуо, чула.

Од глагола избијем трпни придев је аналошки према трпним приде

вима других глагола исте врсте избивен, а тако и бивен, убивен, разбивен.

43. У говору Доње Мутнице забележени су и глаголи на -ова- који

имају и у основи презента испред личних наставака -ов ковем, кову,

тровем, трoву, сновем, снову; аор. кова, коваше; (о)трова, (о)троваше;

снова, сноваше, импер. кови, сндви, рд. придев ковао, (о)тровао, сновала

нити; трп. придев (ис)кован, (o)mpдван, сндвано.

44. Остали глаголи типа на —ова— имају облике по IV врсти и не

разликују се битније од онога што је познато у другим штокавским гово

pима.

ве рујем: през. верујем, верују; аор. верова, вероваше; импер.

веруј, верујте, рад. придев веровао, веровала.

к у пујем: през. купујем, купују, аор. купова, куповаше; импер.

купуј, купујте, рд. придев куповао, куповала, трп. придев (по)купован.

Исту промену имају и глаголи: путујем, тргујем, дарујем, пош

тујем, кумујем. Изузетак представља глагол пиујем који према —y— из

презентске основе има —у6— у аористу, радном придеву и трпном придеву:

ја-га (ис)пцува, пцувао, (ис)пцуван, уз паралелне форме са -ов

Глагол свлачим (се) има у овом говору облике по IV врсти: през.

свукујем (се), свукују (се); импер. свукуј (се), свукујme (ce); pд придев

свукувао (се); трп. придев свучен, свучена“

45. Облици од глагола царевати нису прибележени у испитиваном

ГОВОру,

“ У косовско-ресавским говорима, за разлику од призренско-тимочких, глаголи на

-ујем имају аналошко —y— у инфинитивној основи сразмерно ретко. Уп. Душан Јовић,

Трстенички говор, 132 и Радоје Симић, Левачки говор, 426.

40 Итеративно образовање од патам је: през. питујем, питују, рд. придев питувао,

питувала, од сtineм: през. сипујем, сипују, рд. придев сипувао, сипувала, од спакујем:

през. спакујем, спакују; рд. придев спđкували.
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46. Облици глагола слати у говору Доње Мутнице врло су ретки.

Место њих обичнији су они од глагола праћам (некоме нешто); през.

праћу-нам пакети, импер. праћај-му писма, праћајте: рд. придев

праћао, праћала, али је познато и през. шаљам / шаљем, импер. шаљај

/ шаљи.

47. Глагол мељем има облике као и у стандардном језику: през, ме

љем, мељу, аор. (са)мле, (са)млéше, импер, мељи, мељите; рд. придев

млео, млела, трп. придев (са)млевен.

48. Једна група глагола V врсте има у овом говору облике по II врсти:

врћем-се, врћала-ce; “ преврћем, преврћала, обрћем, обрћала; огрћем,

огрћала; шапућем, шапућđла; глођем, глођала; скаћем, скаћала; капљем,

капљала; и глагол из VI врсте: презивљем-се, презављала-се. Међутим,

може доћи и до двојства облика у презенту наведених глагола, па тако

имамо и врћам-се, преврћам, шапућам, презављам-се. Ови облици су

по VI врсти са измењеним сугласником основе.

49. Глагол дрктим има презентске облике по VIII врсти: през.

дpктам, дpктамо, дни дрктеду; pд придев дрктао, дрктала.

50. Нормалну конјугациону шему V врсте имају глаголи: вачем,

вачу; импер. вичи, вичите, рд. придев викао, викала; импф. дни викđу

и сâшем, сишу, импер. сиши, сишите, рд. придев сисао, сисала.

Глаголи типа дремати, купати, отимати, штипати, узимати има

ју обичније презент по V него по VI врсти: дремљем, купљем, отимљем,

штапљем, узимљем.

Следећи глаголи у овом говору увек иду по VI врсти:

ду вам: през, дувам, дувају, импер. дувај, дувајте; рд. придев

дувао, дувала;

ст и за м. през. стизам, стизају, импер. стизај, рд. придев

стизао, стизала;

д и зам: през. дизам, ће-ce-noдизамо, импер. дизај, дизајme, pд.

придев дизао, дизала;

с р и ћ а м. през. срићам, сраћу, импер. сраћај, сраћајme, pд.

придев срићао, сраћала.

Међутим, од глагола сипем имамо следеће облике по II врсти: през.

сипем, сапемо, сипу, аор, ја сипа, сипаше, импер. сипи, cunume; pд.

придев сипао, сипала, сипали. О итеративној форми в. напомену 25.

51. Глагол миришем има, као и у стандардном језику, конјугациону

шему V врсте, през, миришем, миришу; импер. мириши, миришите;

pд. придев мирисао, мирисала.

41 Према овом глаголу обично је перфективно врнем-се по III глогалској врсти: през.

врне-се и бн, рд. придев — врнуо-се, врнула-ce.
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52. Глагол узjанем у говору Доње Мутнице иде по III врсти: през.

узjанем, узјану они на-коњи, аор. узјану, узјануше, импер. узјани,

узјаните; рд. придев узјануо, узјанули.

53. Глагол дам у овом говору увек припада VI врсти: през. ћу-ти

дам, дамо, тб што-ми-даду; аор. дđдо, дадоше, импер. дај, дајте,

pд. придев дао, дала, трп. придев (прд)дан.

Обична је и итеративна форма: през. давам, даву-ни нешто мало;

импер. давај, давајте; рд. придев давао, давала — такође по VI врсти.

54. По VI врсти нормалне облике има и глагол знам: през. знам,

дни знаду (дни не-зну), аор. знадо, знадоше, рд. придев знао, знала;

(трп. придев — познат. ).

55. Такав је и глагол имам: през. имам, имамо, не-зну шта иму;

аор. имадо, имаде два синчића, имадоше, импф. дал два сина имаше;

pд. придев имао, није имала свекрву.

56. Глагол треба у значењу “потребно је да” у испитиваном гово

ру нема у употреби личне глаголске облике у презенту, већ за сва лица

само безлично 3. л. jд. треба д-отаднем, треба-ми позајмиш, треба

да-дбђемо, не-треба да-аду. Међутим, у формама радног придева овог

глагола разликује се одговарајући род: требао, требала, требало, а у фор

мама аориста одговарајуће лице: ја треба да-дбђем, требамо, требаше.

57. Стандардни глагол морати нема у презенту у употреби личне

глаголске облике, већ се за сва лица чује једино мора: мора д-однесем

свећу, мора да-се-скинеш, мора д-идемо, не-мбра да-ce-јавите, мора

да-одвоје.

58. У овом говору је уобичајено: сиграм-се, сигру-се. Прилог времена

садашњег гласи сигрđући—се“

59. Глагол читам припада VI врсти као и у стандардном језику: през.

читам, чита, читамо, читđду, аор. (про)чита, прочитамо, (про)чита

ше, импер, читај, рд. придев читао, читала; трп. придев (про)читан,

гл. прил. садашњи читđући.

60. Глагол чешљам (се) у говору Доње Мутнице увек припада VI

глаголској врсти: през. чешљам (се) / чешљам (се), чешља (се), чешљу (се)

/ чешљаду (се), аор. (o)чешља (се), (о)чешљаше (се); импер. чешљај (се);

pд. придев чешљао (се), чешљала (се); трп. придев (о)чешљан, —а. Тако

је и са глаголима:

ше там (се): през. шетам (се), шету (се); импер. шетај, шетајте,

pд. придев шетао (се), шетала (се);

“ о почетном с- код глагола сиграм се вид. Павле Ивић, О говору Галипољских

Срба, 285.
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мље с ка м. през. мљескам, мљеску, импер. мљескај, мљескајте,

. рд. придев мљескао, мљескала;

гле да м. през, гле(д)ам свој посо, они гледу, импер. глеј, глејте,

pд. придев гледао, гледала.

61. Глагол свирам има облике по VII врсти: през. сварим, свари

на-свирајку, сепримо, дни свару, импер. свири, свирате, рд. придев

свирао, свирила.

62. Глагол разумем у овом говору има нормалне облике по VI врсти:

през. разумем / разумем, разуму, аор, разумедо, разумеде, разумедоше,

импер. разуми, разумите; рд. придев разумео, разумела.

Двојство облика налазимо у 3. л. мн. глагола смем и умем: смеy /

смеду и умеy / умеду. У аористу, међутим, ови глаголи имају облике са

—д-: умедо, умеде, умедоше и смедо, смеде, смедоше.

63. Обична је појава аналошког ит код глагола пустим: през.

пуштим, пушти, пуште; аор. пушти, пушташе, импер. пушти,

пуштите; рд. придев пуштао, како-си пуштала то, трп. придев

пушћен, пушћена (в. тачку 12 г).

Према наведеним облицима итеративне форме се граде са групом

шћ: през. пушћам, дни пушћу; импер, пушћај, пушћајте, рд. придев

пушћао, пушћала; трп. придев пушћан, —а.

64. У трпном придеву глагола прекрстим долази до подновљеног

јотовања: прекршћен, прекршћена, прекршћене руке (в. тачку 12 г).

б5. Глагол бацим у овом говору увек има облике по VII врсти: през.

бацим, баци, баце; аор. баци, бацамо, бацаше, импер. баци, баците;

pд придев бацао, бацила, трп. придев бачен.

Нормалне облике по овој врсти има и глагол ударим: през. ударим,

Јудари, ударимо, ударе, рц, придев ударио, ударила, трп. придев ударен,

ударена. -

66. Глагол учиним у говору Доње Мутнице није тако чест, али када

се употребљава има нормалне облике по VII врсти као и у стандардном

језику. Трпни придев гласи учињен, учињена ми штета.

Такав је случај и с глаголом говорим: говорим, говори, дни говоре;

говорено-ми-je |-

Глагол висим има следлeће облике: през. висим, виси, висите, им

пер. 6иси, висите. Треба издвојити свакако облик рд. придева типа висео,

висела,

Такви су и аналошки облици радног придева: мислео, мислела према

мислим. |-

67. Глагол волим има облике по VII врсти: през, волим, волимо, дни

вöле, импер. 6дли, вдлите, рд. придев волео, волела. Исту слику у овом

Говору пружају и глаголи.
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гор и м: през горам, дни горе / гореду, аор. (из)горе, (из)горамо,

(из)гореше; рд. придев горео, горела; --

о стар и м: през. остарим, остаре, рд. придев остарео, остарела,

сад-се остарело и-ослабело;

вр и през. вра млеко, рд. придев (про)врео, (про)врела;

з p и през. Зра пасуљ, pд придев (ујзрео, (у)зрела.

68. Глаголи променим и сломим увек су у овом говору у VII врсти,

премда је место сломити далеко чешће поломити: през. променим,

промени, дни-ће промене; аор. промени, променимо, променише, им

пер. промени, промените; рд. придев. променио, променила; трп.

придев промењен, —а; през. полдмим, поломе; аор. поломи, поломише;

импер. полдми, полдмите; рд. придев поломио, поломила, трп. придев

полдмен (влачку 12. в).

69. Од глагола грешим јављају се облици по VI глаголској врсти:

През, грешам, греша, грешамо, грешу, импер. грешај, грешајте, рд.

придев грешао, грешала, трп. придев (из)грешан.

70. Фреквенција облика од глагола бројати у овом говору готово је

једнака фреквенцији облика изведених од глагола бројити и због тога

није лако утврдити праве односе међу облицима по VII или VIII врсти.“

У презенту је само брдјим, брдји, дни брдје, импер. број Лбрдји, бројme /

брдјите, аор. броја / броја, бројимо / бројамо, бројаше /бројаше, бројао

сам / бројао-сам, бројала-сам / бројала-сам, трп. придев избрдјен /

избрдјан.

71. Глагол спати у говору Доње Мутнице није обичан, али од зас

пим увек је през. заспим, заспа, аор. заспа, заспаше, импер. заспи,

заспите, рд. придев заспао, заспала.

72. Следећи глаголи из VIII глаголске врсте имају редовно аналошке

облике са — е.— у радном глаголском придеву према VII врсти:

пиш ти м: през. пиштим, пишта, паште пилићи, рд. придев

ппштео, паштела, паштело цео нбћ;

вр и ш ти м: през. вриштим, вришта, вриште, рд. придев.

врпштео, вриштела;

ћу тим: през. ћутам, ћутамо, “ ћуте, аор. (у)ђутемо-сe ма;

pд. придев ћутео, ћутела;

реж и м: през. режи, реже, рд. придев режео, режела;

43 Сличну ситуацију бележи и Драгољуб Петровић, Морфолошке особине у говору

Врачана. — Годишњак Филозофског факултета у Новом Саду, Нови Сад, књ. XVI/1,

1973, 225. -

“ оакценту овог облика вид. Софија Ракић-Милојковић, основне фонетске особине

говора Доње Мутнице (код Параћина), 32.
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жв из дим: през. жваздам, жвазда, жвазда, рд. придев кваздео

му пот-прозор, жваздела.

73. Глагол бегам у овом говору има увек облике по VI глаголској

врсти: през. ја бегам с-му децу, бега, дни бегу тамо, импер. бегај,

бегајme, pд. придев бегао сам, бегала-сам.

Помоћни глаголи. 74. Глагол јесам у говору Доње Мутнице има

презентски лик који се слаже са стандардним: јесам / сам, јеси / си, јесте

/ је, јесмо / смо, јесте / сте, јесу Л су За 3. л. jд. најчешће се чује облик

јес“ са значењем речце за потврђивање, премда се јавља и облик јеcje.

У новије време делимично је нарушена доследност екавизама одрич

них облика помоћног глагола јесам: несам ја била рођена, несмо-се

карале, несмо имали кисо леба да-јемо, несу могли да-бидну заједно,

насам одвојила дете од-њб, ништа нисмо платили. У 3. л. jд. увек је

само није.

75. Облици презента помоћног глагола бити (esse) имају у основи

самогласник и из инфитивне основе и секвенцу —не- испред личних

наставака: ја да-баднем учитељ, има да-бидне и-да-адем и-да-се

дрнем, бидну; тако је и императив: бидни, бидните кот-куће.

Имперфекат од овог глагола гласи: ја бе тамо, та беше, каки онд

беше, ма бемо, ва бесте, дни беу, а аорист: ја би, та не-би тамо,

кад-ба дванаес сати прекд—ноћ, ма бимо, ва бисте, дни бише.

Облици радног глаголског придева су стандардни: народ био млдго

окељан свашта, тб-сам почела била да-причам.

Уместо конструкције било је / није било нечега са значењем “постојало

је 1 није постојало нешто” често се користи конструкција са глаголом

имати“ није имало лекари, није имало болница, ту несу имале тезге

ки-сад, пре педесет гддине ја знам ге-калем имао, от-пре није имала

ни-вегета, али и: имала одавде из-наше сало нека Радојка-се звала, ту

имали два девера, пуно имали другови с-мдном који треба д–аду, још

није имала гддина — а-спомен готов.

76. Глагол (x)оћу у говору Доње Мутнице има следеће форме: през.

дhу Лћу, днеш / ћеш, дуће / ће, днемо / ћемо, дHeme / ћете, дње / ће, импф.

ћа и-ја да-умрем, та ћаше, ћаше-ми дна смакне шамију, ћамо, ћасте,

ћаше (в. тачку 9), аор. mēдо, бн теде (не-те да-дбђе), mêдомо, тедоше.

Користе се у овом говору и опште форме глагола (xјоћу за сва лица:

потврдно футурско ће и одрично не « неће испред да.

Овај глагол има двојаке форме у радном глаголском придеву: ћčiо да

прдје низ-друм, ћала да-закоље кокошку, ћала д-огради колаци, ћали

** У овом говору забележена је упитна конструкција нел—јес са значењем "зар не“.

. 46 Према казивању проф. др Слободана Реметића ова конструкција честа је у гово

pима Шумадије.
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да—ми-крате дрва у-кућу, несу ћали да-се-зберу; није тео д-има на

време децу, кат-тели д-иму (в. тачку 11).

Још неке напомене о глаголским основама и итеративна образовања.

77. Глаголи VI врсте с формантом —ава у инафинитиву готово обавезно

имају исти формант и у презенту: венчавам, обећавам, вечеравам, закоп

чавам, раскопчавам, издржавам, задржавам, завршавам, закључавам.

Тако је и као давам — познавам и продавам.

Свега је неколико прибележених примера са формантом —аје- који се

паралелно са формантом —ава— јавља испред личних наставака у презенту

већ навођених глагола VI врсте: венчајем, задржаје-га, обећајем.“

78. Глаголи који у стандардном језику имају инфинитив на-овати,

—ивати, —авати готово никада у овом говору немају, према —y— из

презентске основе, у облицима изведеним од инфинитивне основе —ув

(в. тачку 44).

79. У овом говору нема примера за формирање односа основа -ова/—ује

или — ева-/—ује-према стандардном —ива-/—ује-: записујем, записивао,

записиван.“

80. Глаголи типа заграђивати увек у презенту имају —ује- заг

рађујем, записујем, казујем, дарујем, дочекујем, истерујем, а облици

радног глаголског придева су: заграђивао, записивао, казивао, даривао,

дочекивао, истеривао.

Међутим, тако је и: обукујем, провукујем, развукујем, рд. придев

обукивао, провукивао, развукавао.

81. Глагол сагињати се / сагибати се није обичан у овом говору;

место њега говори се савајам-се (в. тачку 39).

82. Глагол свитати у говору Доње Мутнице има гласовни лик сам

нује-се, а тако и рд. придев самнуло-се, футур ће-ce-cáмне.

83. Презентска основа глагола умирем гласи као и у стандардном

језику: умире.

47 Код Павла Ивића, Дијалектологија српскохрватског језика, 104—105 наводи се

презент на —ајем од глагола типа венчавати као елемент смедеревско-вршачког дијале

катског типа, који се, са још неколиким елементима, јавља “у долини Велике Мораве и у

суседним областима“, где је тешко повући дијалекатску границу између смедеревско

вршачког и косовско-ресавског дијелекта. Невелик број примера овог типа наводе и

Душан Јовић, Трстенички говор, 132 и Радоје Симић, Левачки говор, 424—425, док

Асим Пецо и Бранислав Милановић у Ресавском говору на стр. 349, наводе нешто већи

борj оваквих примера.

“ однос -ова--ује- место стандардног —ива—1—yje- бележе Душан Јовић, Трсте

нички говор, 131 и Радоје Симић, Левачки говор, 425.
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84. О глаголу свлачити /свукивати/ се в. тачку 44.

85. У овом говору увек је доносе, доносили, уводе, уводили.

86. У императиву глагола III врсте намигујем увек се јавља —н-

намигни, намагните.

87. Глагол расплаћем у овом говору има облике по V врсти: през.

расплићем, расплаће; рд. придев расплаћао, расплаћала.

Исти је случај и са глаголима:

пре т и чем: през. претичем, претаче, рд. придев претицао,

претицала;

и с три шем: през. истришем, истраше; аор, ја истраши онд,

pд. придев истрисао, истрисала.

м- _ -

88. У овом говору увек је дни добаву, добивали-су дни-се опаву,

опавали-су-се, дни убаву, убивали су (в. тачку 2д).

89. О облицима глагола пуштати / пушћати в. тачку 63.
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Основни морфологическои системљи говора

села Дона Мутница (близ Парачина)

РеЗКоМе

Даннан работа иВлаетса попњаткои освешении структурн морфологи

ческои системни говора села Дона Мутница. Зто говор поморавского ти

па, на косовско-ресавскуо основу которого наслоилса говор по соседству

к кого-востоку. Позтому говор села Дона Мутница некоторњими своими

oтличителњними морфологическими особенностими вЊиходит за предели

Косовско-ресавского диалекта, К Которому, по своему происхожденико, при

надлежит. На исследованнои месности пришли в столкновение две сис

темљи склоненин: призренско-тимокскан, характернои чертои которои авл

нетси употребление обшего падежа с предлогами, и косовско-ресавскан,

отличаношанса употреблением всех падежних форм. Вследствие того, в

ЗТом Говоре последователЊно вbделнкотса толњко формљи: именителњного,

винителњного, звателњного и дателњного падежећ. Система склоненин го

вора Донеи Мутници нарушаетcн и следукошими ивленинми: ликвидациеи

сушествителњних III склоненин, частичним стиранием разниц между при

лагателњними определенного и неопределенного типа, частичнои утратои

склониемости числителњних и возникновениемограниченного числа форм

аналитического сравненин прилагателњних. Можно сказатњ, что бол

љшинство глаголњних форм, авликошихса в литературном изнке, сушест

вует и висследованном говоре, за исклочением деепричастин совeршенного

вида и инфинитива, которних в зтом говоре вообше нет. В говоре Донећ

Мутници ветречакотса: специфическии футур I, разнообразие его форм,

измененин в глаголњних основах и обобшение некоторнх форм дла всех

лиц, в. основном у вcпомогателњнљих глаголов или глаголов, имекоших

несамостонтелњнуко вcпомогателњнуо функцио. И на плане единичних

форм отмечен в даннои работе рад специфических черт.
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