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У ВОД НА ОБАВЕШТЕЊА

Књига Морфолошке особине говора источне Шумадије представља други
део обимне монографије посвећене изучавању говора Смедеревског Подунавља,
северне Јасенице и источног дела Космаја. Прва књига, Фонетске особине говора
источне Шумадије, објављена је 2008. године у Српском дијалектолошком збор
нику ЦV. Будући да обе представљају једну целину, у овој књизи неће се понавља
ти уводни део, параграфи се дају у континуитету са првом, што је пракса која је
примењена и у монографији Банатски говори шумадијско-војвођанског дијалекта
(СДЗб ХL и ХLIII) Павла Ивић, Жарка Бошњаковића и Гордане Драгин. Овом при
ликом поновићемо само Скраћенице коришћене литературе и испитиваних пунк
това са списком информатора и количином снимљеног материјала.
Раније истраживање накнадно је проширено грађом из неколико села (10)
подунавске (Дубона — Ду, Велика Крсна — ВК, Ковачевац—Кч), космајске (Вла
шка — Вл, Рајковац — Ра, Село Младеновац — СМ, Међулужје — Мл) и јасеничке
области (Границе — Гн, Јагњило — Ј и Рабровац — Рб) како би се испитивани го
вори повезали са онима у космајској зони централне Шумадије и утврдио ареал
одређених црта. Ареали морфолошких особина приказани су на девет карата
приложених на крају студије.
Због обимности рукописа овом приликом неће бити приложени дијалекат
СКИ ТеKСТОВИ.

СКРАЋЕНИЦЕ ИСПИТИВАНИХ ПУНКТОВА
(са списком информатора и количином снимљеног материјала)
А

Азања (360 минута).
Милојка Недић 1890, има 3 разреда основне школе, живела у Београду 15 год.
Душан Васиљевић 1910, има 4 разреда основне школе.
Даница Јелић 1920, има нових акцената и ретко кановачки.

Ба

Бачинац, Бачинца / Бачинац, Бачанца (60).
Радмила Бајкић 1922, 4 разреда, има изразито отворено кратко е.
Љубомир Стојић 1927, 4 разреда, досељен из Селевца 1929.
Лепосава Стојић 1929.
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Бадљевица (315).
Чеда Ивковић 1906, 1 разред, мати му је из Дубоне, уместо и јавља се г.
Видосава-Винка-Рођа Ивковић 1906, неписмена, причљива, с новим акц.
Новка Савић 4 разреда, муж јој је из В. Крсне, има кановачки, нове акц. и ретко не
пренесене.

Душко Илић 1913, жена му је из Селевца.
Мирослав Ранковић 1916.

Живорад Ивковић 1923.

Далибор Ивковић 1977, деца чешће имају непренесену акцентуацију.
Би

Бандвац, Бановца / Биновац, Биндвца (189):
Велимир Стевановић 1904, 3 разреда, утицај књ. језика.

Водањ (90).
Олга Минић 1921, 4 разреда, причљива, има мало утицаја књ. језика.
Мирослава Марковић 1908.
ВД

Влашки До, Влашког Дола (105):
Слобода Матејић 1924, 3 разреда, изразито отворено кратко е.
Лепосава Стојадиновић 1932, 1 разред, причљива.
Живота Стојадиновић 1927, мало је под утицајем књ. јез.

ВК

Велика Крсна (90):
Љубодраг Драги Вићовац 4разреда, елоквентан, скоро доследан кановачки, ретки
су примери са пренесеним акцентом.

Влашка (95):
Станислава Јевтић 1935, 4

разреда, кановачки, наставак -ом.

Марко Јевтић, 1929, 4 разреда.
Враново (280).
Савка Ракић 1896, спонтано прича, али због старости елидује крај речи, није чест
Ка НС) BáЧКИ.

Јаворка Ракић 1903, из Мале Крсне, слабо прича.
Владимир Ракић 1902, слабо прича.
Драгослава Стојковић 1922, из Мале Крсне, има нових акцената.
B()

Велико Орашје (180):
Боривоје Благојевић 1908.

Вр

Врбовац, Врбовца /Врбовац, Врбовца /Врбовац, Врбовац (270).
Радомир Трифуновић 1923, 4 разреда, мати му је из Вн, утицај књ. јез.

Љубомир-ЈБуба Ђурђевић 1928, 4 разреда, мати му је из Ли, а жена из Мх, има ка
новачки, али и НОВИХ акцената.

Гвојзден Никић 1909, 4 разреда, нема кановачког.
Наталија Младеновић — причљива, има кановачки, али и покоји нов акц.
Вучак, Вучака (180).
Лепосава Мијаиловић 1910, свекрва јој је из Ш, ретко се чује кановачки.
Jóва Јовановић 1906, сам научио слова, чита новине и има нових акц.

Морфолошке особине говора источне Шумадије
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Глибовац, Глибовца ЛГлибовац, Глибовца (270).
Микаило Глишић 1910, 4 раз.
Стана Глишић 1928, има нових акц. и ретко кановачки.
Даринка Глишић 1907, из Ратара.
Христина Петровић 1914.
Миhа Милошевић 1929.

Нáта Јовановић 1929, има утицаја књ. јез.
ГH

Границе (90):
Радомир Томићевић, 1930, кановачки, али и карткоузлазни, наставак -ом.

Го

Голдбок, Голобока (270).
Мирјана Радивојевић 1897, неписмена, добро чува кановачки.
Владимир-Лала Поповић 1912, начет кановачки.
Радојка-Рада Поповић 1914, начет кановачки.
Боривој Радивбјевић 1928, 4 разреда, скоро изгубљен кановачки.

Гр

Грчац, Грчца (45).
Томислав Прокић 1933, слаба артикулација, јер нема доње зубе.
Мица — 1926, муж из Г. Милановца, снаха из Го.
Добри До, Доброг Дола (180):
Стојанка Гитарић 1906, муж јој је из Ло, где је живела само 3 године, неписмена,
причљива, добро чува кановачки.

Божидар Милићевић 1909, 4 разреда, 3 год. био деловођа у селу.
Борислав Милићевић 1912, жена му је из Гл, као писар радио у Гл МК Мx.
Др

Друговац, Друговца Друговац, Друговца (240).
Живка Петровић 1906, неписмена, причљива, чува кановачки.
Живан Петровић 1906, слабо прича.
Светозар-Töза Петровић 1905.
Дубона (150):

Живанка Аврамовић 1899, неписмена, доследан кановачки, ретки пренесени, на
ставак -ом у ДЛсг. заменичко-придевске промене ж. р. и личној 3. л. сг. ж. p.

Новица Аврамовић 1931, кановачки, делимично пренесена акц, редак наставак -ом.
Спасоје Ђурић 1906, занатлија, трговац, био на занату 10 год. у Степојевцу, чува
Ка НОВаЧКИ И НАСТАВАК -{}Дf.

Јагњило (90):
Загорка Обрадовић, 1916, неписмена, кановачки дошла, али сестра, наставак -ом
у ДЛсг ж. р. заменичко-придевске промене и личне заменице 3. л.

Кусадак, Кусатка (90):
Ратко Аврамовић 1914, 4разреда, добро чува кановачки, али има и нових акцената.
Даница Милошевић 1934, из Водица, кановачки је редак, а има и нових акцената.
Ко

Колари (90):
Деса Јанковић 1908, 4 разреда, отац железничар, муж опанчар из Би, веома прич
љива, има ретко понеки карткоузлазни акценат.

Настас-Нале Јовановић — 4 разреда, ретко се јави покоји краткоузлазни.
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Крњево (270).
Миладин Рајковић 1909, 2 разреда, полуписмен, брзо и нејасно прича.
Наталија Рајковић 1929, из ДД, неписмена.
Станимир Стојановић 1911, 4 разреда, има спорадично кановачки акценат.
Станка Стојановић 1907, некомуникативна.
Латинка Божиловић 1916, 4 разреда, обраћа пажњу на снимање, свекар био дело
вођа, а муж је исто радио у државној служби.

Ку

Кулич, Кулича (180):
Милорад Марјановић 1912.
Дивна Марјановић 1920, 4 разреда, ретко се чује и краткоузлазни акц.
КовачевацЛКовачевац (90):
Надежда Живановић 1901, неписмена, весела, причљива, доследан кановачки,
ретки примери с пренесеним акцентом, наставак -ом у ДЛсг. заменичко-придевске
промене ж. р. и личној заменици 3. л. сг. ж. p.

Ландо, Ландола (110):
Петрија-Перка Стевановић 1914, неписмена, мати јој је из Би, чува кановачки,
аЛИ ИМа И ПОНСКИ НОВ аКЦена Т.

ЛГ

Лугавчина (270);

Александар Костадиновић 1902, радио је у Смедереву и Пожаревцу, а често путо
вао и у Београд.
Ли

Липе, Липа (270).

Браниславка Филиповић 1912, неписмена, чува кановачки и има секундарну пре
дакценатску дужину у кановачкој позицији, као нпр. са момком.
Живко Обрадовић 1917, 4 разреда, причљив.
Тома Обрадовић 1948, 4 разреда, утицај књ. јез.
Ло

Лозовик, Лозовика (180):
Глигорије-Глига Тодоровић 1896, жена му је из М, добро чува кановачки, али има
и пренесених акцената, неки пут изговара речи на слогове, непрестано прича.

Дедин син 1920, боље чува непренесене акценте, а ређе кановачки.

Луњевац, Луњевца / Луњевац, Луњевца (180):
Радоје Реџић 1910, баба му из ВК, мати из Су, а жена из Мx.
Кадивка Реџић 1907, из Ос, удала се у Лус 19 година.

Милошевац, Милошевца / Милошевац, Милошевца (180).
Савка Ђорић 1897, неписмена, добро чува стару акцентуацију.
МК

Мала Крсна (150):
Видосава Јовановић 1921, континуирано прича, без јаког утицаја књ. јез.
Десанка Лазић 1938, јак утицај књ. јез.

Александар Лазић 1935, јак утицај књ. јез.
Међулуже (135)
Борисав Обрадовић, 1929.

Душан Обрадовић, 1925, елоквентан, кановачки, акценат у превирању (пото
чић/Поточић/Поточић), наставак -ом.

Морфолошке особине говора источне Шумадије

МО

|3

Мало Орашје, Малог Орашја (270).
Десанка Живановић 1897, неписмена.

Милева Ђорђевић 1905, неписмена, добро чува кановачки.
Милан Ђорђевић 1939, жена му је из С.
Милосав Ђорђевић 1906, 4 разреда основне и 2 занатске школе, живео у Београду
9. година.

Илинка — 1926.

Лепосава-Лепа Милосављевић 1912, неписмена.
МП

Мала Плана, Мале Плане (60).
Ружица Милановић 1933, 4 разреда, ретко се јави и нов акц.
Михајловац, Михајловца / Микаиловац, Микаиловца (120):
Милена Стојановић 1928, лепо прича.
Ангелина-Тина Николић 1924, кројачица, рођена је у Мx, али је као дете живела у
Петроварадину, затим у Ло и с другим мужем, који је био из К, у Смедереву.

Драгослава Сретеновић 1927.
Осипаоница (Сатаница) (180).
Славка Марјановић 1909.
Наталија Стоиловић 1907, неписмена.
Петријево (270).
Вукосава Тимић 1925, неписмена, 4 године је била удата у Др, добро чува старо
стање, али има и Понеки НОВ акц.

Живанка Дукић 1921, 4 разреда, добро чува старо стање, али има и понеки нов акц.
Милован Тимић 1910, 4 разреда и трговачку школу, 6 год. је био шегрт у Смедере
ву, утицај књ. јез.

Богољуб Крстић 1925, има утицаја књ. јез.
Раља / Раља, Раље (270):

Радомир Симић 1919.
Вукосава Симић 1919.
Стеван Недељковић 1904, 2 разреда, има нових акц, али и експираторни.

Мирослав Живановић 1924, причљив с понеким новим акц.
Радослав Станковић 1926, брзо прича и лоша артикулација.
Александар Миленковић 1903, 4 разреда учио у Вр, лоша артикулација.
Pa

Рајковац (135)

Драгован Жујевић, 1932.
Радомир Томићевић, 1930, интелигентан, добро прича, чест кановачки, али и крат
коузлазни, наставак -ом.
Рб

Рабровац (90)
Љубинка Манић 1925, дуго е одјата изразитоје затворено, кановачки и наставк-ом.

Рд

Радинац, Радинца /Радинце, Радинца (90):
Светолик Јовановић 1922, 4 разреда, слабо прича.

Слободанка Лукић 1921, 4 разреда, муж из Мх, има утицаја књ. јез.
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Селевац, Селевца / Селевац, Селевца (360);
Душан Маричић 1899.
Драгослава Маричић 1919, има нових акц.
Загорка-Гора Лазић 1908.
Злата Лазић-Талијан 1912, из ВД.
Живорад-Жиле Лазић 1940, сви информатори добро чувају кановачки.
Сарабрци, Сaрaдраца / Сарабрац, Сaрaopца (180).
Љубомир-ЛБуба Марковић 1923.
Кристина Матић 1911, мати јој је из Кр.
Се

Сеоне, Сеона (180):
Пера Младеновић 1924, 4 раз.
Зорица Младеновић 1925, 1разред, добро чува старо стање, с понеким кановачким
и краткоузлазним акцентом.

Вукосава Јовановић 1929, 3 разреда.
Душан Јовановић 1923.
Мирослава Јанковић 1925, рођена у В, 6 година била удата у Ву.
Скобаљ, Скобаља (270).
Милица Ивановић 1921, 1,5 разред, има утицаја књ. јез.
Нана 1908.
Новка 1927.

Вера 1948.
Милева Милетић 1920, чува старо стање, али се појави и експираторан.
СМ

Село Младеновац (45)
Милан-Мима Младеновић, 1932, чест кановачки, делимично

пренесен акц., на

СТаBК — () 14.

Миланка Младеновић, 1936, чест кановачки, делимично пренесен акц, наставк
-O.1 f.

Су

Суводо, Суводдла (180).
Лепосава Костић 1910, добро чува старо стање.
Захарије Костић 1909.
Јованка Маринковић 1911.
Ленка Стојановић 1917, неписмена, слабо прича, има понеки нов акц.
Христина Стошић 1912, слабо прича, има понеки нов акценат.
Трновче, Трновча / у Трновчy / у Трновчи (180).
Светолик-Света Танасијевић 1902, 4 разреда, био у разним одборима, браћа су му
школована, воли да чита и пише, склон је редукцијама краја речи због брзог темпа
говора, има кановачког у траговима.

Дивна Павловић 1912, рођена у М, а с 1,5 год. донета у Т, неписмена, добро чува
стару акцентуацију уз понеки нов облик, има изразито отворене кратке вокалае о и
e, јасно прича.

Удовице, Удовица (360);
Póca-Pöђа Ђорђевић 1902.
Вера Ђорђевић 1938.

Морфолошке особине говора источне Шумадије
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Шалинац, Шаланца / Шалинац, Шалинца (180):

Стевана Вучковић 1903.
Анђа Стефановић 1907, неписмена.
Живадинка Вуковић 1934.

Ружица Илић 1912, на синов подстицај на моменте говори „бугарски“, артикула
ција слаба.
СКРАЋЕНИЦЕ КОРИШЋЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ
Алексић и Вукомановић
1966

Арсовић 1973

Радомир Алексић и Славко Вукомановић, Основне особине алексан
дровачког и бруског говора. — АФФ, 1966, књ. 6, 291—319.
Југослава Арсовић, Главне фонетске особине говора Блаца и околине.
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ДЕКЛИНАЦИЈА
ИМЕНИЦЕ МУШКОГ РОДА (ОСИМ ОНИХ НА -A)
Вокатив једнине

4.1. Ранија дистинкција у употреби наставака -е и -у нарушена је, те се тако
први јавља и иза некада палаталних, а други и иза неутралних. И у нашој грађи,
као уосталом и у већини српских говора, али не и у говору Галипољских Срба, у
којем је проширен наставак -у (Ивић 1994: 169–170), уочена је експанизја настав
ка -е. Он је забележен код именица:
а) са старим тврдим коренским сугласником:

Боже ДД Кy МП Мx Ш, еј, Боже Ву, дај, Боже Лг, сачувај, Боже Бд Гл МС,
Боже, сачувај Др Ш, Боже, Господе Ла Лу, Боже, чико Р, Боже, па како ћу да се
дим ту!? III, друже Бд В Др, друже генерале Ли, друже десетаре Ли, друже капла
pe Ли, друже, каште ми М, човече Бд Гр Ли, шта да лажем, чоече Р, наредниче В, го
сподин потпуковниче, ми ћемо на сплавове Ло, слепче А, стране П С.
Лексикализован вокатив Предраге забележен је у МО у стиху једне народ
не песме. У следећим примерима након палатализације дошло је до апокопе:

Бош, сачувај Лг, сачувај, Боже Бд.
Остале примере наводимо према завршном сугласнику корена (бвдлм нпт):

ајде, Богољубе П, гдлубе (у обраћању деверу) Мx Ск, Милосаве Бд, Радоса
ве Бд Лa, Чаславе МП, Боже, Господе Ла Лу, Обрде (<Обраде) ДД, генерале МК
СМ, друже генерале Ли Ра, изволте, господине ђенерале Р, куме МП, господине
B, господине војводо Р, господине ђенерале Р, господине мајоре Бд, па што, Дра
гане сине Ла, бре, Душане ВО, ју, Живане С, дај ми, Живојине, чашу вина Лг, ја
блане (у ословљавању девера) Ск, капетане B Ли СМУ, ајде, бре, Миладине Кр,
Müлане Ву Лг, слушај ти, Милане П, Миловане ВД, немо, Милутине, да слушаш
никога Го, сине Бд Др Кр, сине мој Ла, ајде, сине Ли, немо, сине, ту чашу Гл, слат
ки сине С, Слободане Ко, еј, Турчине Ли СМУ, еј, Циганине В Ли СМ., чобане ВД,
еј, чобанине В Ли МКСМУ, молим те, попе Вр, то сам ја причала попу, реко, попе
М; брате Лу Ш, деси се, брате А, било је, брате, лепо Ву, било, брате Го, у, бра
те Гр ДД, истока и увек, брате Кр, а и дебела, брате, млого Ла, никад, брате Лг,
лепо гројзе, брате М. је, брате Ос, е, бре, зете Ку, знаш шта је, комаданте Ло,
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б) с некада меким сугласницима (р и ш).
бисере (у ословљавању девера) Ск, ја вичем га: девере, а он мен снао С, дру
же десетаре Ли, директоре Гл Др Ло, докторе ВОГр С, знаш како, докторе Го,
друже капларе Ли СМ., господине мајоре Бд, командире Ли, еј, писаре В Ли, Ста
нимире Бд, царе Ли СМ. Милоше Ба В Вд ВН Гн Ј Ли МК Ра СМУ, Müлоше, дођи
овамо Ла, чика Милоше Р, еј, Уроше В Гн Ли МК Ра СМУ.
Исте облике налазимо и у говорима централне Шумадије (Реметић
1985:222), Драгачева (Ђукановић 1995:125-6), Баната (Ивић... 1997:11). У Ба
товцу смо на директно питање добили следећи облик: муже.

в) иза меких сугласника: не могу ни ја, пријатеље Ву, бре, пријатеље Ли,
еј, пријатеље МК.
У Банату су забележена само два примера с наставком -е иза меког сугла

сника пријатеље (непоуздано) и драје с измењеним завршним сугласником коре
на (Ивић... 1977:11), а у Батовцу само један краље (мој материјал добијен на ди
ректно питање).
4.2. Наставак -у знатно је ређи и углавном се јавља:
а) иза палаталних сугласника:

пријатељу В Ло Ра СМУ, мој пријатељу ВО, а реко, ти пријатељу, ово
знаш да радиш С, слушај, пријатељу С, кдњу ВВнJЛи У; седи, младићу С.
б) Овај наставак забележили смо и уједној посуђеници на -р (режисеру У),
уједној речи с некада меким -ч (орачу ВЛи МКУ) у једној стврдим сугласником
-п (што да је пољубиш, мангупуједан Вн) и уједној са сонантом -л (господине ге
нералу Ра).
4.3. Поједини типови именица имају вокатив једнак номинативу:
а) именице на нулту морфему:

реко, келер, једна порција мезе лепе Лг, и он преговори: лепи мој гдлуб Т, не
вреди, синовац, ништа Гл, па ка немам с ким, каже, синовац, да се парничим С.
Ова друга именица и у говору централне Шумадије (Реметић 1985:222) и Драга
чева (Ђукановић 1995:126) има Всг. = Нег.
б) хипокористици:

Боле, ја једаред викo, други пут, трећи пут, Боле Лг, брале (у обраћању де
веру) МxР Ск, пусти Гиле ДД, је ли, Гиле, што не вечераш Ло, па ајде, Голе С, y,
Дуле, не смеш дотворишС, добро, Жиле Гр, одведи га, Жиле, код Леце С, ју, Ла
ле, сине Се, слушај, Миле, Лу МП, ајде, Нале Ко, дај ми, Раде Мx, Раде, сине С,
Чале, олењио си се МП, дај, Зоки ДД
в) именице на -o, -a и -е.

еј, Влајко Лу, ти, Рајко, знаш Pд, Ацо, синко МП, еј, синко Др Кр, побогу,
синко Рб, синко слатки мој Кр, немам, синко Т, ајде, татко Ли, бре, ујко, ујко В.,
Данило, Никола, шта ето Лa,јој, Данило, што ме отрова Бд, е, мој Станоје Ву,
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г) именица господин (госпон) у конструкцијама типа:

добар дан, господин-војвода, реко, ја немам никаку намеру против вас ВО,
господин-потпуковниче, ми ћемо на сплавове Ло, ја ћу да кажем, господин-судија
Ла, госпон-Јоцо Лг.

Инструментал једнине
4.4. Наставак -ом јавља се:
а) иза тврдих сугласника.

с милим Богом Гл, пред Господом Богом С, с другом Лу, плугом ВД са буда
ком Бд Лу Ск, са неким вењаком А, са вршњиком МК, по тим вршњиком У, са дуле
ком МК, са момком Ск, са прашком В, служу са ручком Вн, канте са сиском В, са
унуком Др, уторником Кр, торником Ш, с тим човеком Т, са човеком Лу Мx Са, за
џаком Т, са тим шиљком МК, са шураком Кр, са лебом Гл, ловом А, са чаршавом
МК путово возом ВЛг, са кокурузом Ла, ранило се кукурузом Вр, концентрат са
кукурузом Ск, митраљезом С, за празним асталом В, за асталом МК, за столом
ТУ, с кумом Ли, да дође авијоном М, бетоном Р, с гајтаном А, да мудари дланом
Ло, з дућаном ВО, запржи се зејтином ВД, са плавим каменом КМК, са тим сином

Ос, са сином Са, чуном Рд, са попом МО, српом БиВД ВО Ли МО, жњеду српом
Мх, са српом Ос, српом М., са српом Го, жњели смо српом Бд, српом П, црепом Мx
Су, са црепом К, са штапом Бд, гађаш штапом Ли; са девером Го, са лекаром С, с
лопаром МО, сас куфером У, са окупатором ДД, с официром Кр, обришем пешки
ром Се, са свекром Мx, са сиром Бд Вн Рд, трактором Бд Ск, са трактором Др
Се, с трактором МО, затим трактором У, фењером В, шдром М., са брусом Ла, с
купусом Ла Ос, са купусом В, збратом Ло, за братом В, с братом Ос, са братом
Вр, са њеним братом Са, са животом В, са зетом Кр Мх, с тим командантом Лг,
сас комадантом Ло, с ноктом Т, прстом Се, сас прстом Т, путом Гл Лу, иде се

редовним путом А, судским путом ВО, правим путом С, па одавде, Миро, негде
путом два и по до три километра Вр, овим путом Лу, овим путом дошли Се, тим
путом ДД, оним путом Вр Ло, иду путом Бд, да иду около путом Гл, она иде пу
том Лг, иде путом Ли Т, свадба иде путом У, кроз авлију нашу па путом па у ње
гову авлију МО, а он путом отишо П, затвори се путом С,
б) иза некада палаталних сугласника:

за њеним мужом Ву, са мужом ЈКр Ла МО С Ск, с мужом Гр Се, ножом
Бд ВЛа, са ножом А, с ножом П, сечеш нбосом Ло, ти ножом сечи кошуљу Ло,
са Бојом Азањцом С, с квасцом Бд В Се, са кондицом Мл, концом ДД Кр, са јед
ним концом Го, са Милом Крњевцом С, за мртвацом Ос, под Немцом Гл, за диом
Бд, са оцом Бд Би Ос Т, с диом Ву, с биом Вр Ду Кр Ло, са моим биом А МО, с мо
јим биом К, са принцом Лг, са тим мојим стрпцом Го, са њеним стрицом С, ча
канцом откиваш Вл, превози чамцом Т, бријачом МК Ра, панталбне са бричом
Ск, кључом Мx, пот кључом К, за косачом Лу, мељачом измељамо МК, ради му
љачом Рб; пот кошом В,
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в) иза меких сугласника.

са принцом Ђорђом Лг, кад је се са тим цеђом прало С, поним Бегејом Мx,
са Бојом С, са комбајом Бд, кад би прошо тамо тим крајом Кр, са разбојом А, све
се то разбојом ткало Гр, са разбојом Бд, са Станојом Ли, за краљом Лг, ја сам пот
краљом Вр Ли, са пасуљом МК МП, пиштољом МП Су, пиштољом пуцо С, са
пријатељом АБд, с пријатељом Са, с тим пријатељом сео В, угљом РД, са ко
њом МК, коњом Су, са коњом Мл, са Божићом Бд, с Пашићом Ло, чекiћом В, че
кићoм Ла.

Уопштавање наставка -ом иза (некада) меких сугласника захватило је ско
ро све говоре Ш-В и С-В дијалекта, а познато је и говорима динарског подручја.
Слободан Реметић (1985:223), за разлику од Радоја Симића (1972:226), не верује
да је динарско подручје извориште ширења ове појаве, већ сматра да се наставак
-ом самостално и паралелно уопштавао у широком ареалу од Груже па до Ловре
и Банатске Црне Горе. Ареалу, који је одредио Реметић (н. м.), прикључујемо и
говоре Драгачева (Ђукановић 1995:126), Качарева (Д. Петровић 1999:390), Бa

товца: са мишом, сас мужом, с дном (мој материјал). Дакле, наша зона у потпу
ности се уклапа у оцртани ареал.

4.5. Наставак -ем углавном се ретко среће и везан је за говор млађих инфор
матора. Јавља се:

а) иза меких сугласника: крајем седамнајстог века Вр, крајем фебруара МК,
б) иза некада меких сугласника: ножем А МО, исечемо нбосем МК, но
жем Се; опасачем С, кондпцем СМ, свецем К,
в) иза тврдих сугласника, нарочито код именице пут: вришти путем Вн,
иду људи путем Вн, и онда терам ђолинским путем, никако оним путем да те
рам поред њине куће Вр, путем силе ДД, и певамо путем Лу, другим путем се
иде МК, то се свира све путем Р.

Спорадични су примери који подсећају на стање у К-Р дијалекту: шетња
друмем МК, тракторем Вр.
Образовање множине
4.6. Једносложне и мањи број двосложних именица стврдим сугласником у
корену имају у множини формант -ов-. Грађа је разврстана према завршном су
гласнику корена:

а) једносложне именице:

чим се родило, оно зна богови Ву, бдгови Гл Кр, брегови Гл, имали вргови
МО, у дугове Ву, другове МО, другови В ВОДД Кр ЛоМx Ш, лугови Вн, плугова
С, плугови АВН ДД Кр РСу Ш, плуговима Кр, прагове Бд С, прагови Вн ДД, pдго
ви ЛуУ, на оним роговима Су, снегови АП Ш, стогове К, бикова Бд, бикова Мx,
бикове Ба Кр, бикови ВВО Вр Гл ДД Мx Ос С Се, блокови Гл МО, бркове Гл Ос,
бркови ВВОГл Лг Ли Ло Лу МК Се Ск Су, вековима Ли, вековима Ву, вукови Вн
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Ли Ск У, знакови Ли, знакови У, за кракове А, кракови С, кукови МО, кукови Ск

Су, лекова Ли, лекове Мx, лекове Бд В МО, лекови ДД Кр МП Мx Ск, лекови Су,
лекови ДД Ко, у плекове Ба С, у плекове Бд, плекови Кр МК, плекови Су, пликови
В, трпес пукова Ло, ракови ВО, жуту се ка смукови Р, сокови Гр Ку Т, струкове
МО, струкови А, тенкови Ку ЛгУ, чекови Ко, џакова А, џакова Лa, џакове АДр
МК, џакове Гр КУ, џакови ВО Ву П Ск Ш, џакови МО, џаковима ДД, шмркови
Ос, штикови на пушке Лг, врове А, врови ВВн, вровима В, меови Се Ск У; дванајз
грабова У, окружена грабовима У, зглобови Кр, зглобови Ск, девет лебова В, по
двајс лебова Ла, лебови Кр, робови Кр, стубови Ло, стубови МП, из ровова Бд,
pдвови Лг Ло Ск, на сплавове Ло, сплаови С, црвови Ло, брддови Ли, градове А,
градови Су, дедови А Бд, дудови П, преко зидова А, задови В Ли П Су, ладови Кр,

по ладовима АДр, радове Гр, радови Ла, машина за прање судова А, закречење
крвни судова Го, судове Бд ВД П Су, судови В Вн ДД Кр МК Мx Ос P Pд Се Су,
удови Лу, разни везови Су, отправник возова К, воздве Ло, у јазови ДД, јазови ДД
низови Кр, са низовима била вежена Кр, по срезовима Кр, болдви Го Гр Кр МОМx
Pд, болови МО, за пар волова Би, волдве АГл Гр Др С, волове Бд, волдви БиВ ВД
ВОВр Др Кр Ку Ла ЛоМО Мx СТУ, волдвима ВPд, са воловима Др Лу ССе, са
волдма Ли, с воловима Бд, у Доловима Бд, столове Гл, амове Ло Се, амови А Бд,
друмови Кр, колови Мх, кумове ВД, кумови КоКу Лу МП, кумовима ВДСе, солид
ви РД, филмови АВр, иамови (стакла на прозору) А, џемови В, ббнови Гл Ку, кли
нове А, клинови В Ли П Ск, кљунови Вн, млинови Бд Вр К, давали млиновима А,
синова А Ос Т, синова Би Лу СкТ, синова Вр Гл Ск, синове АДД МО Се, синови
ВО ККр Лу М Са Ск СуУ, синовима МПС, синовима Ос, станове А, станове Ло,
стандви ДД, у чинове Бд, чинови (део сноваљке) А, колко има чланова ВОК; по

пови АДД Кр Ли Ос ССе Су ТУШ, попови Бд, поповима Ву, репови Ш, сндпова
А Би Гл Гр К, снопове Бд Ву, снопове ВД Гл Кр ЛоМО С Се, снопови А Би Гл ДД
Ко Ла Ли Лу МП Ск У, српови Вр Т, са српои Су, срповима Ли, срповима ЛоМК,
са срповима Кр, стрипови Мx, топова Лг С, топове Др Ло, топови БиВО СУ, у
ћупове А МК, ћупови ВМК ПУ, џепови Вн Ш, шипови Ло, шлепови Ку, штапови
Ко, штапове МО, вирови ДД, дарова АС, дарове Ос, дарови Кр М Мx РС Ск У,
жирови У, керови Ли, парове Р, творови К, пет боксова цигара ВД, боксови Гр,
гасове Гр, кексови Кр, носови Вн, стресови Ба, фесови Гл Ли, фесови Ск, ватдви

T, дутови Гл Ку, зетовима Др, крстови Р, лпстдви А, листови МО Се, мостови
Ли, пластови А ВУ, плдтови А Са, постови Бд, постови ВО, пет прутова ДД

растови ВН Ш, растови Ш, ратова Бд, ратови Вн Мx Са, по ратовима С, у ра
товима Бд, сатови ВО Су, сатови Ос, оне направу мету сатовима ВО, сватови
Бд Вн МК МОМxУ, сметове Ву, на спратове Гр, цветове Гл, цветови Гл, шкар
тови С, штофове Гл,
б) двосложне именице типа а(a):

пискови (цеванице) Ш, прашкове Бд МК, прашкови П, прашкови Гл, Су,

ручкове АС, ручкови А Ла, ручкови Вн Су, точкова У, на точкове Др С., точкови
А Вн ГлК Кр МОРУ, на точковима ВД, прдшкови Др, трошкови Т, ћдшкова С,
у ћошкове ВД, ћошкови МК, ћошкови МО, на ћошковима А, котлови А, петлове
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Мx, петлови Кр, петлдви МК, на послове ДД КС, послови Би Кр, ђермови Кр,
ђермови Су, овндви БаР, аброви Ву, вепрова Гл, вепрдве МО, вепрдви Ба В СуУ
Ш, вепрови Ли, ветрдвиВ Вр, свекрдва С, свекрдве Рд, свекрови Вр, свекровима
Ла, чабрдви ГлР Рд Т У Ш, у чабрди Вн,
в)

ДВОСЛОЖНе ИМен ИЦе ТИПа аa:

гдлубови ККр, соколови Ло, клечаш ћилимове МО, ћiилимови Вр П, паунови
В; тумбасови МК.
4.7. Формант -ев- јавља се:
1. најчешће код једносложних именица:
а) с меким завршним сугласником:

бројеве ВД, брдјеви ЛоМx, Змајеви Ку Ли, на крају крајева ДДУ, крајеви Р.
у тим крајевима А, чајеви Ву, жуљеви Кр, жуљеви Су, краљеви Ли, маљеви Ку,

маљеви Ву, маљевима Др, гуњеве МО, пањеве Гр, пањеви Кр Лу, Пањеви Вн МК,
ложила се пањевима А,
б) с некада меким завршним сугласником:

нема јежева У, јежеви У, мужеви Др, мужевима ВО, ножеви Вн П Ск Су,
пужеви У; и вицева нек буде ДД, вицеве Лг, било је зечева А, зечеве А, зечеви В
ВД Вн КЛи Мx Ос Се СуУ, кључеве ЛоМО, кључеви Вн Лг Ли, кључеви У, от
стрпчева Го, браћу о стрпчева Вр Ву Лг, браћу о стрпчева Ба, сестре о стрпчева
Са Ск, о стричева Бд СеУ, стрпчеви Вн ВОТ, стричеви МК, дрешеви Гр Ку, дре
шеви Ли, кошеве АДр, кошеви АВн Ку МК Р, пуна кућамишеви МК СМ, мишева
СМ, мишеви У.
2. код двосложних именица које могу бити и без овог проширења у множини:

a) a(a): чукљеви ВМОСк, арњеви Ли, бубњеви Ку; ујцеви Вр, јарчеви В Ли
У јарчеви СМ, јарчеви МК Ск, колчеви У, ланчеви А С Су, ланчеви К, дчева СМ,

од днева Ос, очеви вВД Ли Ск У, али Оци (празник)“. ВД, ујчеви Вр, по шанчева
Мx, у шанчеве Ло, шанчеви ДД Кр Ло,
б) aа: пуно ти случајева Ск, случајеви Мx; у салашеве Бд.
3. Углавном само у неким североисточним пунктовима забележено је и не
колико примера с формантом -ов- иза (некада) меких сугласника: чешљдви МО
Pд, јарњови Ш, зецови Ш, дрешови Ку.
За разлику од стања у Исг, где је преовладао наставак тврде промене (-ом),
у множини једносложних и двосложних именица с (некада) палаталним завр
шним сугласником корена суверено господари формант -ев-. Дакле, наши гово
ри, као уосталом и они у ближој околини; централна Шумадија (Реметић
1985:222-223, 225 и 227), Биограчићи (Ивић 1978:156), Банатске Хере (Ивић
1958:335) чувају почетну фазу нарушавања хармоније гласова мужом, кључом
1 Ову именицу везујемо за турску лексему ћaber, habar, aber „вест, глас, обавест“ (Шкаљић
1979:294).

2 О пореклу и семантици облика оци, очеви и оцеви писао је Белић 1939:69-73.)
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према мужеви, кључеви. У Исг. лако је дошло до промене наставка, будући да је
једино у овом падежу остала дистинкција између двеју основа, меке и тврде. Ни

велација у множини ишла је много теже, јер се формант-ев-јавља у свим падежи
ма (Реметић 1985:227).
4.8. Неке једносложне и двосложне именице не јављају се с проширењем.
Оно посебно изостаје у партитивном генитиву (Пешикан 1956:274).
а) једносложне.

брава Вн Вр Ли ЛоМОТС, брава ГоМx ШI, брави А Гл, брци Ли, вуци Вн
МК Су, дана ВОГоДД Кр ЛгМ Са Т, дана Лг Са дане Би, дани Ли, данима Ли,
клинци У, маши ВКр Кч Ос СМСу ТУ, пелци Ос, раци (ракови) Су, неколко реда
П, шес реда Ск, колко си снопа везо В, тринајс снопа Кр, тринајс снопа Ли,
пе-ше-седам џака С, петнајс џака Вр, по двајз џака МО уџdце А, џаци АВДМx С
У, џацима Мx;
б) двосложне.

aа: атаре Лу, седам барјака С, барјаце ВДК, барјаце Бд, барјаци Ку ЛоМ
Ос ПРд Се Ск, барјаци Бд, за барјацима Вн, батаци У, бджури МК, има највише
гарвана ВД, гаврани Ла, гдлубе Ск, гдлуби РДСк У, девери Вр, дувари Бд МО, је
лени Кр, каиши Бд, каиши Др Ли, каиши МО ПССк Су, ше стотина калема МП,
калеми А, калупе Ос, калупи Др У, корени М, кошари Ли, курјаци ЛоМК, дбади
Ос, дбручи МК, пампури ВО Се, пауни Кр, прстени У, салаши Ск, неколко случа
ја Кр, шес ћилима Др, ћилима МО, осам ћилима КУ, ћилиме А Ба Гр, ћилиме ВД,
ћилими В Вн Вр Др Кр МК ПР, ћилими Вн Ву Ли РД Са Се ТУШ, чаири А, чаири
Би Го, чокоти ДД, чопори Ли У, шпорети Бд ВД Вр Гр МК МО.
a(a): десет ваљака А, ваљце Ло, ваљци ВДМ, на ваљцима Др, метака Др Р
С, меци Др, обојци МО, у обојци неки Ск, петли П, колко чанака Бд, чанци Бд Вр
Ла Су, чанци Кр СеУ, чворце А Го, чворци Ск У, чунце А, чунци МП Мx, шиљци А
Кр Ли ССк, шумци (партизани) Ба.
49. Инвентар именица м. р. које имају само множину није тако велик:
а) аброви Ву, бисазиВ Су, гребенала на гребени Ла МКС, дизгини Лг СуУ,
а ја мојим деди дам дизгине Ло, дизгине С, наочари А У Ш, брез наочара Мx, не
носим наочаре Ба, са наочарима Ба, на ногари (шпоретстоји) МК, на ногари (ске
ла) МПУ, Ногари (микротопоним) У, али и ногар Лу МП,
б) црквени празници: Младенци Ву, на Младенци сарањен Гл, Оци МК, Оци
ВД, опет оставили ти Цвети Ву, предржава се и те Цвети Ву, на Цвети МК Мx.
4.10. На крају желели бисмо да укажемо на множину појединих именица:
1. Код именице пут јављају се оба форманта, при чему је -ев- знатно чешћи
од —о8-.

има њивски путева Ли, путеве Гл, путеви Кр У, путеви ВО, путеви Ли,
али путови Гр, по путовима А.
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2. Именица дан има и непроширену и проширену множину, што је познато
и околним говорима: централна Шумадија (Реметић 1985:227), Биограчићи
(Ивић 1978: 156), говори Баната (Ивић ... 1997:15):
дана ВОГоДД Кр ЛгМ Са Т, дана Лг Са дане Би, дани Ли, данима Ли;

имало пуно данова кад нисмо имали шта да једемо Вр, шта је данови не пи
тај Р, данови Би Р, толики данови В, ови други данови радни Би, само рођени да
нови праву Ву, она и данови зна и све У, дановима Лу, Ови облици су забележени
и у Драгачеву (Ђукановић 1995:127-8),

Уп. и мн. именице данак: пролазу ни данци Ли, рођени данци Ш, благи дан
ци Ш.

3. Као и у говорима централне Шумадије (Реметић 1985:227) неке једносло
жне именице (ар, гост, ђак, зуб, коњ, мрав, прст, Влах, Рус и др.) немају у мно
жини проширење. Међутим, за разлику од ових говора, у нашем материјалу на

шле су се две именице с проширеном множином: ватдви (хват) Ти црвови Ло.
4. Забележене су и две именице с проширеном множином и промењеним

родом: рупови (рупе) Вн и имали смо пећеви Ли, старински они пећеви, велики
бронзани Ли.
5. Именица веш добила је и морфолошки множину у форманту-ов-: колико
си ноћас опрала партизански вешова В.
Генитив множине

4. 11. У овом падежу јављају се наставци: -а, -и, -ију и -у. Најфреквентнији и
најуобичајенији јесте наставак -а, који се јавља у следећим случајевима:

а) код именица с непостојаним-а- од Азањаца ДД, басамака МК, има десе
тину браваца Ву, имала дванајс браваца музара Ос, десет ваљака А, ко доброво
љаца Ли, јагањаца АС, јагањаца МО, колко километара Мx, десет километара
Гр, двадесет километара ДД, од Косоваца Бд, петланаца земље МxУ, пе-шесла
наца Гл, једно пешесланаца Ло, двајсланаца земље ККр, двајс петланаца Др Ли
МО, четрес ланаца земље К, педесет ланаца Ли, шесет ланаца В Гл Ла, пé-шес
метара МО, седам метара Лу, петнајсметара Су, тријесметара С, сто метара

Лг Лу, двеста метара Го Гр, пуно метака Др, пет метака С, десет метака Р, од
мüгаваца Ла, од мбљаца С, од мушкараца Лг, пет људи мушкараца Ск, не смеш
од Немаца Гр Лг Т, групу Немаца ДД, са триста иљада Немаца Ло, није имондва
ца Го, без ноката Ск, брез ноката У, пет свињаца Гл, пуно синдваца А, збок Ту
рака Рд, о Турака Бд СеУ, колко чанака Бд, о чвaрака Гл Го У,

б) код именица с проширењем -ов,-ев: девет бикова Бд, бикова Мx, пет бок
сова цигара ВД, седам вепрова Гл, отправник возова К, за пар волова Би, двајз
грабова У, имало пуно данова кад нисмо имали шта да једемо Вр, колико дарова
АС, преко зидова А, деветлебова В, двајс лебова Ла, од лекова Ли, плугова С, че
тир-пет прутова ДД, триес пукова Ло, колко ратова Бд, изрдвoва Бд, от свекрдва
C, имо је још синова А, за пет синдва Т, по девет синова Ос, бе синова Ск, од моји
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синова Лу, имо пет синова ТУ, ше синова Би, ал имао и синова Гл, толко синова

Ск, пет синова Вр, седам сндпова А, тринај снопова Би Гл, по четрнај снопова А
Гр, до сто сндтова К, машина за прање судова А, закречење крвни судова Го, ко
топова Лг, ека о топова Лг, повише наши топова С, колико има чланова ВОК,
око џакова А, оџакова Ла; колико си ноћас опрала партизански вешова В, са осам
точкова У, ћдшкова С, и вицева нек буде ДД, било је зечева А, нема јежева У, на
крају крајева ДД, крајева У, има њивски путева Ли, от стрпчева Го, браћа о
стрпчева Вр Ву, браћу о стрпчева ЛГ, браћу о стрпчева Ба, сестре о стрпчева Са
Ск, од стричева Бд, о стричева СеУ, имала сам и спричева Бд, одвојили се од
дчева Ос, по шанчева Мx, пуно ти случајева Ск.
Треба истаћи да је наставак -а једино могућ код именица с непостојанима и
код Именица с проширењем.

г) код именица које се јављају и без проширења: седела сам пе дана Са,

пе-шездана ДД, седам дана М, за осам дана Лг, двајз дана Т, четрeз дана ВО, ме
сец дана ДД Лг, више од недељу дана Кр М., до пре годину дана ВО, има годину
дана Го, од годину дана ДД, oд годин и по дана Т, неколко дана ВО, пре неки да
на Кр, недељу дана Лг, годину дана А, триј3 дана орање Са, неколко реда П, шес
реда Ск, колко си снопа везо В, тринај снопа Кр, тринај снопа Ли, седам џака С,
петнајс џака Вр, по двајз џака МО, десет ваљака А, има највише гарвана ВД, ше
стотина калема МП, некокло случаја Кр, шес ћилима Др, и ћилима МО, осам ћи
лима КУ, колко чанака Бд,

д) код именица које могу имати и наставак -и: десет брава МО, двајз брава
овце Вн, двајз брава свиња Вр, двајc-тријс брава Т, тријес-четрес брава овацаС,
по педесет брава Ло, седамдесет брава оваца Ли, стотину брава С, тријес брава
овце Ш, преко четрез брава оваца Го, иљаду брава оваца Мx; десет сата ВО, пет
минута Ло У; по винограда Ву, ту је некад било винограда У; безуба Вр, брез зу
ба В, више пута Ло, једно пе-шес пута ВО, више пута П, неколко пута Ко, неко
лико пута ЛгУ, пет пута МП, пе-шес пута МК, сто пута Мx;
ђ) код осталих именица: ко ти ајдука Ло, пет акова К, седам барјака С, бре
сквара У, од бубрека е умро Ву, по цели вашара С, војника Ло, воћњака У, девет
бана девет готована (изрека) ДД, мало грађана ДД, код грнчара С, сто динара ВО
Мx Т, двеста динара У, са доста дуката Бд, низ дуката Бд, осам дуката велики
Вн, двајз дуката АВ Ск, триез дуката Ос, носила педесет дуката У, о дулека Ла,
убили девет ђенерала немачки ВО, десет ђенерала Ло, колико ектара ДД, колко
има ектара Су, пет ектара КУ, седам ектара ДД Лу, осам ектара земље Би Гл
ДД, десет ектара А. Го Кр Се Т, четрнајс ектара Ос, триес ектара Ш, није било
замрзивача В, по пет записа било Гл, пет јексера У, комата Гр Др, осам комата
Ло, двајс комата Са, шес комата М, петнајс комата Се, двајс комата јаја МП,
седамдесет комата ћурака РД, сто комата М, осам кубика Ло, Кусачана К, мало
је и лекара било А, јел има бвде лопова ДД, код неки мангупа ДД, десет милиона
ВО, тријес милиона М, триста милиона Бд Кр, петнајс милиона ДД, сто милиона
Др, десетину диака Са, петнајс диака Др, четри иљаде диака парадајзаЛо, патли
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иана С, има много потеза Вр, пет прста МК, двоја кола радентка Ло, сто радни
ка ВО, велики број радника Гр, код наши сељака ДД, сто Срба ДД, и ту је изгину
ло Срба ДД, шта си тавана помазо С, исти танура јели Вр, пе трећака ДД, по
сто ти трећака Би Др, пет трећака ДД, по петнајсти трећака А, тријс трећака
А, од ујака Мx, шес ћилима Др, сад нема Цигана Др, има и Румуна и Чекословаца
Ку, нит има чобана К, није било шатора Бд, шпикуланата Др.
e) Код именица у функцији партитивног генитива уместо плуралске јавља
се сингуларска форма, што је свакако пут каналитичкој деклинацији:

ја предам ту по неколко бика Вр, по педесет гдста МП, по двое кола дара
Pд, пет камена скупимо Ск, четрес и пет ланца У, пет месеца Ск, по двајстрије
момка неожењени Са, имате ту четир пет надпика МО, по педесет госта МП, пет
нокта Кр, десет нокта Кр, десет прста Кр, пет сата Ск, седам снопа А ВО, за
једног Немца сто Србина Ли, дванај цола Ку, колико су у кући члана ВО, пет чо
века У,

ж) код презимена: из Вучковића удала се у Вујовиће В, ја сам од Гитарића
ДД, од Гитарића ми бтац ДД, од Ивановића сам ја, а он је од Ивковића Бд, од ови
наши Лазића С, од Лукића М., слушајте, кае, пресуду браће Тодоровића Ло, от
Ћбсића А.

4.12. Као и у другим говорима (в. нпр. Реметић 1985:227-229) наставак -u
везан је за ограничен типлексема којима се у конструкцији с бројем изражава не
ка мера или количина:

а) именице за јединице мере (ар, ват/фат, град „за мерење јачине алкохо
ла“, степен; дан, месец, минут, сат, пар; пут).

седам при Кр, десетари Ву, деветнајсара Др, двајcaptiАЛа Ос Са, двајсти
ну ара Су, двајс пет при Гл, по триесари КОс, седамдесет арi Bн, деведесет арi
ВД, сто арi Ос, ектар и осамдесет при Ву, шесари МО, десет ари Вр Ла, триjсти
ну ари Р, четресари МПР Рд, шесет ари ВО Мx, шесет ари РД; дванајс вати Су,
дванајс фати Ву, дванајзгради ДД, двајс и пет гради ДД, шесет степени Вн; шес
месеци Мx, од осам месеци Вр МО, девет месеци Ос, осамнајс месеци Ли, осам
месеци Бд, пет месеци КуУ, пе-шес месеци Р, шес месеци А. Лу, седам месеци В
МОСу, седам-осам месеци М, девет месеци В, седамнајс месеци У, осамнајсме
сеци Гл, двајс месеци ВОРД, пет месеци Ло, шесмесеци ДД ЛоМ Р, осам месеци
Ло, девет месеци Ли, от петнајс месеци П, седам минути Ли, за десетминути Др.
за двајс минути Лг, за пет минути ЛГ ПУ, до пет сати Ву, до ше сати Мx, у се
дам сати ДД, девет сати Лг, до десет сати Др, у десет сати Ку Ос, дванај сати
Ли, колико сати има ДД, око пет сати Ко Мx, у пет сати СеУ, за осам сати Ло,
десет сати Мx Су, до једанај сати Рд, у дванај сати Т, дванај сати У, пе-шес па
ри назувица Го, колко пути МОУ, више пути Бд, пуно пути В, пет пути У, седам
пути Бд, десет пути МОУ, двајс пути Бд, неколико пута ДД, шеспути Др, десет
пута МО,
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б) именице за бића (брав, мрав, људи, пријатељ): деветнајс брави Бд, мало
је људи и било В, има и ти људи Др, през људи Др, пет-шест људи Го, пет људи У,
пуно мрави В, пријатељи С,
в) остале именице (виноград, чокот, зуб) има и виногради Др, осам иљада
— —
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чокоти Ли, две иљаде чокоти П, пет иљада чокоти Бд Ла, испод чокоти Бд, бе

зуби Ск, бре зуби У.
г) Мали је број примера презимена са наставаком -и у Гпл: од Јовановићи
Гн, гор од Ранисављевићи Рб, од Ранисављвићи сам Рб, у ти Сплићи Лу.
4.13. Наставак -ију јавља се у ограниченом кругу лексема (Власију, гостију,
мишију, ноктију, працију, прстију), чији је инвентар скоро идентичан с оним у
банатским говорима Ш-В дијалекта (Ивић ... 1997:22-23), у говорима Биограчи
ћа (Ивић 1978:155) и у централној Шумадији (Реметић 1985:229-230). Истина, у
централној Шумадији овај наставакје забележен и код именица зубију, јагањцију
и теоцију, али с напоменом да се прва јавила само у два пункта, а друге две у се
мантички обележеном контексту (о Божићу приликом џарања у ватру и изговара
ња жеље да буде працију, јагањцију и теоцију). На истим страницама одређен је и
ареал овог наставка, који је, изгледа, једино фреквентнији у нашим зонама. Сле
ди инвентар наших примера:

Власију Се, гостију ВД, код они гостију Гр, и гостију има Др, пуно гостију
Др, по тријез гостију Ла, око четрдесет гостију Рд, двеста гостију МК, имали
двеста педесет гостију Т, по гостпју Гл, пуно мишију има ВД, ради мишију МО,

мишију Ра, до ноктију А, ноктity B, без ноктиу Ли, працију МО Се У, пет працију
МО, имам седам мали працију Кр, десетину комада працију МО, дванајс працију
Лу, више працију Мx, пет працију Бд, працију Би, с наши десет прстију П, бес пр
стију Ра, брес прстију У, бес прстиу Ли, прстиу В, бес прстију Ј. Ск.
Наведене именице срећу се и с наставком -а: без ноката Ск, брез ноката У,
пет прста МК.
Наставак -а може бити и сингуларског порекла на шта указује и прозодиј
ски лик следећих лексема: по педесет госта МП, пет нокта, десет нокта Кр, де
сет прста Кр (в. 4.11.е).
Забележили смо само један пример с наставком -у у Гпл: пе-ше струку Мx.
Акузатив

МНОЖИНе

4.14. У овом падежу јавља се наставак -е, али и -и, ако облик с овим другим
наставком не сматрамо резултатом синкретизма множинских падежа Н=A=B
(Ивић 1994:222). Иначе неки аутори (Стевановић 1950: 106 и Р. Симић
1972:237—238) морфему -и сматрају континуантом старог наставка -bt или -u.

Углавном у централном и јужном делу испитиване територије (в. карту бр. 1)

јавља се аналошка палатализација велара испред вокала -е, што није случају го
ворима централне Шумадије (Реметић 1985:230). Ове промене нема ни у говору
Галипољских Срба, где се -к-, -г-, -х- чувају и испред -и у Нпл. (Ивић 1994: 174). И
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ми смо забележили неколико примера без палатализације (печењаки Ку, прслуки
Ск и патили су унуки Лу). Аналошка палатализација у Апл, јавља се у говору Ба
натских Хера (Ивић 1958:335), у источном делу К-Р дијалекта Крагујевачке Ле
пенице (Вукићевић 1995:143) и по речима Ивића она представља изразиту одли
ку К-Р и многих С-В говора (Ивић ... 1977:23).
а) Углавном је највише примера за промену -к- у -ц-

даривала сам барјаце ВД, узму барјаце К, носу барјаце Бд, оне баcамаце
угодио Кр, па уз басанце носим Бд, да мало растури оне буpумце А, ударили смо
ваљце Ло, они бацуту те војнице Ло, деснаце Ло, за диреце Др, сејали смо и дулеце
ДД, ћути, шта тражиш дулеце С, он кука за дулеце С, моји другови имау синове,
ђаце, децу ДД, кат су ђаце оне побили Др, били су онда ђаце С, везлајастуце III,
пунимо јастуце А, што је кожуце ове правио Гр, артиљерци појашили леваце, а
деснаци само бију, оне деснаце Ло, ја струго некемертецеза кућу К, кад иматете
момце Гр, у навиљце А, у навтљце МО, дај ми обојце МО, има неке ожиљце на ср
цу Ба, правио ове длуце за кућу МО, носили смо опанце А, носи опанце МО, опан
це смо носили Бд, мећали на те оџаце А, сечем оџаце МО, отего папце Др, правиш
неке поскурнице Гл ове сандуце да пакуеш К, поређали сандуце Ко, у те сандуце
Мx, видимо наше сељаце Др Ло, трећачило се у трећаце Гр, скупи се у трећđце
Др, и посе у трећаце метемо снопове Ло, ка су истеравали Турце Бд, ту дочека
Турце Ло, и Турце стерау у град Ло, он је убиво Турце Ло, обуко сам једне унтруце
Го, кисело млеко у чанце С, мешамо чварце А, чувамо чварце за сапун Го, напра

ву чунце А, држи иаце А, купимо у џаце А, имаш шиљце гвојздене А, метеш посе
танке мотке и те шиљце А.
б) Само је неколико примера за промену -г-у-з- и -х- у -c-

извади срце и бубрезе А, онда смо сви носили кожусе А, шио кожу се 5%
Рб, бациш орасе МО.
в) У осталим пунктовима, а и у понеком од раније наведених (Гл МОС), не
долази до аналошке палатализације:

носили барјаке Вн, киту барјаке Вл, почистила басамакеУ, гледала у боле
снике Ду, поп скупи ђаке Гл, најастуке МО, гледајунаке Вл, за коњанике Бд, за
момке Гн, имали смо опанке Бд, опанке обува ЛГП Ра, купили опанке Кч, напра
вили опанке Кч, у оне опанке Гн, носила сам опанке грађене РД, кожне опанке ку
пишСк, пушто раденике Кч, дотерали трећаке Кч, посто стоји у трећаке Вн Др,
веже у трећаке ВК Ра СМ, побили Турке МО, воли чварке СМ, држу џаке С, она
имала неке бисаге В, има оне бисаге Др.
г) Наставак -е забележен је и код именице гост која се мењала по ј-промени:

за гдсте В, у госте ВО, долази у гдсте код мене Вр, кад гдсте служим ВД,
а он је гдсте покупио Др.
д) Овај наставак срећемо и код осталих именица о- и јо-промене с прошире
њем и без њега:
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đмове Ло Се, атаре Лу, бикове Ба Кр, бркове Гл Ос, бројеве ВД, вепрове
МО, вицеве Лг, воздве Ло, волдве A Гл Гр Др С, волове Бд, врове А, гасове Гр, гд
лубе Ск, градове А, гуњеве МО, дарове Ос, а ја мојим деди дам дизгине Ло, дизги
не С, у дугове Ву, другове МО, зечеве А, има ко зупце Ск, калупе ОсУ, клинове А,

кључеве ЛоМО, кожуве ЈРб2x, кошеве АДр, за кракове А, кумове ВД, лекове
Мx, лекове Бд В МО, не носим наочаре Ба, пањеве Гр, парове Р, петлове Мx, у
плекове Ба С, у плекове Бд, на послове ДД КС, прагове Бд С, клали праце МО,
опраси праце К, чувала праце Го, прашкове Бд МК, путеве Гл, радове Гр, ручкове
АС, свекрдве Рд, синове АДД МО Се, сметове Ву, снопове Бд Ву, снопове ВД Гл
Кр ЛоМО С Се, на сплавове Ло, на спратове Гр, станове А, стандве Ло, стогове
К, столове Гл, струкове МО, судове Бд ВДП Су, топове Др Ло, на точкове Др С,
ћилиме А Ба Гр, ћилиме ВД, клечаш ћилимове МО, у ћошкове ВД, у ћупове А МК,
цветове Гл, у чинове Бд, иакове А Др МК, накове Гр КУ, у шанчеве Ло, штапове
МО, штофове Гл,
4.15. Акузатив плурала на -и срећемо:
а) код именице гост у синтагмама у гости / за гости:

у гости Бд МОУ, ја идем сам у гости С, иду у гости Р, ма ишом отац код

ње у гости Лг, ми идемо свуд редом ди имамо у гости — у гости Рд, ишло се у го
сти Би, ја сам ишоу гдсти Вр, отишла у гости и не да дође Ду, кад оћу ја за гдсти
овако нешто Ла;
б) код исте именице али без предлога:

дочекаеш гдсти Вр, ретко куј да има гдсти Ос, имамо и ми гдсти Ла, имали
су гдстиВД, остаим гдсти Ла, остави ја послужавник и све гдсти У, ја послужу
ем гости У.

Ареал ове појаве одредио је Реметић (1985:230). Од говора блиских нашој

зони јавља се у централној Шумадији (Реметић 1985:230), у говору Биограчића
(Ивић 1978:157) и Банатских Хера (Ивић 1958:335).
в) Код осталих именица у функцији директног објекта:

на барјаци Руд, дотеро волдви У, и он имао бубрези (болесни) ЈМ, доно му
гдлуби Ск, за дарови М., има девери Ск, артиљерци појашили леваце, а деснаци са
мо бију Ло, имали смо неки косири Би, кад има крајници Ву, да сејемо кромпири
Лу, ткали крпарци П, на Младенци сарањен Гл, мете на ногари (скела) МПУ, узо
обојци неки Ск, за опанци П, за Оци МК, ceало се на оџаци МК, мету међ прсти
Бд, а ја не памтим ти ратови Мх опет оставили ти Цвети Ву, предржава се и те
Цвети Ву, на Цвети МК Мх, напуну се џаци ВД, па ни покраду наци С, ткала сам
џаци Мx, метем у џаци У,
г) код осталих именица у функцији општег падежа:
пе-шес назимићи С, o(д) телићи Р, брес прсти Су;
доносимо збурићи Кр, с волдви Р, са дулеци Су, лонци с они дупићи Су,
свадба с коњи Ш, закачи се с они ланци Су, ради са новци Вн, с пилићи Су, сас при
јатељи Мx, са српови Т, са телићи Р, са трбуси Бд,
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на дувари Р, пешкири на коњи, венци на коњи Ш, на ногари (шпоретстоји)
МК, на чаршави се виду У, донесемо воду у бурићи Кр, у Јајинци Т, и отиднем у
опанци там Лг, нећу да износите месо, вино, ракију по буџаци С, по паркови МО,
по шанчеви ВО.

Датив,

инструментал и локатив множине

4. 16. У овим падежима знатно је чешћи наставак -има од-ма, али треба на
поменути да Лпл. може бити изједначен с Гпл. (о овоме ће бити речи у посебној
студији посвећеној синтакси ових говора).

а) Дил. дао ађутантима Бд, јавља се гостима ВД, свирали гостима Ос, ми
смо се радовали тим благим дановима Лу, однела деверима Вн, дајзетовима Др.
дај јагањцима А, јаља се кумовима ВД, дај кумовима Се, даривали смо људима
ДД, даривали смо људима ВД, дар људима РУ, давали млиновима А, мужевима
ВО, ослободиоцима Ба, дамо пилићима Су, дозволили поповима Ву, носили ра
њеницима П, па сам дала свекровима кошуљу Ла, да свирачима МО, синовима
МПС, синовима сам праила свадбе Ос, праио он и синовима свадбу Ос, плаћа Ци
ганима М, дотеро џандарима Ли, да заповедам шегртима Ко,
б) Ипл.: копамо ашовима Ву Су, збалонима У, за барјацима Вн, збурићима
Бд, с вековима Ли, с вековима Ву, подрљачимо га воловима РД, радила волдвима
B, с воловима Бд СМ, са воловима Др Лу ССе, са гостима Бд, здрави се са свима
гостима Ла, није био са гостима Мx, Чесмица — по тој чесми која је окружена
грабовима У, јури за девојчићима ВД, са дулецима Ла, са руским ђацима ВО, са
зубима Ли, па све зубима то рецкамо Мx, с јагањцима Др, са комунистима Ли, и
тако смо се бавили коњима Се, вукли коњима ВО, коњима дођеду Ку, ореш коњи
ма Ву, подрљачимо га коњима Рд, с коњима А Бд Лу Мл МО ПСу, упантио сам
вршидбу и с коњима Би, он с коњима оре Го, са коњима А. Бд В Гр Др С, радили
смо са коњима ВО, међу тима људима Ло, са маљевима Др, са митраљезима К,
под Немцима Гр, са орасима МО, солимо орасима Су, ложила се пањевима А, с
партизанима М., с тим пилићима А, квочка с пилићима Се, са пилићима МК, c

плуговима Кр, са поођанима Бд, са прасићима В, крмаче са працима МК, с праци
ма Се, са пријатељима Бд, с рукавима Мx, са Србима ДД, срповима Ли, ми смо
жњели срповима ЛоМК, са старешинама Ли, са трбусима Бд, све џаковима но
сили ДД, баца се џацима Мx;
в) Лпл. на ваљцима Др, по вашарима Бд, у Доловима Бд, ударила га по зу
бима Ск, по зубима СМУ, у Јајинцима Т, у тим клетима А, у Коларима П, на ко

лечкима К, доносило се на коњима А, на коњима Бд С, у тим крајевима А, по куку
рузима Бд, по ладовима Др, у ладовима се седи А, ишо по лекарима Ла, по мана
стирима Мx, у неким потоцима Кр, по путовима А, у пуцићима ДД, по ратови
ма С, у ратовима Бд, на оним роговима Су, оне направу мету сатовима ВО, по
сокацима Бд, по срезовима Кр, по таванима А, по таванима Бд, иде по терени
ма Се, на точковима ВД, на ћошковима А;
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г) Наставак -ма забележили смо само у Д и Ипл. и то код ограниченог броја
лексема (волома, коњма, људма):

дâем коњма зоб Ло, штета што су узели људма имање Ву, још узеше и људ
ма имање Ку, улазили људма у куће М., само дали људма што га скидали РД;
са волома Ли, волома смо орали Ли, радило се волома Ли, коњма смо рали
ли Ли, с коњма Кр СМ.
д) У по једном примеру забележили смо наставак -ама у Ипл, с Циганама
Ву и -им мого да ме носи у зубим МО у Лпл.
У говорима централне Шумадије стање је као у стандарду, једино се наста
вак -ма јавља код именице људма (Реметић 1985:230-231), а -им, не као у нашем

примеру, већ у називима махала изведених од презимена као нпр. у Пантелпћим
(Реметић 1985:231). У говору Банатских Хера у ДИпл. именица м. и ср. р. јављају

се наставци -има и-ма, овај други само код именица волдма, с коњма, људма: сас
колма. Наставак -ама, за разлику од стања у нашим говорима, забележен је само у

једној именици м. р., јавља се код неких именица ср. р. у Д и Ипл. (Ивић
1958:334). У говорима Биограчића (Ивић 1978:155) у ДИЛпл. именица м. р. ре
довно се јавља наставак -има. У говору Галипољских Срба чак и именице м. и ср.

р. у Д и Ипл. имају наставак -ама. Наставак -ма везан је за именице јудма; за
вратма, а -има за именице ј-промене (Ивић 1994: 162).
Особености појединих именица и група именица м. p.
4.17. У сг. именица м. р. јавља се формант -ин:

а) код етника: Бугарин КОс Ш, Врбовчанин П, Голдпчанин ДД, Голопчанин
Гр, Грчанин Гр, Јеврејин Вр, наш Кусачанин К, Липљанина Ли, Малопаљанин
МП, Србин ДД Др Ку Ла Лу Мx Ос, Србина КОс, заједног Немца сто Србина Ли,
Србину Ку, ТурчинУ, да бију Турчина Ли, три је убио Турчина РД, Циганин Др МК
МП С, Циганина КП, знаш Калеу Циганина МП, Циганине СМ, Циганином Вн,
Цинцарин Вн,

б) код nomina agentis: берберин В Го Ли Р, код берберина В, касапин УШ,
касапина У, касапину У, чобанин ВД Вн Др Ла Ли Лу МК Рд У, имали и чобанина
В Вн, чобанине СМ.
Наставак -ин не јавља се:

в) код неких именица у једнини (ретко): измакне Бугара сас положаја Ло,
Друговчан Мx, нисам душман никим Го, душман Ла;
г) код етника у множини: Бачвани Мx, Биновчани Ла, Брестовичани Ла, да
помогнемо Бугаре Ло, Бугари Лг Ло РУ, Кусачани А, Липљани Ку Ли, Лозовича
ни ДД, били су око шеснајс које Лозовичана које Сарабрчана затворени ту Ло,
има и Паланчани Мx, Радинчани Рд, Сарабрчани ДД, Селевчани Мx, Сеоњани
Ла, сви смо Срби Др, дизиђу Срби Ос, Срби Ку Ла Лг Ли МОРС, Срби Вн М МО,
Трновчани М, Удовчани Ла, Церјани Ли, Цигани А Ба Го Гр Др Кр Ку Ла Ли Ло
Лу Мx Ос РС Са Ш, неки црни народ Цигани, незна се шта је, неки дрити ДД
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д) код nomina agentis и других именица: касапи Ву, укућани ВД, хришћани
Др, чобани Ба Вн ВО Лг Лу С Са У.
Уклањање сингуларског форманта -ин одлика је првенствено војвођанских
говора, али и неких славонских који гравитирају Војводини (Реметић
1985:231-232, в. ареал ове појаве у фусноти 673).
4.18. Код именица на -лац углавном аналошки продире -о- & -л- у Нег. и
Гпл., али се ретко могу чути и примери с првим формантом:

а) жаок МК, жетаоцВД, жетеоц ДД засеок Ба ВО Лу, засеок Бд С, носи
оц Вр Су, повериоцТ, четрдесет милиона посетиоца било тад ВО, преводиоц Т.
раниоц Др, руководиоц А Лу, руководиоц Бд, мој отац је био таоц Лг,
б) жалац В, заселак Вр, старалац Т.
в) Именица босиљак забележена је само у овом облику, а потиљак и у обли
ку потиок:

босиљак Вн Ву МОСТ Ш, босиљка А (Овај облик забележен је и у говору
централне Шумадије: Реметић 1985:208, в. тамо ареал.);

у потиљак ВМК, али и потiок Се Ск.
4. 19. Именица дан чува стари неслоговни корен и стари наставак -е само у
прилогу за време подне:

од јутра до подне А, после подне Го Ло, посе подне Мx, до два сата поспод
не Ло, у подне спремимо Ос, у подне Са, посе подне ВД МО, али у Ву и од подене.
Комбинација старог корена с новим наставком -а, за разлику од стања у вој
вођанским говорима (Ивић ... 1997:34, Поповић 1968: 171; Б. Николић 1964:341),
у испитиваној зони забележена је само у једном пункту у имену црквеног празни
ка: од Васкрса до Петрбвдна и од Петрбвдна Ло.
У именима ових празника а и у осталим случајевима у корену се јавља во

кал -а- до Видовдана Ли, до Ђурђевдана В, од Ђурђевдана Ли, од Митровдана

Ли, око Спасовдана В, о Мидљдану В.
У множини најчешћи су облици без проширења, затим с проширењем и нај
зад деминутивне форме на -ци:

а) дана ВОГоДД Кр ЛгМ Са Т, дана Лг Са дане Би, дани Ли, данима Ли;
б) имало пуно данова кад нисмо имали шта да једемо Вр, шта је данови не
питај Р, данови Би Р, толики данови В, ови други данови радни Би, само рођени
данови праву Ву, она и данови зна и све У, дановима Лу;
в) пролазу ни данци Ли, рођени данци Ш, благи данци Ш.
У Гпл. јавља се наставак -а:

седела сам педана Са, пе-шездана ДД, седам дана М, за осам дана Лг, двајз

дана Т, четрeз дана ВО, месец дана ДД Лг, више од недељу дана Кр М. до пре го
дину дана ВО, има годину дана Го, од годину дана ДД, oд годин и по дана Т, не
колко дана ВО, пре неки дана Кр, недељу дана Лг, годину дана А, триј3 дана ора

ње Са; имало пуно данова кад нисмо имали шта да једемо Вр.
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За примере типа дан дана Ба ДД, дан дани Вр Ву МК Мx Ск Ш, даназ дани
Гл, даназ дани У, данас дани Ли Се може се помишљати да су облици старог Гпл.

или присвојних придева одређеног вида. Прво мишљење поткрепљује пример у
којем након прилога данас следи Гпл. на -а и партикула-на: рада сам и данас да
нана МО. Облици с јотованим сугласником корена и наставком -и указују да је

реч о присвојном придеву одређеног вида, како то уосталом констатује и РЈАЗУ
под одредницом дани и дањи. Ево неколико примера тога типа; и дан дањи ме
жао МО, и данас дањи МО, и данас дања А.
4.20. Поједине именице типа басамак, капак, сан јављају се с непостојаним

-а- и испред вокала: басамаци В, басамаци Кр, а ја таман се попела на басамаце
В, оне баcамацеугодио Кр, почистила басамакеУ, али баcамаци А, капаци (ша
раге) ВК, да му неко ицепа неки капаци М, капаци (на очима) Ли, капаци (део
прозора) Ш, али капци Ск, нисам имао сана ни ноћу ни дању Ло, то ми казао у са
ну да идем да ју кажем Лг, мен санови не ватаду Р.
4.2.1. Именица мозак није уопштила сугласник ку косим падежима, већ се
десио у једном примеру обрнут процес — глас г се појавио и у Нсг. поред уобича

јенијег к: мозак ВО Вy Лу ССе Ск, у мозак Бд ВМx; али мозаг Гр, мозга ДД, брез
мозга Се, из мозга Р, запалење мозга С, у мозгу Лу.

Из косих падежа продрло је с и у Нег. именице двизац: двисац Ли.
4.2.2. Именица Србин/Срби нема проширење -љ- које се јавља у Ш-В и С-В
говорима Баната, у Бачкој, али само у множини, и у Славонском Броду (према

Ивић ... 1997:40): Србин (сви пунктови), Срби Бд КС Су, наши Срби Ло, а они су
Срби ДД, прави Срби Ло, изјуру Србе Бд, Срби Бд, Срби ДД, јел, есте ви Срби Лу.
4.23. Код појединих именица дошло је до губљења гласах у финалној пози
цији, што је утицало на саму деклинацију.

Влах. Ова именица у Нег. и Гсг. има исти облик: неки Вла Ла П, од неког
Вла П. У Нпл. једино се чује Власи А Кр Ли М РУ, а у Гпл. Власију Се.
Грах. Ову именицу забележили смо само у једном пункту и то у Нег. сам
гра „дивљи грашак“ А.
Мах. Од ове именице забележили смо неколико примера у Асг. и један у

Гсг. у један ма Ко, било је у првима Ло, и у тама Ло, у тај ма П, изма е свекрва
омрзне Су.
Страх. Ова именица засведочена је већим бројем примера у Нег. и једним у

Гсг: стра Би, стра ме Кр ЛгМО СУ, стране П, ни мен стра ДД, и менто није
стра ништа Са, стра га било Бд, нека жена баје стра П, томе стра Гл, од стра је
црко Се. Забележен је и један пример са -в уместо-х: мен страв вата Мx. Ова име
ница може прећи у ж. р. амен била стра Вр, али и променити обликта страва Бд.
Орах: Највећу фонетску и творбену шароликост показује ова именица:
У НАсг. поред чешћих облика без финалног -x, забележили смо у једном
пункту и облик с аналошким -о (према типу дечко: дечка, Ивић... 1997:35) орб
Ск, али бра Ву Рб С, овај мој бра Су, дра Т, онај воли дра Са.
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У Гсг. исто тако имамо тројство облика: љуске од дра Ск, љуску од ораса
Су; од ораја Кр, са ораја У.
У Гпл, срећу се само облици с новијим елементом -ј- кору од драја Ск, од
драја СеУ; од ораји Ву.
У осталим падежима пл. доминирају форме са -c- opčicu A Bр Ву М Мx Ос

СкТУ, ту су ораси Кр, ораси Бд, с ораси М Су, са ораси Су, солимо орасима Су.
Једино се у Апл, среће и форма с аналошким -ј- бацаш орасе МО и драје Бд.
Сиромах: један сирома МО, сирома Ш, кој сирома Кр, сирома био А. Вн, тај

је био сирома ко сирће Се, ја сам чоек сирома P, не зна се ел сирома ел Газда Су,
умро, сирдма ВД, и правио све, сирома Гл, он доно, сирома ДД, из љуљке пао, си
pдма Кр, он није ни видо, сирома Ли.
Аналогијом према именици газда добили смо следећи облик: и добри и
pђави и газде и сирдме У.
У Нпл. чува се стари облик добијен другом палатализацијом: били смо си

ромаси Кр, ми смо били сиромаси људи Ло, сиромаси Кр Ли, сиромаси Р.
Забележили смо један пример с -к < -x и два с деминутивним формантом

-шак: у тога сиромака кућу Дракоје сиромашак С, нећу да играм до сиромашка С.
Врх: У НАсг. бележене су форме без -x, али с кратким и дугим силазним ак

центом: на вргоре МП, то м на врјезика стоји Лг, то ми је на врпамети Ву, на вр
камаре МК, на вр конка стои Ло, и закуца се на вртога А, идемо по врснега П, у вр
астала У; ту ома на вр нашег плаца Са, на врстола А, на вр реса Су.
Глас -x ређе се замењује с -ј и -к: на врју А, по врју А, на врку Гл.
Само у једном примеру имамо поновно васпостављање гласа -х под утица
јем стандардног језика: лети гор по врх дрвећа Ли.
Кожух: У НАсг. забележени су облици без гласа -x: кожу Ба В Ли МК, уви
јемо у кожу. А, да скине кожу. А, метемо кожу Су.
У Апл, јавља се аналошко-с испред-e: носили кожусе А, шио кожусе 5%
Рб, али и -в кожуве шио 2х Рб.

Очух. Ова именица је забележена без -x, али и с гласом -в дчу МК, мој дчу Т,
код дчуа Т, али и дчув МК Т, дчува МК, од очува П.
Пазух. И ову именицу смо забележили без-ху Асг. пот пазу Б, пот пазу В.
Трбух: У три примера није забележено ни-х ни остали гласови којима се он

замењује: боли га трбу Го, трбу С, убола Милицу у трбуа Ш.
4.2.4. Именице страног порекла с нултом морфемом и кореном на самогла
сник јављају се и без -в и с њим:
a) биро рада Су, сакб ДД Др, прикб Т;
б) преко бирбв рада Т, саков ДД Сe.
4.25. Финално -л углавном изостаје код већине примера:

a) во Лг Лу Ш, до Ли, ђаво Бд Вр ДД, ђаво био Вн, ђаво и по Би Ш, кото В,
пепо А Се, онај пето Гл МК Су, онај пепо МО, тај пето Гл С, пето Са, посо Лг, те
шка посо Ву, расо Се, расбВД Вн Гл Т, сто ДД Лг Ск.
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б) Глас -л забележен је једино у именици ђавол и то само у Вн Ш.
в) Именица орао не јавља се никад с множинским проширењем -ов-, као
што је то случају неким говорима (Ивић ... 1997:39–40), већ има следеће ликове:

брао В (одговор добијен на питање); бели дро Р, ми смо ко бро на мору Ло; бели
дрло Р.
4.26. Наставак -и у НАсг., за разлику од стања у банатским говорима Ш-В
типа, где је он знатно чешћи (Ивић... 1997:32-34), јавља се само у двема лексема
ма: седми јули АВр, за четврти јули Т, јуни ВД, али и јун В.
4.27. Именица Христос у Нег, јавља се с грчким формантом -og, којим се у

грчком језику, између осталог, творе и именице мушког рода: Христос Вн ДД,

Исус Христос С, Христо се роди Вн ДДЛи, Кристо се роди А Бд Се III, Кристос
ускрс А, Кристос васкрс Ш., али за Исуса Криста С.

4.28. Именице страног порекла типа багериста МК, багериста Су, еконо
листа Ло, комуниста Лг Р Рд Се Т, комуниста ВОЛо, тракториста Су; он је
био геодета Ко у Нег. увек се завршавају на -а, а у Нпл. на -и, а не на -е, демокра
ти Гл, комунисти ДД Др Ку Лг Ли Ло Ос, комунисти Ба Кр Ло Лу.
4.29. Лексемом поп означено је свештено лице српске православне цркве,
али и завршни сноп жита у крстинама. Реч попа односи се само на свештено лице.

a) Прва је знатно чешћа и деклинира се по обрасцу именица м. p.:
поп Бд ВВДВО Вр Ву Гл ДДЈКо Кр Ла Ли ЛоМК МОМП Мx Ос ПР Рд С
Се Ск СуУ Ш, и ту поп држи књигу Гл, поп чита ни Гл, поп пева песме Гл, поп те
венча Ко, шта ће ми поп Кр, питаји поп Мx, наш је поп млад Мx; поп смо га звали

— тај сноп Су;
Гсг. кот попа ВЈ МК Мx Ос П, овога попа деда Лу, два попа Ос, кот попа А
ДД, узо од попа паре Вр,

Асг.: а он има унука попа Лу, ти би био за попа ВО, ја мрзо сам попа Гл, ајда
доведемо попа Кр, попа је волео Кр, да даруеш попа Р, они доведеду попа У, попа
не поштују ДД, имамо попа МО,
Дcr.: јавиш попу Кр, то сам ја причала попу М., треба попу паре П, пише он
попу Вр,
Исг: с попом Ко, седи с попом Кр, идеду за попом У,
Нпл. попови У.

б) Друга је ређа и деклинира се по обрасцу именица ж. р.: попа Вн Др Ку
МОР Ск, а попа погоди џандамерију Вр, ето ти га попа Кр,
Дег.: даш поти Вн, јавиш попи Ли;
Асг. зовну попу Вр,
Исг., с потом Го ДД
О ареалу и старини форме попа в. Ивић ... 1997:31, нап. 388.

За разлику од именица поп и попа именица деда, скоро без изузетка, мења
се по а-деклинацији:
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Нcr.: деда Бд ВВД Вн Вр Гл ДД ККр Ли МОР РДС Са Ск Су ТУШ, мој де

да Би ДД Ла ССа Су Т, тај деда Ву, његов деда Гр, наш деда Се, деда ме теро да
чувам свиње Ос, парадеда Бд, тај њин парадеда Ос, парадеда Ло СУ, чукундеда
Бд, чукундеда Бд, чукун деда Ло, чукундеда У,
Гсг.: код мојега деде Се;
Дcг. дао деди Бд Гл ДД Мx Ск, прадеди Ђорђу ДД, чукундеди ДД
Асг.: деду Бд МО, пољубимо деду В, и били Брану, твога деду ДД, овог деду
Ко, а он виче деду Лг, имала сам деду Ли, имам ја деду Ск, за његовог парадеду Мx;
Вег.: ју, дедо ДД, е, мој дедо МО ПС, дедо, немо да орешВО, дедо, како ти
-

се допада унука Кр, ладно ти, дедо Ла, дедо, шта га мрзиш Ла, држ, дедо, дизгине
Ло, бато и ти дедо, имам нешто да ви се пожалим Ло, па како, реко, бре, дедо, они
нису погулили ноге Ли, ајде, дедо, причај ни П С,
али и: деда, па па Бд, деда, шта си ми купио Ск.
У множини смо само у три пункта забележили ову именицу с проширењем
-ов-: дедови А Бд, са дедови Вн.
Поред уобичајених облика на -а у два пункта забележени су и ови примери:

дед ми је Су, прадед ДД, чукун дед ДД, уп. и прави вођ, али вођу Ли.
4.30. Мушки хипокористици и лична имена типа Јова деклинирају се као
Именице ж. p. a-ocнове, што се слаже са стањем у кановачким (космајским и ко
лубарским) селима централне Шумадије (Реметић 1985:233);

Нег: Аца МП, Блажа Ву ДД Бога Ло, Божа Р. Бора ГоДр Т. кад је умро
онај Вида Т, Власта Лг, Воја М., Гавра ДД, Гила (од Глигорије) Ло, Драга Ко Т,
Ђема Брђанин Р, дије Ђема обешен Р. Ђока Ло, Жива М, Жика Ко С. Жила Т.
Жица ГоМ, Јера Т, Јова ВН ККо Ла Ли Са Ш, Лала Го, Лека Лг С, Леса ДД, Љуба
Вн Са, Мија ДД, Мика ВОЛо Т, ово Мира узо М, Мића Са, Нега Се, Пера Вн Лу.
мој Раја ГоДД Са, Раса (од Мирослав) Са, Света Т, Стева Ло, Стоја Ло, Тана Т,
Тома Ли, Фрања ДД Ли, Чеда ВН Мx, уп. и Шваба Го, не може баба да више ради
ВО, кажи да је бата затворен Ло, дека МК, деша (девер) В, биа В, а би а неће д
отвори врата С, мој биа Т, теча Ли Р Ск, ћата Т.
Гсг.: там на Впте Новаковића дуту С, Владе Јеличића Го, Ђуре Сретенови
ћа ћерка ДД, онога Јешећерка С, од Јове С, код Јоце Лг, код Леке С. Мате Јован
чинога млин Р., у Мпће Го, Томе Даниловог Т, његова бие мати Гл,
Дег.: Божи Веселиновићу Т, ја кажем Бори Го, кажи Леки Лг, а ја кажем
Мики Се, па кажем Този Др, кажи ти таји Вр,
Асг.: да викнем Богу Ло, повео Божу Лг, што није убио Драгу Вр, зовне Ђо
ку Ло, знаш Јову Ко, а Јоцу имала човека Лг, за овога Јоцу Лг, за тога Љубу Гр, Ми

ку Т, знам Илију и Перу Лг, викнем Перу и Скобаља ЛГ, Стеву Ло, Тану Т, деку
МП, да врне Швабу натраг Т;
Всг: Ацо синко МП, ју, реко, Брано, немој Мx, Дајо Лг, Драго сине Др, бре,
Драго Лг, ово је твоа нишка, Драго С, Жико ВД Кo, Жико, губиш поверење С. Жи

цо М, Зеко К, Јово дете Ла Са Ш, ју, црни Кеко Лг, Лало, пусти ме Р, сине Мако
ВО, што, Мико, не побегнеш Лг, Мико, колико беше Ло, виче га: Миро, Миро, да
изиђе, а он у кућу па ћути М, Миро, што си узоМ, Мићо, немо тако да радиш А,
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Мићо синко Ла, што не дође, Мићо, да закољемо Сa, Möмо Гл, што ниси седео,
Момо, овам Кр, Нешо Са, Перо Бд, причај Рајо С., Томо Ли; бабо Р, како си, бато

(свекар) Ла, бато и ти дедо, имам нешто да ви се пожалим Ло, е, мој бато ЛоМ,
бато (девер) МxР, свекра вичем бацо или бато, а девера дешо Ск, узи, деко Бд,

ајде, реко, дешо Гр Мx, ести, каже, дешо Ло, збогом, дако Кр, био В Вр Гл С, ја
сам викала бца бцо Мx, па, зове се код нас био, већином то је старо било оцо Мx,
ди беше, био С, море, био Т, еј, течо Ла Р, у бре, ујо Вр, шта је, чико Р, чико Ш;
Именица Шваба у Н(А)пл. редовно је са -е, осим у два случаја када смо за

бележили наставак -и с проширењем и без њега: Швабе Лг Т, Швабови Лг, кат су
Шваби наишле А.

4.3.1. Забележили смо и три именице с краткосилазним акцентом: Дода,
Жика, Тита/Тито. Ова последња деклинира се по обрасцу именица ж. и м. p.,
што је слично стању у говорима централне Шумадије (Реметић 1985:233 и 235).
а) Нег.:Tüта Вн Др Ла, Тита је био човек Вр, тај Тита Ву, беше Тита ДД,
сат ка Тита умре ДД, живео Тита Др, а што је се Тита задужио Др, дошо Тита
Ла, узо Тата Ла, а Тита и дао власЛо, а Тита гледа у краљицу Марију Ло, да по
могне наш друг Тита У, Жика Вн Ло. Ск, ајде, Жика, довиђења Ск,
Гег: о Тите Бд, лично би ишао ко Тите да те тужим Ло,
Асг.: Шта, реко, ви чувате — Титу ДД, Ма Титу никад нисам ни чула ДД, на
Титу К, мрзео Титу Лa, a елистина д имаш Титу (слику) Ло, ти си мога Титу дао
ЛО, по(д) Титу Ла; ја знам Доду С,
Дcг: ел знаш ти да Тити није место у твое собе Ло,
Лсг. о Тити Лг,

Исг. ми смо по(д) Татом проживели Вр, по(д) Титом Бд Ра СМ;
б) Нег.: Tüто ДД Кy Лг Ра, каки Тито био ДД, није то тај Тито Ку, друг Ти
то Ку,

Гст.: пре Тита Ла;
Асг. кукаду на Тита Вр, пцују Тита Вр, гледао на друга Тита Ку;
Дcг: знао сам само владару Титу да служим К, кажи Титу П.
4.32. Именица ујак јавља се у наведеном облику, али и са суфиксима -ка и
-ац. У грађи се нашао само један пример од хипокористичне форме уја:
а) ујак В. Ли С, код ујака В, ујаку Ку, са ујаком С,
б) ујка Р Ш, да си ујку саранила Ко, ујка Р, од ујке МП,

в) мојујац Вр Лг, брат од ујца Ли, од ујца рођеног Вр, браћа од ујца Р, кодуј
ца Вн, сестра од ујца Ос, имала сам једнога ујца М.
г) у бре, ујо Вр.
Иако немамо грађу из свих пунктова, ипак можемо констатовати да су фор
ме с -ац чешће у моравским селима.
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4.3.3. Светац који се слави 16. новембра именован је именицом у женском и
мушком роду, али ваља напоменути да је први случај знатно чешћи:

а) Нег. сад кад је Ђурђица ја не знам С,
Гсг. од Задушне недеље до Ђурђице Вр,
Асг., славио Ђурђицу Вр, на Ђурђицу отишо у војску Вр, нисам ишла на
Ђурђицу, нисам на Ђурђевдан Лу;
б) јесењи Ђурђиц С, славу Ђурђица ВД.
4.34. И мушко име Александар може да има и наставке а-промене:

a) одржали су говор Степа, па одржо престолонаследник Александра Ло,
ово што сам казо да је рањен Александра био Ло, Александрије била пребијена
једна нога Ло, донели Александру Ло,
б) имам слику краља Александра Ло.
4.35. Вишесложна имена, обично грчког порекла, у Нег. завршавају се на
-ије и -ија. Први тип је нешто чешћи и мења се по обрасцу именица м. p., а други
је ређи и деклинира се као именице ж. p. a-ocнове:

а) Нег. Аксентије Тодоровић Ло, свети Алимпије Ск, свети Анастаћие Ли,
Арсеније Ј, Атанасије Јозић Го, Василије Вн, деда-Вићентије био Гл, Димитрије
Ло Т, Захарије Су, Милентије С, Милентије му име С, Танасије Мегић ДД, Тана
сије Т,

ГАсг. и славим светога Јелесија Бд, од оца Милентија П,
Дcг. кажем ја Димитрију Ло, Теодосију дао имање ДД
б) Нег. Алимпија Вр, и дође свети Лемпија У, Вратоломија Бд, Димитрија
Кр, Зарија Мx, неки Милентија Лу, а тражите Милентија Талијана унук С. Тана
сија Ду;

Асг. слави Алимпију Вр.
Иако не располажемо грађом из сваког пункта, ипак можемо констатовати
да се примери са суфиксом -ије могу срести на целој територији, а они с -ија
углавном изостају у моравским селима. И у говорима централне Шумадије (Ре
метић 1985:236-237) и Драгачева (Ђукановић 1995:128) чешћи су примери на

-ије. Именице на -ија преовлађују у Банату (Ивић... 1997:30), у Срему (Б. Нико
лић 1964:342), у Бачкој (Поповић 1968: 173), у Поцерини (Московљевић

1928:IV), у Мачви (Б. Николић 1966:202), у Колубари (Б. Николић 1969:46).
4.36. Мушка имена на -оје ретко кад прилазе именицама а-промене:

а) НВсг. Благоје ВОЈУ, Büдое Лг, Милоје ВНТ, Радое Вн, Спасое Лг, Спа
соје Ду, Станоје Вн Ли Т, еј, БлагојеУ, а оћеш ти, газда-Милоје, да платиш то В,
на тога Благоја
Асг. ми се окренемо
} Милосављевића МО,
} ВО, за Благоја
р
5

б) Милоја Ло, чика-Станоја Ву, Станоја Ло.
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У Банату (Ивић... 1997:30), Бачкој (Поповић 1968: 173), Срему (Б. Николић
1964:342) и у Мачви (Б. Николић 1966:202) мушка имена на -оје прешла су у
a-деклинацију.
4.37. И имена типа Андреја/Андреј деклинирају се по обрасцу именица жен
ског рода, што је чешће и мушког, што је ређе:

а) Нег. Андреа се родио Бд, свети Андреја Ск, свети Пантелеа Ву,
Асг. славимо светог Пантелеју Вн,

б) Андреј Бд.
4.38. Имена типа Миливоје/Миливој у Нег., као што видимо, могу се завр
шавати на -е или на нулту морфему. Први тип је чешћи:

а) Боривоје ВОТ, Крстивоје Т, Миливоје Вр Ј Лг,
б) Миливој В, та Миливој Лг.
4.39. Име једног од старозаветних пророка завршава се на нулту морфему,

а не на -ија: Језекиљ, како ли С, ал поштују некога Језекиља С.
4.40. Мушки хипокористици и имена типа Раде, Миланче у косим падежи
ма и облицима присвојних придева имају проширење -т-

а) мога Банета В, Ванета ДД за Динета С, Жилета Пајића С, са овога Жи
лета С, овог нашега Милета Ли, с Милета Вн, онога Радета бтац Гр, мог Раде
та Мx, Селета ДД, онога Целета С,
Болету сам дала Вн, ја дам Радету паре Лу, па што дајеш Радету Лу;
Банетов Лг, Болетова Ш, Колетов син Ш, Лалетова жена Лг, Милетово

га таста мати Ли, дије ова Селетова кућа ДД:
б) код Бранчета ДД, пита ме Дракчета Ратковога Миланка ДД за Милан
чета Гр, од Миланчета Др.
Међутим, имена типа Ђорђе и Ђурђе немају проширење: дам Ђорђу ДД,

слави светог Ђурђа М.
4.41. Именице хлеб и луку НАсг. имају суплетивне облике, при чему су ови
под а најчешћи:

а) Нег.: леба ВВД Ву Др Лг МК Рд СуУ Ш, бели леба Гн, један леба A, леп

леба ВД, леба лепГо, леп је леба био С, онајлеба Др, понајлеба оваки Ко, она ле
ба Гн, та леба се пече ВО, кат се пече леба Ли, ту се пече леба МО, пече се леба
Мx, ту се пеко леба А, пеко се леба МО, испече се леба Кр, није печен добро леба
Кр, тај леба Ку Мл Ш., кукурузни леба ДД, пшенични леба ДД, оволики леба Мx,
друкше је леба од ње Мх, само о теста леба Мx, пет иљада леба М., скуп леба М,
више проја него леба Ос, слађи леба Ос, кам, Гино, леба С, мете се леба ВН К Ск,
треба леба да сумеси Гл, замесимо леба, па леба крене У, и тај леба нарасте ово
лики велики У;
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лука Ба Вн Ву Кр Ла МК МОРд ССе СкТУШ, бели лука ВДР Рд У, бели и
црни лука Гн, црвени лука Ли, црни лука ВД У, онај лука црни Ла, лука се пржи
Су, и лука се прска Се;
Асг.: треба да месим леба ВКВл С, треба да месиш леба Гл, месимо леба
МО, леба је месила Мx, нисам леба месила Ск, месили смо леба Кр, замесимо ле
ба У, да размеси леба С, умеси леба Гн Т, кад умесимо леба В, леп леба умесу Бд,

метеш леба или проју МО, метемо тајлеба У, мећала сам леба у фуруну У, кат сам
слагала леба у вуруну У, печем леба МО Ск, печеш леба КМx, пече леба Мx, да
печемо леба Кч П, печу леба Се, пекли леба Су, зна и далеба баци у фуруну Гр, да
не бацаш леба С, дати поп да вино и леба Ск, донела неки леба Бд, па однесем ле
ба Кр, купују сви леба Мл, леба купуе кад оће Гл, нећемо ни бели леба Го, поди
гли леба Кр, поје и торбу и леба ВО, мора да пољубита леба А, сечеш леба Ј, тра
жу леба ДД, не да леба Се; за леба ВуКо Кч, дотрчим за леба Кр, ми немамо паре
за леба Р, идем за следовање, за леба С, замесим за леба У, по пет на леба Ку, ма
же на леба Ло, зрно пуно са леба Р, са леба Ш, у леба Шево да ти се кунем у тале
ба Ло, имало све и леба и узлеба ГоМ, доносијом леба и узлеба МО, носиш леба
и уз леба Се;
бодемо лука МК, држи лука, кромпир А, исекла паприку, исекла лука Ко,
испржимо лука Ш, продајеш лука Лу, садила лука Т, сеемо лука Го, лука сеемо
Су, да сејемо лука црни МП, сејемо та лука Мх, сејемо лука Са, сејали смо бели
лука, црни лука Се, посееш лука Са, посејала сам там бели лука, црни лука, гра
шак У, чупа лука Са У; леја за лука Ла, у лука Ск,
Гсг., биће леба К, врло је слабо ималолеба ВО, није било леба ВО, нема ле
ба Го Ку, немамо леба Лг, пре сам била жудна леба толико да јем Ос, комат леба
Кр, парче леба С, умесим четир-пет леба Кр, по четир-пет леба Су, леба ми У, ту
ри парчићи од леба Го, меси колачи од леба У, дошло је до леба Гл,
б) Нег.: леб ВРд У, врућ леб ДД, леп Ш; лук црни Ск,
Асг.: узмемо леб У, немамо леб У, како сам ја мећала лебу фуруну У, и нећу
да носим леп С, лук да посејеш Ск,
в) Нег.: лебац Др Ј Кч Ра СМ, леплебац Рб, да л се пече лебац К, и био је сла
дак лебац К; лукац Лу.
Ови суплетивни облици познати су и говорима централне Шумадије (Реме
тић 1985:237), Банатских Хера (Ивић 1958:335 и 347), Галипољским Србима
(Ивић 1994: 183—184), а и другим источнијим српским говорима (Ивић ... 1997:39
и нап. 394). У говору Батовца (мој материјал) забележили смо бели лукац лука,
али месили леба, заклопимо леба, она ти да онај леба.
4.42. И именица сир има сличну судбину као и претходне две:

а) Нег. сира ВнКо Кр Ла РдШ, онај сира Ву, тај сира Ку Р, а знаш каки сира
Ло, леп је сира и от козе Ло, носио се сира на њиву Гр, прави се сира П,
Асг. и залијета сара Ш, па исечета сара МК, дајеш сира У, ту се мете или пр
жена јаја или сира ВО, мећа сара У, подливали сира Ос, претисне сира кат подлије
МК, притисне тај сира П, то је за сира Ла С, може и са сира РД, уваљам у сiра Се;
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Гст. кило сира Гл Ку, ја имам сира, ја дајем сира, они нећеy cupa M, сира
имамо за нашу кућу Се, сира смо имали У, баба извади сира У,
б) Нег. сир ВМО СУ, брзак сир Ра, тај сир Ко, леп сир С, мете се онај сир У;

Асг. имам леп сир У, у посту нема сир ДД, сир имало увек Ск, сир дамо Су,
носила сир Рб;
в) сирaц Вр:
г) Нег. сирење КС Са Су, сирење са паприком Ра, да ми је неко благо спре
ње Го, лепо сирење С,
Г(А)ст: кило сирење С, чабар сирења Го ДД, по кришку сириња Др.
Ове последње облике углавном су употребљавали најстарији информато
ри: у Гo (1897), у Са (1911), у Су (1912), у Др (1919) и сл.
Иако немамо грађу из свих пунктова, ипак можемо констатовати да се облик
сира јавља углавном на северу и југоистоку, а сирење/сириња на западу наше тери

торије. Облици средњег рода на -ње срећу се у космајском и јасеничком крају цен
тралне Шумадије (Реметић 1985:238), у Крушчици (Ивић 1958:334), у биогра
чићком селу Реснику (Ивић 1978:145) и код Галипољаца (Ивић 1994.187, сирње).
Облик сир чешћи је на северозападу, а сирaц само у Вр. У Батовцу (мој материјал)
облик сир знатно је чешћи од форме сирење. У Чумићу (М. Грковић 1967:114) и

Жабарима (Реметић 1986:535 и 543)јавља се само облик м. р. без суфикса сир.
И код именице зглоб забележили смо суфиксално проширење -ац: зглобац
Су. Проширење -ац (лебац, лукац, сирац, зглобац) на нашој територији простире
се од југозапада ка североистоку (в. карту бр. 2).
4.43. У нашој грађи именица новац забележена је само уједнини, за разлику

нпр. од банатских говора где су плуралске форме знатно чешће (П. Ивић ...
1997:41); да би имо новац Вр, да држишта новац МО, а нисмо имали идвац Ос, за
новац ил без новца Кр, имо сам ја доста новца К, да дођеш до новца Вр.
4.44. За разлику од стања у војвођанским говорима (Ивић... 1997:40—41), у
којима именица кукуруз у Г по правилу има множинске облике, ми смо у нашој
грађи у том падежу регистровали углавном сингуларске форме:

Гсг.: тражио кукуруза Бд, а они чекали искукуруза некога П, било је кукуру
за увек Ко, шаку кокуруза А, нису оне дебеле откукуруза Лу, кад је сезона кукуру
забрање Ск, проја откукуруза Ос, али и у пл. имала сам амбар кукуруза Т, колико
оне кукуруза добију Лу;

Нпл., а кукурузи још нису обрани Бд, а кокурузи све до пруге Лг, класали ку
курузи Су.
4.45. Именица очинци у РМС забележена је као плуралија тантум, а у нашој
грађи појављује се и у сингулару: очинци Ла, али и очињак А МК.
4.46. Поједини ојкoними мењају број или/и род:
Карловац: У Бд име овог града у Хрватској употребљава се у множини: за
Карловци.
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Ратари: Име овога села паланачке (смедеревске) општине у Гл се употре
бљава у једнини: имала сам јену бабу, ту у Ратару.
Пескови: Градивна именица песак у функцији микротопонима јавља се у
множини: Пескови = Рашанска бара Ли.
Колари: Овај ојкoним чува множину, али се срећу и једнинске форме: ко до
пола пута до Колара В, иc Колара Вр, исКоларе Ко, ту у Коларе живим Ко, али:
ближе ка Колару Вр.
Сaрaopци: Од овог ојкoнима могу се чути множинске и једнинске форме: ту

еспадало и Лозовик и Сараорци Ло, ишла сам у Сараорце Го, дидемо у Сараорце
Ло, дошла у Сарабрце она Са, Немци су у Сараорце, а он у шуму Лг, отерау у Са
рабрце Ло, једна удата ту у Сарабрце Са, ради у Сараорце Ск, Сaрaopце Ос, али у
Сарабрац Ба, доле био Сараорац Го, та синовац је у Сарабрац Лг, и Сарабрца би
ла Лo Ca.

Милошевац: Овај ојкoним има и множинске форме: Милошевци М, ја отид

нем у Милошевце Ло, дидемо у Милошевце Т, једна удата ту у Сарабрце, једна у
Милошевце Са, али један ми направио та споменик у Милошевац Са.
Радинац: Име овог села јавља се и у средњем роду: тако је настало Радинце
Pд, од ово садашње Радинце Рд, па сам отишла у Радинце Ш, али и у Радинац Рд Ш.
Шалинац: Код овог ојкoнима срећу се и множински облици: пребегне у
Шалинци Р, ја сам у Шалинце рођена Ш, из Шалинце Р.
Једрене. Као и у централној Шумадији (С. Реметић 1985:263) овај се ојко
ним мења по обрасцу именица м. p., али се срећу и облици по ј-промени ж. p.: д

иду на Едрен Ли, Једрен пао Ли, да ослободи Једрен Ли, запосели једрен Ли, кљу
чеви од Једрена Ли, кључеве од Једрена Ло, там ратовали на Једрену ДД, али ула
зио у Једрени Ло.
Ковиљ: Име овог бачког села употребљава се у с. р. и у Ковиље (ишли у ма
настир) Ла.
Иако већина ојкoнима на -е није употребљена с конгруенцијским индикато
ром, сврстали смо их у множинске форме. Да би требало бити опрезнији показују
сингуларски облици средњег рода типа Радинце, Ковиље.
Именице које мењају род
4.47. Неке именице м. р. прилазе именицама ж. p.:

изваду ни из апсе Ло, бицикла ВуКу Т, ете му бицикла ту Гл, понека бицикла
Гл, немој да гледаш него дижи бициклу да се бицикла не поломи Мx, нај (узми) би
циклу Мx, возим ја бициклу Мx, ја ти паднем са све бициклупа у тај канал Мx, да ми
да и бициклу да учим Мx, бициклу Ли, има бициклу Ву, бициклу и у њиву иде Гл, на
бициклу ВДЈ, купио бициклу МО, бицикле опраља М, ниј имало бицикле Ск, али и
бицикл Ву; бутка (бут) према шунка, плећка Се, гуња (гуњ) „део гардеробе“ ВО,
има капут гуњу — звала се гуња Ли, ђерма Ш, на ту ђерму, али чешће ђерам Вр МК
МОР С Су; а чупавци то су дидате једне биле „идиоти“ Др, ка искабле Ку, али и у
кабао А, на каблу А, конка Кч, исконке Ло, кад ми погледамо на конку, стражар на
врстои, шета Ло, ми ћемо крос конку и дутечемо Ло, кочањка В ПУ, кочањке
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(Нпл.) В, али и онда има само да остане она кочањК, кочањ Се; крчага Ш, маневра
Ву, али некиманевар Ли; мушкатла МКМО, имали смо мушкатле Ба, имам тему
шкатле лепе, младе Се, али и у ср. р. имам неко мушкатло Мх, обро мушкатло Т,
од мушкатла Т“. Именице бcuja (Срем), осат, осата/оста, осат, осати (РМС) у
нашем говору јављају се у сва три рода: сиљка МК, осиљке Вн П (ж. p.); осаћ А. БиВ
ВОЛа, излази она осаћ А, нема тог жита што имало бадље, бадље и осаћ са том ба
дљом В (м. р.); то се зове осаће Гр, саће У (ср. р.).
Петак као дан седмичног поста поводи се за средом у везаним конструкци

јама: ми постимо среду и петку В, постио сам и среду и петку ВО. Треба приме
тити да аналогија није захватила акценат ових именица.

Именица пијац спорадично се среће у ж. р.: пуна пијац Ло, ондак сви дођу
на пијацу Ло, на пијаци М, на пијаци Се, али знатно чешће у м. р.: пијац Ву Вн ДД
МК П, дије пијац Мx, када је пијац П, женски пијац Мx, сточни пијац Мx, онај пи
јац У, на црни пијац Гл, за пијац Ра, на пијац Вн Гл ДД Кy Лу МОСк СМСуУШ,

долазимо ко тебе на пијац У, дошо на пијац У, дидем на пијац Ск, ти мораш д
идем на пијац Лу, иде на пијац Гл, сваки дан на пијац иде МО, ишла сам на пијац

ВД МК, нисам ишла на пијац да купим Са, носи на пијац МО, па носимо на пијац
Ос, а ја на пијац седим У, тражу на пијац Ла, на пијац Бд, до пијаца У, кот пијаца
Ло, са пијаца В, по пијацу Вн, на пијацу Мx, а ја сам на пијацубиво више пута Ло,
то сам бивала на пијацу П, кат сам на пијацу В, син ми на пијацу МО, ка сам била
на пијацу У, има башта на пијацу С, ја сам продавала на пијацу у Сарабрце ДД,
што су продавали на пијацу Ла, остала сам у Београду на пијацуУ, нисмо на пија
цу В, кад површиш и завршиш посо на пијацу У, нико не сме на пијац да мете оне
ствари, по пијацу траве ил нешто тако У, па нашле се на пијацу Ш, по пијацима
Др. Ови облици на -у, када су без парадигматског индикатора, могу бити третира
ни и као акузативне форме ж. р. Именица пијац мушког је рода и у Биограчићима
(Ивић 1978:157), у централној Шумадији (Реметић 1985:270).

Именица ћошак јавља се у сва три рода: на све четирћошке Ку, ћошке
(НАпл.). МК, бацамо ораси и по ћошке Ш, мету се диреци у ћошке А, па се мете у
ћошку једну Ли, на другу ћошку Ку, нову ћошку Ку (ж. p.), нонај ћош Вн, новај
ћош Вн, до овог ћоша Лг, ћошак В. Вн МКУ, у четири ћдшка Вн МК (м. р.); ћоше
В Су, на ћоше Гл, дођем на ћоше зграде ДД, у ћоше РС, ја сам тако боравио у ћo
ше Лу (ср. р.). И мушки и женски родова именица има и у српским банатским го

ворима (Ивић... 1997:43). У Батовцу је ова именица ж. р. ћдика, на ћдшки (мој
материјал).

Наводимо и остале именице које се јављају у ж. p.: кака је стра била Др,
тулуска Ли, тулуска Ш, али тулуз Ли, била једна ужас Гр, утору остави споља
А, али утор ВД, ни ме интересовало никака фудбал Ву, хамбурка „врста гро
жђа“ Ла МП, цокла У, да му удари ову цдклу М, никаку имеку Се; тако смо стал
но у шпици Р.
3. Облици мушког рода типа мушкатлимушкатли (Срем) нису забележени.
* У Срему се ова врста грожђа зове хамбург (мој материјал).
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Након изложене грађе можемо закључити да се род најчешће мењао дери
вацијом: 0:a: апс:апса, гуњгуња, ђерам:ћерма, идиоти: идиоте, кабао: кабла, го
нак конка, крчаг. крчага, маневар маневра, мушкатл: мушкатла, ћошак:ћошка,
утор:утора, шмек:имека, шпиц шпица; ока: бут:бутка, кочањ: кочањка, ту
луз:тулуска, хамбург:Хамбурка; уп. и осаћ:осиљка.
Када је исти парадигматски индикатор, тада је олакшан пут к промени и
конгруенцијског индикатора: пуна пијац, једна ужас, никака фудбал.
Услед фонетских промена (страх“ стра) коренски вокал доживљава се као
Парадигматски Индикатор.

У промени рода именица учествовала је и аналогија: постимо среду и петку.
4.48. За разлику од стања у неким другим дијалектима, следеће именице
остају мушког рода:

неки ауто Мx, чез (чест) багрем био Ло, багрeн Т, од багрена А, нек понесу

белег откуће Лг, у Битољу Бд, ђерђав А, воли кера МП, дајте ми кусур У; радила
до минута Ву, пет минута Ш, млин АВр Кр Лг Ос ПРРД, тај млин Ли, неки млин
Лу, млин А Бд Лг МКС, преко пута млина ДД, три млина К, из млина К, код млина
Ос, био је после тунак у Смедеревску Паланку у млину ВО, у млину Вр С, у млину
А, у тим млину Ли, двојица раде у млину С, млинови Бд Вр К, давали млиновима А;
нероз има (нервозу) Вн, тај павлак Рд; из два патрбна Ск, из једног патрбна Ск,
перинач Ло Са Ск Су Ш, пиринач СеУ, перинаци Вн Ли, пиринац Кр Су, кила пирти
џа МО, порез Вр Др Ла Ли ССк, неограничен порез Ло, порез Бд Вн РУ, он плаћа
порез Ву, порез Р, од пореза К, радио на порезу Кр, велики порези Би Вр Др Ш, по
рези Ву, носим поскур (паскурицу) Вр МК, поскурник Гл, овај рат Го, тај рат Ба
Ш, кад је био рат Су, кад је почорат С, после други рат Вн, први светски рат Би,
то је био турски рат Би Лг МО, три рата Би, у почетку рата Го, до рата Ли, оти
шоу рат Ву Ли, у рат био М, у рату био МО, 6тац ми био у рату ВД, брат ми био
у рату Го, муж ми био у рату у Босну Рд, као што му брат иде у рату Ву, нисам

отишо у рату Вн, кад ми мој свекар пошо у рату Ву, о рату ВД, о рату Су. Ова
именица је женског рода у говору Пиве и Дробњака (Ј. Вуковић 1938–39:50), a
средњег у неким селима централне Шумадије (Реметић 1985:237—238).

Мушког рода су и следеће именице: слинац (слина, слине) Кр, мали један
coбичак (мала собица) А, дузмеш упут Кр, ови ми не даду у Смедерево упут Мx,
ни ми тражили упут Мx, неће да ме приму без упута Мx, утрин (утрина) Ла;

ушур (ушура) Ву; фронт. Ко Лу МОТ, био фронт Би, наш фрднт Т, ту ние посто
јо више фронт Ло, та фронт пробио се Лг, турски фронт Ло, за фрднт Др, на

фронт Бд Ли, на руски фронт Ку, на солунски фронт Ос, пред фрднт К, у на
родни фронт Лу; с фронта Ву, био на фронту А Бд Др, а то било на фрднту ВО,
кад је био на фронту П, на фронту мој свекар био Се, што је био посе на фрднту
Т, на солунским фронту Ли, који су били отишли тамо на фронту Ву, цедњак
(цетка за течност) У; од чама (од чамовине) Ла; шатор А. ВВД Вн Ву ККр МК

МxСе Ш, пот шатор Ла Лг, шатор велики Ск, шатори А Бд Ку Ли Ло ПШ, ша
тор У, шатори ВО, шаторско крило В, нагрнемо та шљак (шљаку) Лг, у тај
шпајз Кy МО; онај шприц Су; меће се у штек то У.
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4.49. Деминутивима м. р. на -ић/-чић конкурише творбени модел с. р. на -че:
а) астaлић Ла, Рајкићев бунарић Бд, кошић Ку, ланчић Мx, листић ВД Кр,
лопарић Вн, поточић У, Циганчић Др, два Циганчића Ба, црвић У, у чанчић У,
штапић ВД Ли; залогајчић леба Кр, каменчић Мx, кожучић У, сточић Ск,

б) асталче Ос Р, балбнчевина Ли, винограче РД, грађанче Р, ђаволче Бд, је
лече В Ку, каишчекаишче Су, коњче ВД, кожуче МК, сас једно колче Р, кревече
Гл, кумче Мx, ланче Мx Се, лонче Вн Ли, морско орашче Су, патенче ВД, пи
штољче Су, сандуче Вн Го, сантрче Р, једно синовче Ш, на таванче Др, једно
топче мало Др, чобанче Ба, једно џакче Лу.
Изложена грађа не показује јасан ареал.
4.50. Именице којима се означава сродство или титула ако се нађу уз вла
стито име, губе свој акценат и постају индеклинабилне.

ГАсг.: види се краљ-Александра слика Бд, они су превезли принц-Гаврила
У, кот хајдук-Вељка ВО,
Дcr.: па зал кума-Свети толико КО,
Всг.: гле, бата-Илија Р, а оћеш ти, газда-Милоје, да платиш то В, деда-Цајо
Р, чика-Дуцо С, чика-Ђуро С, чика-Милоше Р, ћути, чика-Мито Ли, чика-Мићко,
тебе нешто није добро Ла, а мо отац каже: чика-Никола Ву, чика-Стево Р.
-

ИМЕНИЦЕ СРЕДЊЕГ РОДА
Вокатив једнине

4.51. Као што је то случај и у другим нашим говорима (уп. нпр. говоре Бана
та, Ивић... 1997:46) и овде је акценат Всг. именице дете различит у односу на
стање у НАсг.:

дете ВД Др Кч Са Ш, еј, дете Р, све кошта, дете Бд, црно дете В, слушај,
дете Ло, е, моје дете М, тако тије, дете М, и тако то, дете Мx, матора сам, дете
Са. Напомињемо да смо облик дијете забележили само на крајњем југозападу
испитиване зоне, у Рабровцу.
Инструментал једнине
4.52. И код именица с. р. у Исг. иза (некада) палаталних сугласника доми
нира наставак -ом:

a) везане гвожђом А, са грбоcђом В СМ; кбљом Бд, са грањом Бд, више са
имањом Го, прућом Бд, са прућом Рб, цвећом Бд,
са грбјзом ДД, са сириштом С,

б) са грбоcђем Кр, са здрављем В, са нашим знањем МП, са плаћањем Ли.
в) К-Р наставак -ем иза тврдих сугласника у нашим говорима код именица
ср. р. није забележен:

54

Жарко Бошњаковић

з друшт(в)ом А, са млеком ВО, с млеком Го, са огледалом МК, с вином А,
са крзном МК, са блатом А Ву МК, са дететом В, чорба са пуњеним пловчетом
С, ђувеч с месом Вн.
Генитив множине

4.53. Као и код именица м. р. и код именица с. р. у Гпл. најчешћи је наставак -а:

да нема толико возила Т, пуна штала гдведа Ос, близу гробаља Ос, више до

маћинстава Гр, било је дрвета Рд, око сто дрвета Т, па мeтeмо пé-шез зрна Го
МО, пе-шес зрна Р Су, пет зрна Ба МК, од јаја Ли, а ја напуним јаја С, више јаја А,
тријес комата јаја Лу, стојаја МО, по двеста јаја Ло, напржи јаја МП, а ја немам

јаја толико млого М, фарбамо мал јаја Са, петјаја Ли, седам јаја Су, двајскомата
јаја МП, по деведесет јутара Ло, до ови јутара (део дана) Ос, по десет кола Бд,
по пе-шес кола Др, пет кола У, с кола Ла МК, o(д) ти места Го, на пет места за
боде грану Ло, на пет места Ш, па донели смо кола одела Го, триста чуда Лу.
У одређеном кругу именица јавља се и наставак -и:

код гдведи А. Бд, метеш одгдведи М„три-четири парагдведи А, по шезгове
ди Др, девет гдведи С, десет гдведи Бд, толко гдведи МО, има гдведи МО, пуно
крило јаји Т, по песто јаји се фарба В, пет коли Др, осам кбли А, двајс коли Ло, пе
десет шесет коли А, по сто коли Др, нема ни коли ни волова А, колко имаш тамо у
ливади коли А, пуно сватова коли МО, кот коли В, исти коли А Ли, и ми сами ри
памо с коли Лг, бес коли ВО, ајде кот коли да видиш шта ти је деда купио Ск, пре
ко ти коли А, стоварај с коли Лу, преитио ме са коли С, сиђем са коли С, Бугари с
леђи удару на Срби Лг, саслеђи Лг, на шесмести МК, везали на пé-чесмести Т,
из усти Ло, обд) цреви Го.
На основу непотпуне грађе, можемо само наслутити ареал наставка -а и -и
код именице кола. Наиме, први је везан за северније говоре, а други је присутан
по целој територији.
Углавном код именица које чувају стари дуал по ј-промени јавља се наста

вак -ију: очију ми Вн ВpУ, без очију ВДЛи Ск, из очију ЛгУ, што бидем ћорава
код очију Ск, од очију ГоМО, иза ушију У, од ушију А.
Гпл. именице уста у Ск гласи изустију и из уста. Први пример нам је саоп
штио најстарији информатор (рођен 1908), а други нешто млађи (рођен 1921).
И именице ср. р. c проширењем основе на -т- у једнини и суплетивном

множином у Гпл. имају наставак -ију: працију МО СеУ, пет працију МО, имам се
дам мали працију Кр, десетину комада працију МО, дванајс працију Лу, имаш пу
но прациу Гр, више працију Мx, пет працију Бд, працију Би.
Датив множине

4.54. У овом падежу јавља се наставак -има : да полажемо говедима МО, а
женскарањима кике У, он дао то овлашћењима М. Наставак -ама нисмо забеле
жили.
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Инструментал множине
4.55. У овом падежу богат је инвентар наставака: -има, -ма, -ама и -и:

a) Наставак -има је најчешћи: па гударим вратима Бд, са говедима Бд, зго
ведима В, јајима Кр, сјајима В, са јајима ВД, воденица са камењима Др, колени
ма гњави Ло, с колима ДД Ко Р, ишли његовим колима В, ишли колима МК, па
колима газили ДД Ло, с колима А Бд В Ву Др Лу МОМxУ, одоше с колима ДД,
ка дође с колима Лу, с колима се вукло Лу, са колима В Го, кренемо ми сас колима
Лг, са кбљима Ск, крилима Су, с ужима Гр,
б) с колма Кр Т, и кренемо се с колма Лг, он ка дође колма М.
в) Наставак -ама забележили смо само у једном примеру: ту су људи ради
ли ручно колпцама Т.
г) Наставак -и је нешто чешћи: да испржимо сјаји В, узели ми кокошку са
све јаи Са, са коли ВД, с коли А. Ба В Ли, с коли ВО С.
Локатив множине

4.56. У нашој грађи у овом падежу нашли су се примери с наставком -има и

-и, који је архаичнији и ређи.
а) иду по овим брдима Лу, на вратима СМУ, завеса је на вратима Ра, по

гумнима Лу, на дрвећима К, на колима ВОК, доносило се на колима А, на истим
колима Ли, у колима Бд В Др Ли МО, на леђима Бд Се Ск, носим ту љуљку на ле
ђима Ск, носио на леђима С, на леђима МО, да осету на леђима Ло, полеђима МО
Ра, у плућима Бд, игрб сам у прелима Бд, по селима Бд, наредимо по селима Кр,
имало се потуђима селима Р, поустима Ла Се Су, ударила га пустима Ск, а он је
пару држо (у) устима Бд, добио (у) устима В,

б) тај Немац стои на врати Ло, и Швабе на врати Ло, на коли Кр, отидне на
коли Ло, и она седи са мном у коли Лг, пушка у коли била Лг, Швабе све оне ко
жне торбе налеђи Лг, у недри ће паре да стаљаду У, по усти ЛиОс, поустите по
знаје М, марама ми у усти ДД
Видимо да међу примерима доминирају именице које имају само множину
(врата, кола, леђа, уста).
Именице с проширењем основе на -ет- у косим падежима

4.57. Формант -ет- појављује код следећих именица:

а) код именица страног порекла, најчешће у турцизмима: из бурета Ли, три
бурета Ву (латинизам, РМС), дугмета Ба, два ћилимчета Мx;
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б) код именица које у стандарду имају обавезно проширење основе: два го

вечета ВДЛи У, четри говечета Ло, попе шес говечета Кр, по шеседам говече
та Рд, два детета ВН Ку Ла Са Се Ш, три детета Гр МК Ш, четри детета Су,
пе шездетета Р, там сам родила обадви детета Са, имала два женски детета
ВО Др, имо сам ја три мушки детета ВО, два детета мали ДД, има три мали де
тета К, о детета Вр ССк, гора сам о детета Го, о детета пуши Ло, пре дете
та С, а ја нисам ни узо шајкачу здетета Ло, детету Бд, детету Мx Ск, не да ни
детету да разговара М, он каже мојим детету Са, са дететом Гл Др Мx, с њего
вим дететом мушким У, до дупета Вр С, на дупету Го, дупетом МО, два јагње
та АДДМО Мx P, три јагњета Са, са јагњетом Се, два тријарета МК, каналче
та Ли, длака от кучета ВДСк, носи кучету МК, у лончету С, два назимчета Ку,
три назимчета К, два парчета гибанице Лг, десет парчета Вн, колико има чла
нова у кући, толико парчета се направи ВО, толко парчета МК, у парчету ВД,
два пилета Др, четири пилета Са, донела седамдесет пилета Ву, по сто пилета
Вн, кот пилета Гл, от пилета Ба ВД, четри пловчета Ш, тридесет пловчета Се,
оде прасета ВО, от прасета ВВн Кр Ло, три прасета Ку, пет прасета Ву Су, де
сет прасета У, два синовчета Гл Ш., кот свинчета Гл, са једнога слукчета Вн, че
тири Талијанчета Р, два теленцета Т, два телета Вн Ву Др, три телета МО С,
четри телета Р, o(д) телета Ву, два ћурета С, о ћурета Ли, два унучета ВДДр
Ло Са, седам унучета Ос Са Се Т, два унучета Бд, унучету Се, параунучету Ву,
колико праунучета имам Са, то су пет праунучета Ла;
в) код именица које у стандарду факултативно проширују основу: о дрвета
АВ Вн ВОГо СУ, четири дрвета У, чим окрешемо нека дрвета А, на дрвета МО,
имало дрвета ВО, посадио нека дрвета Се, па је падо са дрвета па се поломио био
Се, два јајета В, два јајета В Др Су, два-три јајета АС, четири јајета С,
г) код именица које у стандарду не проширују основу: два зрнета ВРа, бе
зрнета ВнУ, с крплета Др, без дкета ВДЈ Ли, брез дкета В, из дкета Ра У, пола
стаклета У, исстаклета Ј, са стаклетом Рб, стакленцета Ра, два увета Кр, ис
цревета СМ, са челета (однапред, предњи део кола) А.
Неке од именица овог типа забележене су и без проширења: два гвојза А, од

гвожђа ВОЛа С, са звона М, два зрна АВДВуЈ Ли МК СМ, нема зрна Са, до зр
на СуУ, обадва дка Ба, два дка ВН Кр, без дка МК, издка Ра СМ, од дка Др, са дк
на Ј, он је био рђава дка и погледа Ло, два ува Кр, два пера ВКу, два срца У.
Појава проширења -ет- и код именица о- и јо-промене иницирана је у са
говорима
а потом је подржана и стањем у суседном К-Р дијалекту у којем је
мим
и образовање множине ових облика идентично са стањем у нашој зони. У Ш-В
дијалекту ова појава је резултат самосталног развоја, а не плод утицаја К-Р дија
лекта, у којем именице овог типа немају множину на-ад (Реметић 1985:240).
Ареал ове појаве у К-Р, С-В и Ш-В говорима одредио је Слободан Реметић
(1985:239-240), а о времену и разлозима појаве овог форманта код неких имени
ца писали су Павле Ивић (1994:188—189) и Душан Јовић (1968:84-85).
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Формирање множине код именица с проширењем на -ет
4.58. У нашој грађи забележени су исти типови образовања множине ових

именица као што је то случај и у централној Шумадији (Реметић 1985:240-243),
али је битна разлика између ових говора у њиховој фреквенцији.
1. Формант -ад у централној Шумадији врло је чест и јавља се и код оних
именица које су аналошки примиле проширење -ет-. У говорима наше зоне фор
мант-ад веома је редак и углавном је забележен на основу упитника, а не у спон

таном казивању: метемо бурад Бд МК Мл, имала су бурад дрвена Ј, у бурад А
МО, ждребад Кч, зрнад СМ, јагњад Ос, назимад Рб, прасад Вр, стаклад СМ, те
лад Гн Рб, ћебад Су, унучад Су; уп. и седам-осам јагњад Ос, ужад МО.
Ови колективи срећу се и с плуралским -и, што је пут ка успостављању су
плетивне множине, која је присутна у „дугом појасу од северне Бачке до Груже
(Ивић ... 1997:74 и нап. 419) буради Ку Се, имам нека буради Гн, у буради Се, зр
нади СМ, он је те јагњади продаво Вр, купиш јунади Ли, назимади Мx, две крма
че и четири назимади Ос, и она одоји прасади ВО, телади ВО, ћебади Ку.
Множински наставци забележени су и у Гпл. пет назима да бели МО, мали
працада Гл, пет ждребади А.
2. Суплетивна множина на -ићи у централној Шумадији уобичајена је, а у
нашој зони је најфреквентнија:
а) код именица на -е.

бирићи Ба В Вн ВО Вy Го Гр Кр Ли ЛоМ МКМx Ос ПР Рд С Са СкТ, бури
ћи В ГнК МК Ск, бурићи АДД КЛа Ли Ло РШ, бурићи А, бурићи Вн Лу, збури
ћима Бд, качара са бурићима Рб, у неке буриће Др, купу ове буриће А, имам бури
ће ВД, у буриће АВД, буриће Бд, више бурића Гн, дугмићи Ба ВД има дугмићи Лг,
нема дугмићи Р, да притиснем они дугмићи У, покупимо све дугмиће Ј, нема дуг
мпћа Ј, играло се дугмића Гл, остали ждребићи (непокошена трава испод откоса)
А, ждребићи Вр, ждребића Бд В, јагњићи Ра, јарићи Ш, јарићи Кч Мл, јарићи Кч,
јарића В, имамо јариће МК, јунићи Гл Ли МОС, клубићи Лг, иму магарићи П, на
зимићи ССу, пилићи А Ба ВВн Вр Ву ГлГоДДДр ККр Кч Ли ЛоМ МКМx Ос Pд
С Са Ск Су ТУШ, колко жарића толико пилића Ли, пуно пилића Бд, кот пилића

Бд ВМл МО Се, пилића мало више Гр, за пилиће ВД Гн Гр МОР, имамо пилиће
Бд, да рани пилиће Т, пилићима Су, с тим пилићима А Се, са пилићима МК, плдви
ћи Гр Ло, прасићи ВО Гн РбС, прасићи Гл МК, прасићи Вл МК, девет мали праси
ћа Бд МК, са прасићима В, они пуцићи о дрена Ли Су, телићи А Ба ВВДВО Вр
Ку Кч Ла Ли ММК МxПР РаРд Су Т, телићи Гл Гр МК, телићи Ск, телпћа Вл
Би, седам телпћа Др, од млади телпћа Ло, толико телпћа МО, телића Би Вл Се,
имб сам телића Бд, пе-шестелића му страдали ДД, телића и крава С, телиће А,

телиће ДД, ужићи У, па наговељамо ужићи Ш, ћебићи Вн Лг Мx С Са Ск, ћеби
ћи Ли СеУ Ш, ћебиће А, у ћошиће Ба, у ћошићи МК, ћурићи Ба ВлВн Ву Гр ККр
Ли ЛоМ МК Мл Ос ПРд ССк Су, ћурића Се, ћуриће Кч, шиљeжићи КС, пет ши
љeжића А;
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б) код именица на -че с деминутивним значењем“:

асталчићи Ло, барјачићи С, бикчићи Рд, близанчићи Ос, бравчићи Ли, вочи
ће Ли, голошијанчићи Се, голупчићи У, гучићи Вл Гн ЈК Мл Ра Рб, гушчићи ВО,
гучиће Кч, девојчићи Бд Кр Ос С Ш, за девојчићима ВД, ђувечићи (врста јела за

свадбу) Кр, зечићи У, иму зупчићи Ли, купу иверчиће Ло, јаганчићи (из обредних
речи које изговара полаженик о Божићу) Вн, јастучићи Р, најелечиће закиту Гл,
кабачићи (тиквице) У, колачићи Вр Ву Гл Лу Се, колипчићи МК, комачићи леб
Го, за леба котарчићи Су, кремчићи Ли, кучићи Вн Вр Гр Ку П Су, кучићи (зрнца
опалог грожђа) Ш, па кај кучићи Р, држали смо кучиће А, ластичићи У, лисичиће
А, лончићи Се, лончићи МП, лончиће А, марамчићи Ли МО, мачиће С, мишчићи
У, млинчићи Ли, морчићи Т, има неки мотичићи Вр, мушкарчићи Ла, назимчићи
Pд, облачићи Вн, на обрачићи Кр, опанчићи СкТ, пањчићи Р, тури парчићи Гo Ј,
на парчићи Кр Ло, неки парчићи о цигала РД, на парчићи Ос Ш, на парчиће Гн,
парчића Ј, паунчићи У, пачићи Вл Гн ККр Мл Рб.У, пачића Мл, пачиће Кч, пили
чићи (реч коју изговара полаженик о Божићу) Вн, пловчићи Ба ВВД Вн ВО Вy Го
ММК Ос С Са Ск Су Т, пловчићи Р, пловчићи Мx, подуварчићи Р, прајчићи Рд,
прачићи (реч коју изговара полаженик о Божићу) В. Вн, прозорчићи А, рокчићи У,
сандучићи Вр У, синовчићи Са Су, синдвчићи Вн Гл, синовчићи ВД, синовчићи Т,
сирочићи Го Са, сисачићи Гр, на сндпчићи Вр Су, стаклића Мx, тичићи Ос Се,
угарчићи МО, унучићи АВ ВД Вн Вр Др Кр Ла Ло Лу ММК МОМПП С Са Ск,
код унучића Гл, седам женски унучића Ј, унучиће КМОГо, црепчићи МК, ћурчићи
T, чобанчићи Ба, чутучића Лу, шилчићи А;
в) код именица на-це с деминутивним значењем: звончићи Рд, звончиће А.
3. Као што је то случај у централној Шумадији (Реметић 1985:243), тако се
и у нашој зони суплетивна множина на -ци јавља само код именица јагње, прасе и

теле: јагањци Ба Би Бд ВлВн Вр Гл ГоДД Ла Лу М Мл МП МxПРбРД С Са Се
Су, пет јагањаца А Мл С, јагањаца Се, јагањце Кч СМ, јагањцима А, с јагањцима
Др, праици Ли Рд Ш, прајци Ли Рд Ш, праци А Ба Бд Би ВВД Вн Вр Ву Гн Гр ДД
Др Кр Кч Ли Лу ММКМП Мx Ос ПР Pa Pд ССе Ск Су ТУШ, праци Ли ММл,
працију МО Се У, пет працију МО, имам седам мали працију Кр, десетину комада
працију МО, дванајс працију Лу, више працију Мx, пет працију Бд, працију Би,
имамо праце Гн ДД, па имам там праце С, закољу праце С, даш працима Кч, c
працима Се, са працима МК, пракци Рб, теоци В. Гл РС, имала теоце ВК.
Интересантно је приметити да код прве именице (јагње) углавном изостаје
множина на -ићи, осим у једном клишетираном изразу (в. т. 2), а трећа (теле) је
знатно чешћа с тим формантом. Именица прасе има множину и на -ићи и на -ци,
али је ова друга знатно чешћа.

4. Множину с проширењем -ета забележили смо само од именице дрво:
чим окрешемо нека дрвета А, на дрвета МО, имало дрвета ВО, посадио нека
дрвета Се, па је падо са дрвета па се поломио био Се
--

х“.

Ч

Y -

" —

ч“

" —

r

ум

5. Иако је суфикс -ческоро истиснуо -(ч)ић (4.49), ипак у овој групи примере није искључено да
понеки множински облик није везан за овај други формант. Проблем би се разрешио накнадним
утврђивањем форме Нсг.
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У централној Шумадији ову множину познају именице гњиздо, дугме, коло,
окно, парче (Реметић 1985:243).
5. Код именица с примарним (-e/-ет-) и аналошким проширењем (-o/-ет-)
забележена је и збирна множина на је:

а) носи буреће (буре-т-је) Ос,
б) гвожђе Ла, гвојзе Вн, дрвеће Ли, имам ја и то дрвеће Се, метеш оно дрве
ће У, метемо на дрвеће Ла, љуштим дрвеће Ос, перје Кр Са Се Ш.
Формирање

МНОЖИНе КОД ОСТАЛИХ ИМеЊИЦа

4.59. Као и у стандарду и у нашим говорима већина именица се мења у мно

жини по о-јо-промени: влакна А, онда су била нека гвојза А, гњезда Ла, тамо су
та годоминска жuта Ву, била та жита (разне сорте) Гр, пре је била велика жи
та МК, та звона Ку, звона лупаду С, зрна Би Вн Др Кр Ку ПРд СМТ У Ш, мала
зрнца МКУВД Су, пл.: јаја В Др Ку Су, а ја видим да су јаја С, он дономи омаја
ја Са, не мог дајем јаја Са, фарбамо јаја А. Ло ТШ, та јаја МО Су, кувана јаја У,
градимо јаја Ли, купи јаја А, корита Ск, свуче крила и окриље (о змају) Ли, бKна
А, бKца МК, пуца Ли, ребра Ск, она сита Ку, теста Ба, та трла ВОКр, ужа Вн
Гр Ла, она ужа Др МО, та ужа В, за ужа МК Рд, за ужа се жње А, налажемо на
ужа Су, напраимо ужа Ск, ја исплетем ужа Ла, исплетеш ужа од жита Ос, ис
плету се ужа Гр, оплету се ужа Рд, наплетемо ужа за трећаци АДД, плетемо
ужа А, плетемо она ужа Кр, плели смо ужа С, праву се ужа ВО, простире ужа
МК, секо ужа Ли, црева Ку, цревца Кр.
Остале множинске облике видети у т. 4.53-4.56.
4.60. Именице с проширењем на-ен-задржавају овај форманти у множини:

вимена Ск У, гледамо ако су времена да ће да се полошу, да се поквару А, кака су
времена била Гр, упамтим имена ВО, све имена знам Лг, друга племена Т, на ра
мена МК, на раменима В.
4.61. Именице с проширењем на -ес- у множини се јављају с проширењем и

без њега: небеса Ли, отворила се небеса Су, шта гледаш у небеса горенака В, у не
беса У, из небеса Ли Лу, из небеса У, чудеса од забрана Лг, чудеса Мx, чудеса су
наишла сад, видиш Ра, направило се чудеса Ра, мори, да ти причам чудеса Лг, чу
деса (Нпл.) Ли Рб Су; али: сва слова Кр, страна слова Кр, друга слова Кр, чуда В
Мл, сто чуда Мл.
Именице с проширењем -c- имају посебна значења. Тако су небеса „небе
ски свод“, а чудеса „збир натприродних, невероватних и необичних радњи“.
4.62. Именице око и уво, некада с проширењем -ес-, давно су пришле у мно

жини ј-промени: дчи Вн Ос СкТ Ш, уши Вн Ск, очијуми Вн Вр У, без очију Ли Ск,
из очију У, ћорава код очију Ск, од очију Го, иза ушију У, од ушију А, бни на њи
очима Ло, све што види очима огради М.
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Збирне именице
4.63. Збирне именице су честе у употреби. Најчешће се творе од именица
мушког рода помоћу наставка је:

гвојзе Вн, грбјзе ВД Го РШ, носила гројзе Лг, у небрано грбјзе Ос, у Орашје
Го Ло, то оружје ДД Ли Ло РС, он довати оружсе Лг, перје Кр Са Се Ш, а било е,
каже, то поморје (помор) Ос, Церје У,
гвожђе Ла, грбоcђе В. ВД Вн ВОКу МК ПТ, црно грбоcђе МП, кило два
грбоcђа У, комађе Ли, оперем суђе ВД:

носи буреће (буре-T-je) Ос, влаће АДр, дрвеће Ли, имам ја и то дрвеће Се,
метеш оно дрвећеУ, метемо на дрвеће Ла, љуштим дрвеће Ос, осаћ А БиВ ВОЛa,
излази она осаћ А, нематог жита што имало бадље, бадље и осаћ са том бадљом В
(м. р.); то се зове осаће Гр, саће У (ср. р.), пруће Вн Ку Ли МК, сечем пруће Т, то
руковеће Р, цвеће Бд Ку, неко цвеће ВО, на чокоће Бд Ву,
на грббље В, грдбље Ли, зеље Ву Ла Т, коље B Лг Ли МК РСе СкТ Ш, тамо
коље побијамо Ск, на коље Т, свуче крила и окриље (о змају) Ли, у (о)криљу (о
змају) Ли, у робље Лг,

-

а имамо багрење око њиве В, грање А Се, кршимо грање МК, грмење Бд, ја
сење Вн, а имало дрвета: клење, ваздан друго, јасење ВО, Јасење П, камење Кр Р
Ш., кештење Р, корење (клипови кукуруза) Ба Бд ВД Кр Лг, испечемо и корење Ба,
кувамо корење Кр, јуче сам брала купање Кр, сад ово омладиње ради шта оће Го,
прстење С Ш, рамење Кр Ос Се Ск, рамење МО, трње Су, о трње Ли Р, џбуње В.
Ове именице, будући да означавају множину, могу добити:

а) множинске наставке мушког рода: победењима (обод шуме) А, пуно ја
блања У, с камењи Се, корењи Ли Мx, једемо корењи Мx, печемо корењи Мx, пе
чу корењи Лу, упечéду се корењи Мx, пекли смо корењи Мх, носимо корењи Лу,
уплетено прућима А, звездице на рамењима Бд,
б) множинске наставке средњег рода, исручимо та грбоcђа Вр, мој син пла
тио хамбурку, која е као рано грожђе, а оно испало све друга и друга, све друга и
друга грбоcђа Ву, он довати оруже, пушке и оружа Лг,
в) множинске облике одредби: велики багрењи Ло, ко ти багрења Лу, кроз
дне багрење Ло, ове грање да склониш Вр, врни те грање Вр, и ја узем оне грање
Вр, натоварили неке грање Ло, ови камењи А, дизо неке камење Вн, машина тера
оне камење Др, метуте пруће, оне пруће ватају оно жито Др, па трње заденуте
ту, заглављене и мете се неки терет ноне трње Ли, узми скреши те трње Мx,
има да орежемо прво оне чокоће Су, уп. и меће то што су чокоће У, то су чокоће У.
Облици генитива када немају одредбу, због свега раније изнесеног, могу
имати и множинско значење: од оружја Ли, нисмо имали оружја С, без оружа,
от перја Се, от прућа А, оде прућа ВО, од цвећа Бд.
Множински облици збирних именица познати су између осталих и банат
ским говорима (Ивић... 1997:52-53).
4.64. Само код три именице забележили смо збирну множину на -иње/-иња:
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на ове звериње А, о ти звериња А, сад кратку косу мушкарање, кратку косу

женске Ск, мушкарања Ву, људи мушкарања везују Кр, људима умесим мушке
руке, мушкарањи, а женскарањима кике У.
Именице мушкариња и женскариња у једнини мењају се по а-промени, а у
множини као именице ојо-промене.
Множина на -иње забележена је и у централној Шумадији (Реметић

1985:246) али и у другим говорима (в. нап. 708 у н.д.). Овоме можемо додати и го
вор Драгачева (Ђукановић 1995:133) у којем се ова множина ограничила само на
именице мушкиње, женскиње, мушкарпње, женскарпње. По један пример забе
лежен је и у Жабарима (Реметић 1986:531, женскиње) и у Батовцу (мој матери
јал, женскиње).
Иако РСАНУ бележи једнински облик женскаћу (често презривом) значе
њу „женска особа, жена, девојка, девојчица“, у нашој грађи јавља се само плурал
ски облик у значењу колектива: женскаћи Гл, ако буду женскаћи сами Ли.
Плуралија тантум

4.65. Иневентар именица у односу на стандардни језик једино је увећан за
именицу крило/крила (мајчино) која се може јавити и као плуралија тантум. На

вешћемо азбучним редом све именице које су плуралијатантум у нашој грађи:
врата ВО МО, двоја врата У, њина врата Ло, и тек она се врата отворише
Ло, па се затвору она врата У, иза врата МК, нема врата Ло, лупаду на врата
Лу, један на врата стои Ло, да чекам с мотиком пред газдина врата Лу, преткут
ња врата Гр, прд моји врата Т, дођем до врати АДр, испред ови врати Мx, ca
врати Ли, тај Немац стои на врати Ло, и Швабе на врати Ло, на вратима Ра СМ
У; кљешта У, кљештима Ли; и још једна кола остану Лг, са јена кола ишли Лг,
двоја кола Гр Ло СУ он је здвоја кола Лг, мету на кола Лг, шта имаш на кола Лу, у
та кола А, пет кола У, поче нас као клубићи с коли да баца Лг, и ми сами рипамо с
коли Лг, на коли Кр, отидне на коли Ло, и она седи са мном у коли Лг, пушка у ко
ли била Лг, кренемо ми сас колима Лг, на колима ВОК, доносило се на колима А,
на истим колима Ли, у колима Бд В Др Ли МО, кренемо се с колма Лг, она колица
Лу, колица растова У, напунимо колица Т, ту су људи радили ручно колпцама Т.
то су колечка У, држи за колечка А6, на крила МО Су, метемо то на крила А, у
крила Бд ВД МК, а млада седа свекрви у крила А, села сам јом у крила МК, сед
нем свекрви у крила С, онема Циганкам у крила У, беремо кокуруз и у крила ме
ћемо У, (али и: преко крило Ко, у крило Ба В, свекрви да седнем у крило Ла, села
си му у крило Лг, метем у крило Т, пуно крило јаји Т, на крилу У), тек ме болу кр

ста Т, у крста ме уватило Гл, крста Ск, леђа ДДСк, изалеђа В Вр, да мажем ле
ђа ДД, окренеш леђа Вр, мајка е вуче залеђа В, на леђа СкТ, љуљка на леђа Кр, и
то све на леђа сам вукла Лу, и ја носим га на леђа У, да сунеш на леђа М, низ леђа
К, у леђа Ос, скини ми џак с леђа Др, иза моји леђи В, са леђиВДСК, на леђи ВД, с
леђи Гл Ли МК, Бугари су ни с леђи Ло, са леђи Ли, Швабе све оне кожне торбе на
6. Иначе у осталим пунктовима ова именица је плуралија тантум ж. р., в.Т. 4.88.
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леђи Лг, на леђима Бд Се Ск, носим ту љуљку на леђима Ск, носио на леђима С, на
леђима МО, да осету на леђима Ло, полеђима МО Ра; недра Р, у недра У, па носи
проју у недра Ку, у недри ће паре да стаљаду У; донели Александру на носила Ло,
добио на плућа Бд, он се разболи на плућа ВО, у плућа Гр, у плућима Бд, уста ВО
Кр МК Ос Ск Су, из уста Ш, па мете еуста М, изусти Бд, изусти Гр, из његови
усти ВО, по усти Ли Ос, по устите познаје М, марама ми у усти ДД, по устима

Ла Се Су, ударила га пустима Ск, а он је пару држо (у) устима Бд, добио (у)
устима В.
Особености појединих именица и група именица ср. р.
4.66. Именица доба је средњег рода и своје деклинационе облике свела је на

Н, А И Гједнине и ређе множине. Јавља се у два акценатска и два морфолошка ли
ка: добо, доба и доба. Први облик је најчешћи и у источним говорима потиснуо је
архаичнији облик са -а. Ареал именице добо у П-Т, К-Р, С-В и Ш—В говорима
одредио је Реметић (1985:245 у нап. 706). Овоме треба додати и податак да се у
говорима Баната (Ивић ... 1997:55) ова именица појављује у сва три наведена ли

ка, а у Драгачеву (Ђукановић 1995:133) у последња два (доба и ређе доба). У
околним говорима, које поредимо с нашом грађом, стање је следеће. Облик добо
јавља се у Крушчици (Ивић 1958:335) и код Галипољаца (Ивић 1994:193), а доба
у говорима Крагујевачке Лепенице (Вукићевић 1995:148). У Батовцу поред

НГАсг. доба јавља се и Лсг. добу (мој материјал). Оба облика добо и доба среће
мо у говору Чумића (Ј. Грковић 1982: 131). У централној Шумадији (Реметић
1985:245) срећу се на целој територији три форме: добо, чешће у космајској зони,
доба, у јасеничкој, а доба у колубарској.
На нашем терену знатно је чешћи облик добо. Потврде су углавном потичу
из севернијих пунктова и неколико јужних: ако је то зимње добо Би, зимње добо
Ос, летње је добо било ВО, летњо добо Бд Др, јесење добо Ра, неко добо П, радно
ддбо В, старо добо Ла Ш, то добо Су, на неко добо Ко, у глуво добо ТШ, у коe дo

бо А, у ово добо Ск, у оно добо У, у најбоље дoбо Ла, у неко добо ноћу Вн, у неко
ддбо Ку, у свако добо Ш, у старо добо А Ву Ла, до неко добоМОР, о то добо Би
Ко С, ал ја о то добо не мислим за њега С.

Облик доба јавља се у два акценатска лика (доба, доба) и са сингуларским и
плуралским формама. Потврде опет потичу углавном из северозападнијих пунк
това: зимско доба Ко, оно доба МО, ново доба дошло Ра, неко римско доба било

Се, до нека доба Кр, до неко доба ноћи Вр Мл, од то доба ВК, ота доба Лу, о тога
доба Др, Чединог доба Бд, у стара доба донешено А, у стара доба Бд, то се тражи
од некадашњи дбба Лг.

4.67. На нашем терену знатно чешће се употребљава именица јаје него јајце.

а) јаје ДД, по некојаје Го, све до једно јаје се извело Са, ицепаш некојáе Сa.
У косим падежима ова именица се јавља с проширењем и без њега:

два јајета В Др Су, два-три јајета АС, два јајета В.
два јаја В Су, по два јаја Са, по два-три јаја Су;

Морфолошке особине говора источне Шумадије

63

пл.: јаја В Др Ку Су, а ја видим да су јаја С, он дономи ома јаја Са, не мог да
јем јаја Са, фарбамо јаја АЛо ТШ, та јаја МО Су, кувана јаја У, градимо јаја Ли,
купи јаја А, од јаја Ли, а ја напуним јаја С, више јаја А, тријес комата јаја Лу, сто

јаја МО, по двеста јаја Ло, напржи јаја МП, а ја немам јаја толико млого М, фар
бамо мал јаја Са, петјаја Ли, седам јаја Су, двајс комата јаја МП, по песто јаји се
фарба В, узели ми кокошку са све јаи Са, јајима Кр,

б) јајце Го, јајца Ш, јајца Ш, јајца Го, извадио му јајца ДД, повадиш му јај
ца А.

Обе именице (јаје и јајце) употребљавају се и у говорима централне Шума
дије (Реметић 1985:246) и Дргачева (Ђукановић 1995:133). У централној Шума
дији прва је обичнија и чешћа, а у Драгачеву обичан је и други облик, али с напо
меном да се никада не јавља код образованијих. Наши информатори су нам саоп
Штили да именица јајце чешће означава тестисе вепра и бика.
4.68. Иако је наша грађа веома богата, у њој се ипак није нашао ниједан
пример типа говече или говедо. Ово није само случајност, већ и чињеница да су ти
облици вероватно непознати, као што је то случај у банатским говорима (Ивић

... 1997:58), или да бар један од њих није уобичајен, што је одлика говора цен
тралне Шумадије (Реметић 1985:244) у којима изостаје именица говедо. Следи
наша грађа:

a) говеда А. Ба Гл ГоДр ККр Лг Ли Мx P Pд Ск У, вежем говеда В, ја водим
говеда В, он наводи говеда В, држали смо говеда ВД, говеда држи Кр, кољу гове
да Ш, јарам је што се кошку говеда С, простирали под говеда С, да пушти говеда
B, чуво говеда Бд, чувала сам говеда Го, за говеда МО Ск, под говеда Ск, говеда
Бд,

б) зобимо овце, свиње, говеду Р, наговеду иду Су, тео сам мал да мељем јар
му за говеду Вр, метемо на колач говеду (о чесници) P, говеду тера Вн, а оно је го
веда Т;

в) код говеди А Бд, метеш одгдведи М,три-четири парагдведи А, по шезгд
веди Др, девет гдведи С, толко говеди МО, има гдведи МО, пуна штала гдведа Ос,
да полажемо говедима МО, са говедима Бд, зговедима В.
На основу изнесених примера можемо закључити да је стање у нашим гово

pима непреврело или прелазно у односу на банатске и централношумадијске го
воре. Наиме, именица говеда у неким од испитиваних пунктова представља мно

жину средњег рода, што је и карактеристика говора централне Шумадије (Реме
тић 1985:244), а у другима је она збирна именица са сингуларском деклинацијом,
као што је то случај у Банату (Ивић... 1997:58).

4.69. (За именицу браћа види т. 4.89).
4.70. (За именицу деца види т.4.90).

4.71. Именица дно не јавља се с непостојаним-а- оно на дно У, на дно авли
је Др, до дна А.
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4.72. Поименичен придев слатко мења се по именичкој о-промени: слатко
Кр, да скувам мал слатка Се, послуже слатком Бд.
Именице које не мењају род

4.73. Неке именице задржавају средњи род: то вито А, оно вито Ли, глади
ло АВД, кандило Ли; масло Го, одвоји се маст, а одвоји се оно масло Рд, пиво Бд
ВКу МП, мало пиво Т, за пиво К, чашу пива Ла; на рендо В, рендо је мало Ос, си
то А. Ла МК, бацам сито В.
Именице које мењају род
4.74. Мали број именица средњег рода прелази у мушки:
Именица вече у нашој грађи у поздраву има чешће конгруенцијски индика
тор мушког, ређе средњег, а у другим употребама је средњег рода:

Бадње вече МК, једно вече ВО Лу, једно вече Р, свако вече Лу М Ск Ш, мо
лим се Богу свако и вече и јутро М, добарвече ВДДр МОМx С, добровече ВД.
Именица ђувече мушког је рода на нашем терену, а средњег у говорима цен
тралне Шумадије (Реметић 1985:247), а и у говору Срема (мој податак): Ђувек Лa,

стоји један ђувек У, у један ђувек У, ђувеч Су.
Ојконим Трновче углавном се јавља у средњем роду, али смо од деда-Свете,

рођеног 1902. у наведеном селу, забележили и облик Лсг. у м. р. бвди у Трновцу
Т, али углавном: у Трновче Т, она таму Трновче Кр, имала сам тетку у Трновче Са,
за Трновче Т, ми смо исТрновча Т, o(д) Трновча Т.
Именица ћемане у једнини је забележена у средњем роду, али у множини

може бити и мушког и женског рода: ћемане Ба ВДЛи, види се то ћемане Ос, ћи
мане Ла Ли Ш, имало ићимане Ку; али ти ћемани Ос, некад су билећимане Мx.
4.75. Неке именице средњег рода у потпуности или делимично прелазе у
женски род:

У нашој грађи за именицу брвно нашли су се само примери у ж. р. и то из
једног североисточног села (РД) и два југозападна (Мл СМ), при чему је она у ова

друга два на -а: та брвна РД, широка брвна РД, преко те брвне Рд, на ту широку
брвну Рд, брван била Мл, удари се брван Мл, брван СМ, уп. и од брва Ра. У пожа
ревачком селу Батовцу иста је ситуација као у Рд брвна (мој материјал).
Именице кило/кила означавају и кг или имају парадигму или женског или
средњег рода, што је знатно чешће:

а) кило Вн Др ЛгШ, едно кило А,једно кило У, кило на кило Се, кат попијеш
кило два Кр, пола кило, за кило брашна Ву, киловина Ли, по кило вино Вн, кало
жита ГлСТ, кало зејтин Р, кило кукуруза Гл, киломеса Ву Лу, кило ракије Лу, ки
ло сира Ку,
два кила ВОКр У, три кила Кр Ку, два кила вино Ш, два кила камена ДД

два кала шећер Вн, два кила шећера Се, пола кила млека Ло, узо пола кила грожђе
Т, флаша от кила С,
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б) кила Ко, откале У, три киле ракие Лг, пола кале ракије Се, измерим пола
киле У, по киле Лу, калу вина П, килу и сто грама Кр.
Именица колено остаје средњег рода, за разлику нпр. од стања у банатским
говорима, где се јавља и у ср. и у ж. р. (Ивић ... 1997:53-54); колено Ба ВВД Вн
Ла Ос Се Ш, девето колено Р, у треће колено Ку, колено на колено Ву, два колена
B, до колена МК, испо колена Ск, от колена ВД, с колена Ли, с колена на колено
Бд, НАпл.: колена Ку Ли МК МОСк, колена Бд, то су колена Су, све погорем ко
лена Ла, уствоја колена Ко.
Колебање једино имамо у једном пункту (У) у којем је информаторка у ис
тој реченици употребила и ж. и ср. р. није смела нама да се види колена, колена
да се виду У.
У Гпл. благу превагу над-а има наставак -и, што није случај нпр. у централ
ној Шумадији (Реметић 1985:244):

а) до колена Ку Ло, девет колена ДД,
б) до колени Лу Мх, а снек тако био до колени ДД, каљави смо до колени Ск,
преко колени Мx.
У следећем примеру не ради се о нултом наставку у Гпл. већ је реч о губље

њу вокала у хијату има да заглибиш до колен у блато Гл.
Именица писмо јавља се и у средњем и у женском роду.
а) то писмо Мx Са, једно писмо К, једно писмо ДД, препоручено писмо А,
писо ми писмо Ву, а како описују света писма и те свете евангелија Лу
б) исте писме А, писму једну у јасле метуо П, праћа писму Ву, у сваку писму
Ву, у препорученом писми А, у писми А.
У централној Шумадији (Реметић 1985:246) знатно је чешћи женски род. У
Драгачеву (Ђукановић 1995:133) је средњи род обичнији, а женски се јавља само
спорадично.

Као и у централној Шумадији (Реметић 1985:246), и у нашој грађи именица
повесмо јавља се у ж. и ср. р.: повесма Ба, имало повесме Ба, повесме МО, али и
остане повесмо то Ло.

И именица раме остаје средњег рода, али се уједном пункту (Р) у Лсг. јавља
и наставак а-промене:

а) то раме Ба ВВД Вн Ла Р СуУ, на раме Лг Ло ТШ, преко рамена ВЛa, c
рамена Бд Вр Т, са рамена ВД, удари ме по рамену Вр ЛоМО, пипау по рамену
Лг, на рамена МК, на раменима В.
б) у рамени Р, о рамени Р.
У грађи се случајно није нашао ни један пример за Гпл. те не можемо за
кључити да ли има исту судбину као у претходном примеру.

И код именице уже преовлађују облици средњег рода, осим у неколико
примера у којима је забележена множина женског рода:
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a) уже АВСуУ, са оно уже Кр, дно уже Рб, простре уже ВО, пл.: ужа Вн
Гр Ла Рб, она ужа Др Кр МО, та ужа В, за ужа МКРд, за ужа сежње А, налаже
мо на ужа Су, напраимо ужа Ск, ја исплетем ужа Ла, исплетеш ужа од жита Ос,
исплету се ужа Гр, оплету се ужа Рд, наплетемо ужа за трећаци АДД, плетемо
ужа А, плетемо она ужа Кр, плели смо ужа С, праву се ужа ВО, простире ужа
МК, секо ужа Ли;
б) он није знао за те уже С, лакше ми је да плетем уже С, исплетемо после
уже С, а уже се исплетеду ујутру по росу Ку, уже се плеле Лу, чупамо уже Бд.
У женски род прелазе и следеће именице:

копите опереш П, намажеш копите П, па то је крзна Рд, неке либаде се то
звале Ск, то није било те либаде Ск, али и: имала и либаде оно широко Мx; једна
порција мезе лепе Лг, тражу мезе М, алалти вера имаш праве да говориш У, није
била у прави Се; свака семка никла Р, стопала ВД ВН МК Ос, две стопале ВД
Ли, гор на стопалу Вн, стопале Ос, али и два примера ср. р. добијена на директна
питања: стопало Ба В.

ИМЕНИЦЕ ЖЕНСКОГ (И МУШКОГ) РОДА НА -A
Датив и локатив једнине
4.76. У овим падежима доминира наставак -и:

а) а ја кажем баби Мx, кáзо баби У, каже: подај баби дете В, а то су унуке ба
би Ву, то ће да ми биде мени и баби на део Ло, војводи ВД, везуем врани очи Т, га
зди А, да музем газдарици краву Мx, а ја кажем Гари Го, дам том девојчици С, де
ди Бд Гл ДД Мx Ск, и деди прича Ла, давање држави Др, дам држави Гл Т, дамо
држави Ла, држави смо дали У, жени Гл Ла Ли Мx Се ТУ, он да једном жени
ДД, дам младом жени П, ја кажем овој жени Ко, све он наредио жени М, нисам

ти се одужио ко муж жени Ла, кад отидне жени у кућу Т, један је отишо жени у
кућу Гл, платио жени У, покупили жени кокошке У, помаго сам жени Кр, реко
жени Мx, да увериш жени рецепт Мx, ударио сам ја и споменик и мене и мојој
жени ВО, доно мојом жени К, да жени Вр, првом (најпре) жени дај С, ја причам
жени К, кажемом зави В, опасала зави Бд, да твом Злати С, два дам јетрви Р, па
окруни кокици Мх, идите колиби Вл Др, крави МК, ако крави изишло на виме Т,
бугарској краљици Ли, носи кући ВО, једно парче (намени) кући МК, јаву Љиљи
МП, да донесем Љубици Ла, ја сам правила целој маали Са, матери Ло, даји при
јавим милиции Др, даду сито млади У, и кажем том Мири Мx, наји кажем Ло, наји
црвени очи Ло, бвци треба чобанин РД, па сваком попадији да правимо кућу Мx,

јавиш поти Ли, однесем овом породиљи Др, посестрими мећеш Р, свекрви КМx,
свекрви се да В Ла, ја ка(м) ма свекрви Ла, рекла мојом свекрви Гл, свекрви да сед
нем у крило Ла, седнем свекрви у крила С, а њом нестао пешкир, Светлани, са кр
стаче ДД, према свећи искалемио В, сестри У, мојој сестри Гл, сестри ми било
МК, кажем сестри Ко, сестри Др, мом сестри не рече Мх, сестри МО, па да си
ротињи Вр, ја кажем мојој снаји М., причала сам и мом снаји Мх, скувам кафу си
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ну и снаји и мене ВД, ниједној снајија нисам рекла М, шарамом снаји Ли, Töзи
Др, плаћа цркви Ли;

у Азањи ВД, у бари Вл, по том бачви А, по башти Вн, у некој беди Гл, у бе
жанији Т, у болници ВД, по Босни Ли, у бразди Ли, по будзи Ш, наводи А, погла
ви МО, у глави МО, на гуши АЛо, у души Мx, у земи Др, по земљи Вл Др, а има и
по земњи Ло, у кући ВК, на ливади А, чувам и у магази Рб, по њиви Т, у њиви ВК
Вл, по рбси Вл, пороси ЈСМ, на том слами С, још му била кућа по слами МО, на

трави А, у фуруни Вл, у цркви Мx, по шуми Кр, у шуми Т, на шушари Др.
б) Забележено је скоро двадесетак потврда и с наставком -е, при томе треба
рећи да је знатно чешћи у дативу него у локативу:

што, нано, плачеш, кажем бабе Су, јавио сам и Бане да дође Вн, кат си кад
реко девојке брезобразну реч Су, па тако жене његове (намени комад чеснице)Т,
да жене У, па да краве Вн, иштрикам њом и Љубе и сину Вн, па рипи голуб једне
Љубице Мујине на раме Т, тим пословође Вн, те сестре најмлађе јавили Вн, шта
сам дао старије ћерке даћу и њој МК, њему триес седам године, а моје унуке триез
две Т, све јој спреми, те мој шуpњаје ВО,

аја га видим бвди по авлије ВО, по клупе Вн, по старине Т, нека жена у Аза
нoе ВК.

На карти бр. 3 видимо да се овај наставак факултативно јавља углавном у
моравским селима (Вн МКТ и ВО), у два пункта на северозападу (У и Су) и два

на југозападу (ВК Кч). Слична је ситуација у I зони (К-Р) Крагујевачке Лепенице
(Вукићевић 1995:90—1,154–155) и у Батовцу: мојој жене, да мајке, али мајки,
ћерки, маћии (мој материјал).
4.77. Код именица с кореном на велар у дативу и локативу једнине, углав
ном услед аналогије, нема алтернације сугласника г/з и куц:
a) задруги К, дам задруги Ко Ли, књиги У, пруги Вн, Драги Бд, и он каже ње
говим колеги Ко,

у задруги ВДВр ДД Др Кч Мл Ра ССМ, био управнику задруги Ло, у књиги
Лг Ск, у том књиги К, на високојноги Би, на ноги Ра, на високојноги Би, на пруги
Ли, у јакој слоги Ли, по снаги Ос, у снаги Бд,
баки М, а ја кажем Бранки Се, војски РУ, према оном војски Ли, девојки А
Вн К, отишао девојки у кућу Гр, према девојки МО, мајки Вн Се Ск У, благо мајки
By Кч, ја сам његовој мајки баба Ск, мојој мајки П, мо мајки У, дај мајки Ра, да
дам моом мајки Бд, дала сам твојој мајки Ск, дао сам мајки да је Ли, ниси мајки
донела Ла, тај естриц доносио мајки Кр, да захвалиш мајки Гл, мајки ми издају
пола године МО, јавио се мајки В, помогли мајки МП, причам мојој мајки Гл, на
шом мајки прода П, даш музики Р, а музика свира целој публики Лг, руки ВнУ, тој
свастики Лг, ал дао овом сиротињки Вр, тој служавки У, лакше је стоки Ли, дао
сам стоки да је Ли, што стоки дâемо МК Са, и то се мало стоки придодаје ДД,
полажем стоки Вр, полажемо стоки А, положим стоки Ли Се, ћерки Бд ВД Вн
By Кр МО Ш, мојој ћерки Вр, мом ћерки МО, тој њеној ћерки Ос, дам ју један ћи
лим ћерки Са, да мом ћерки Бд, дао ћерки Ба, дала сам мојом ћерки ВД, њеној ћер
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ки Са, јави ћерки Ла, купио ћерки Ш, препишем ћерки А, ткала сам ћерки Се, дам
сваком унуки В, дам унуки Ш, а овом Десанки није дао ништа Мx, оном Душанки
ДД, колико има Леки година Са, према Паланки Ли, исплела Секи А,

по Америкит, у банки ВМО, био сам ја у Бачки Бд, рођена у Бачки Вр, у бе
шики Кр, стално сам на варки да се нека не ојагњи, а ја да не видим В, о војски С, по
војски Го, у војски АБд В Гн Др Ј Кч МКМл МО Се Ск СМ, ти си био у војски ДД, у
вашом војски С, умро у војски Са, на даски А, у комки (гонак) В, у књиги Лг, на ку
дељки Се, у лутки А, уљуштики ВД, дедају по мајки умро Вр, на мотики Гл, у му
ки Бд, по њушки ВДОс, у осмолетки Гл, у патрики Др, на некој поворки Ли, о том
политики К, у праски Ба, на реки А, у реки Рб, наруки Ли Ск, поруки Ву, у мом ру
ки МО, на слики Бд ДДЛг Ли С, потом слики је познао ДД, у слики ВД, по стрњики
Са, у трски Би, у фабрики Гл ДД, у фијоки Др, на том великом шипки А, на штаки
Ку, у шушки Вл, на Грдцки Бд, у Немачки Су, у Паланки Бд МО, у Паланки АВД
Гл ДД Кр Ло С, он је стрељан у Паланки Лг, сад је у Паланки Т.
б) Алтернација сугласника чешћа је у локативу и то не само код именица
које су у честој употреби (рука, нога), већ и код оних из савременијег вокабулара

(задруга, књига, апотека, банка, војска), што указује на утицај стандарда:
мајци СМ, да стдии Мл, простро сам стдии Ра;
у задрузи Др, у књизи ДД, по једној нози С,
у апотеци МП, у банци Др, у војсци Би Вн Ра У, у Паланци К, на руци МК
Мл СМ, пре (при) руци В, у руци С.
-

И у околним говорима чешће изостаје или се факултативно јавља алтерна

ција сугласника у ДЛсг. именица ж. р. на -ка, -га. Алтернација изостаје у говору
Банатских Хера (Ивић 1958:335), Галипољаца (Ивић 1994:195) и у Чумићу (М.
Грковић 1967: 124 и 126). Алтернација се факултативно јавља у говорима Биогра
чића (само код именица на -ка, Ивић 1978:157), П зоне Крагујевачке Лепенице
(Вукићевић 1995:154–5), централне Шумадије (Реметић 1985:247-8) и Батовца:

мајки, ћерки, девојки, али на слици (мој материјал). У Драгачеву и осталим ИХ го
ворима резултати П палатализације добро се чувају и код заједничких, а углав
ном и код властитих именица (Ђукановић 1995:134).

Вокатив једнине
4.78. Овај падеж има наставке -о и -е, а може бити и једнак Нег.

1. Наставак -ојавља се код хипокористика женског и мушког рода типа Ве
ра-Веро, Пера-Перо, наја-најо, теча-течo:

а) ајде, баба-Анђо Ш, кек-Анђо Ш, госпа-Ано Лг, Веро С, како то беше, Ве
ро Ву, јел, Веро, реко, што не дођеш ДД, ако оћеш два, ти Вуко Са, шта је, Гаро,
шта плачеш Лa, Гино Мx, Гбро С, је ли, ГрбздбВу, Грбздо Ос, Дано Лг, Даро Гл,

баба-Десо Ко, тетка Десо Ко, ју, мори, Десо Са, Злато, дај свећу С, куку мене
слатка Злато С, Злато, како беживана С, седи, Збро Гр, мен цело село виче Кеко
Лг, а знаш што ме виче Кеко Лг, о, здраво, Лато Вн, Љубо Ла, шта радиш, Маро
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А, Миро Ко, Мацо Ск, Радо Ла М, реко, Радо, одморити твоје ноге М, а ти си, Ра
до, узела јајце Ш, баба-Радо Ш, бежи, Рино Лг, сеја-Росо У, тетка-Росо У, Ружo
МП Ш, кума-Ружо МП, Ружд (приликом дозивања) Ш, Сејо Мx, де, реко, ти
Слађо, мен угоди нешто Са, Снежо, дидемо да га носимо ДД, еј, Сојо Лу, Стано
Гр, Тало (од Наталија), ове грање да склониш Вр, ајде, ти Тало, д идеш да набе
реш гројзе Вр, Цајо В,

б) Ацо синко МП, ју, реко, Брано, немој Мx, Дајо Лг, Драго сине Др, бре,
Драго Лг, ово је твоа нишка, Драго С, Жико ВДКо, Жико, губиш поверење С. Жи
цо М, Зеко К, Јово дете Ла Са Ш, ју, црни Кеко Лг, Лало, пусти ме Р, сине Мико
ВО, што, Мико, не побегнеш Лг, Мико, колико беше Ло, виче га: Миро, Миро, да
изиђе, а он у кућу па ћути М, Миро, што си узоМ, Мићо, немо тако да радиш А,
Мићо синко Ла, што не дође, Мићо, да закољемо Са, Момо Гл, што ниси седео,
Момо, овам Кр, Нешо Са, Перо Бд, причај Рајо С, Томо Ли;
в) бако Вн Ко, дадо, да продам шта ће мéн Ко, дадо, бату чувај Ло, дадо, ај
де Т, па дајко, зашто си кући, пази на дете Ла, душо моја Бд Ла, кево Ла Са, ласто
Ли, ај, мајко МО, де, мајко Лг, мајко, дај мене Су, ију, куку, мајко Лу, куку, мајко
Др Р, немо, мајко да кукаш Ко, мамо АБд Са Се Ск Ш, бре, мамо Ла, еј, мамо Ли,
јо, мамо М, јао, мамо, како ћу АГл, а ди ће, мамо да га донесемо Ко, са ћу јад
идем, мамо, да видим Са, мети, мамо, лонче Ко, оћу, мамо, оћу Гл, нећу, мамо М,
нећу га, мамо С, пантим, мамо Ву, посеј и ти, мамо Сa, céди бвде, мамо Вн, спре
мите, мамо, ви то Се, најо Ск, гле, најо, мати Ло, најд, ај дати оперем ноге Ло, на
јо, реко, изгледа ми да си ти плакала нешто Ло, нано Гл Ла МП Ск Су, што, нано,
плачеш кажем бабе Су, ја нећу да ти гледам кућу, пријо Са, пријо, много си ми за
бринута В, имам, пријо Ло, пријо, пошто ти пасуљ Ш, еј, прио МК, свајо Ск, слат
ка сејо С, сејо Ск, тето Вн, ајде, тето Са;

г) бабо Р, овам, бато, у рет Лг, како си, бато (свекар) Ла, бато и ти дедо,
имам нешто да ви се пожалим Ло, е, мој бато ЛоМ, бато (девер) МxР, свекра
вичем бацо или бато, а девера дешо Ск, бато (свекар) Су, узи, деко Бд, ајде, ре
ко, дешо Гр Мx, ести, каже, дешо Ло, збогом, дако Кр, био В Вр Гл С, ја сам вика
ла бца био Мx, па, зове се код нас био, већином то је старо било био Мx, ди беше,

био С, море, био Т, пашо Ск, татo Мx, еј, течо ДД Ла Р Ск, у бре, ујо Вр, шта је,
чико Р, чико Ш.

2. Наставак -о имају и именице женског и мушког рода типа баба-бабо, де
да-дедо:

д) бабо АБд В ДДМО Мx Ос ССк У, видићеш ти, бабо, шта ће да буде Др,
виче, бабо, слатко мое (чукунунуче) нека расти Го, дођи, бабо, и ти А, зашипи,
бабо, отшипи, бабо Ли, па знам ја, бабо Го, добар-дан, бабо Вр, ај, бабо да једемо
Ск, ју, бабо Са, бабо, ти мене да научиш Ву, бабо, па как ће ми теб да се одужимо
Ла, остани (акц. у емфази), бабо, малту Т, прекрсти ме, бабо Кр, бабо, чувај то де
те В, бабо (у дозивању) Др, јао, кућо моја Вн, кућо моја Др, моја кућо Мx, причај
ти, мамо Вн, мојамачко Мx, Пепо (Нег. ж. р. Пета) Ло, тетко МО, шта е, тетко
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А, чуем, тетко А, па ма жена викала: тетко, њу Лг, подај му, тетко А, тетко,
дај мене Су;

ђ) ел виде, бацо (обраћање оцу или свекру) ЛгУ,ју, дедо ДД, е, мој дедоМО
ПС, дедо, немо да ореш ВО, дедо, како ти се допада унука Кр, ладно ти, дедо Лa,
дедо, шта га мрзиш Ла, држ, дедо, дизгине Ло, бато и ти дедо, имам нешто да ви се

пожалим Ло, па како, реко, бре, дедо, бни нису погулили ноге Ли, ајде, дедо, при
чај ни ПС, еј, татo МОР, оћу, тато Ву, бре, тато, каже Ло, тато, једи М, сад
зоведу: тато и друкше јок Мх, чичо Ш, чичо, Србин да будеш Др, чичо, дошо ова

Димитрије здрума Ло.
3. Исти акценат и наставак у Всг. имају и именице следећег акценатског ти
w

V\

па жена/жена/жена-жено:

е) жено Ла Се, а, метло, не да никнеш вишу њиву док сам ја жив P, снао
моја Ла, снао, фала ти Ла, снао С Су, снајо Ш;
4. И трoсложне именице женског и мушког рода с различитим акцентом у
Нcг. имају наставак -о у Всг.

ж) гдспођо ВЛа Р, је ли, гдспођо Др, немо да лажеш, лажаро Ск, баба-Сте
вано Ш, девојко В,
владико ДД, господине војводо Р.
4.79. И трoсложне и четворосложне именице на -ица углавном имају наста
вак -е и знатно ређе -o:

1. Драгице, мани се тога Ла, Верице Бд, Љубице ВДЛа Ли МК Ос, Милице
ВД Ли МК Мл МП Мx Ос Ск СМ, Надице Ву, избацуј, Добрице (м. р.), онај це
мент Су, душице моја Го.
немој, газдарице, ништа да праиш Pд, голубице (обраћање заови) Ск, девој
П,
чице домаћице Др, је ли, другарице Ло, слушај, ти другарице Ло, лепотице Ск
(обраћање заови) Ск,

2. ћути, ти лисицо Бд, кукавицо Ли, мушкарацо С,
3. Само у једном пункту (Ш), у којем је знатан удео становништва торлачке
миграционе струје (Дробњаковић 1925:266-267), код именице на -ка у Всг. забе
лежили смо наставак -ке, поред чешће и обичније једнакости са Нег.

мори, Живке,јес билати код баба-Стеване Ш, уп. и мајке у С, тате Вн.
480. Приличан је број примера са наставком -а, тј. са једнаким вокативом
са номинативом једнине:
1. Код двосложних и трoсложних именица на -ка:

кума-Живка, додај и оно Др, тетка-Живка, мен млого било боље пре Др, да
се прође, барем, Живка, две недеље Ш, мори, реко, Живка Ш, дрш се, Милка, да
не испаднеш П, ајде, Перка, узни Ла, слушај, Перка Ла, узи, Савка, каже, копај М.
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и немој да се лудаш, Савка, каже М., Савка, ја једаред вико, Савка, други пут Лг,
ти Сејка Мx;

каже, Босиљка, ја сад идем Ву, ај, Душанка, и ти ДД, само ја се не сећам ка
су ткали сукно, Живанка П, ју, ти Јаворка Са, ју, Миланка А, оди, Миланка, да

виш нешто ДД, каже, прија-Милојка, брзо дођи А; уп. и еј, Живадинка Ш,
мајка Ск, нисам, мајка Ла, мајка, фала они кое то урадио С, подај, мајка У,
сејка (обраћање заови) Бд Ск, па добро, најка В, боже, снајка МО,
па викали су некад, то су крстили јетрву: сејо, деверка, шећерка Мx, еј, ком

шанка Ли, ју, комшика В, рођенка (обраћање заови) Ск, уп. и оди, ти партизанка,
причај М,
тетка Вн, ајде, тетка, овам Се, тетка, немој ту да седиш Др.
2. Код тросложних и четворосложних именица женског и мушког рода на
-ица:

Љубица В Вл, еј, Милица ВЈ Рб, Милица, дођи Гн, чујем, Милица, Су, јес,
Милица Су; девојчица В, другарица В, Радојица Лу.
Примери из В нису забележени у спонтаном разговору, већ су то одговори
на питања из нашег упитника, али би могли бити аутентични будући да се такви
облици налазе и у централној Шумадији, а чули смо их и у другим испитиваним
пунктовима. Иначе ови облици познати су многим говорима Ш-В, С-В, К-Р дија
лекта, али и на западносрбијанском терену (Реметић 1985:248)
3. Код двосложних и вишесложних именица женског и мушког рода на -а и
с различитим акценатским ликовима:

баба-Бела, да ми набереш ти коприви Р, виче: Дивна Ку, каже, Дивна, оћеш

дидеш Т, јел, Лепа, јел идеш Ву, тетка-Олга, акоће дидеш В, јел, Олга, што запе
ва Т,

ајде, млада, устај Ск, страна, свака ви час Ла, је ли, стрина, реко Ло, ја ћу,
каже, страна, да платим све то да се окопа за дан Су;

баба, продај А, седи, ти баба, седГо, она, чек, баба, она препише рецепт Са,
јој, баба Су,јел, баба, како је било У, многоме, мама, жао за тебе Ко, нана, скувај
пасуљ МП, добројутро, снаја М, виче снаву: снаја, снаја, шта радите М, немо,
снаја Са, немој, снаја, да бацаш У;

У нашој теренској бележници уз вокатив снаја нашла се опсервација да се
тај облик употребљава у индиректном, а снајо, снаво, снао у директном обраћа
њу. Штета је што није увек бележен шири контекст у којем се јављају вокативне
форме.

баца, наш забран почистили све Бд, ишо ми син, браћа, у госте Вр, деда, па
па Бд, деда, шта си ми купио Ск, чича К, еј, чича, дођи да ручаш Ла, ајде, чича Ло,

Ана, диши МП, видите, госпа-Ања Лг, ти ћеш, Видосава, думреш у њи Бд,
Јована, сиђите доле Кр, нисам, Лепосава Лг, ћути, ти Лепосава Бд, еј, Миленија
А, Младена, ајде да ручамо МП, беж, Санела, овам Ш, мори, Селена, ајде Ла; Ан
гелина, долаз овам Мx, ајт, Кристина, демо ми код моје куће Са, боже, Милева, не
мóгу от посла МО, еј, Милева Ск,

72

Жарко Бошњаковић

слушај, Живота А, еј, Станоја Ш, ију, реко, црни Угљеша ДД, слушај,
Драгиша Лг, ајд, бре Љубиша, ми идемо кући Са, еј, Илија Лг.
4.81. Заједничке именице женског и мушког рода на -а, којима се означава
сродство или титула, уз властита имена немају ни свој акцената ни падежни на
ставак.

а) ајде, баба-Анђо Ш, баба-Бела, да ми набереш ти коприви Р, баба-Десо
Ко, баба-Радо Ш, госпа-Ано Лг, госпа-Ања Лг, кек-Анђо Ш, кума-РужоМП, при
ја-Милојка, брзо дођи А, сеја-Росо У, тетка-Десо Ко, кума-Живка, додај и оно
Др, тетка-Живка, мен млого било боље пре Др, тетка-Олга, акоће дидеш В,
тетка-Росо У,

б) гле, бата-Илија Р, а оћеш ти, газда-Милоје, да платиш то В, деда-Цајо Р,
чика-Дуцо С, чика-Ђуро С, чика-Милоше Р, ћути, чика-Мито Ли, чика-Мићко,
тебе нешто није добро Ла, а мо отац каже: чика-Никола Ву, чика-Стево Р.
Генитив множине

4.82. Док у централној Шумадији (Реметић 1985:249) наставак -а има бла

жу тенденцију ширења на рачун-и, а у нашим говорима овај други скоро је поти
снут. Дакле, у овом погледу С-В је ближи К-Р, а не Ш-В дијалекату. Стога би тре
бало кориговати констатацију изнесену у претходно цитираном раду у којој се
каже да је „експанзија наставка -и карактеристична за Ш-В и С-В терен“.
У К-Р дијалекту наставак -и не познају левачки (Р. Симић 1972:293–294),
трстенички говор (Јовић 1968: 100—101), а ни прва зона (К-Р) говора Крагујевачке
Лепенице (Вукићевић 1992:159) док се у Ресави ретко среће (Пецо — Милановић
1968:327), као и у говору Чумића (М. Грковић 1967:124).

У Ш-В дијалекту наставак -и је „релативно чест“ (банатски говори, Ивић
... 1997:62), а „нарочито кад означава меру и количину“ (говор Кикинде и околи

не, Милетић 1940:23). Овај наставак „изразито се шири“ у Мачви (Б. Николић
1966:261), а у Рачи је и „изразитији него у књижевном језику“ (Р. М. Павловић
1982:26), као и у Крагујевачкој Лепеници, и то у другој зони, која је представник

Ш-В дијалекта (Вукићевић 1992:159-160). У шумадијском говору у Гружи на
ставак -и јавља се само код именица чији се корен заврашава сугласничком гру
пом између којих се не јавља непостојано -a-, али ни наставак -а, који је у приме
pима типа мајака искључен (Стевовић 1969:461).
1. Наставак -а се јавља код именица:
а) чији се корен завршава на један сугласник:

преко они авлија В, овуд преко авлија Др, пе-шез батара А, двајс пет бати
на ВОТ, колико варница, толико парница Кр, из варошица Го, од вена Др, сила
врана Лу, од врљика А, вуруна Др, пуно гњида МО, колико је гддина М, дуго гдди
на ВОГо, сила гддина Гр, пет гддина ВОДД Мx Ск, шез гддина Т, седам година
ВОГоДДСк, о девет гддина умрла Са, једанајзгодина М, тринајзгодина Ли, пет
најзгодина Ло, седамнајзгодина А, десет гддина ВОДД Са, двајз гддина МТ, че
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трез гддина Лг Са, педесет гддина МО, шесет година Лу, двајстину година Гр,

триестину гддина Го, сто гддина Вн Ву Го, шезграната Ло, из други држава Ос,
петнајз душа Вр Ла, седамнајз душа Ву, подвајз душа Се, по сто душа А, пет жи
ца Кр, није имала ни завеза Ла, пет иљада Бд Ла М., дванајсиљада ДД, сто иљада
КС, триста пљада Кр, сто комата инекција М., о ти некција Кр, пет некција МО,
двајс јабука Са, пет капија (у дечијој игри пиљака) ВД, по десет кашика Го, шес
књига В, кобасица Мх, има коза колко волиш Мx, ко ти колиба ВО, на неколико
колиба Рд, иза копа Ло, откошуља Бд У, по пе-шес кошуља Мх, имо сам крава Бд,
имо сам врло добри крава ВО, код његови крава М., по шеседам крава Вн, петнајс

крава ВО, колико имаш крпа Го, малоје кућа имало Гр, иду поред кућа Са, пет ку
ћа Т, краве из Ливада долазу С, из Липа Ли, одлисица А, училитија К, имало ма
лина ВД, око ти машпна ДД, петнајс-шеснајсмбба ВД, пуно њива имали смо Го,
имо највише њива Гр, преко њива Ли, има пуно дбавеза Мх, осам иљада пара В,
нисам бес пара никад Са, то и кошта грдни пара ДД, нити пара нити стана Мx, ce
дамнајс парцела Т, колико има пелена Вр, до Поклада А, од Божића до Поклада
Ли, седам рана Ба, четре свећа Гл, свиња Вр, ше свиња Бд, неколико свиња ДД,
пун обор свиња Лу, имало свиња Ос, свиња мало имало С, по двајc-тријс брава
свиња Т, око слама Мx, ко снаја Ву, пе стотина Бд, седам стотина К Лг, пет
стотна Ло, иљаду деве стотна шесте године Бд, са сви страна Ли, па о трава

се лек прави ДД, из Удовица Ко, десет чаша ВД, чврга Ли, гомиле Шваба Ло, де
вет Шваба Ло, кутије шибица Гл, отишљива Ву, врста шљива Ли, иза штала Гр, и
она се читаво крије иза шумарица они В,
б) чији се корен завршава сугласничком групом с непостојаним -а-

од бресака Ву МО, од вашања Ла, имало млого воћака Т, од гусака Ба, се
дам гусака дивљи Ск, о дасака АЛГ ММКП, пе дасака М, код неки девојака Бд,
има лепи девојака Бд, пуно девојака С, пет девојака Мх, изјасала (одговор на ди
ректно питање) Ба, до колечака А, от кондпаља ДД, по петсто литара Се, по два
најс лутака има А, ниј имало лутака ВД, пуно мачака Се, око ти мдтака А, сила
оваца Го, толико оваца Би, толко оваца Гл, од оваца Го, двајс оваца Т, трије-че
трес брава оваца С, преко четрез брава оваца Го, седамдесет брава оваца Ли, од
оваца Гр, шта он оваца има Се, пуно оваца П, тринајс оваца Бд, преко двадесет
оваца А, иљаду брава оваца Мх, отпловака Ба, от прасака Ба, трава повише при

така Др, десетину пушака Ло, о ти моји сестара Го, неколко сестара У, имамо
разни сората Се, испотсукања В, отсукања Мx, o(д) тетака Се, венац о треша
на Кр, седамдесети неколко трмака (кошница) Лг, ко ћурака Гл, обд) ћурака ДД,
имало ћурака Ос, седамдесет комата ћурака Рд, неки парчићи о цигала Рд, једа

најс цркава има ДД, у сто цркава ДД, имамо ти ми прилично ти чесама Би, о чеса
ма Го,

в) чији се корен завршава сугласничком групом без непостојаног -ани шез банка С, педесет банка К, једанајс борба Др, ше-седам бразда А, има

двајс вежба Бд, колко ратова, вежба Бд, међу врста Го, од неколико врста Мx,
код газда Ву, бести игранка Гр, изјасла Ба, по дванајс корпа У, она напече сила
двга Ба, двајс пасанка МО, израдња С, по десет свадба Ли, колико сламкатолико
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јагањаца МО, има пет сорта СМ, одевет сорта ВД, двајстабла Ли, ја ћу паре да
позајмим од ови цећарка У.
2. Само у неколико именица (банка, игранка, копча, милијарда) забележен
је наставак -и: пет банки Т, двајз банки Р, пет динара то је посе били пет банки Ск,

било је и игранки РД, имао копчи и на ноге и на руке Р, пет милијарди Ос, седам
ћерки Се.
Наставак -и забележили смо и код именице коприва, која, пак, има само је
дан сугласник на крају корена: да ми набереш ти коправи и да ми скуваш P, набе

ре коприви Р. У говору Драгачева (Ђукановић 1995:135) инвентар ових примера
је нешто већи беби, жвака, причајпричи, труба.
483. Наставак -у, остатак дуала, јавља се само код две именице нога и рука:

без ногу Ра, без ногу Ј, без ногу ВД, испод ногу детињи Мх, испод ногу С, ја од ма
линдгу њу (неку воду) пијем Би, од мали ногу Ли Мx, од мали ногу МК, од ногу
Ск, без руку Ра, без руку ВД, без руку Ј, преко његови руку Гл.
За разлику од стања у централној Шумадији (Реметић 1985:251), где су ове
две именице забележене само са -у, у нашим пунктовима јавља се и веома фре
квентан наставак -а: више нога Др, испод моји нога У, ја да умрем од нога П, оће
да мудари дланом око нога Ло.
Овај наставак је у централној Шумадији нешто чешћи код именице слуга,
коју нажалост нисмо срели у нашој богатој грађи.
Сам положај наших говора условио је чување старог дуалског наставка -y,
као што је у Ш-В дијалекту, и продирање новијег -а, што је рефлекс завршеног
процеса у К-Р говорима. Ареал ових наставака у наведеним дијалектима утврдио
је Слободан Реметић (1985:251). Овоме можемо додати и податке за говоре Бана
та (Ивић ... 1997:62-63) у којима наставак -у редовно долази код именица нога и
рука, а код именице слуга напоредо се јављају и облици са -у и са -а. У Ш-В дија
лекту Крагујевачке Лепенице (Вукићевић 1995:160) среће се наставак -y(в)а, код

старијих, и -у, код млађих говорника. У К-Р дијалекту ове исте зоне јавља се само
наставак -а. У Драгачеву (Ђукановић 1995:135) цело подручје познаје облике ру

ку (руку), ногу, а само код двојице информатора чуло се рукуа, рукуц, ногуц. Код
именице слуга наставак -а је много обичнији (слуга), а -у представља изузетак
(слугу).
4.84. Само у три пункта забележили смо и наставак -u(j)у и то код именица

нога, рука, јасле и наћве, од ногију Ла, с ногију Др, од рукију Ла, једу краве изја
слију ВД, прико/преко наћвиу Др.
Овај наставак је забележен и у говору Биограчића (Ивић 1978:155) и Чуми
ћа (М. Грковић 1967:125—126), али само код именица нога и рука.
4.85. Нулта морфема у Гпл. везана је само за две лексеме година и стоти

на, употребљене у бројним конструкцијама: било ми седам гддин ДД, ше-седам
гддин Се, још једанајзгодин Ло, било му тринајзгодин ДД, от шеснајзгодин Су,
осамнајзгодин имао Ву, до осамнајзгодин Су, десет годин се нисам женио ДД,
има жуљеви о десет гддин Кр, пре двајc-триј3 гддин Вн, педесет гддин КрPд, о де
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ведесет гддин Вн, сто гддин Вн Ву, неколико гддин Вн, у млади годин ВД, четири
стотин КС.

У централној Шумадији (Реметић 1985:253) само су два примера забележе
нас нултом морфемом, али не од именица наведеног типа, већ од песма и пушка.

4.86. У ограниченом кругу лексема (банка, година, хиљада, милијарда,
стотина, али и јабука, сорта, чарапа, цигла, Циганка) уз бројеве факултативно
се јавља и наставак -е, пореклом из НАпл, а подржан конструкцијама с Гсг. (Ивић
... 1997:63): пет банке ВО, дванајс банке дукат У, десет банке Ск, двајз банке Ло,

триез банке Ло, педесет банке ДД Ло, дадесет иљаде динара ВО, сто двајс иљаде
цигле Ос, трие шесиљаде динара Т, тридесет милијарде Гр, триес и пет милијарде
плату има Т, сто милијарде У, по осам стотине Ос, пет гддине ВО, шез гддине Т,
до девет гддине Ос, по сто петнајзгодине Т, от седамнајзгодине ВО, двадесет го
дине Кр, двајс и седам гддине Т, триес седам гддине Т, и брат му се оженио у че
трез гддине Т, у педесет гддине Т, у шесет и шес гддине Ск, ако доживим седамде
сет гддине ВО, осамдесет гддине Ву, по два три вагона јабуке Би, од неколко сбр
те Рд, има Циганке пуно У, трoе чарапе Са.
Уместо Гсг. забележена је плуралска форма у једном примеру: о четири
иљада кила У.

Сви ови примери нам потврђују да аналитизам напредује у испитиваним
говорима.

Датив, инструментал и локатив множине

4.87. У дативу и инструменталу јавља се само наставак -ама, а у локативу се
среће и -а, будући да је дошло до синкретизма овог падежа и генитива.

ДПл., говорили девојкама Ск Су, да децама Бд, узимље газдама Вр, газда
ма У, дар људима, женама Р, ти кажи женама С, ја сам судио у кући седам годи
на женама и децама Ло, живинама дâеш П, дајемо кравама Ла С, полаго крава
ма Мx, зет купује свастикама, шуpњајама ВД, баца свињама Ос, дам свињама
МК, па да свињама Вн Се Су, дамо свињама Су, свињама дâемо Ву, дулек дице
паш свињама Са, оно печем свињама МК, прича сељанкама А, ћеркама Др, ћер
кама Рд Ск, клечала сам пешкири ћеркама Вн, ћеркама сам ткала П, и ћеркама и
њему Су, плетем блузице унукама и снајама У, унукама Гр, издам млеко учитељ
кама М, одно Циганкама У, јавио Швабама Ло,
Ипл. са лепим аљинама Бд, удара батинама Мx, са браћама А, међу браћа
ма Би, вилама А Ба В Ли, гура вилама МО, са дачицама А, међу девојкама Бд, за
лепим женама Ли, разговараш са женама Ос, сас јабукама Су, за јаслама ДД, сје
првама М, са јетрвама МО, са каруцама К, са колечкама А, с кошуљама В, са кра
вама АВОС, орало се кравама Мx, лопатама бацали Бд, салбатрама А, самаказа
ма А, секламаказама Бд МО, бни маказама сечу ДД, мал је негде дрпим маказама

Ла, мотикама А, сејало се мотикама ВО, сечу мотикама Се, убиле га жене мот
кама ВО, па осети под ногама Ло, с ногама ДД, са ногама МО, сас парама У, она
(морка) иде с ови палицама Са, са машинским пушкама ВО, рогуљама А, држи ру
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кама А, жњемо рукама Са, ја сам рукама прала Го, веруј да рукама и ногама нисам
мрдо Лг, рукама Ли, с рукама МО, саницама МК, са тим санкама Бд, санкама МК,
соницама В, све сикирама секли Бд, са снајама Гл, са узицама МК,
Лпл. -ама: по авлијама Ву, на аперацијама ВД, ишо по бањама Ла, по ба
штама А, по будзама ВДЛа, на вежбама Бд, у вурунама Бд, у жицама Бд, у тим
дрвеним зградама А, на игранкама Гл, ишло се по игранкама, по певанкама Гл,
на јаслама МО, у капама Бд, у књигама има Мx, на колечкама А, по колuбама С,
на кошарама А, идеду по кућама Ву, иде човек по кућама Р, по кућама КоМx С,

чувам овце поливадама Ј, таму ливадама АЈ, по малама Т, на ногама ДД Кр, ве
не по ногама В, у ногама А, по њивама АВДГр, у њивама Ба, подпштинама Кр,
у пекарама Бд, у песмама ВО, на ратама Ву, по рекама А, и јавимо се свима на
шимарддбинама Ло, на рукама Кр, порукама МО, на санкама К, по свадбама Бд,
по собама Мх, она била на школама ДД, по шумама А, по шупама А,
Л=Гпл. по буsa (одговор на директно питање) Ли Се, а имали смо у ливада,
по баштама бунар на шибу А, они се црну по ливада П, по њива Кр, иде по њпва
-

Ли, био пољак по њива Ло, имамо там по њива Мх, он је играо и по свадба Гр, на
сбница А, у ципела Са, и ја ти у цокула уватим ону жицу Ло, и бос, онако у чарапа
Ло, у чеза Ба, чували смо по штрњика Ла.
Плуралија тантум
4.88. Наша грађа указује да је број именица с маркираном множином знат
но чешћи него у мушком и средњем роду. Оне се могу поделити у три основне
групе:

1. Именице које се увек јављају само у множини:

бале (из носа) В, бисаге Ли, буse BД ВОДу Лг Т, по буse MK, са ћу те уда
pим по буse Ли, кате ударим по буsa Ли Се, по буsaма ВДЛа; веђе МО Ос Ск, то

су веђе ВО, врцеУ, гајде МО, гаће ДД Ли МxУ, у гаће МП Ск, чисте гаће Лг, ша
ренгаћа, све шарене гаће носу М, деца ишла и без гаћа Ос, гаћице Р, само у гаћице
ВО, гусле ВДЛа Ли, свирали у гусле Мx, Задушнице Кч, јасле Ба ВВД Ли Су, из
jacле Ба Ш, под јасле Се, у јасле Ла П Са, изјасала Ба, изјаслију ВД, за јаслама
ДД, на јаслама МО, у јаслама Кч, јаслице А, канате АВГо Ла Ли РС СуУ, наки
ту се канате К, канате се зову целокупне К, скину се канате А, а са стране су ка
нате С, каре (војна кола) Ло Р, каруце А Кy Ло П, његове каруце Лг, а ја седим на
каруце Лг, у каруце МК, са каруцама К, клече се клечу Р, гундуре (гумени опанци)
Ба, кондуре Вр ДД Са Ск У, у Липе Вр, из Липа Ли; маказе Кр Ла Мx Ск, мал је не
где дрпим маказама Ла, бни маказама сечу ДД, секла маказама Бд МО, са мака
зама А, маказице ВКр Ск, с маказице Р; макаре (ногаре за тестерење дрва). А, ме
киње МК, мердевине АЛа Ли Руд, наочаре Гл, немам наочаре Го, каке наочаре Го,
наћве AB BД Вн Вр Ву Ли МКС Ш, у наћве Ба Се, метеш у те наћве У, наће оне
старинске о дрвета У, преко наћвиу Др, али и наћви Ш: ногарице Гл, ножнице
(маказе) А; панталбне А Бд ВД Вн ВО Вy Гл Др Ку Ла Ли ЛоМx Ос Р Рд ССеCу,
брич панталбне ВЛи; панталбнице МО, пиктије В, питије Ла; Покладе МК, Бе
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ле Покладе Бд, биле су Покладе Ли, до Поклада А, од Божића до Поклада Ли, ра
бе (мотке на колима на које се товари сено) Р, саке (само предњи трап кола на ко
јима се носе џакови у млин или шаша) С, па сео у саоне Ск, санке МКС Ск, то су
санке Ш, са тим санкама Бд, санкама МК, на санкама К; санице Вн, саницама
МК, сонице Ли Р, сонице Бд ВД ВнУ, на соница А, соницама В, онда ме возио на
сонице МП, мете на кола ел на соница Ло, у санкице С, у те соничице Бд, стубе
МК Су; сулке П, играмо титре (дечија игра пиљака) Ск, то се звало титре Ск,
трице АВр Др Се Су Ш, да ти метемо више трпца А, чакшире А, то су џбре Ск,
идра играмо Ск, шајнице (саонице) Ш, штрике В.
2. Именице које поред чешћих плуралских форми имају у неким пунктови
ма (и) једнинске облике:

вериге АВ ВДЛа Ли Мл МОРа СеУ Ш, на вериге Вр, има вериге па се ба
крач обеси С, окачи на неке вериге Гр, он да се увати за вериге Ос, над веригама
Ра; али верига Ш, на веригу Р, имала сам и ја веригу Ш;
виле А Бд Ра Су, оне виле Ск, на виле Ск, са виле Рд, вилама А. Ба ВЛи Ра, гу
ра вилама МО, али: вила АВ, вила гвојздена ВД, вилу Су, дамо по добру вилу А,
дај вилу Вн, балегу избаци с вилу Су, вилом Ба ВД Вл, бацамо вилом донекле, од
некле иде рогуљом А, забада вилом Др, бацали смо вилом Гн, вилом се баца МК,
са вилом Ла МК,

грабуље Ли Ск, гвојздене грабуље А Гн, са грабуљама Гн, али грабуља В
Bл МК Р Ра, грабуљу ВД ГлР Ра, имамо и грабуљу дрвену А, угодио ону грабуљу
гор Кр, гребуљу Ш, грабуљом СМ, грабуљом А Ба, грабуљом оно грабуљау Мx, за
грабуљом Гл,
грабуљице А, угодимо оне грабуљице Кр, гребуљице Гл, али грабуљица В,
грабуљицу. А Кр, да узме грабуљицу Ос, грабуљицу Ра;
колечке АВД. Ву ДД ККр Ли МК МОМxР Се, и су биле гвојздене колечке
ВО, колечке дрвене Кр, на колечке Вн, колечке ССе, до колечака А, на колечкама
А, са колечкама А, али: колечка има точкове С, на колечку Вн Кр,
кочије АВВД Гл Ли П, на кочије Ш, кочие Ба Ла; уп. и кочиице Др, али: пу
на кочија Ку Ш;
лесе Вн МК, али: леса МК,

летије Вн, кад буду литије ваше С, налитије К, телитије Бд К, али лити
ја Ш,

шиљате лојтре ВО, на те лајтре ВО, лотре В, са лотрама А, али лотра

(мердевине) А Ба В Др, убила галбтра А, ону лотру Бд, да ти дам лотру Гр, ло
тром В, ротла ВД:

то су Месовеђе Ли, о Месовеђе В., али: у Месовеђу Ли;
новине Вн Вр МК, дадоше ми новине ВО, да узмем новине Лг, али у новину
С, у новину па завијем У, поквасиш новину У, узе новину У,
ракље (на њој се вуче плуг) Ш, али: ракља С,

рогуље Гн, рогуљама А, али: рогуља А, бацамо вилом донекле, однекле иде
рогуљом А, са рогуљом Гн,
сплачине А ВУ, али сплaчина Р, бациш свињама у сплaчину Ос,
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јувратине Го, сејемо овас, зоб под увратине ДД, увратине СТ; али и два
колца забоде на увратину Т, обезбедиш сам приколице и на вратину Гр, на вра
тини А;

Удовице (званични назив села), али до Удовице Се, једна је удата у Удови

цу била Вр, у село Удовицу Ву, нама парохија у Удовицу Се, туна у УдовицуУ, би
ли тамо у Удовици С,

чезе Ба Бд ВВДДД ККу Ла Ли МК Мл РС Су, чезе се зову А, чезе су са два
тöчка А, чезе су за троје па се мало гурамо у чезе В, неке чезе остаљене на пут Лг,
ја опет уватим чезе С, кад је уватим у чезе Т, у чезе В МО П, стигне сас чезе П, саш

чезе Су, доводим га на чезе Лг, на чезе С, збокти чеза Лг, у чеза Ба, али и ишли че
зима (ср. р. као колима) МК, али чеза С, чеза нова (би купила) Гр, чезу В, седнемо
у чези Су.
Именице виле, грабуље рогуље чешће се јављају у једнини што је слично
стању у космајским и крајњим „ерским“ селима централне Шумадије (Реметић

1985:253) и у многим К-Р и С-В говорима (в. нап. 738 у н.д.). Ареал ове појаве на
нашем терену тешко је одредити будући да немамо грађу из свих пунктова, а и
она коју смо навели потиче из различитих села са целе територије.
3.Именице које се у одређеном контексту чују:

a) у једнини: жвала А, он је био пре рата у комиту Лг, макарбна С, у три
њу (од сена). А,

б) у множини: код вас раду кондпље ДД, а пре се радиле кондиље, па тежи
не ДД, свиру музике М, тањири отпластика Т, имало пруге у Јајинцима Т, ето сад

вучу сламе Ву, прет кућу има гројзе све калемљено, чардаклије М.
Збирне именице
4.89. Именица браћа има и једнинске и множинске облике:

а) једнина: браћа Р, живела ми браћа М, то су браћа С, имао сам браће о
стричева ВО, оне снаје од браће од ујака Мx, дао браћи Ли, браћи Тодоровић Ло,
за браћу А, имао сам ја моју браћу о стричева ВО, имала сам ја браћуУ, браћо, ми
смо продати В, знате, браћо ВО Лг. Ови једнински облици господаре у централ
ној Шумадији (Реметић 1985:244)

б) множина: одреко се имања у корист браћа В, ако су више браћа у кући
Би, ја би се удала ди има пуно браћа В, доста браћа Др, а њи пет браћа Вр Мx Сa,
шез браћа А, кад градио куће браћама Го, дао браћама Ли; са браћама А, међу
браћама Би. Множински облици су везани за Г и ДИЛ, што одговара стању у го
ворима Баната (Ивић ... 1997:67).
4.90. И код именице деца забележени су облици оба броја. Ваља напоменути

да број множинских форми знатно надмашује једнинске, али и плуралске од име
нице браћа. Сингуларски облици доминирају у централној Шумадији (Реметић
1985:244), а плуралски у Банату (Ивић ... 1997:67-68). У Драгачеву (Ђукановић
1995:132) ова именица има и једнинске и множинске облике. Следи наша грађа:
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а) једнина: четворо деце Гр, пе деце ДД, о деце Са; да деци Др Рд, нема деци
да да Кр, помогнем деци МП, еј, децо Др, одите, децо Ш, помози Бог, децо, војни
ци, јунаци моји Ло, остала сам с ту децу Са; са децом Др,
б) множина: а ми деца гледамо ССк, деца ме зоведу Гр, та деца с њинима
децама Ло, њом је помрла млога деца Мx, колико су деца настрадала от саде Ск,
оно деца било питај Бога Др, због деца В, o(д) деца МО С, од моји деца В, од ови
деца Ос, шездеца Ла, седам деца А, десе децају помрло Мx, десет нас деца било
Се, тринајз деца В, четрнајз деца Ло, имало пуно деца У, сила деца ВД, буде џе
леп деца Гр, деца било Др, од моји деца Ву, обд) деца Ло, пе деца А ГoОс, пе-шез
деца Лу, седам деца Би МО, четрнајс деца Ло, триес деца М, сила деца Го, ондак
је више пропадало млади тако деца Лу; децама Вр Го Гр Др Ли ЛоМ С Ш, луле
децама Гл, за ручак децама Ос, нама децама А, па и мојим децама Ла, мојима де
цама Са, оним децама У, да децама Ку, да да мојим децама Ла, да дам мојим де
цама МО, дајеш децама Т, да дâмо децама Др, ајде да се дамо децама Др, ја сам
давала децама Р, алjа сам дала децама све С, није дала децама Ш, донесеш деца
ма Т, да однесем децама да једу Ос, треба децама да зготовим ВД, а ја кажем де
цама Т, кажем децама Ра, да купим нешто децама Мх, своима децама купуе ВД,
купила децама Ла, те сам направила овима децама Са, праила децама Се, носили
децама Др, плела децама ВД, пробајала децама М., пери ноге твое и твојима деца
ма Ло, плетем децама Т, попадало тима децама Су, саши децама одело Су, нека
сече децама У, а ја скувала децама зеље Ву, а ја сам децама спремила У., радила
сам здецама Са, здецама Ло Су, са децама АВД. Гл МО Ос Ск, била сам се са де
цама ВД, то ми је отац са децама Кр, са децама Бд МО; о децама Би Кр Са Т.
4.91. И остали колективи на -а имају и сингуларске и плурсаке форме:

глота ВД, пуно има глоте ВД, шта ја имам дреје Са, пуно имам живине у
кући Ск, има неколико свиња, живине ДД,
дреја има сила Са, живинама дâешП, и јавимо свима нашимарддбинама Ло.
Именица омладина забележена је у Дcг, али с атрибутом у множини: овим
дмладини Бд.
4.92. Колективне именице женског рода творе се суфиксом -ија и јављају се
у једнинским и множинским формама:

а) женскадија није то могла да пробуса (пропрти снег) Гр, скотија Др, има
ло те грнчарие Гр, има пиладију МК, имамо пиладију Ку Ш, а ту пржени у не могу
да јем Ла;
б) све покупише ови гадије Бд, то су највеће погание (Бугари) Р, Руси су би
ли погание Ш,ту има тичадија сила Лу.
Особености појединих именица и група именица ж. р. на -а

4.93. Након губљења интервокалног -x-у именици снаха дошло је до сажи
мања вокала, али и до аналошке појаве сонаната -в- и -ј-, што је све условило три

варијанте деклинационе основе, од које је трећа најчешћа:
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а) сна МО Ли Су, сна ка и сна Ос, снае Го, снао моја Ла, снао, фала ти Ла,
cнао С Су;

б) снава Р, виче снаву М МО П,
в) снаја Бд ВВД Вн Гл Др ККр ЛгМ МК МПП ССе Су Са У Ш, снаја Бд,
две снаје СУ, од моје снаје У; снаји Ли М МОМП Мх, ја кажем мојој снаји М,

причала сам и мом снаји Мх, скувам кафу сину и снаји и мене ВД, ниједој снајија
нисам рекла М, шара мом снаји Ли, снају Гр Др Кр Ку Ла Лг ПС Ск У; снајо Ш,

виче снаву: снаја, снаја, шта радите М, немо, снаја Са, немој, снаја, да бацаш У; с
твојом снајом Лг, снаје АВн Ву Гл М Мx ССе; ко снаја Ву, снаја КУ, са снајама
Кр, са снајама Гл, уп. и придев снајина Кр, са снајином мајком В.
4.94. Именица маћеха забележена је у две фонетско-творбене варијанте:
маћа МК, имао маћуку Ш.
4.95. Услед нестабилности гласа в, неке се именице срећу и без њега: испо

црке Ос, воли црку Са, уп. и ротке У, али: црква Ос Са, плаћа цркви Ли, цркву Ос,
пед букве У, три грудве земље ДД
4.96. У предлошкој конструкцији именица земља остаје без слога –љу, и то

најчешће у селу Раљи (Р) и једном у Лозовику (Ло): баци сламу на зем Р, да падне
на зем Р, па спавај на зем Р, на зем да се седи Р, и спуштим га на зем Ло, он је уда
рид зем Р, па се у зем забола Р, забодемо главу у зем Р, уп. и у МакедбнР, а шајка
чу му метем на глав Ло.
4.97. Именице с кореном на -г и -к и деминутивним суфиксом -ица јављају
се с алтернацијом и без ње:

а) ножица (тепа детету) Ли, верижице Ли;
дачица В Ли, кашичица МК, исте кашичице Се, две кашичице Кр, кашичицу
Се, кришчица леб Ш, кручица Ли, мочице са месо Вн, речица Ли, ручица Ли П, ру
чице (и део косе) Ли (и део плуга) P, мало сточици воду да дам Ву,
б) вагица Р, неке књигице Се, ногица В П, љуби мајка ногицу (обраћање ма
лом детету) В, ову ногицу Ли, ногице Ш, на ногице Кр,
баткица (за откивање косе) BД, кашикица вина Ш, кашикицу МОВу, кру
шкица У, pукица В Ву, љуби мајка рукицу В, ћеркицу Вр, шашљикице (кукурузо
винице које се стављају у плех испод печења) Се.

в) Суфикс-ица јавља се и у осталим случајевима: малу котарчицу Ву, лубе
ничица Ву, две овчице Т, кујница Ву, с маказице Р, свињицу Ву, утpиница В.
4.98. Функцију -ица преузима, као и код именица мушког рода (в. т. 4.49),

суфикс -че: оно имало једно гомилче Км грабуљче В, у градинче Мx, кат сам била
девојче Са, једно девојче велико има Са, ја не познаем ово девојче Са, па то је Ђу

pино девојче Са, капче Р, то кашиче Се, али кашиче мало Се, кошуљче Р, овако ве
зено крпче Се, кућерче МП, слукче Ш, једно сопче Ву, једно сбаче било мало Мx,
ка оно моје сопче там Мx, столиче А, у неко сукњиче ВД.
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4.99. Неке именице се јављају са суфиксом -ија: из Бугарије Ш, Станија Вр.
4.100. Именица вођа мења се по а-промени иако се среће у Нсг. и без -а:

прави вођ Ли, воли вођу Ли, уп. и деловођа Ла.
Именице које не мењају род
4.101. У односу на стање у другим говорима неке именице остају женског
рода:

a) Именица вангла и рерна немају облике мушког рода вангли, а ни средњег
рода (уп. Ивић ... 1997:33 и 71).

вангла МО Рд, ванглу В, велику ванглу Кр, у ванглу Се, вангле В, релна ВД,
у рерну В,
б) У Банату (Ивић ... 1997:71) именица олуја је мушког рода, а у нашим го

ворима остаје женског: олуја АУ.
в) Именица палачинка у нашој грађи се нашла само у Апл, и то женског ро
да, будући да нема аналошке алтернације -ке у-це (палачинце), а ни једнакости Н

и Апл, (палачинци) као код именица мушког рода: пржимо палачинке Ш, нешто
направи палачинке Се, палачинке правим Се, печем палачинке С Су.
Именице које мењају род
4.102. Именица свиња углавном иде по а-промени, а у Нпл. ретко се среће
наставак -и, који је чест у војвођанским говорима (Ивић ... 1997:71; Б. Николић
1964:342; Поповић 1968: 165) и у Батањи (Ивић 1994:41);
Нcп.: свиња Ло Мx;

Асг. бијемо свињу Ло, да једну свињу Ш., да дамо свињу Ш, ону свињу једyТ
свињу смо клали Кр, кољемо свињу Ос, по неку свињу,

Нпл., свиње А Ба ВДВн Гр ККр Лг Ли Р Рд С Су ТУШ, свиње дебеле Вр У,
дивље свиње Ос, јеле свиње дивље Су, твоје свиње ВО, туђе свиње Р, свиње гуру
Ву, ће да га згазу свиње МО, кољу се свиње Гл, свиње купу влат Ла, свиње наједу
се час Т, свиње поеле Вр, спаву свиње ДД
Апл. имали смо свиње неке Ли, имали смо свиње, овце, краве Са Ш, свиње
немам Т, нека пусти свиње Др, рану свиње Ли, чувам свиње Ву, чувала сам свиње
и овце У;
Дпл. баца свињама Ос, дам свињама МК, па да свињама Вн Се Су, дамо сви

њама Су, свињама дâемо Ву, дулекдицепаш свињама Са, оно печем свињама МК,
НАпл, свињи и овце Гл, имао сам свињи ДД, свињи имало је, стално ти сви
њи Р, истерау се свињи Ли, да не прођу свињи Др, ту треба да се рану свињи Лу,
чувало се свињи МО.
4.103.У вези с именима држава на -ска, -чка треба указати на следеће:

a) У Лсг. чувају се облици старе придевске промене: у Француском Бд, у
Француској Бд.
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б) Чувају се облици а-деклинације: из Немачке Ко, у Немачки Су, у Не

мачку Ко, у Турску ДД, па долазио био неки Милан Милојевић у Француску ВО,
био он ожењен у Ческу П.
в) У вези с предлогом у ове именице у АЛсг. имају неутрумски облик-ско,

-чко: испратио жену у Немачко Т, кад отишо син у Француско, тим што годвео у
Француско М, синови његови у Немачко све М., трећи му погино у Немачко М, а
мој бтац био у Турско ДД, мој ова унук што у Француско М, Хрвати у Хрвацко
(живе) Су; уп. и: и ноћим у Старо Пазово Ск.
Код именица типа Бачка, Гроцка у Лсг. јавља се облик именичке деклина
ције на -и: био сам ја у Бачки Бд, рођена у Бачки Вр, на Грдцки Бд.

4.104. У нашој грађи су се из различитих пунктова нашле појединачне по
тврде промене женског рода у средњи:

а) по кресло (креста) Р сајло Ла; изнесе једно тегло сас кисело млеко У,
тугло Ш; али и тугла Ла, туглу Ш; ту било штало Ш.
б) И један ојкoним Мала Крсна среће се, поред женског, што је чешће, и у

средњем роду и то у истом пункту и код истог информатора: из Мале Крсне Вн,
ис Крсне МК, у Крсну ВД Вн Р; али и: у Крсно Вн, у Крсно Мало Р.
в) Званични назив села Сеоне замењује се једнинским облицима женског

рода: има то село Сеона Ву, у село Сеону Ву, рођена сам ту у Сеону Се.
г) Именица пантофле у У је забележена у мушком роду: потдфни.
ИМЕНИЦЕ ЖЕНСКОГ РОДА СТАРИХ I-ОСНОВА
Инструментал и локатив једнине
4.105. Уовом падежу, ако није замењен аналитичком конструкцијом (са сол

Ш), јавља се обично наставак -у и јотован сугласник основе: помишљу се губи Гр,
са том влашћу ДД, крвљу Гн.

Стари наставак јочува се и у прилогу за време ноћу:7 и дању и ноћу В Р, по
ла године сам запевала и дању и ноћу Го, ноћу Вн Лу С, до дванајс ноћу Гл, у неко

добо ноћу Вн, него помрчина ноћу У, дигнеш се ноћу ДД, он дође ноћу Су, ноћу
дођу Др МО, само иде ноћу Са, ископамо рупу ноћу Лг, није се ишло ноћу већ да
њу РД, они су крали ноћу Ли, та печеница се пече ноћу ВО, и сат спавам ноћу Го, а
ја на колиби ноћу уватим једну бвцу Ло.
Овај прилог се ређе може чути и с наставком -и у дванај(с) сати ноћи дизи

ђеш искуће Вр, и мој свекар виче ме ноћи Ду, закукало се у дванајс сати ноћи и
дете умре за сат П, било у дванајс сати ноћи ПУ, вукови арлаучу ноћи П, уп. и у
крвљи С.
7 Т. Маретић (1963:170) констатује да „именица нбћ има у инструменталу јд, не само ноћу (и но
ћи), већ и ноћом, али само као прилог у значењу обноћ“.
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Наставак -(ј)ом забележен је само у неколико примера, и то не у спонтаном
причању, већ као одговор на питање из упитника, са крвљом Ли Ра, са машћом Pa
СМ, са солом Ли.

За овај наставак је речено да је „одлика штокавског североистока и севера“
(Ивић ... 1997:72) или нешто прецизније да се јавља у већини говора Ш-В и С-В ди
јалекта (Реметић 1985:258). Након ових истраживања требало би кориговати изнесе
не констатације и рећи да за главнину говора С-В дијалекта наставак -(ј)ом није ти

пичан, а да се јавља у његовим рубним подручјима: Биограчићи (Ивић 1978:157), Чу
мић (Барјактаревић 1961-62:18), Рача Крагујевачка (Р. М. Павловић 1982:29), у цен
тралној Шумадији и то и у космајским насељима (Реметић 1985:258).
Генитив множине

4.106. У овом падежу јављају се два наставка:

a)-и: не лежим од болести Вн, пуне кошуље ваши биле Ос, да лечи од ваши
војници Ос, кошуље биле пуне ваши Ос, па ни напуну и ваши С, он је пун ваши
био Ск, напунило се ваши ВДСк, из груди С, имам малкокдиши Ос, имам доста ко
коши Ск, има неки речи ДД, пун ствари Др, сакрила јарам у ствари Лг, од њини
ствари Ву, напунио кућу ствари М, o(д) други мањи ствари С, сто људи, а сто
ћуди ВО, мећу на више цеви Кр.
Акценат следећих примера указује да су то облици Нпл. и да је овде у пита

њу аналитичка конструкција у функцији Гпл. ниј имало тад болести Ш, од ваши
В, пуно ваши МО.
б) -ију код именица женског и мушког рода на i-промену: пуна глава вашију
Ра, нема кокошију Ра Ск СуУ, прележо сам туберколозу косту Ба, откостију Др
Су, упалу костију Ла.
Наставак -ију јавља се и код именица које се деклинирају по осталим про
MeНа Ма:

в) код именица мушког рода о-јо-промене: Власију Се, гостију ВД, код
они гостију Гр, и гостију има Др, пуно гостију Др, по тријез гостију Ла, око че
трдесет гостију Рд, двеста гостију МК, имали двеста педесет гостију Т, по го
стају Гл, мишију Су, пуно мишију има ВД, ради мишију МО, мишију Ра, до нок
тију А Су, нокти у В, без ноктиу Ли, с наши десет прстију П Су, брес прстију У,
бес прстиу Ли, прстиу В, бес прстију Ра, бес прстију Ј. Ск,
г) код именица женског рода а-промене: брез ногију Су, од ногију Ла, с но

гију Др, од рукију Ла, једу краве изјаслију ВД, прико/преко наћвиу Др,
д) код именица средњег рода са суплетивном множином: очију ми Вн Вр У,
без очију ВДЛи Ск, из очију ЛгУ, што бидем ћорава код очију Ск, од очију Го, од

очију МО, иза ушију У, од ушију А, працију Би МО Се У, пет працију Бд МО, имам
седам мали працију Кр, десетину комада працију МО, дванајс працију Лу, више
працију Мх, имаш пуно прациу Гр, али и: иза вратију Су, из устију Ск Су.
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Наставак -ију код сва три рода не показује јасан ареал, будући да се среће по
целој испитиваној територији.
Датив,

Инструментал и локатив множине

4.107. У овим падежима јавља се наставак -има:

очима Др, крзнула дчима В, они на њи очима Ло, све што види очима огради
М; по варошима Бд, на грудима МО, у грудима С, на плењима (плењи-део кола) А.
Колективи на -ад

4.108. Формант-ад у централној Шумадији (Реметић 1985:240–243) врло је

чести јавља се и код оних именица које су аналошки примиле проширење -ет-. У
говорима наше зоне формант-ад веома је редак: имала су бурад дрвена Ј, метемо
бурад Бд МК, у бурад АМл МО, ждребад Кч, јагњад Ос, назимад Рб, прасад Вр,
стаклад СМ, телад Гн Рб, ћебад Су, унучад Су; уп. и седам-осам јагњад Ос, пле
темо ужад МОРа.
Ови колективи срећу се и с плуралским -и, што је пут к успостављању су
плетивне множине, која је присутна у „дугом појасу од северне Бачке до Груже

(Ивић ... 1997:74 и нап. 419). Тако је и у Батовцу: буради, ждребади, телади, ће
бади, теладима (мој материјал). У Драгачеву чешћи су множински облици (зрна
ди, телади, унучади), а код једнинских (пилад) у Г и ДИЛ јављају се наставци -и и
-ма (пилади, пиладма). Следи наша грађа:
буради Ку Се, имам нека буради Гн, у буради Се, зрнади СМ, он је те јагња
продаво
Вр, купиш јунади Ли, назимади Мx, и она одоји прасади ВО, телади
ди
ВО, ћебади Ку; две крмаче и четири назимади Ос, пет ждребади А.
Множински наставци забележени су и у Гпл. пет назимада бели МО, мали
працада Гл.
Наставак -ада у НА, који господари у југоисточном Банату и једном јужном
селу (Иланчи) тамишке зоне, на нашем терену није забележен.
Именице са старим основама на -p-

4.109. Именица кћи јавља се у две творбене варијанте:
1) С проширењем -p- и суфиксом -ка и деклинира се по а-промени:

ћерка Бд БиВн ВОГр ДД Ко Кр Ла Ло Лу МК Мx С Са У, ћерка ми Ло, две
ћерке Гр Ла Ло Лу Ос П РСе Ш, две ћерке има великеCa, две ћерке Ос, три ћерке
ВД Ву, три ћерке Ос, четир ћерке В, четири ћерке А Сa, céдам ћерке Рд, ко ћерке
Кр, кот ћерке Лу, код моје ћерке Др, код њене ћерке Мx, o(д) ћерке В Гл Ку; шта
сам дао старије ћерке, даћу и њој МК, ћерки Бд ВД Вн Ву Кр МО Ш, мојој ћерки
Вр, мом ћерки МО, тој њеној ћерки Ос, дам ју један ћилим ћерки Са, да мом ћерки
Бд, дао ћерки Ба, дала сам мојом ћерки ВД, њеној ћерки Са, јави ћерки Ла, купио
ћерки Ш, препишем ћерки А, ткала сам ћерки Се; ћерку В Вн Гл Ко Ку Лг Ли МК

МОС Су ТУШ, једну ћерку Би, моућерку Лг, има ћерку Мx, ћерку има Кр, он има
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једну ћерку и сина Ос, роди ћерку Р, удо ћерку Ос, Драгана, ћерко ВД, ћерко Гр Ла
МО СУ; са том његовом ћерком Кр, да седи са ћерком Мx, ћерке КСу, он имао
ћерке Са, све је подаво ћерке за јединци Са, за ћерке РУ, моје јетрве ћерке М, се
дам ћерки Се, ћеркама Др, ћеркама Рд Ск, клечала сам пешкири ћеркама Вн, ћер
кама сам ткала П, и ћеркама и њему дам Су;
2) С проширењем -p-. а без суфикса -ка:

а) с наставцима i-промене“: Всг.: ћери Ли, иди, ћери, донеси Бд, кажи, ћери
моја Ла; и те мое ћери А; отац имо шес ћери Са, мој зет има пет ћери А;
дам ћерима ВД, шћерима Кр,
б) с наставком а-промене и то само у Всг.:

ћеро Ск, зови, ћеро, бабу Го, ћеро моја Мx, па што да те дамо, ћеро, за њега
Мx, еве ти, ћеро, оловка Мx, мутим, ћеро, кајмак Су.
4.110. Наставци старе промене код именице маши чувају се у НВсг. и у
Асг.

мати Ба БиВД Вр ДД Др Кр Ли Лу Мx Ос С Са Су Т, бтац имати Ли, моја
мати Ос Ш, моамати Ло Рд, мамати Вр ЛгМП Са Т, момати Ш, његова мати
С, умрла ју сат скоро мати М,
дати дам, мати А, ди знам, бре, мати, видећу ВД, мати, од овамВД, слу
шај, мати ВД, знаш шта, мати Мx, не знам, мати, ваљда су истанчали С, и он ка
же: мати, мен убише С, д идем, мати С, мати, никога не дирам С,
матер Ли Р Рд Су, не смемо да признамо за Божију матер Лу, на му матер
Вр Лг, и моу матер Мx, њину матер Ло, кат сам видла матер мртву МП, ја сам
њену матер гледала М, неки пут матер закачу Ло, ј. м ти матер Ку, да му ј. м
матер Гл Кр Р Се, ј. и му матер Р, j...о ти краљ матер Ку, она лечила му матер
Лг, он опсује тим матер К, а они му пцовали матер М., само остави матер Вн,
питала за матер Ш, поштовали оца, матер, деду Ло, бни ми увату матер Ло.
У осталим падежима јавља се проширење на -p- и наставци а-промене:

мое матере бтац Вр, без матере Мx, код матере А, код бша и код матере
Вр, од матере ВД,

матери Вн ЛоШ, дала сам твојој матери Ск, па ти лепо казоматери Т, ка
зали мо(м) матери Вр, и ја кажем мом матери Мx;
са матером Т,
то су наше матере везле Ос.
Наведени облици познати су говорима Баната (Ивић ... 1997:74,76-77), a
нису уобичајени у говорима централне Шумадије (Реметић 1985:259), у којој се
чешће јавља именицамајка. Она је, с не тако ниском фреквенцијом, забележена и
у нашој грађи:
8. У грађи се није нашао ниједан пример Нег. типа кћи или ћер (Качарево, Д. Петровић 1999:390),
те примери представљају суплетивне форме облика ћерка.
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мајка В Го Ли МК СуШ, отац и мајка Вр, мајка и отац К, моја мајка В Ли,
мба мајка Др, ма мајка У, љубите мајка Ла, мајка не трене док ти не дођеш С.
мајка ми је умрла Би,

мајки Вн Се Ск У, благо мајки Ву, ја сам његовој мајки баба Ск, мојој мајки
П, мо мајки У, да дам моом мајки Бд, дала сам твојој мајки Ск, дао сам мајки да је
Ли, ниси мајки донела Ла, тај естриц доносио мајки Кр, да захвалиш мајки Гл,
мајки ми издају пола године МО, јавио се мајки В, помогли мајки МП, причам
мојој мајки Гл, нашом мајки прода П,

мајку му партизанску Ба, мајку У, и ј. м му мајку P, да пита мајку Ли;
да, мајка Ск, нисам, мајка Ла, мајка, фала они кое то урадио С, подај, мајка

У, ај, мајко МО, де, мајко Лг, мајко, дај мене Су, ију, куку, мајко Лу, куку, мајко
Др Р. немо, мајко да кукаш Ко, мајке С,

Од именице мама Всг, гласимамо: мамо АБд Са Се Ск Ш, бре, мамо Ла, ej,
мамо Ли, јо, мамо М, јао, мамо, како ћу АГл, а диће, мамо да га донесемо Ко, са
ћу јад идем, мамо, да видим Са, мети, мамо, лонче Ко, оћу, мамо, оћу Гл, нећу,
мамо М, нећу га, мамо С, пантим, мамо Ву, посеј и ти, мамо Сa, ceди бвде, мамо
Вн, спремите, мамо, ви то Се.
Такође су забележени и следећи облици: мама, нико ме ниј ни запазио Гл,
маму Ли.
Именице које мењају тип деклинације
4.111. Именице кћерка и мајка (в. т. 4.109 и 4.110), бољка, вашка, кокошка,

коска и цевка добиле су суфикс-ка и тиме пришле именицама а-деклинације.
Слично је стање и у околним говорима. У централној Шумадији (Реметић
1985:261), укључивања ових именица у III врсту нису честа (мајка, ћерка, коко
шка и вашка), а у говорима Баната (Ивић ... 1997:77–78), ова појава је у четири

случаја (кокошка, коска, пећка и ћерка) веома раширена. И у Батовцу имамо ва
шка и коска. Следи грађа с нашег терена:
a) кака је ббљка и ми не знамо МО, свакојака ббљка Се; од разне бољке Вн,
б) вашка МО Ра; вашке ВВДДу Ли МК МОРд СуУ, вашке само плбву Ск,
вашке донели Ш; али и: пуно ваши МО, он је пун ваши био Ск, ваши Ск, пуне ко
шуље ваши биле Ос, да лечи од ваши војници Ос, кошуље биле пуне ваши Ос, па
ни напуну и ваша С, напунило се ваши ВД Ск,
в) кокошка Ли МОРСу Ш, кокошка ММК, дај кокошки МО, кокошку В Гр
Др МО Са УШ, ни да купи кокбшку Ос, кокошку Вн, печену кокошку ВО, увати
мо кокдику Су, под кокошку Ш, кокошку Ло, кокошке АВ Вн Вр Ву Го Кр Ку Ла
Лу М Мл Мx Ос PРа Са Се Ск УШ, покупили жени кокошке У, скувам дебеле ко
кошке Са, кокошке А М МК Су ТШ, нараним кокошке Кр, кокошке Гл Кр Лa,
имали смо кокошке Т, даш кокошкама Вл Ла Мл, ја не дâем кокошкама Са, бацим
кокошкама Кр, иде с кокошкама Са, али и: имам малкокоши Ос, имам доста ко
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коши Ск, има само кокоши С, кокоши Се, не могу ни свиње да патим ни кокоши Т,
кокошију Ск У,
г) коска ВМКУ, кдску Р, кдске Бд ВВн Ву КоМО Ш, лому се коске Ву, па

посе добије у коске оно што не ваља ВО, али и: кбс МК, боли кбс Ву, старија кбс
Гр, кост Лу, кости (Нпл) Го, носи кучету ови кости МК, ем му кости Вр, пре
лежо сам туберколозу костиу Ба, от костију Др, упалу костију Ла;
д) цевке (део на разбоју) В. деца сучу цевке Вн, али и металну цев Вр, мећу
на више цеви Кр, цевови Р.
Именица чађ остаје женског рода, али у облику чађа: па оно црни као чађа Мx.
4.112. У предлошким конструкцијама с временским значењем „из од де
тињства“ појављује се поименичени придев мален“ који има генитивске наставке
свих промена, а и аналитичке облике:

од малени Вр, од малени како сам запамтила Мx;
од малене га знам Вр, кат смо чували стоку, ко деца, од малене Вр,
ја сам од малена и копала Вр, а мен терали од малена СК,
ја сам запантила од малено Р.
4.113. Именице које су у стандарду (РМС) мушког рода на нулту морфему,
на основу расположиве грађе, могу:

а) да задрже мушки род: тај бес В Ву, био зној, само излазио Р, све ми зној у
очи ишо Ос, оволики знбјВ, твој зној Др, од зноја Ск, од здрта Ло, одједа ДД,
она поздер Ба; до појаса Лу; потрес јак Гл, приш био Ос, нема смисла да се пра
вим Ла;

б) да пређу у женски род: велика наша атар Се; вршаји кат су биле Гл, но
силе се галоши Су; једну корач две Др, ка те тера нека малер Мx; увече закачила
га мрак С, била преврат ова А, да прихватиш ону савет Ск,

в) да се јаве и у мушком и женском роду: мали дреш Др, на оном дрешу ма
лим тим Др, али и била дреш Др, Велики пос Бд Гл Др Лг, то има Велики пос Го,
био Велики пос Др, за Велики пос Мx, никаки пос Др, Петров пос ВЛи, сваки пос
Бд, сваки посми постимо Ск, сваки по{c) смо постили Вн Ск, тај пос Би ВМКУ,
èво сад је настао тај пос ВО, та пос ВД, цео пос В Гл Др, постдвиВО, али и бо
жићна пос ВО.

4.114. Именице које у стандарду (РМС) имају оба рода у нашим говорима
могу такво стање:

а) да задрже: тај бол В, али највећа ббл Т;
б) да га мењају у корист мушког рода: неки влат Ра, како који влат има А,
ишчупаћете и некој влаш пшенице С, онај влат В, тај влат В, сваки влат P, није
смео влат да остане Р, само се поломи гордо влата мало Би, у влашује зрно жита
* РЈАЗУ под мален, малена има малено (с. н.), као супстантив.
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А, влат РУ, покупим влат Су; узне неки гар Вр, жар Ш, мету жар на ћерамиду
Бд, загреју на жар Гл, један жар Се, узимаш онај жар Бд, онај жар Ли Ра Су,
нагрнеш днај жар У, она жар Т, тај жар В ВД Ку Се, узмеш мал та жар Ос,

колико жара толико пара Кр Ли, па метеш жара МО, да ме води у клет неки Вр.
онда се правио цеђА, тај цеђ Ку, цеђB Вн МКУ, то се зове цеђС, било у цеђу С, с
цеђ смо се мили Р, али уп. и прало се у цеђе СК, у, имагареж А; квареж Бд, мла
деж овај Гл, овај младеж Се, тај младеж неће то да тка Ш, пилеж Ба ВН МК Са
Ск, пилеже смо имали Мх, имала сам сила пилеже Т, кољемо пилеже Ск, да нара
ним пилеж Др, купи кокуруз за пилеж Са, имали смо птлежа Ба, тако и ти пиле
жа, ко има прасе закоље Ву, имамо увек пилежа МО, имам сат пилићи, не мож
да имаш бес пилежа Са, сипам пилежу воду B, ткали смо плавеж Гл, сукња от
плавежа Гл,

в) да га мењају у корист женског рода: изишла нека звер, а кака звер Ск,
дпасна звер Ск, само сам упантила од издати две басме Ш.
За именицу нит у РМС константовано је да је женског и ретко мушког ро
да. У говорима Баната, у кикиндској зони, ова именица је средњег рода нито, а у

тамишкој женског ните (Ивић ... 1997:81). У централној Шумадији ова именица
је у једнини мушког, а у множини изгледа женског (Реметић 1985:262). Тако је и
у Батовцу: један нит, два нита, те нити, међу нити (мој материјал). Слично је
стање и у нашим говорима. У једнини срећемо облике мушког, а у множини, бу
дући да се ретко срећу конгруенцијски индикатори, вероватно је женског рода,
али није искључен ни мушки руд:

одједног ната А, у четири ниша А, они четири нита звани Гр, са четири ни
па Рд, четир нита Ш, са два нита Рд,
нити Вн Др Рд У, па онда има нити Кр, има нити Се, имали смо и разбој и
нити У, мету нити В, уведемо у нити Р, у нити Т, уводило се у ти нити Рд,
ните Ш, са четири нате П Су, па имала су брдила, па имала су ните, па

имало вратило, па имали подношци С, уведеш нате А, уведеш у нате С, па се то
уводи у нате ВД, па уводимо у нате А, оне нате А, крос те нате В.
4.115. Неке именице ј-деклинације у РМС имају само женски род, а у нашој
грађи оне могу:
а) да задрже женски род:

велика вреднос Т, нека глупос М Су; ослобођајем се војне дужности ВО,
прва милос С, за очеву милос Су; била је онда могутњос Ли, имају могутњости
В, нисам имала могутњости В, према могутњдсти Ли; та опаснос Мx; радос је
била Мx, велика радос АЛи, прва радосмоја Бд, одрадости Ло, никака радосни
је била Ос, нисам имала никаку радосОс, била је реткос Гр, кака свађост (свађа),
узимај мотику па ајд на њиву Вн, дошла старосА Вн, лепу старос ВД Вр, моју
старос Ву,

кокошиња болес Др, нека болес ВО, никака се болес није појављивала Се,
öпасна болес ВОГл, па се пренела болес Су, болес Гр Мх, нисам знала за бдлес
Ла, од болести ВО, заповес Бд, по твојој заповести Лг,
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већа влас Вр, да га обору са власти ДД, а власти свака час С, на влас Вн
ВО, онамас Вр Ла, тамас ЛгМК, нема тамас ДД, нека мас ДД, масАВн ПУ, ja
нејем сад мас Са, намажеш смас Се, одма ми ставу мас Мx, метешмас Мx, у вре
лу мас В, узели ми неку масЛг, ону мас Ла, тумас Гл Су, сасмас М, кромпир ис
пржиш на маст Са, сира масти ВО, метеш сира, масти Се, метемо масти У, ма
сти Др, она суне оне масти У, од масти МК, па масти по сто кила Ла, канту ма
сти Ла, и кашику масти Су, не знам шта је тражио ел масти, не знам С, борба за
неку превлас Ли; от сласти У,
ожени се па прави свадбу како може, а у бити сирома Ву; та варош Вн, чи

тава варош Се, из оне вароши М., из вароши У, у вароши Ву, у варош МО, јад
узмем у варош ДД три албанске вароши Р, од здби Ли, до јесени ВЛи, с јесени Рд
Су, ујесени кат се покосу ливаде Вр, сваку кап знам Мx, те су ми капи добре Мx,
дтровне капи Мx; од код нас нема лаж Т, за лаж батине Т, немаш дне моћи Гл,
ка дошла ноћ ВО, а ноћ ми је најтежа Ко, пре једно две три ноћи ВО, три ноћи
Лг, после пола ноћи ВО, још од ноћи ДД, једну ноћ МО, једну ноћ Т, па ми неку ноћ
не да да спавам Го, целу ној смо седели А, па целу ноћарлаучу М, целу ноћ шијемо
М; моа памет Гл, садју дошла друга памет М, та памет Гр Кр, то ми је на врпа
мети Ву; једну прегршВ, прегрш Ос, сад је раж слабо заступљена МК, раж Се;
нисам рекла ни реч М, за децу немам речи ВД, па савет (савест) Кр, он тако спа
ково у четврти У,
та са ВВн Рд, за со С, са сол Ш, по мал те соли А, мало соли АМК, папри
ка, соли, цимет (набрајање) П, моја мисо В, моа мис Гл,
б) да се јаве само у мушком роду:

каки је будућнос Вр, бољи нарав Кр, то је велики пустош био Ло, свако има
свој ћуд Лу.10
в) да се јаве и у женском и у мушком роду:
водену буђ Се, али и никакав буђ Се, и неодређено буђ Вн Ли СК У;

велику глад Т, од глади ВО, умро је од глади Ли, али и онај глат P, тај глад В,
њена жалос ЛуУ Са, код њи нема велика жалос Мx, та жалос МК, жа
лос велика Кр, од жалости ДД, ту жалос М, али и: велики жалос Су;
донесе зелени Др, али и има и бели зелен Са, бели зеленУ, црвени зеленУ,
крупњији зелен Ск, мете се тај зелен Су, зелен је леп и сад Са;
кбcМК, боли је та кбс Ву, старија кбc Гр, чврста кост Лу, кости (Нпл). Го,
е.. м му кости Вр, прележо сам туберколозу кости у Ба, откостију Др, упалу ко
стију Ла; али и: носи кучету ови кости МК,
ова крв Лг, та крв ВД Вн МК, спаја ту крв Лу, пуштију крв Ло, од њену крв
Р, от крви Вн, излив крви ВД, баре крви П, преко крви П, по крви ВО, али и то је
ушло у онај крв Ла, само лижу днај крав П, тај крв В, све је крв облио Ло,
младос била А, дије била младос Ку, кат се сетим њене младости А, од
младости Др, од младос до старос Су, али и наш младос Ш;
10 Напомињемо да смо од ових именица забележили само по један пример, и то у мушком роду,
што не искључује могућност појављивања и женског рода у обимнијој грађи.
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једна пед А, две педи А, на сваке две педи Ск, али иједан пед Р, два педа Ку,
за брднŠану пећ Ли, каљаве пећи Ла, али и велики пећ МО, имали смо пећеви
Ли:

хитна помоћ Бд, велика помоћ Бд, али и за неки помоћ У;
кад је била пропас Др, грдно чудо, грдна пропасЛг, пропас жива РД, прд
пас наша Ла, прдпас Гр, ма било пропас С, код нас је било пропасЛу, у пропас Се,
али и то је пропас бијо П,
руковед Мл, три руковеди Мл,руковеђ Бд ВВлКу МОМxС, толика руко
веђ А, две руковеђи В, четири руковеђи А, пет руковеђи А, руковеђи Су, налажеш,
купиш оне руковеђи Гл, на руковеђи бацамо жито А, на веће руковеђи В, паковале
на руковеђи Гр, на руковеђи ДД, руковећ МК Се, на руковећОс, руковећи Са, жње
се на руковећи Кр, руковеђ па други, па трећи Су, па метеш један руковећ па други
Ск, то се звао руковећ Ск, два руковећа МК, али и ж. р. а-промене: три четири ру
ковеђе МО;

од младости па до смрти С, он је њу извадио и смрта Лг,
и гдтова ствар Гр, једна ствар Т, кака је ствар Т, лепа ствар Т, мала
ствар Р, пропала ствар Гл, сигурна ствар Т, једну ствар Р, каке су то ствари
ДД, па покупили неке ствари М, неке ствари У, али и: а ја после да спремам дру
ги ствари Мх, то су њини ствари Р;
металну цев Вр, мећу на више цеви Кр, али и цевови Р.
велика час Се, а власти свака час С, тебе велика час Ву, свака ти час Др Т,
свака му час Ла Т, али и: онда се носио час У.
Након прегледа забележене грађе, можемо констатовати да је промена кон
груенцијских индикатора, односно рода, незавршен процес. Наиме, њега данас
карактерише напуштање дијалекатски маркираног мушког рода и, под утицајем
језика школе и средстава јавног информисања, васпостављање конгруенцијских

индикатора у женском роду. Потврда ове констатације налази се и у напомени
наше информаторке из В да су стари некада говорили тај крв. Неколико именица

забележено је само у мушком роду (будућност, нарав, пустош, ћуд), а код једне
(зелен) провлађује конгруенција мушког рода. У П-Т и К-Р говорима именице
ж. р. на о пришле су именицама м. р. Ареал и разлоге ове појаве видети код Реме

тића 1985:260–1). О проблему именица III врсте у неким штокавским говорима
писао је и Душан Јовић (1961—2: 156—162).
Именица руковет/руковед у РМС женског је рода i-промене. У нашој грађи
ове фонетске варијанте уопштиле су коренски сугласник инструментала сингу

лара руковећи руковеђ. На основу овога можемо тврдити да је у овом падежу био

уобичајен наставак -ју. Од облика руковеђ изведен је и глагол руковеђаду У.
У централној Шумадији (Реметић 1985:261-262) изостају варијанте са -т и
-ћ, а облици типа руковед и руковеђ вероватно су женског рода, па сходно томе
мењају се по ј-деклинацији. Забележена су и два примера женског рода а-декли

нације. Интересантно је рећи да се у нашој грађи именице руковећи руковеђ(a)
- појављују у оба рода (м. и ж.) и три типа деклинације: i-, o- и а
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4.116. Именица пролеће забележена је само четири пута у средњем роду:

пролеће В, то је пролеће А, пролеће МК, у пролеће МО.
Иначе, ова се именица аналошким путем (према јесен) прикључила имени

цама женског рода i-промене: кад биде пролећВД, и кад бидне пролећ С, дође
пролећЛи, пролећнаишла Гл, два пролећЛи, ка стигне пролећТ, целу пролећЛи;
прво почнем од пролећи Би, с пролећи АВДВр, она се реже с пролећи ДД, па га с
пролећи одгpнемо Су, тако с пролећи Ос, за пролећ МК Ш, на пролећкупи В, да
удамо ту унуку на пролећако да Бог здравља Вн, а на пролећ расте Су, ка дошло
прет пролећЛо, у пролећВуККр Ли МО, кад будеу пролећВР, кадје било после
у пролећ Ло, а дошли у пролећ ДД, ја сам отишла зими, а у пролећ сунце греје и ми
чистимо двориште Ск, лани купили у пролећ кола Гр, и у пролећ правили кућу
Вр, у пролећ реже се К, он је умроу пролећ B, у пролећ се чувале овце Ли, у пролећ
Ла МК Су, сеe сe у пролећ Су; у пролећи узимамо Ву, уп. и ујесени кат се покосу
ливаде Вр.
Ова именица се среће и с нејотованим сугласником корена: пролет В, у

пролет подрљачим Р. Иначе, облици пролет пролећ уобичајени су у говорима
П-T области: у дијалектима источне и јужне Србије (Белић 1999:306, пролет), у
Призрену (Реметић 1996:473, пролет, пролеч), у Гори (Младеновић 2001:276, у
сг. је м. р. пролећ, а у пл. се колеба између м. р. пролећи и ср. р. прољећа/прољећи
ња), у Алексиначком Поморављу (Богдановић 1987:87, у пролећ) у Свиници (То
мић 1984:38, пролет” пролећ), у Понишављу (Ћирић 1999: 114, дошла пролет), у
Заплању (2000:132, едну пролет) итд.
Плуралија тантум
4.117. Именица груди у РМС је плуралијатантум женског рода, а једнински
обликаруд стилски је маркиран. И у нашој грађи срећу се множински и једнински
облици:

груди ВДСк Ш, груди прочисти Вн, само што није убијо главу и груди ВО,
на груди Лу Мх, на његове груди С, на њени груди Вн, носи крс на груди М., има
цвет на груди Ли, удари га у груди Ву, у груди Р;
да се бели на груд Вн, нађе змију детету на груд Ск, у груд удари Ко.
Множинске облике има и црквени празник Благовести Ба, до Благовести Ли.
ЗАМЕНИЦЕ
4.117a. У оквиру овог поглавља анализираћемо само именичке заменице, а
придевске ћемо обрадити заједно с придевима и трoрoдним бројевима.
ИМЕНИЧКЕ ЗАМЕНИЦЕ

4.1176. У оквиру ове групе самосталних заменица најпре ћемо размотрити
личне, а потом остале именичке заменице (ко/кој/куј и што/ита) и оне које су
сложене с њима (неко, неки, нико/ники, нешто, ништа).
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ЛИЧНЕ ЗАМЕНИЦЕ

4.117в. За ову групу именичких заменица потребно је утврдити степен син
кретизма једнинских падежа, инвентар и тип наставака, постојање дужих и кра
ћих наглашених облика, као и инвентар и дистрибуцију енклитика.
Личне заменице првог и другог лица једнине
И ЛИЧНа Заменица. За Сва ЛИЦа

4.118. Код личних заменица првог и другог лица једнине и заменице за сва
лица дошло је до једначења Г=Д=A=Л. Од различитих морфолошких и акценат
ских ликова (мен, мене, мен, мене, мен, мене) најчешћи је и најраспрострањенији
овај први лен, за који је констатовано (Реметић 1985:290) да се јавља у неким го
ворима С-В и К-Р дијалекта (в. нап.834 код истог аутора). Други облик јавља се у
целој Крагујевачкој Лепеници (Вукићевић 1995:163—164), у Рушњу (Ивић
1978: 159), у ерској зони централне Шумадије, а представља и општу карактери
стику К-Р дијалекта (Реметић н. д. и нап. 833). Такође се јавља и у говорима Л-К,
ИХ (Ђукановић 1995:145, нап. 198 и 199). Облици с кановачким акцентом забе
лежени су у космајским селима централне Шумадије (Реметић 1985:287), у Жa
барима (Реметић 1986:504 и др. стp.), као и у југозападнијим областима наше зо
не, али и ту у неким селима нису непознати први облици с краткосилазним акцен
том. Пуни облици с кановачким акцентом забележени су и у говору Банатских

Хера (Ивић 1958:336). Претпоследњи облик јавља се само у два пункта Бд и МО,
а последњи у Бд и К. У Качеру се срећу облици мене, тебе, себе себе (Д. Петро
вић 1999:391). Забележили смо и знатан број примера с различитим партикулама.
Грађа ће бити изложена по редоследу падежа и фреквенцији појединих об
ЛИКа:

1. Генитив:

а) изамен Мx, испредмен В код мен ДД Мx Ра Су, код мен пазарио у дућану
дође
код мен ВО, долазио код менЛг, пође код мен Т, код ментако Кр, ту код
ВО,

мен Лу, ти код мен, ја ко теб Кр, код мен био посо Рд, радио он код мен Са, код
мен је била капара Ск, јесу код мен одрасле Ск, ти си пијо код менУ, одмен Вн Ј
Ла ТШ, бежи одмен ВО, бежали су моји другови одмен ВО, одмен узима други

Вр, она видо одмен Кр, здрављији одмен Лг, старија одмен двајз година Мx, ста
pија од менУ, он је старији од мен П, тражио од мен помоћ Т., и она пос ћути од

мен Су, око менJ, поред мен В, уз мен Т, ко теб Мx, мамо, ја ћу пре о теб да
умрем М, лети сукња око теб Ск, па тужимо се ми између себ ДД

б) и кад нема мене, он дође там ВО, врзмене Т, до мене МО, ал пазим због
Бране и због мене исто МП, код мене Бд Гл МОМПР Ск Се, дођи код мене Би, и
они су живели код мене Р, код мене нису ништа радили С, код мене тако било Ск,
паре код мене нису У, од мене Ба ВОВу Кут, прво од мене да почнем Ву, старија
од мене В, старија си од мене Ла, ти си старија од мене П, старији од мене Су, и
тражу од мене Т, замотам око мене В, дошла та Нада и око мене Мx, премене ВО,
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и свуко сам са мене Ло, узмене Мx Ск Су Т, а тебе нема М, а нису могли бес тебе
М; ми имамо бунар, ја и комшија наш, међу себе Ла, они су се били међу себе Ш,
од себе ће све да да само да живот спасе Ш, изишо, ваљда, ради себе напоље М,

в) иза мен Вр, испод мен Бд, код мен АГн ДД Ду Ко Ра С, код мен се каже
Гн, данас код мен, сутра ко тебА, па код менштаје радио ДД, ако нећеш ти код
мен, нећу нија ко теб Др, дошо код мен Ко, ајде данас код мен да косимо Лу, од
мен Бд Гл С, толико одмен СМ, старија одмен Бд, две године помен живела посе
С, поредмен Бд Лу, поредмен прошао С, до тебС, од тебРа, ја ћу ко теб да до
ђем Др,

г) код мене АС, радили су доста код мене К, баш био код мене пре неки дан
Ко, дође и прича код мене С, нема старије од мене Др, пре мене Гл,
д) и код менена А Ла, од менена ДД С, од мененака МО, од мененака В, о
тебена К;
ђ) ту код мен МО, поред мен Бд,

е) код мене Бд.
2. Датив

a)мен препадала неколко пути мука В, само тимен одабери В, памен с чини
В, мен се чини Мл, мен се чини ДД, амен се претури нешто Вн, има она да ми пла
тимен Вн, мен умирала браћа Вн, мен добра Морава ВО, каже, де, каже, тимен да
се лепо свучеш Вр, мен срце смеће Го, мен није ни бна слатка Го, не дамен да се
дим Го, мен довде рука Гр, мен било седам година ДД МК, мен била петнајста го
дина кат сам дошла за њега Ос, дође мен двајз година Т, а мен шкоди та рана Кр,
па то ти је мен испало Кр, и донесе келнермен чашу вина Лг, купи она одело мен
Лг, алмен мило за варошку Лг, мен било мило кат сам удавала Ос, мен је мило би
ло оно што било Су, момак ми тамо био мен близу Ли, биламен свадба Ли, и мен
дође на памет нешто Ло, каже мен МП Мx, а један мен каже Р., а онмен каже У, ка
жу мен да месим проју Ск, са тименто кажи Кр, мен је мој отац причо Ли, ни мо

бабамен причала ништа Ш, мен рекли да нејем свињско Са, мен су сва деца била
бистра Лу, мен не треба ништа Лу, мен свеједно М, дај тименJ, они томен дали, а
не теби МП, и менто остало то материно Мx, мен се свиђала девојка Р, а немо мен
да се жалите Р, он је мен брат од ујца Р, мен наручу бозу Р, они мен донеседу ду
кат С, и метла сам и мен споменик са човеком Са, свако јутро по два јаја пржим
мен Са, мен донесу чаше Се, мен мој син иде често у цркву Ск, мен моји дали ши
фонер Ск, мен треба жена Су, мен сад ружно што не радим Т, мен оставили ову
малу У, ка дођоше премамен Ко, мен се свану Кч, мен, чико, срамота Кч, с купи и

мен и њој Ј; лако је теб Би, он припада тебВ, теб се гледа телевизор, а син у зе
мљу Ву, теб, бабо, кад је зима, зима Го, да дам теб другога Мл, бна дође да теб,
дамен колач Кр, ја те(б) помогнем тимен Кр, нема тањири тебмен Кр, како тре
ба теб жена, треба имен Су, бабо, па ка ће ми теб да с одужимо Ла, докле пећ го
pи, теб топло, кат се пећ угаси, тебзима Ли, ма бре, шта је теб Ло, ја тебу за
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другу недам С, он донесе па да теб Мx, теб донесу Ос, тебје лакше негмен Ск,
ми плаћамо теб У; сам себне веруе Кр,
б) дајти мене ВО, бна вели мене Ду, мене бубрези болесни М, бна мене из

води Мx, и они мене прату сенку од огледала Мx, и његова жена каже мене П, да
дамо и тебе мало земље Вн, што сам тебе нудила Се, али и с новијим обликом
доспелим из стандарда: они то мен дали, а не теби МП,

в) опасала свекрви кецељу па имен А, ја сам ткаламен ћилиме и мом ћерки
Бд, мен сад зет умро Бд, деда је мен млад умро К, мéн жао било за дете Вр, аменто

било жао МО, мен с чини Гл, мен се окопилио Гр, а мента сестра лежала ДД, бна
ће каже мен ДД, каже мен Ду, премамен Ду, а Ббрамен кaе Вр, каже мен Ко, а он
каже једанпут мен С, мен шта су жена на пијаци казали Гр, мен млого било боље

пре Др, и он тражи мен педесет банка да ме пушти К, мен прочитали да си титу
жио К, шта ће мен Ко, кукумен Кч, кад је мен дошло Кч, мен да да волови, а њему
коњи Лу, мен пет, а сестри пет МО, имен мој син погинуо МО, мен је тешко СМ,
немо посмен да се смејеш С, благо теб Гр, колико теб, Чедо, узели Бд, тешко
теб ДД, теб ћу да дођем Рб, свима продајем по десет иљада, а тéт ћу девет С, ел
лупало нешто теб на врата Су;
г) не даду мене девојку Ра, куку мене Кч Мл РаРб, менена Гл ДД К, доће ме
нена краљ К, куку менена ДД, мененака он каже Др, де, ту торбу мененака С, пре
ма мененака Др, оно што одговара мененака Би, предружи се мененака и та В, а

што тебенака фали Др, и мени Вл, кажи мени Ду„према мени Ду;
д) штамен требу четници Бд, ал ништа не говорим нија њему ни онмен МО;
ђ) не треба мене Мл,
3. Акузатив

а) а онамен подлактила В, још се сећу мен Вн, и јон тимензатвори ВО, па ту
мен срео један Го, мен пресечета вода Го, менко није звао Гр, ви сте звалимен Лг,
и он ме је мен заменио ДД, ни мен стра ДД, мен страв вата Мx, мен стра од змије
Ск, мен било стра од вукова П, мен је млого волео Лг, каже да мен више воли Су,
волела мен Т, ал она, богами, мен увриђала, увређала Кр, мен срамота Кр Лг, мен
било срамота У, мен срамота то да ја спавам Мx, ви мен убите Ло, ви мен не виђа
те више Ло, ал онмен све откуцаво Лу, онмен разуме Лу, вимен сада окренете не
можете МП, а бна да прати мен и још једну смен Мх, ни он мен видо ни ја њега
Ос, мен санови не ватаду Р, бригамен Се, а ментерали из малена Ск, осудили мен
Т, ако убију мен С, да мен убију Т, да завади мен с мога човека У, а мен си испра
тио У, замен Би Ј Ла, замен је боље сад Ос, служавка дође заменУ, намен ВО, a
Гара се раздере намен Го, она намен, ја на њу Лу, немојте намен да обраћате па
жњу МП, да режу намен Мx, да насрћу намен Т, предмен Ло, а узмен је мој брат
био Ло, то ми дали узмен Ск, а теб ако нешто баш интересуе Гр, ја теби не по
знајем Гр, и ја тебнисам опадала Ј, мора да слушаш ти њу и она теб да слушаш
Гл, ко ће теби мен са да окрене на рад Ли, тет су тражили Ло, па тела сам и теб
да зовнем Ск, тебједнога имају Су, виђам ја тебна пијац У, ако потреви теб пу
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шка У, и бвди ако радиш, радиш само за тебВ, за тебВО, за теб можд оставиш
један ектар Лг, за теб сам узо Р, моја ћерка не долази за тебСк, ни ногу о тебне
би обрисала Лг, пре тебР, нећ да гледа у тебЛг, купуе ова мој унук за себ Кр, па
на себ обуко Лг,

б) дошли помене Ба, а мене волео свекар боље нег ћерку Вн, он мене тражи
ВО, знаш да мене срамота Гл, ти мене уби Гл, мене је један из Паланке снимио Го,
мене позива Глибовац ДД, мене изводу и школе К, питу мене одакле сам Ко, ја сам
заштитила њу, нисам мене Ла, мене нешто претиска Лг, она ме не воли, ни мене ни

свекра Лу, излупао мене доброМ, мене испратише моји Мx, мене није стра P, мене
стра У, а мене што боли душа, али не смем да баукнем С, како мене руке болу Се, и
мене звали В, а мене бни позову Т, нек пољуби и мене У, само неће бог мене, нег
узима младе Ш, (Шта сте донели деди) па донела сам мене Ш, за мене Вн Гн С, за
мене има Гл, редим кукуруз замене Ку, како сам ја свато, замене, онда је било леп
ше Лу, виноград сам имала сам за мене Ш, на мене ВН ВОУ, они сви вичу на мене
МП, има лик мал намене Са, она чека намене Ск, предмене Т, а он гледи у мене С,
тебе МП, и тебе би сад убио В, он је тебе ополомоћио на пендзију Ко, имали смо
људи, имам тебе, имам онога Кр, јел те зна он, Гачо, лично тебе и ти њега Ли, да
имаш да мељеш за тебе Ву, иду по тебе Ко, ниј умео себе да чува Бд, не суду сами
себе Бд, девојка сама себе брине Мx, а ја сама себе поједо С, и не жалим себе што
радим Се, и он упропасти прво себе Т, па су правили сваки за себе Ба, оно ресто
остаимо за себе Ла, куј оће за себе сади Ос, и тражу собу сами за себе Ш,
в) што тимен питаш А, мен немо да питаш ВД, тако је мен моа свекрва (от
пратила у собу) А, скиде ме(н) Немац Бд, слушају онимен ВД, да онимен испрату
ВД, амен било стра Вр, амен су били ДД, прво би мен убили Др, амен зафркавају
К, мен кад позоведу на вежбу К, и мен милиционер руком зове Ко, мен се не тиче
МО, ово ће мен да умори МО, и тамен баба одведе ко те Живане Мx, мати, мен
убише С, удри тимен С, ко замен пито да л ја имам, да л немам Гл, дошли замен
C, замен Ра, замен сам шила Рб, шта је замен Гн, да се створи намен ДД, намен
См, па се наљути намен С, а ви да гледате у мен Лу; мату ћемо ми теб за Чеду Гл,
кој дате слуша теб Гл, ја теб отпуштам кући С, за теб К, за тебима довољно Гр,
сваки за себ Гл Др, оћу ја за себ да живим Гл,
г) пуштите мене А, мој свекар тражи мене Др, никад он то мене опоменуо
није С, ма не брините ви ништа за мене С, претисла војска на мене К; тебе, каже,
тражи Јове Бабановића унук С, свак себе гледа А, пот себе А;
д) и плуг обори мененака С, нисам знала за мененака Др, на менена Ла, нуз
мéненака Ск, за тебена К;

ђ) мен само што нису вешали Бд, а бна мен пљесну МО;
е) за мене Бд К, дошли за мене Ј, тој сам ја купила за мене Бд.
4. Инструментал

У овом падежу срећу се аналитички и синтетички облици.
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а) смен Мx Се; сас мене Р, копа с мене У, с тебе Су, сваки да спреми одбра
ниште пред себе Лг,
б) за мном В ГлКр Ла Лг ЛоМxПСе ТУ, трчу за мном Рд, са мном А Бд В

ВДВО Вр Ву ДД ККо Лг Ло Лу М Мx Ос Pд ССе ТУ, пошо ми и чоек са мном У,
уп. и редуковану форму: он са м и не говори МО.
Примећујемо да заменица првог лица нема косовско-ресавски облик мо
ном, 11 добијен аналогијом према тобом, собом.
5. Локатив

a) намен се одело намокри све до кожу Р, деца теру комендију па певају по
мен Ш., али мене је нешто грепкало у себ ДД
б) у мен не можд убијеш ђавола С, сам у себ мислим К.
4.119. Енклитички облици личних заменица 1. и 2. лица једнинe ми, ти, ме
ille :

1. Обично се употребљавају као у стандарду:

а) дај ми ови четири сандука У, ни ми реко реч М, ни ми је пошло за руком
ДД, сад ми криво Ск, не је ми се Го, деда ми био богомољац Су, маћиали Би, муж
ми био опанчар, а отац ми био железничар Ко, отац ми је био у комори Ло, а био
ми син две године код Мије Крњевца С, син ми био у школу П, стриц ми био дело
вођа Ла, стриц ми био у рату Го, стриц ми и рањен Го, сна ми ту била Кр, сна ми на

трло борави М, тас ми жив Лг, тас ми је био неписмен К, ту ми био шурак Воја и
била ми унука М, баба ми млада умрла Лу, па посе ми брат болово МП, два ми
брата умрли Вр Су, девер ми умро Са, умреми и та другарица В, мајкамије умрла
Би, мајка ми била умрла РД, мајка ми умрела Гр, мати ми умрла Ос, па ми после
умре бтац, па ми умре мати Мx, умрла ми свекрва СеУ, син ми је погино Ко, син
ми се разболео К, посе ми син умро Т, ово ми мајка моја Вн, ово ми је пашенок
ВО, то ми је свекар, а ово ми је унук Гл, богами Бд В Ву ДД Кр МП Мx Pд У, бога
ми неће ништа да буде Др, богами, ицепаше се звона лупаући М, богами С, јес је
живота ми Рд, па јес, мајке ми Ли, сестреми ове Рд, свега ми на свету У, бре бога
ти љубим Гр, ајде, бога ти љубим Кр, да ти помогне У, кам ти одело што сам

ти доносила М, мајку ти партизанску В, вруће ти ноге С, то ти брат Т, и тај ве
нац стоји ти догод сам не увене испрет куће А, он ти ушо у његову собу ВО, по
сле ти је корен и гор клас Гр, бни типовадише вечеру Ло, то ти је кољиво М, та

ко ти је у Милошевац, тако ти је свуде М, ја ти паднем са све боциклу Мx, a ja
ти њему: ајде С, он оде кући па ти лепо казо матери Т;
1. Тако је у Ресави: моном, са мном, ређе, стоји пред мене, (Пецо-Милановић 1968:333), Трсте
нику: моном/моном (Јовић 1968:120), Левчу; моном, моном за моном (Р. Симић 1972345). У црно
речко-неготинским говорима (Р. Симић 1980:117) према коренском вокалу мене добијено је за ме
ном, иду пред меном али и остаје са мном.
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б) и испрати ме Го, чек, немо све да ме питате У, ни ме познавао С, срамота

ме да кажем Лг, ни ме стра, да ме стра Ск, било ме стра П, много ме било стра од
жетве Ск.

2. Рекција појединих глагола или конструкција дозвољава употребу и да
тивских и акузативских енклитика. У нашој грађи уобичајеније су ове друге:

жао ме било Ву, па и било ме жао ДД, било ме жао МО, било ме је жао
Ск, па за њу ме жао, па ме жао ДД, и дан дањиме жао МО, жао ме Се Ск, да ми
је жао Ла; миломе С, па ме мило Ла, да те мило МК, па да те мило да гледаш Ла,

оно те мило да гледаш Су, било коло, свирачи, па да те мило МО, и што ме чудо
сад, не могтја то да заборавим М; ја да телажем нећу P, нећу да телажем Др,
нуду ме да јем чорбу Го.
3. Акузативске форме употребљавају се уместо дативских, што је познато и
говорима централне Шумадије (Реметић 1985:290-291):

да ли ме верујете вида он има трубе (штофа) ВО, кад ме неки нешто тражи
Ву, каже ме Ли, ниј ме тешко Ск, али и стварно ми није тешко Ск, па што ми те
шко Гр.
У нашој грађи су се нашла и два примера из Ту којима се дативска енклити

ка неочекивано јавила на месту акузативске: заузели ми да и причам Т, питај ми
шта оћеш Т.

По мишљењу Слободана Реметића (1985:290-291) замена енклитика усло
вљена је синкретизмом падежа наглашених форми, а и обличким уједначавањем

појединих енклитика. Ове констатације потврђује и наша грађа, у којој су нагла
шени облици сведени у ГДАЛсг. намен и мене, а у множини нпр. енклитика и (в.
4.1276 и 4.128 г) употребљава се у функцији директног и индиректног објекта
(уп. и судбину енклитика у говору Галипољских Срба, Ивић 1994:200).
Сматрамо да су на замену енклитика битно утицале и конструкције с двоја
ком рекцијом типа жао ми и жао ме (в. т. 2).

Личне заменице првог и другог лица множине

4.120. У Дпл. наглашени облици могу имати дуже и краће облике:
а) они држу говор нама В, да и нама ВО, продавали нама ВО, уступе нама
ВО, било лепо нама Го, има то, нама, овај, наш што је рођак Гр, нама дођу ту из
беглице ДД, то нама фали млого Кр, нама бтац кад заповеди нешто Мx, што они
даду нама Т, посолте вама Бд,
б) све то нам направи Бд, нам је било лепо итам М., па и нам упалили С,
па ћу ја вам да дам паре Мx;
4.121.У Дпл. знатно су чешће енклитике ни, ви од нам, вам:

а) ставимо колико ни треба Ба, само чекамо да ни неки нешто да Би, висока
ни та кућа била В, дошо ни Божић ВО, свети ни водицу за славу ВО, вежу ни руке
Вн, таки ни обичај Вн, па ни поје проју што ни оставила баба Вр, то је купио посе
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ни Ву, а ту поп чита ни Гл, кад ни купу лулу Гл, па то ни је главно Го, знаш шта ни
причо Власта ДД, убио ни град, па давали ни Руси жито ДД, да ни биде у кућу Др,

нико ни не смета Др, те ни однели Кр, пошто ни дали више леба, ја ћу то да носим
Ку, била ни стара кућа Кч, не треба ни болесно Ла, што год ни требало, све ни он
довуко Ла, да ни остане мало Лг, све ни ту узму Лг, због чега ни нису давали да је
мо Ли, како ни Богда Ли, пролазу ни данци Ли, Бугари су ни с леђи Ло, бна ни нај
боље спрема, бна ни најбоље ради Ло, који су ћали да ни дођу Ло, тамо није црква
била Лу, треба ни рана Лу, лепше ни кот колибе М, да ни спреми стрина леба МО,
де ни та кућа МП, млад ни поп Мx, па шта Бог да, то ни је Мx, кокала ни кокице у

сито Мx, Смедерево то ни е најближе Ос, тамо ни била кућа Ос, крава ни била ве
зана П, мајка ни се удала П, узну ни волови, узну ни коња Р, да ни куву мало сла
дак перинаџ Р, праћо ни и слике Р, близу ни С, а комшије дођу па ни покраду џаци
С, ту ни црква Са, да ни бар покосу воће Се, да ни носу јаја Се, јавио ни Ск, таки ни
посо сељачки Ск, па ни то надрoби Су, то су ни ћерке правиле Су, да ни даду Т, да
ни стигне кукуруз Т, да ни спреми У, дете ни болесно У, једампутни истерали пет
најз брава Ш, како ћу ви кажем А, шта ћу да ви кажем Ос, слушај шта ћ да ви ка
жем С, како да ви кажем Бд Би ВКВр Др КМx, са да ви кажем Лу, не знам тачно
да ви кажем Т, има да ви кажем нешто Ло, ја то не би знао да ви кажем ВО, ја не
мог да ви кажем У, озбиљно ви кажем Др, да ви она каже Р., да ви причам Бд В Ку
Ли П, шта да ви причам МП, са ћу да ви причам ДД, а он ће да ви прича Р, да ви то
мало испричам ВО, и ето, ја ви исприча Мx, ди да ви нађем Бд, треба ви за пут Бд,
како сам ви то реко мало пре Би, а ви, еве ви ово женско дете па воспитајте ВД, са
ћу да ви покажем ВО, ја не да ви се мешам у кућу Ву, ја ћу да ви будем купац Ву,
то ви треба, ће имате децу па ви треба Ву, да ви син живи Гл, добро ви Бог дао Рб,
фала ви кат сте дошли 3% Ј, а што ће ви Немац уз вас Др, ко ви доноДр, да ви ску
вам кафу једну Ко, свака ви час Ку Ла ЛоМx, ништа ви не тражим друго Ла, ајде
нек ви је сретно Ла, да ви помогнем Ла, имам брашно ћу видам Лг, ја ћу да ви дам
Ш, да ви дам С, да ви да РШ, ја би ви дала У, ту ли сте, нану ви вашу Лг, да ви се
пожалим Ло, еве ви бвца Ло, не можда се надате да ви долазим Лу, па ћу једнако
да ви правим колаче саме М., дал ће да ви се свиђа МП, тетка, ни вије потврђен пе
чат Мx, нисам вија тата Р, како ви се свиђа ова кућа Р, не мог да ви опишем Рд, а
шта ви је то сабајле С, куј да ви ради Се, дошо ви отац Су, ево ви парадите ви и не
тражим ви ништа Т, еве ви да то јете, а еве ви кафана У, кајгану да ви начиним и да
ви испржим сира У,
б) да нам носу кокошке А, Живослав нам правио А, ту нам стојо чабар А, да

нам листић Вр, да нам квите Вр, општина нам узима камату Вр, а имање нам све
тако у колина (околини) близо Го, препремимо шта нам треба Гр, шта нам испла
тили Ко, па шта нам фалило Ла, прави нам кобасице Рб, сутра ће нам месу колач
Лу, како да вам кажем А Ск, ево баш ћу да вам покажем Рд, па шта знам са да вам
причам мометално Кр, не знам више шта ћу да вам причам Ла, да вам причам Се,
ајде да вам дам У, нисам вам до Су.
У неким говорима, као нпр. у Качеру (Д. Петровић 1999:391) и у Драгачеву
(Ђукановић 1995:145), у Дпл. среће се само енклитика ви али не и ни.
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4.122. У Апл, су наглашене форме као и у стандарду, а нас пет девојака Мx,
да нас бтац бије, јој Мx, вас то чека ВО, купите за вас Др.
У Апл, јављају се следећи енклитички облици нас-вас, не- ве и ни-ви:

а) и једнако моли једног Немца да нас пушти К, удомио нас МК, мој отац
оће да нас води у Нови Сад Мx, послужили насУ, ни настукла Ш, сви нас пома
жу Ла; а немојте молим вас Кр, ама, ја би вас молила У,
б) ту не чека домаћин Бд, више не кошта фијакер Бд, ту не стигли Би, да не

брукаду B, двојица не воду B, дал ће не Жика поје Вн, и наједанпут не заробу Вн,
Немци не покупе Вн, млого је генерације не изучио ВО, ту не стигну Немци ВО,
да не нарану ВО, виче не да идемо Вр, ће не побије мати Вр, мог да кажем да не
послужила срећа Ву, да непобију, мене и децу Ву, и једног дана неповатају ту Гл,
извлакала не стока ДД, и ћали да не покољу ДД, слабо су не дирали Немци Др,
предали не Ко, и тако судбина црна растави не Ко, десетину не спроводили Кр, за
качи не Кр, истераше не у неко добо ноћи Ку, и ту не предохитри Ку, утовару не у

шлепови и отерау не у Панчево Ку, звона не пречекала Ла, све не провео тај поп
Ла, и затекну не Лг, тера не један Лг, вода не плавила Ли, тамо су не вотали по Бо
сни Ли, претресоше не и уватише не, нас пет смо били Ло, ћале да не поделу Ло,
öни не препу на кола Ло, да не обиђе МП, срамота не од бЦа Мх, тако су не васпи
тали и тако су не обукивали Мx, увату не и да не побију, терају не П, стране П, још
не ники није видо овако Р, већином не дираду сви „Бугари“ Р, доктор што не пре
гледо С, а вера не одржала Се, то не послужу Се, неће попа да не опева Ск, љуби
не неко у сан Су, и отац не љуби, метуо не обе на крила Су, па онда не збву Т, а ма
мати не пречекавала Т, шта ће не пита судија У, па не теретили Ш, да не не боли
гуша Ш, кад ве потражу А, треба да ве срамота В, знајте шта вечека В, шта ве ин
тересује ВО, да ве научи баба Ву, ја сам дужан само да ве ишколуем, да ве испра
тим у војску, да ве дочекам и да веоженим Ву, како ве вуче памет Гр, да венађу
Др, требо више да вебије Ду, ја би ве молио К, и сад ве мучу Кч, дићеве покољу
сат Лг, што ве довела Мx, могу да ве примим Мx, немо молим ве више да га бијете
П, немо неки да ве види, ће ве побије П, шта ћу са да ве послужим У,
в) изваду ни из апсе Ло, нека војска опкољае ни Ло, долази командир код
нас да ни прегледа каку спрему имамо Ло, а тели да ни упропасту Ло, ма ко да ни
побије, бре Лу, шта си ни наранио, шта си ни напојио, шта си ни дао, е, газда-Ђоко
Лу, да ни види неки С, да ни побију у ту рупу С, свеће да ни побије С, па ни напуну
и ваши С, поп пита да ни ни неки прембро Су; побиће ви неки Лу, да ви одведем
МП, а, са ако ви интересује Т, како ви газда рани У.
Енклитике ни и ви у Д и Апл, очуване су у говору Галипољских Срба (Ивић
1994:201), у С-В говорима централне Шумадије (Ремтић 1985:291), и у Т-Л и С-3
дијалекту: у свернотимочком дијалекту (Станојевић 1911:404—5), у источној и ју
жној Србији (Белић 1999:278-9), у Бучуму и Белом Потоку (Богдановић
1979:66-67), у Лужници (Ћирић 1983:70—1), у Понишављу (Ћирић 1999: 132-3), у
I и II зони Заплања, с тим што се у овој последњој срећу и не, ве у Апл., што је од
лика и свих јужноморавских говора (Ј. Марковић 2000:144-6, нап. 318).
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4.123. У Ипл. срећу се само облици на -ма: за нама Ск, иде за нама У, над
нама В, са нама Би ДДС, сас нама Ос, с нама ВВн Гр П ТУ, па се с нама помешо
ту Ло, за вама Мx.
Личне заменице трећег лица једнине и множине
4.124. У ГАсг., ДЛсг. и И(Л)cг, личних заменица 3. лица мушког и средњег

рода срећу се облици без елизије и с њом, а у овом последњем падежу (И) срећу
се форме и с партикулама:
1. ГАсг.:

a) од њега ВО, њега нема Гл, око њега Гл, код њега Ку, поред њега МК, кад
он не ради код њега, неће да ради ни за село Се; и њега сам обукла Вн, он је за ње
га нешто урадио Ву, да ће њега пред опева него мен ДД, бни зоведу њега Ло, ње
га сам дао на женино имање Лу, како смео он, каже, да преписуe туђе имање на
њега М, заболи га желудац и њега М, њега Су, и он њега купа и он њега брише и
обуче га У,
-

б) код њега ДД Ли, а онај други сео код њега Ло, он питамен, ја њега А, и ја
сам га позво њега Вр, за њега Ла;
в) та није му је имало равна човека, јача од њег Ло, ма не дам те ја опет за
њег Вр, чуо си за њег ДД, на њег Ос, ја би њег узо Лу;
2.ДЛсг.:

а) он нађе њему у џепу ДД, њему плаћа држава Лу, а ел видиш ти како сам ја
њему изнеговала свиње Лу, три дана орања више сам му дала њему нег што оста
ло од овога М, није њему отац дао нигде да се меша М, ја њему сам продонисам
вама Ос, њему било двајс и осам година Ос, зарадио њему пензију Ос, он је њему
направио зграду Ј, овај њему зарадио Са, њему отац умро у војску Са, њему триес
седам године Т, газда како суне њему, тако сваки мора да има парче меса следује
мо и парче пите У;
б) а дао сам део имања њему Ко, њему шајкачу Ло, одма да с одели и нек пе
чали њему шта му треба С,
в) ти подај њем Гл, шта ће њем Ко, и каже њем У,
3. И(Л)сг.

а) с њиме С, за њиме ВД С, и то се бели ка иње на њиме С,
б) с њим и круниш А, с њим Ба Бд Гр КЛа М МОМx Ос СТ, са њим Гл Го
Лу МК МП Ск, саш њим Ш, за њим ЛГ Ск Т, па се по њим мету Ли;
в) с њимена Др К, с њименака Гр Др МОС.
4.125. У Д(Л)cг, женског рода велика је шароликост наглашених (њбм, њо

ме, њој и њу) и ненаглашених облика (јом, њом, јој, ју, је, гу и му).
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1. За облике њом, јом (и њом) већ је раније утврђено да су карактеристични
за нека села наше зоне (Азања, Кусадак, Ландол, Мала Плана), за Рачу Крагује
вачку, село Чумић и најужи космајски појас С-В дијалекта (Реметић 1985:
292-294 и нап. 840). У говору Жабара је изузетно ретка (њом), јер тамо доминира
њој/јој (Реметић 1986: 548, 505-506,508—511). У нашој зони ове форме се углав
ном не срећу на (југо)истоку наше територије, а с источнијим космајским селима
чине један ареал (в. карту бр. 4). Следе примери за наглашене, а потом за енкли
тичке форме:

а) што ће њом толка деца А, нит сам ја њом тражила А, њом је дао Бд, оно
што њом следује Би, и њом се није давало В, њом је умро син В, њом смо дали ду
кате ВД, ал овај њом почистио Вн, иштрикам њом и Љубе и сину Вн, и њом тако
урадим Вн, и њом се десило то ДД, њом је и срце попустило ДД, а њом нестао пе
шкир, Светлани, са крстаче ДД, јадам њом Др, нико њом није смео да каже ни ре
чи Ду, преписо све њом Кр, њом била година дана Кч, све њом дајем Кч, ја ближе
њом, бна ближе мени Кч, а њом се виду пете МО, кажем ја њом МО, а она старија,
љом мало боље МО, према њом МП, благо њом кад је паметна Ј, ја ћу њом да ка
жем (Ј. Ердељановић 1951:94), свекру се перу ноге свако вече, па, свекрви исто и
њом Мx, моја мајка, њом је помрла млога деца Мx, није ни њом даво Мх, ја кажем
небла П, и ја јој јавим и њом С, а ја њом кажем овако С, дај ти њом њен део С, моје
сестре деца то су мене сестрићи, а сад су моја деца њом сестрићи Су, а њом ће да
остане за један сандук У, док је њом деда био жив Ш, и мајка њом Ш:
у њом (чутури) Др, дете у њом А, само на њбм ствари што је имала Кч, у
ном је учитељово син Кч, у њом пара Мл, па на њом (бапки) кyeШ Мл, да по њом
иде Гн.

Забележен је и један пример с покретним вокалом -е које је аналошким пу

тем дошло из И и Лсг. м. р. за њиме, с њиме; на њиме С. кажем ја њоме МО.
б) па јом да старојко ципеле А, да јом се не секира син Бд, тајом се ћерка
разболе Бд, опалајом коса Бд, сад јом син не да да ради ништа Бд, човек јом вози
аутобус Бд, и пребијом ногу Бд, тамјом је муж В, кажијом то В. деца дајом оду
Гл, да је жива дајом причам то ДД, никад јом ништа не фали ДД, свакајом час Др,
немојте да јом лупате Др, нешто да јом пружим Ду, шта да јом кажем Ду, свејом
покупили Ду, ударијом заграду Ду, ништа јом из руку узела нисам Ду, а он јом
каже Кч, нису јом купили Кч, села сам јом у крила МК, човек јом директор МО,
човек јом ради тишљеp МО, погинујом син МО, доносијом леба МО, умро јом

брат МО, бтац јомумро МО, нијом дало да доведе Воју П, осеклиjoм ногу С, муж
јом био железничар Мл, мужјом летричар Се, дадејом пет милиона Се, дајом су
неш зоб Мл, прескочим па јом заложим, па јом донесем воде, па јом однесем Ј.
човекјом продо Ј, сад јом је умро зетЈ; нисам ом казала Ду, то омостало још у ду
ши Ду, нећу ја ништа да ом противим Ду, шта ћу омја Ј, сином умро Ј, и вуче

пумпа коликом треба А, да ом плати да тера кола Бд, и мајка ом није боља Гл, па
шта ћеш да ом кажем Кч, дајемом од срца Кч, па ја ћу да ом кажем Кч, па ом нису

купили опанке Кч, отеро ом торбу пасуља Кч, ћерка ом живи у Београду МО, Ве
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ра ом се симе МО, ја ом помогнем мал МО, ми ом помажемо МО, погином син
(јом) П,

в) син њом један трећа година В, сад њом био пре неки дан брат П.
2. Скоро на целој територији забележили смо наглашене и ненаглашене об
лике који су идентични са стањем у стандарду:

а) и њој су оставили Вр, њбј да није добро не би пила Лг, и њој црвене очи

Ло, треба њој моје паре Лу, даћу и њој МК, ја њој одвојим собу МП, ја њбј кажем
Мx У, он њбјзабоде у леђа Ос, њбј приш био пају отпао прсОс, њој да остане Р,

њему шесет и четири године, а њбј двајз две године Р, она њбј изаткала три ћили
ма Са, дао сам ја њој Т, купи и мени њојЈ, њој се покаже Т, ја причам њбјУ, ја сам
њој ложила ватру У, па ћу њбј да дам Ш, ја сам њој причала Ш,
б) а Драга јој име А, било јој осамдесет година Бд, дођејој муж ВК, син јој је
сад умро ВК, ћерка јој у пензији ВК, а отац јој не да Вн, све јој спреми ВО, нисам
јој причо ВО, па јој зашипи уста Вр, извлачи јој крв Ву, досадила сам јој Го, син
јој умро ДД, аматијој умрла ДД, кажем јој Др, муж јој официр Ко, ја сам јој ка
зо Лу, ј. мјој дете њено Лу, па јој узеш прашак М, жао јој било МО, па јој натера
су метем сто МП, мајка јој се љути П, мајка јој долазила П, мајка јој прела П, и ја
јој јавим и њом С, ту јој био и брат Се, умре јој син Су, после јој се роди héрка Су,
да јој накит У, ти си јој дала Ш.
3. Енклитикају типична је за говоре К-Р дијалекта (Реметић 1985:294 и нап.
843, уп. и Вукићевић 1995:165, али се чују и новији облицијој) и источније краје
ве С-В дијалекта: Банатске Хере (Дcг, ју, а Асг. је, Ивић 1958:336), Мала Плана
(дао ју он коња, Ердељановић 1951:94). И у нашој зони је нешто чешћа у ис
точном делу (в. карту бр. 4). У централној Шумадији она је изузетно ретка (Реме
тић 1985:292). Следи грађа:

ома сипљемоју ракије А, дају помогнем А, требају за народ Ба, помагоју В.
панију баш право В, никад ју нисам причо ВО, он ју све спреми ВО, и то ју лакше
Вн, дадују леба Вн, девојкају студира Вн, мунеју паре (тутне) Вн, сипају, бацију
на очи Вр, ја сам ју казала да нећу да игра до њега и не дамјуза њега Вр, то ју сад
унук задњи отишо Ву, зовеју се свекар Блажа Ву, вежеш ју мало ноге Гл, шта ју је
Го, па то ју је горе Гр, ја сам ју јављала Гр, Боже, тију пресуди ДД, и дао сам ју са
ков ДД, па дају оцечу ногу ДД, она ју показала Кр, а син ју био у село Кр, ако ју
нешто треба Ку, дође ју мајка Ла, напунишју јасле Ла, и она ју казала Лг, свеју
Вида погодила Лг, убио јутог човека Ли, пуштију крв Ло, и јају матер убием (ис
туче) Ло, него ју ја не требам, а паре јутребу Лу, он ће дају попали ствари Лу, сад
ју дошла друга памет М, умрлају сат скоро мати М., иде жена свуда, он ју не брани
М, ако ју не треба не мора да ради МК, наложимју ватру МП, сестрају рођена
МП, однесемју кафу МП, из рукеју оте МП, дабогдају очи испали Мх, син ју се
удавио, човек ју умро Мx, али ни ју потребно Мx, бтац ју Србин, а мајка католки
ња Мx, и син ју умро и дају нешто кажеш за то Мx, а четвртају година како је
омалтерисана Ос, нисам јудала дукат, него купила сам ју сат Ос, ицепалију главу
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Ос, то сам ју купово Р, оно што јудали Р, нисам ју се јавио Р, ни ју прошо свети Са
ва РД, пребацију преко плота С, нема никога па некају да С, овакоју руке дебеле
Са, коликоју година има Са, стајало јутри месеца Се, а разуме све што год ју казу
јемо Ск, снају учитељица Ск, свироју музике У, па дају белу кафу ујутру, па дају
лепо обашка У, да ни ју ћерка Ш, ако јутреба, нека научи Ш, и јурука тако одне
сена Ш, и ја у дадо јабуку Лг, гори у ватра из очију Лг, вишеју дам нег што треба
да у дам Лг, дошо јотац (ју) Ск.
Интересантан је пример сна ју ју дошла Ру којем се прва енклитика везује
за именицу, а друга за глагол („њена снаха јој дошла“).
4. Енклитика је у Дјд заменице она у говору Галипољских Срба се доследно
употребљава (Ивић 1994: 201), у централној Шумадији је веома честа (Реметић
1985:292), а у Качеру се спорадично чује поред јој (Д. Петровић 1999:391). У на

шој зони, пак, забележена је само једном и то у Бд: да обиђе собе у кући да је то
биде радосно (о млади).
5. Уместо неке од енклитика ж. р. употребљен је облик м. р. му у два пункта:

не да му (ћерки) бтац Др, она је (заову) стигне и узме му јајца Ш.
6. Реликтне облике гу налазимо у два пункта Р и Су, местима чије становни
ке називају „Бугарима“. Лепосава Костић, која је рођена 1910. године у Суводолу
и која је очувала старо стање у језику, прича нам да су овако (с гу) некада говори
ли стари и наводи следеће примере с глаголом дај: дај гу, дај му мало нек једе, дај

гу нека пије, дај гу да с обуче. Међутим, са деца школована не вичу на гу, а пре
смо за сваку реч ми гу-гу. Следе забележени примери: Милошова жена то гурође

на тетка Р. мајка гу Српкиња, а отац Маџар Су, ј. меу дете Су, а он гу казао, а она
пос ћути Су.
7. Само смо у једном примеру забележили акузативски облик у дативској

конструкцији, а њу је отац погино Оc. У црноречко-неготинском говору и у Д и у
Асг. увек се употребљава енклитика (ју (Р. Симић 1980:117).
4.126. У Асг. енклитички облик личне заменице 3. лица женског рода скоро
је редовно је, а изузетно ретко ју и гу:

а) свекар је узима за руку и пење је у та кола А, не волим је Бд, морам да је
копам Би, да дође до ње да је замути Би, да је не виду B, почеше јетрве да је вучу,
да је дижу В, мрзо је и био је Вн, пече је уочи Божића ВО, и јаје питам ВО, мајка је
води Вр, само је ујутру нашли мртву Гр, ја отишла да је обиђем и тако било и њу
сам обишла ДД, еве је на слики ДД, нисам је ни видо ни ја њу ни она менК, да је
вери вечерас Ко, а син не бије најурио Кр, однесе је там Ла, ја је не пијем Лг, да је

прегазу Ли, све је крв облио Ло, чувамо је сваки дан Лу,ја је гледам М, нема куј да
је поправи М, спљеска је МК, оставио је син, унук и он је оставио МО, ја је сањам
МП, ондак ју не можеш ништа, можда је запалиш Мx, не питаш је ништа Мx, ка
ће да је предеш Ос, мислили смо да је растуримо Ос, послушала сам је П, он је не
зна, она њега не зна Р, Немци је убили С, позове је и она оде Се, синови је гледу
Се, како да је питам кад не да Ск, мрзу је Су, кад је уватим Т, извадије и мете н
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астали покрије је У, кад је појуриш, можда је уватиш У, донела је уљуљку Ш, дај
да је зовнем Ш, мајка е вуче за леђа В, да е воду Вн, па мете еуста М., изгребенамо
е МК, нека е МО, а нас двое ће е напртимо и да е однесемо Мx, нека еко теб Са, да
е узнеш Са;

б) сад ју скоро предо брату Вн, напунију жита Др,
в) огради кућу како гути оћеш А, што гуја више вучем, она се све више за
теже Гл.

4.127. У Г и Апл. наглашен облик је њи, а енклитике су и, ји и ги. Заједничка
карактеристика ових облика јесте губљење гласах, а код енклитика и појава ана
лошкога ј- (према ју, јој) и г- (према га).

а) код њи Кр Мx Се Ш, па сам код њti помећала Са, од њи У, један од њи В,
око њи Ло, обиђем око њи Лу, поред њи Гл, просе њи двоје договору А, били њti

двојица ДД за њи двојицу Гр, адвојицања С, њti два брата МО, њtiЧетири брата У,
а њti пет браћа Вр, има њи три сорте Р, петњи Т, осам њti C, и њti десет војника Ло,
неколикоњи В, има њti Неколко Ос, мало њiима Тја слушам њtiВД, они млогоце
не њtiВО, ја њи сви ценим, волим, а они мен какоћеду МП, да ја њи оставим Ву, ја

сам њивиђао Гл, да бију њti ДД, ја ћу њи да затворим Лу, њи то не интересује Мx, a
бни закопају и њti T, а њи то мило било што сам ја то све знала С, за њti Др МО, на
љti ВН У, пред њи Ло, изиђе пред њи С, у њti Pд, да понесу сас њti Cy;

б) а можеш и да и развучеш А, чувао и по зими Бд, ете и Бд, и тамо и крмача
однегује Би, ко да и немамо Би, да и одвраћаду B, звали и Бугари В, да и не боли
гуша ВД, он и помеће ВД, изгараву и све Вн, све и погаравили Вн, ће да и пушти
мо ВО, и њи су и стрељали ВО, ја ћу да и одрешим, ја ћу да и вежем Вр, срам и би
ло Вр, ту и Талијани заробу Вр, да и теру Гл, па и води Гл, да и бијем Го, Бог неки
чува Го, па Немци и побили Гр, тако и стаљаш у џак неки Гр, само и нестане ноћу
ДД, то и кошта грдни пара ДД, а ја и премешћам Др, неко доказо да и силом неки
натерали те носили крс К, ће да и побију Кр, да и среду Ку, она и саслушаје Лг, и
они и не диру Лг, ја сам и видо Ли, како можда и постави Ли, растурио и одатле,
зајурио и Ли, ту су Турци и потукли Ло, ти што и чували, што и бни и водили Ло,
да и терам Лу, да и скинем Лу, пљескам и Лу, дећу да и бацимM, ја сам и зајурила
М, ја носила и МО, па ете и мечке иду МО, сачека и Мx, да и доведе и да и одведе
Мx, ту сам и ја одевала и удала сам и Ос, то су зимуске и били там по Мораву (сp
не) Ос, и побије и и увати и Ос, после и покупе П, ја сам и ватао Р, гребе и Р, да и не
би нападали Турци Рд, са да и не ређам С, кад и стрељали С, не можда и вратиш
Са, упропастио и Се, зато и бије лед Се, однеговала сам и, удала сам и Ск, лепо
смо и ранили Су, чуво сам и Т, тужим и ја суду Т, и коњи већ и нему У, вежите и У,
Бог да и зна како е било Ш,
в) имају ко ће даји израни А, појим ји Бд, зовемји ВД, јаји отворим (врата)

ВО, и ни мији примио Вр, да ји јем Го, а јаји штитим Гр, тији мазиш Гр, јаји не
мазим Гр, даји пријавим Др, питаји поп Мx, је лји прембро Мх, овакоји окренем
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Мx, и како ји ставиш Мx, па после опет почне да ји рани Су, даји не постоји на ку
гли У, кад ји пуштили Ш;

г) данас ги чувам А, ал не везуеги ни општина ни црква Ко, и они се бију ми
ги бранимо Ку, они ги стрпали у затвор Ку, скупи гитам МП (Ердељановић
1951:94), Бок ће да гија испитуе МО, ако ги направиш да има седиште (сонице) Р,

нисам ги дирао ништа Р, он ги све покупио паре Су, тако ги мал покрили Су, има
да ги пцују Су, тако ги називају Врцани Су, ма зава ги узме Ш, како ги затрпало
Ш, затварали ги тамо Ш;
д) ти си гу узео мое ствари Р.
Простран је ареал (в. код Ивић 1994:204) једначења енклитика у Д и Асг.
личне заменице 3. л. женског рода, али је овај, истина усамљен, пример показа
тељ даљих или нових процеса — ширења ових форми и на множину или њиховог

свођења на речце (уп. и читаво гу цвеће сарану Мx), као што је то случај са си: и

онда товаримо стане си доста А, ми то устанемо си брзо, брзином ВО, он си изне
се Кр (Ердељановић 1951:94) купим товни (пилићи) брже си урану Са, и кат си
угљеви, ја отиднем на њиву и полијем Ш, поред уобичајеног значења: кад ја не
могу да сама си послушам Вн, и сат си баје сама на унучићи Ш.
4.128. У ДИЛпл. наглашен облик гласи њима, а енклитике у Д су им, јим, и,
ји и ги. На морфолошко, а не фонетско порекло ових енклитика указао је Ивић

(1994:203). Облици без-м јављају се у оним говорима који чувају и старе енкли
тике ни, ви, и не, ве, а настали су аналошким путем једначењем с оним у Г и А пл.

(и, ји, ги). Наглашени облик њи такође је могао подржати енклитичко и, ји, ги. На
обличко једначење дативских и акузативских енклитика, по нашем мишљењу,
утицала је и двострука рекција неких глагола као нпр.: па онда почели да и (их

/им) краду Ло, ја не могу да и (их/им) судим Ло, помагали смо и (их/им) П итд.
Енклитика (ј)и позната је многим Л-К12 и К-P13 говорима, а забележена је и

у Батовцу: стално сам и дао пиће, паре нисам и дао; продаду кад и претекне, била

и кућа на крају, отаци мајка и у Аустрију, да и кажеш, поред то можда им скинем
капу, ја бележим колко им дам, па да им даду мал (мој материјал). Енклитика ги с
различитом фреквенцијом јавља се у говорима П-Т дијалекта!“. Дакле, ове ен
12. Михаило Стевановић (1950:55) у источноцрногорском дијалекту, Бранко Милетић (1940:535) у
Црмници, Драгољуб Петровић (1973:208) у говору Врачана. У Мрковићима (Вујовић 1969:240) ова

енклитика се фонетским путем преко назализације има и, а потом деназализације развила у из и. Да
кле, овде је искључена једнакост с Апл, будући да он данас гласиге, а преје вероватно било ик-их.

13. Душан Јовић (1968:122) поред грађе из Трстеника, наводи и Ивковићеве примере из Ресаве и
Елезовићеве с Косова и Метохије. Ивић (1994:202) је налази у говору Галипољских Срба и Глоговца
код Светозарева, Првослав Радић у селу Мрче 1990:26), Миле Томић (1987:388) у Радимцима, Со
фија Ракић (1990:92) у Доњој Мутници итд.

l“ Тако је у говору Ђаковице (Стевановић 1950:112) ова енклитика најчешћа, али се понегде чује
и (ј)и, па чак и гу. У Гори (Младеновић 2001:334-5) енклитика ги је веома ретка и у неким селима се
јавља се напоредо с гим/им или им, а у другима се чују само им или имумги. У Заплању (Ј. Марковић
2000146-7) јављају се енклитике им иги, а у другој зони и гим. Ареал овог последњег облика и тума
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клитике указују и на порекло миграционих струја као и порекло појединих поро
дица. Следи грађа:

а) па бацим и њима мало А, њима нису пушке пуцале В, и њима штрикам
Вн, прича њима ВО, ја њима то причам ДД, све смо дали њима Ла, а нису њима
давали оружје Лг, ти даш њима, они тебе Ли, није њима до сланину P, и ми њима
дамо ручак С, ја сам дала све њима Са, да кажем њима Ск, сат се њима не копа У,
да живи међу њима ВО, за њима ВО, с њима Т;
б) ни им лако Бд, дам им воде Бд, он им отидне Бд, који ће им ђаво Бд, па им

купио машину Ву, помажем им Ву, како им се свиђањима Гл, да им будем секре
тар ДД, да л су им штогод давали ДД дете им се разболело Др, фала им Др, да им
показуем Др, да им причам К, ви дајте им ракију Ла, да им достави рачуни Ло, ја
им кажем Лу, поток де им је то имање Лу, ј. м им мајку Лу, поп им каже МО, то
им донесите МП, ја ћу им покажем да јесам била поштена Мx, да им носиш П,
што им мило то и причу П, да им се даје Рд, бестрага им глава С, шта им је то све
доно Ск, па им посолимо Су, кажу да сам им поклонио Т, и то оставу да им стоји
У, донесе им У, пратила сам им сира У, час им и чесУ, па им каже Ш,
в) јајим кажем Бд, ја јим покажем Бд,

г) код вуруне и стоји она слика Бд, ајда и скува други пасуљ В, бацам и зрна
Вн, па колко и даду да једу Вн, а је и се гројзе Вр, а он и убио неко куче Вр, дете и
лоповско (ј)...м Вр, носила сам и леба Вр, носила сам и извешћаји Вр, да ли се
плаћа Ву, па плаћа и се Ву, да и смећем Го, однела сам и ручак ДД, а ја сам и каза
ла ДД, бере се то па и даш ДД, и да и метем сноп шаше ДД, ако и недаш К, ја и до
несем воду Кр, те и даде јарам Лг, она ће и све каже Лг, а земњу посе и вратили Ли,
вежу и се руке Ли, а Тита и дао власЛо, и то смо и наредили да дођу Ло, треба да и
се доноси да једу Лу, ал само ће да и бидне касно Лу, ноге и повезане овако Лу,
правила и колаче синоћ М, ja сaм и то рекла МК, не волим да и се мешам МП, мету
и оне круне на главу Мx, дајемо и јарму Мх, јарму и даем Са, и он и да један добар
комад земље Рд, да и кажеш де је С, а ја би и рекла С, умро и отац у војску Са, ја и
чувала децу Се, ја и скувам ручак Се, да и се шта и се да Ск, па ако и се свиђа, они
је посе просу Ск, умрло и дете Су, да и разруши греање Су, да и подели отац има
ње Су, и назначим и све Т;
д) да ји потребим пасуљ А, дете ји ј. м Бд Лу, дете ји ј. м — да ји ј. м Вр,
мáму ји ј. м Ла, е, да ји ј. м матер Мx, шта сам могла ја да ји помогнем Кр, да
отиднеш и даји кажеш Ло, да отиднеш да ји јавиш Ло, умрлаји баба МК, јаји да

јем МП, не дају ји као да иду Мх, он ји опет положи, па ји да зоб, па ји напоји Су, д
испечем једну овцу па да ји однесем Т,
ђ) и ги каже Ву, ј. о ги краљ матер Ку, дам ги да једу Ш.
чење настанка в. на н.м. у нап. 323 и 324). У Нишу и околним селима (Тома 1998:307-8) подједнако
се употребљавају и им и ги.
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ОСТАЛЕ ИМЕНИЧКЕ ЗАМЕНИЦЕ
Заменице ко(ј), кy(j)
4. 129. Упитно-односна заменица за лица ко јавља се у неколико гласовних
и прозодијских варијанти (ко ко, кој кој, куј куј):

1. Облик ко има три своје акценатске варијанте кб, кд и кб. Прва се употре
бљава само уз наглашене облике, друга уз енклитике и уз акцентоване речи, а
трећа у емфази:

а) ко оће и кое могућан, он мете А, како ко оће Бд Гл ДД, де ко оће иде, кат
ко оће дође, шта ко оће ради Гл Ј, како ко имао Би К, како кб има МК МОСу, нема
ко да ми пооре Би, шта кбволи спрема ВД, нема кб датовари ВК, далима ко воло
ве ВК, нема ко то да обиђе Гл, нема ко ни да рани Гл, нема ко да ради Кр, ретко ко
и да е учио Гр, шта ко воли Гр, слабо је ко шатор намешћо К, шта ко има Кр, ди ко
оће Кч, шта ко оће Кч, како ко умре МК, нит је ко ишао да и тражи, нит је ко пито
за њи МО, ди ко воли МО, како ко воли Мx C, шта ко воли то пече Мх, има ко за

прéчес Мх, има кб да жње Ра, има ко да чува Ра, шта кој имао Рб, како ко заслу
жио тако ћемо и да прођемо С, а ко зна шта ће да ме чека у старости С,
б) ко оће А., кд те пита АГл Др Ку Мx ССк, а дете нека кука ко пита МО, то
не мош дугоди ко био А, не знаш ко е, не знаш шта е Бд, кд има једнога коња Бд, а
кд ето звао В, кд да га дигне, кд му да чашу воде ВД, кд износи ВД, које сад ВК,
знаш које тај ВО, и које даво знак живота, они су убивали ВО, које заробљен ВО,
зна се ко иде на њиву Ву, а ко е сирома, не може Ву, и сат које радио Ву, ко ће да
ти наиђе, које дошо ВлРб, има и ко копа раку и ко носи крстачу Вл, ко ће дати до
ђе Гл, па не знам, бре, коме крстио Го, ко ти реко ту да бегаш Гр, кд уме да се сна
ђе, он ће да живи, кд нуме, он ће остане и даље Гр, кд десно, он лево, кд лево, он
десно, кд нуме, он ћути Гр, ко оће да поштуе пос ДД, рибе ко има Кр, има ко то
поједе Кр, и ко није даворану Кр, ко оће однесе и прасенце Кч, које имао, ако ни
је имао Кч, ко ће теби мен са да окрене на ред Ли, кд има машину вршаћу, може
да остане два месеца Ло, ко зна колико можда штети Ло, код изиђе одатле Лу, ко

му плаћа,ја не знам Лу, алко се то надо Лу, кд нађе Мл, ако ће то да држи МП, кд
ће да скине МП, ко буде праведан МО, ко ће то да плати Мx, кд оће онако, он

узме, кд неће, он неће Мx, ко има фамилију, кд нема, он сам Мx, кд оће, он иде на
вечеру Ос, кде мојим брату упалио свећу П, кој држао Р, ко има и ко оће дизлази
Pд, ко зна ко те гледа тебе С, које није газио С, па ко губи С, не знамо ни ми коe
С, ко оће Ск, кд сме да затражи Ск, ко има млеко, он је с млеком Т, које то У, ко ће
да чуе У;
в) ко за мен пито да л ја имам да л немам Гл.
Заменица ко обичнија је на југозападу наше територије, где се не среће куј
(в. карту бр. 5).
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2. Облици с ј могу се тумачити двојако. Утицајем односне заменице (који),
с којом се именичка (ко) у Нег. м. р. у многим говорима изједначила и једино их
на основу контекста можемо разликовати. Између ова два облика најпре се мора

ла десити акценатска нивелација који : ко (ји) и ко(ји), а потом губљење сонанта
-ј- испред вокала предњег реда и најзад девокализација -и иза наглашеног само
гласника (уп. и код Богдановића 1987:92).
На јављање -ј код именичке заменице могле су утицати и остале придевске

заменице с истом партикулом (уп. код Вукадиновића 1996: 152 та-ј жена, то-ј
дете, ову-ј кућу).
У нашој зони у многим говорима заменице ко и који нису у потпуности из

једначене, а ни партикула ј није толико честа. На основу овога, а и чињенице да
примери типа кој нису толико заступљени, будући да се не срећу скоро у двадесе
так пунктова (АБиВ ВД ГоДД ККо Ку Лг Лу МК МОМП Са Се Ск Су), могли

бисмо рећи да су ови облици донесени или развијени под утицајем других говора
(о стању у другим говорима в. ниже).

Ови облици јављају се у две акценатске варијанте:
а) кој зна Ба, ди кој зна Вн, којте пита Вн Ла, колко којоће Вн, кој оће да ку
пи Др, кој оће да ради Др, кој оће да пије Ла, кој оће да је Т, мош којоће У, кој до
бије зрно од дрена, то е најбоље ВО, то кој биде дошо Гл, кој организује Гр, како
кој Др, кој миси да живи Др, шта којима Др, колико кој може да попије Др, зависи
како кој Кр, ниј имао кој да чува стоку Кр, како којимао фамилију Кр, то кој зна
кадашњи је Ла, како кој зна М, није имао кој да ме изведе на пут П, колко кој заузо
Р, како кој наишо, он смако РД, па како кој С, како кој стоји У, сад нема којни да
тка У, па кој ниј се родио, тај не да умре Ш;
б) којзна Бд МОс Т, кој зна како е Гл, којзна шта е Гл, којзна кад је сликано
Кр, кој зна дије Кр, слабо кој пиво пио Вн, кој би ме гледо Вн, којимо коња ВО,
кој ти казо Вр, нека суди кој суди Ву, па још кој дао напола он ти тражи превезион
Ву, кој живи живи, кој не живи, он одлази Гл, ма, кој те пита Гл, кој да те слуша
теб Гл, кој није (испеко) изјутра печеду Кр, кој поби ове Швабе Ло, кој дође исцр

кве, он Мx, којима паре, кој оће да плати два попа Ос, има гуске, којоће да пати
Ос, којти доноте чизмице У, (o)ђе да кажеш којти казо У, кој ће ово да дореди У,
има ко е добар Вн.
Ареал ових облика не може се одредити будући да се спорадично јављају у
различитим пунктовима испитиване области.
3. У облику куј корен се могао променити фонетским путем или према -j

(Симић 1972:147) или према к- (уп. код Вукадиновића 1996: 152 куд нас). Прела
зни степен затварања овог вокала о, у истом гласовном окружењу, налазимо и у

нашој грађи: како којВу, како којоће Ли, волови којима У, каткој дође У. У дру
гим говорима, као нпр. ресавском (Пецо-Милановић 1968:252), постоји цела ска
ла (оу, уо) замене вокала о самогласником у у упитној заменици који.
Иако у следећим примерима нема -ј иза -о, утицај овог сонанта на затвара
ње вокала тиме није умањен, будући да се и након акцентованог вокала прибли
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жава гласуј (кд има прасе закоље Ву), а глагол је накнадно је сведен на е (коe
младожењски момак, он са њим се возио Ли, ко е там био и ко е видо П).
Облици ку срећу се:

а) испред речи које почињу (или су почињале) сонантом ј-: ми не знамо кује

онУ, свакога видиш кује шта Вр, најстарији кује Ду, кује бољи негоја Ск, па сат
кује бољи, он победи Т, кујетео диде Ск, кује ово У, па видиш ти кује он У, куe
кући Вн, ди знам куе палио Ву, куе побио Ву, куе мајстори оправитељ, може да
остане Ло, а има куе сматрао Р, куетео да ради, имао је Т, нија незнам куе све на
падо Т,
б) у осталим случајевима: пазнајтику Мx, зна секу остане за ручак да носи Ву.
Иначе, ова заменица најчешће се среће у две акценатске варијанте:
в) куј зна В ДДКо, кујзна, реко, шта су ДД, куј ди имао Би, зна се куј везује,
зна се куј налаже В, кат куј оће В Ло, кат куј стигне ВВн, како куј Го Ла, како куј

оће Вн МП ПРСе Ск, куј није долазио ВО, како куј зове Вр, нема куј да ради Гл,
ако ти не волиш, има куј воли Го, куј није имао ДД, куј има МП, то носу преко Мо

раве, Власијел које куј тамо Кр, куј ће да води волови Ку, има куј неће да слуша
Ла, куј побио кујне побио Лг, куј ће пре да стигне Ли, само куј може да је Ло, ко
лико куј да Лу, нема куј да ради Вн МТ, куј заливао мало, он ће да има неки пече
њак, кујније заливао, нема М, кујоће да једе МК, шта знаш какије куј Мx, како куј
могућан Ос, бежите нискукурузиди се куј снађе П, куј има, куј нема, он ... Р, како
је куј имао осећање Р, ди знам куј Са, куј није јео Са, шта је кујтео Се, како куј има
тако спрема Се Ск, нема куј да копа Ск, шта куј воли, то иједе Ск, куј да обуче Су,
куј губио Т, куј има, он закоље нешто да једе, куј нема, он зеље Т, сад нема куј ни
да тка У, журимо се куј пре да иде на бунар Ш, ниј имао куј Ш,
г) ако куј оће добро да ради Би, мећу на леђа куј носи барјаци, куј носи крс

Вн, куј плаче, плаче, кујне плачениким ништа Вн, има куј лек не подноси Вн, куј
имао пре, има и сад Ву, куј зна ди Ву Се Су Т, кад је наишо онај Шваба, куј лије,
не знам Го, куј то прича ДД, куј ти суди Ко, куј неће да ради Кр, сад куј ће да узме
Лг, куј жње, тај и налаже Ли, куј ће да га смени Ло, а куј да донесе Лу, куј има, куј
нема, он гледа М, како куј Мx, па како куј има Са, и шта куј нађе Мx, ди год је куј
стао Мx, куј да је Ос, људи, бештеди куј знате П, куј даље Р, куј изумео Рд, куј ра
ди, тај има, кујне ради, нема ништа Са, куј нема, није патио Са, куј није имао Су,
нема куј да оврше Т, куј оће да пева, он пева У, куј ти то каже У, кујте пита Ш, мо
же куј како оће саде Ш.
Облици кујкујједино се не јављају у југозападном делу наше територије: А
Ба Бд ВД Гр Др К МО. Они су обичнији у источнијим говорима који су ближи
К-Р, а ови пак П-Т. Дакле, ови облици су донесени миграционим струјама из на
ведених области (уп. и код Пецо-Милановић 1968:252).
У неким селима, код истог информатора, и то у истој реченици, могу се сре
сти скоро сви облици ове именичке заменице:
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д) зна се ко иде на њиву, зна се ку остане за ручак да носи у пола осам Ву, то
носу преко Мораве, Власијел које куј тамо Кр, ко има млеко, он је с млеком, кој
нема, он расо искупуса Т, куј испеко печеницу на Бадњи дан, којније изјутра пе
чеду печенице, пуцају пушке, прангијице шта ко има Кр, кујоће, кој неће Ло,
јао, кућо моја, куј ће те остави, куј ће ређа живину, краве намузе, куј he cви
ње да рани, куј ће децу да чува, а куј ће де на њиву Вн, како куј могућан, куј имао
да коље, а куј није имао, он није имао ни свадбу Ос.
Слично стање је и у околним говорима. У К-Р говорима Крагујевачке Лепе
нице (Вукићевић 1995:79) најчешће се чује куј, а нису непознати ни ко, кој, У Ра
чи Крагујевачкој (Р. М. Павловић 1982:35) чују се следећи облици: кб, кој, кој,

куј, куј. Говор Левча (Р. Симић 1972:147) има кб, ко, кој, куј. У Трстенику (Јовић
1968: 123 и 127) именичка заменица гласи ко и ко, а релативна кој, који и куј. У ре
савском говору (Пецо-Милановић 1968:252 и 335–336) забележени су следећи

облици: како коуј, кбуј, куј био међу њи, куц то зна, колко куц може. У Батовцу
(мој материјал) срећу се и облици куј и кој: нема куј да ни ради, како куј, имало куј

радио с волови, којбржи, кој кога убио, није имао кој, И у П-Т дијалекатској
области постоји шароликост ових облика. Тако у говорима Бучума и Белог Пото
ка (Богдановић 1979:67) имамо кој, кои, а у Алексиначком Поморављу (Богдано
вић 1987:170) ко, koi, кој, kui, куј, кои. У Црној Трави и Власини (Вукадиновић
1996:151) јављају се облици кој/кој, кујЉкуј, а у говору Лужнице (Ћирић 1983:75)
који, кој, куји, куј. А. Белић је у Дијалектима источне и јужне Србије (1999:290)
забележио облике ко кој, коиј, куј, а Маринко Станојевић (1911:406) у северноти
мочком налази куј, кој итд. У Заплању (Ј. Марковић 2000:147) не разликују се

строго заменице ко и који, а именичка заменица најчешће гласи куј, ређе који по
НеКад КОи.

По један облик срећемо у говору Галипољских Срба (Ивић 1994:205, ко),
Жабара (Реметић 1986: 521 итд. ко), Груже (Стевовић 1969:469, ко), Вучитрна
(Елезовић 1932: 1339, куј); Сретечке жупе (М. Павловић 1939: 176, кој), Призрена
(Реметић 1996:487, кој) итд.
4.130. Коси падежи ове заменице могу имати дуже и краће облике:
1. у Г и А знатно су чешће форме с финалним -а:

а) до кога је кривица ДД, от кога П, откoга да тражим Лу, да л има у колима
кога МО,

б) па се не зна кој кога убива ни кој кога закачи Би, кује кога Гл, па ко кога
надвлада Гр, мислите кога имам Гр, и каже кога ћемо ДД, да убију кога ДД за ко
га су они узимали Ку, па ди кога нађеду Ку, има он кога воли Лг, кога д изуем Лг,
како кога закачиш Ли, и кога је тео да оптужи бвде од нас, он је оптужио Ли, за
кога да уносим М, кога не мрзи да купи шуму, он меће сламу Ос, кога имаш ти Р,
како ди кога нађеш Р, кога пратиш ти С, на кога су прешли С, кога нису уватили
С, иде баба, свекар, свекрва, ко кога има Ск, и ту кога нађу одраслог, одма у роп
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ство Т, мало је људи и било ако кога затекли В, кога си ти питала В, кога видим
ноћу Се; с кога ћу да идјем Р,
в) па иди кот ког оћеш С.
2. У Д су чешћи краћи облици ком /ком и ким /ким:

а) не знаш коме ћеш да се пределиш Др, шта коме треба МП, кат коме падне
Pд, коме не одговараш Ск, па што, каже, дајеш Радету паре, па ким ћу, па коме да
дам Лу, коме да купим Лу;
б) шта ком падне Ли, ком падне пара МК, па ком ћеш ту књигу МО, ком ра
сти, ком не расти МП, ком да се жалим Ко, па ком се не гледа Лу, и шта ком пре
падне Мx, и то сад ком припадне Ск, није ком решено него ком је суђено да добиe
Р, упали свећу мртвима, оцу, деди, баби ком има Ск, ком да дам Т,
в) ким ћемо са то имање доставимо Кр, па ким ћу, па коме да дам паре, не
дај ти твоје паре никим Лу, е, сад ким буде запало (пара) у парчету, он се радује
ВД, како киме падне на памет Гн.
Заменице сложене с ко

4.131. У градњи неодређених и одричних именичких заменица не учествују
облици кој, куј, већ само ко и ки и форманти не-, ни- и по- (неко, неки, нико, ники,
понеки).
1. Неодређена заменица јавља се у три фонетско-творбене варијанте, као
НеКО, НеКИ И ПОне К.

а) неко га оптужио В, па неко сече, а неки и оре и тако ВО, неко погино, неко
није Го, да ме неко превари Гр, неко доказо К, неко дође Кр Ку, пуки случај да не
ко купи Ку, неко од мушкараца Лг, да му неко ишепа неки капаци М, неко узме, не
ко не воли па неће да узме МК, а има неко ко напраћа да иде на сина јединца (кле
тва) МО, неко меће миродију, неко и не меће Мx, љуби не неко у сан Су;
б) неки зове капина (просторија за овце) А, да ни неки нешто да Би, неки ме
пита В, неки га отужи ВО, а има то неки воли, а неки не воли Вр, да ти неки лупи
Ву, да имаш ка ти неки дође Гл, ако је дошо неки њему Го, да ти неки нешто каже
Ду, неки жње, неки налаже, неки везуе, неки трећачи Кр, неки купи, неки пали сла
му Кч, ако те неки тужи Ли, неки коси, неки жње српом Ли, да не би и шуме неки
напао Ло, побиће ви неки Лу, неки носи беле гаће, неки жуте, неки црне М, ће му
ицепа неки кола М, неки преде, неки препреда на дружицу, неки и ради и не ради

МО, је лји преморо неки да се узму Мx, поп пита да ни ни неки прембро Су, ди
мож до неба дође неки МО, неки каже маћеха, ми кажемо маћија Мх, неки виче
чунци, неки виче сулундар, неки виче цеви, како куј Мx, неки виче кочањ, неки ту
луска Мx, дат изјури неки иствојега Ос, неки каже П, неки ради овако, неки ради
онако С, неки то неће Са, неки зове баsов Су, неки вика сумива се Су, неки сејеру
ком, мотиком, неки сеје сејалицом, како куј има Т, ал и њега убио неки Т, неки
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овако, неки онако, свак има своје презиме У, оће да провали неки да покупи У, не
ки добије паре Ш,
в) стално им понеки туђ помаже Бд, понеки сејо репу Вр, има понеки који
поштуе Бога.
У косим падежима, нарочито у Д, чешће се срећу краће форме:

г) а неко кад оће неком да се освети Кр, неком падне дрен МК, неком липче
крава, неком липче свиња П, неком платили Мx;
неким ради за паре Вн, дај неким М, а мој кум каже там неким С, неким да
цео башталук С, ћу дам неким Се, иако неким нешто фали Т, неким се допада, не
ким се не допада У,

неког Го У, да плати неког Ву, понеког можда видиш Мx;
д) некога Р, тражи некога ВО, мож за некога Ос, некога су уватили С,
да је даш некоме ВО, некоме кошуљу да С.
4. 132. Одрична заменица се јавља у две варијанте нико и ники. Други облик,
ники, чешћи у моравским селима, а скоро по целој територији присутно је двој
ство форми. Међутим, у Батовцу, селу с десне стране Мораве, изгледа да је чешћа

употреба заменице нико: нико не живитам, неће да купи нико, али и: неће да трпи
ники никога (мој материјал). У говору Галипољаца (Ивић 1994:205-6) обичнији
је облик нико, а у Крагајувачкој Лепеници (Вукићевић 1995:79), у оквиру замене
вокала о си, наведени су само примери с ники. У говору Биограчића (Ивић 1978:
160 и 163) срећу се обе форме. На крајњем западу централне Шумадије (Реметић
1985:296) јавио се само једном облик ники. Тумачење порекла облика ники (али
неки, сваки) и шири ареал в. у т. 4.134. Следе примери:

а) нико не дат уведе А, нико не сеје А, а нако се није распустио (развео) само
ја В, неће смети нико више В, да нико не чуе В, нико није тео да каже шта је ВД,
нема нико ВО, то нијимо нако ВО, нико не даје отпор ВО, и неће нако да купи Вр,
не можда зна нико то Ву, ако ми нико ништа не каже Гл, мама, нико ме ниј ни за
пазио, нико ми није реч ни казо Гл, нако не меће сламу Го, нико није здрав Гр, нi
ко незна Др, нико не одговара Ду, није нико од никог ћуто К, нико ти није светлио

К, нако нећ да ради К, нако ми не кува Ко, неће нико да судаје за њега Кр, нико те
за ништа не шливла Ку, нико Ла МК, а и посе нас нико ние диро Ло, нико за никог
није знао Ло, нико никога није одо Лу, не треба да ми прича нико Мл, нако не пита
МО, нико више није радио некти МО, сад нико и не седи са свекром Мx, па за то
нико није прос Мx, то није нако П, други нико није мого него ја Р, то те нико неће
смиће Р, иако се покудио није С, нако није ни знао за тај пастaнaк С, са то не ради

нико Се, ниј имао нико други Ск, не сме нико да пипне Ск, нико ми није казо Су,
није нико тео да узне Т, нако не сме да мете У, не да нико да пређе У;
б) неће наки да узне А, наки није трено А, мен наки није диро Бд, ал то сад
више неће наки ни да пије ВД, не борави у њу никu Bн, кад нема наки Вн Ву, не да
му наки Вн, наки није пружио пре намен ВО, наки и не одговара за тебВО, нiки
никога не познае Вр, и наки не сме да каже нећу Ву, наки га није ни диро Гл, није
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ники дошо Го, наки не брани Го, што је наки нема ДД, до сад ми то наки није казо

ДД, сад наки дете не носи на њиву Кр, не сеје наки конопљу Кр, ни миники крив
Ла, наки не не мрзи Ла, да наки не зна Лг, погледај, каже, ел иматам куј, реко, не
ма наки Лг, наки није крив Ли, није доносио наки Ли, наки не зна Ло, наки ми није
тако лежо Лу, дидеди нема ники Лу, наки му ништа не може М, то сад никине но
си М, што ники нему селу МО, па наки да стане МП, уп. и: не можники, не мож
ники да извади МП (Ердељановић 1951:92. и 94), још не наки није видо овако Р,
неће ники да ради Р, нису дали ники да узне Рд, не носи никu Pд, и ники мој да не
да Богда има С, да не чуеники С, сад ники не гори ламбу Са, наки није имао јорга

ни Се, мини наки није обуко тад Се, наки оће, наки неће Се, ни ме наки прембро
Су, да му наки не отме то Т, наки не пита Т, не сме ники да каже Ш, жив наки у
гробље не можд иде Ш.
У Г и А чешћи су дужи облици, а у Д су скоро искључиво краћи:
в) а нигде никога нема А, а ја немам никога ДДЛа Мx, нема никога Вр П, ни
ки никога не познае Вр, сад не прима никога Ву, нико никога и не чуе Гл, немо,
Милутине, да слушаш никога Го, и никога нису дирали ДД, сад неће да слуша ни
ки никога Кр, али ово данас неће да слуша ники никога Лу, неће ники никога да
поје М, нико никога не сматра МО, не ферма ники никога Р, никога не видим С,
никога нисам увредила Са, нико никога не пита Ск, никога не воли Су, нису убили
никога Ш, али и: нигде никог нема Лу, не знам ја никог МП, ја не волим да крстим
никог Мx, нема да чујеш никог ни да пева Мx, нико никог не трпи Се;
г) он ником није ништа ото Би, ја то ником нумем да кажем Гл, немој да дâ
јеш ником К, али немој да причате ником ништа Ко, ако има вајда, реко, има, ако
нема, ником ништа М, ником ништа Р, ником тањир није био С, али и: немој, каже,
да никоме узнеш Т;
и наким ништа Вн Ли МП Р, нисам наким зло учинила Ј, није наким причо
Бд, не дау наким достане у кућу В, не смеш да кажеш наким ништа Ву, нисам ду
шман наким Го, нумем да причам никим Рб, бна наким то није причала ДД, не во
лим наким да сам дужна Ла, нисам се светио наким Лу, не дај ти твоје паре наким
Лу, како е мој живот, наким Бог да га не да М, немо случајно да поднесеш наким
Мx, ја не дам наким ништа С, нисам никим ништа радила Са, немо ти наким да на
пишеш Т, не дам никим Ш, наким не причам Ш.
Примећујемо да само краће форме могу имати двојне наставке -ом и -им, а
дуже само -оме.

4.133. Структура ове заменице у комбинацији с предлозима не мења се:

нико за никога није пито Вн, он не пита за никога Ос, нико за никог није
знао Ло, за никога П, сад не могу за никог Ск, код никога Кч, код никога не седам
Ла, нисам могла да кажем на никога С, није нико од никог ћуто К, нисмо тражили
савете од никога Ло, од никога нисам добио дан Лу, од никога нисам ото ништа
Лу, нико од никога се није гадио С, нису отимали од никог Ли, у никога Гр, не
смеш да погледаш у никога Ск, ја се с никог не свађам ВД, са никога нисам се сва

ђала Ш, с никога не разговара Су, према никоме Ј;
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нису загледали за наким Мл, нисам тео да се ватам с наким ВК, нисам имала
везу с наким Др, с наким се посвађала нисам Бд, с наким се свађала нисам Го, ни
кад се с наким нисам свађала Ду, нисам се с наким свађала Рд, с наким се нису
свађали Са, ники није волео с наким Кр, с наким Лу МО, немо да ваташ везу с нi
ким С, нигде, дете, нис се моји синови с наким посвађали Са, с наким нисам се ту
жила Са, нема да дели с наким Гн Ск, нисам имао ја везе са наким Лу.
У три пункта забележени су и примери с аналошким наставком -ом у И: ни
ко с ником не може Гл, с ником нисмо у завађу Ла, никад се с ником нисам завади
ла С.

4.134. И код заменице свако у Н се појављују три облика свако, сваки сваки
од којих је овај последњи и најфреквентнији:

а) имао свако (сира) Вн, треба свако своу собу да има Ву, свако своју плату
Гл, свако на свое место Гл, свако свој стан, добили њини станови ДД, свако треба
да миси Ку, свако има свој ћуд Лу, свако мора де својом кући МО, и посе, свако
својој кући Мx, свако воли да једе Мx, свако иде сад у школу П, свако му да по не
ки динар С, мучи се свако за живот У,
б) свак себе гледа А, свак има Би, свак својом кући К, свак има своу фами
лију Кч, сад свак се нешто труди М, сваки најмањи сиромашак је имао по неко
винограче РД, и свак своје нек узне С, свак да се залеби СМ., свак има своје прези
МеУ:

в) и сваки знао својтанур и своју кашику А, па су правили сваки за себе Ба,
имао је сваки својег пријатеља Бд, сваки на своје место Би, сваки ми тутно у руку
паре В., може сваки тако да навуче Вн, и посе сваки књигу пре себе Ву, сваки за
себ Гл Др, сваки свој посао зна Гл, сваки има свој посо Се, да радимо сваки свој
посо Т, да га сваки вуче за нос Гл, сваки ме вико Го, сваки свој посо има ДД, да
сваки осети нешто Др, сваки своу професију да ради К, сваки волео засебно Кр,
сваки има своју фамилију Кч, а зими сваки у своју собу Ку, сваки нас воли Ла, сва
ки да спреми прит себе одбраниште Лг, ај, д идемо сваки својој кући Лг, сваки
својој кући Мx, сваки својом кући С, сваки своје држи Ли Ск, сваки по два подми

шку Ло, оно лиже сваки ону кашику М., и сваки узне куглицу и одлази МК, сваки
пати от својега МО, сваки тражи МП, сваки воли МП, сваки се има нешто ко себе

што му смета Мx, сваки свога узме носи П, тако може сваки Р, сваки на своје ме
сто С, сваки не меси СМ, сат сваки има претсебе ножић Су, стару бабу сваки мрзи
Т, сваки свое ради Т, газда како суне њему тако сваки мора да има парче меса У,
ако то биде живинче, сваки ће да биде Ш.
У Г и А преовлађују дуже форме, а у Д краће:

г) то пуцају код свакога Мх, от свакога С, они све флаше прет свакога Вн,
Бог свакога нек сачува ДД, поштовала сам свакога Ла, свакога сам помого Т, али
и: ко сваког Су, да помогнем сваког Т;

д) али сам гледо да сваком учиним Би, ја сваком честитам, ја сваком одо
бравам то Би, ако је сваком наређено Лг, сваком је суђено како ће да прође Лу,

Морфолошке особине говора источне Шумадије

| 15

сваком поделиш МО, сечемо сваком комат Ш, али и: да кажем свакоме Др, по
штовање свакоме П, мораш свакоме дугодиш Ск,
и сваким имало на свом кашичици и тануру урезано име А, сваким је дао Бог
Бд Го, сваким је дао Бог како куј може Ла, Бог некада сваким Се, дао сваким В, сва
ким дам Вн ВО, увек сам дала сваким Вл, и сваким говечету даш Вл, и сваким изне
се Вн, па није сваким тањир Вр, благо сваким дије слога Гл, само, Боже, здравље
сваким Го, сваким помогни Ла, сваким волим да с одазовем Ла, сваким поједна бв

ца и једна свиња Ло, сваким по парче МК, сваким своје МП, а први дан сваким Ус
крс Ос, сваким сам давала Р, а ја дам сваким шибицу С, сваким се пружи у тањир,

узне сваки ту поскурицу Се, и сваким тањир У, сваким правиду кућу У.
И код ове заменице (в. т. 4.132 никим/ником) у Дcг, чешћи је наставак -им.
Облици неки, ники и сваки по пореклу су придевске заменице које су уз

именице имале атрибутску функцију, а отуда и разликовање три рода: сваки чо
век има свој правац С, свака сна воли својега родитеља М, ја свако дете питам М.
Изостављањем именица долази до њихове привидне самосталне употребе а тиме
и до могућности замене облицима неко, нико и свако.
Облици неки, ники и сваки у самосталној употреби срећу се првенствено у
С-В, К-Р и П-Т, а нађени су и у банатским говорима (Ивић ... 1997:95). У овој сту
дији у нап. 427 одређен је ареал ове појаве у споменутим дијалектима.
Дативски облици неким, никим и сваким веома су чести и настали су анало
шким путем према И ових заменица или према мекој заменичко-придевској про
мени (нашимљ, нашима, нашихв нашимљ, нашими). О пореклу наставка -им у
ДЛсг. придева, придевских и именичких заменица он, ко, шта (неко, нико, не
што, ништа) в. код Ивића 1978: 160–162).
Заменица што (шта)
4.135. Наша грађа потврђује констатацију да је заменица шта чешћа у но
минативу од што (Ивић ... 1997:97).

шта је, Росо У, шта сте с сиграли Ба, нико нијетео да каже шта је ВД, зна
мо ми шта сте ви ВО, шта мог да радим Т, и ето, шта да радиш Ву, можда ра
диш шта оћеш Го, и шта да радиш Лу, шта радиш Р, па, шта да ради Мx, па
шта да радимо Го, шта то радите ДД, шта ће да раду Бд, па, онда, шта ће да ра
ду Т, а ради шта оћеш Ла, па код менштаје радио ДД, шта с радио у ливаде Лг,

каже, шта с ово урадио М, шта уради Мx, шта ће свекрва у свадбу ДД, седи ку
ћи па шта те нађе нека те нађе М, видићеш ти, бабо, шта ће да буде Др, шта није
било што неће бит Кр, шта си, реко, био саз Бреном У, па шта нам фалило Ла, а

шта је данаске Лг, ако знаш шта је српМ, ко зна шта је било Мx, шта фали Мx,
не знаду шта је то боп Ш; али и: а што тебенака фали Др.
4.136. И у акузативу је искључиво шта, али у два акценатска лика шта и
шта, од којих је први знатно чешћи:

a) знајте шта вечека В, шта сам тео да кажем ВО, шта носиш ВО, ти знаш
шта је твоје Го, а шта ме питаш шта сам заборавила Го, шта мислиш још да ка
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жем Гр, причајте ви шта оћете ДД, немаш шта да продаш Др, шта ти ја знам Кр,
шта тражу сад Ку, дамо држави шта треба, оно ресто ми остаимо за себе Ла, ме
теш или шуму или сламу, шта имаш Ла, шта има да пљуцкаш Мx, а мето торбу
са све проју, леба јел шта је било онда Лг, разумем шта мити кажеш Ли, шта ми
направише МП, сад немам шта да дам С, нек певу шта оћу С, али видиш, сине
слатки, шиша ми казо мој деда С, па шта дајеш Са, крали ми и свиње и овце и ја
гањци и шта нису ми крали Са, шта везуешТ, па шта имам да причам Т, и гледа
шта има кују комат У,
б) има шта да је Ко, јао, нем шта дајем Лг, нема шта да пљуцкаш Мx, не
знам шта друго да ти причам Мx, немам више шта да причам Т.
Акузативни облици се могу срести и с предлозима:

в) за шта, за Божић, за славу Го, за шта гине Ла, а за шта данас да се раду
ју, не знаду ни кад је Божић Лу, прво, изишао ми крај живота, а друго, за шта да
живим Лу, него буди службеник за шта си завршио С, на шта толичи Се, обучу
га у шта има Ли;
(“због чега“) и он није реко код лекара, тога доктора за шта га зове С,
г) (“на/у/о чему“) на шта си носила пиће у Смедерево У, у шта ћу да носим
Ву, у џак неки у шта било Гр, нема у шта да се сарани Др, силази с коли, с фија
кера, у шта се возила Ли, нисмо имали у шта дајемо П, (да испричаш једну ша
лу) д шта У.
4.137. Заменица што чешће него шта има значење „зашто“.

а) јој, Данило, што ме отрова Бд, а што копаш Би, што бегаш В, што ла
жеш ВД, што чуваш ти те свиње Вн, што си тако омршавела ВО, што плачеш

Вр Ли, што си дирала што ме ниси викала Вр, што ме терате Гр, што се ти сва
ђаш с попом ДД, што мрзите, реко, краља ДД, што се сикирате Др, што да му
дајем К, Жико, што продајеш тај плац Ко, што купуете сиграчке Кр, кажи ми,

реко, што неће се кокошке налегну Ла, што да му не даш Ли, што не купиш у
кућу то, што не купиш ов, а што ће ми Лу, само се кајем што сам копала, што
нисам рибала у школу М, а што бијеш краве МО, што ми дете узеше МП, шта
(чуђење), што да покривамо икону, то гребта Мx, покида се јажива, што дођо ја,
шта уради Мx, па што ми не донесеш једну слику P, што сте дошли замен пешке
C, што стојите виту Са, што запева ова жена, не знам што запева Т, што си тако
ицепан У;

б) шта га гледаш, каже, нека умре (сиромах) ВО, а кад не разговараш са
мном шта бацашти у му авлију ДД, шта се ти бринеш о тим К, шта је, Гаро, шта
плачеш Ла, шта не идеш брже, шта си се саплео ту Лг, шта се не сасуши д

умрем једареда М, ма, шта да седим џабе Мx, шта си се узневерила С, бежи,
шта си сталату, жено, ће погинеш Су, кад она иде отут и запева и ја излето, реко,
шта мајка запева Т.
в) Само заменица што има значење зато што, јер, пошто:
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плачу што не да остане Вн, па, уплашио сам се што сам ослабео ВО, отад
ме Бора омрзо што није убио Драгу Вр, па ти завиди што имаш Ву, само срећан
ти бтац што си завршио Гл, моја снаја каже: ти си грешна што то (бајеш) радиш
М., а он кука што ја отишла сам МО, било ме жао што ме ударио МО, он је био
љубоморан што ја играм С, ће да кажем: ти си добар што водиш из обора стоку,
крадеш Са, сви му се смејали што јотерао да ради Т, волим што имамо оваквог

зета лепога У, ај, тетка, извини што смо те будили У, плакала мајка што је убола
Милица у трбуа Ш.
4.138. У релативном значењу скоро се искључиво појављује што:

а) уз бића: ти што верују и што иду сваке недеље и што се крсту, то су код
нас дуковници А, то е мајка што ме заменила (показује на слици мајку коју су
Немци стрељали место њега) Ба, од ове жене што се отровала Бд, имали два вола

што орали, два коња што радили, обрађивали и трећи коњ што вукочезу В, има
жена што држи свеће, има што готву Вн, имала једна жена што много прича
ВО, тај што слави сад, што сам ти причала, што мој унук ишо да коље Ву, опет

што је био моје свекрве брат о стрица рођени, неки Емилија Прокић што је ко
жуце ове правио и бунде Гр, а кат сам ја њи познала, оно моји момци што сам
играла доњи Др, служи ме ова жена бде близу што е, комшијка, она ме служи Ко,
а дати покажем само ту слику, моја баба што је сликана да видиш кака је ношња

била Кр, подиго пару онај мајстор што ложи, ложач Ла, та што смо га били улази
у кафану Лг, ти што и спроводили, бни на њи очима, само један отишо у ропсто о
ти што били Ло, ене и она је пензионерка она што чува овце Лу, баш дао тим
што годвео у Француско М, мајстор што врши МК, по двое што бацају горе
МК, овај што ту био МО, они убили две жене што су се ватили у Дражини Ос,

само сељаци остали што су отерани П, само дали људма што га скидали РД, фа
милиа моје снае што за овога сина Са, па смо имали краву што смо музли, муза
pу Т, овај што прође, што прича Т, а овај што примао тамо Ш, стоку што има
раним Ш;
б) уз предмете: наћве што месимо леб А, па има муљач што се муља Бд,
под вршњик што се пекло Би, имали смо и сејачицу што сеје жито и сејалицу
што сеје кокуруз В, цедило што стављам што подлијем ВД, фуруну што печем
леба ВД, тестера што се стружу дрва Вн, а ми пустимо крмачу па ни поје проју
што ни оставила (мати) Вр, а оно се зове муљач што меља гројзе Ву, има муљач
што се меља гројзе Ск, оно што ме боли то би причала Гл, а за плетење смо пре
ли на вретено, оно што иде доле Гл, оно што зна, он зна Го, палимо ламбу, ма и
цуцу што се викало Го, донели овако прње што су и дали људи ДД, па то неки
пут се ткале канице што се опасују ДД, било је боље рађало то што се сејало у
бразду Др, даска што преврће земљу К, био један сандук што метле се остављају
К, кашике Цигани што носу оне дрвене Кр, ондак има гривна што га држи Кр Рд,
опет га окади с ону ватру што носиду жене Ку, биле караманке што није се кале
миле нити ништа Ла, оно што ја оћу Лг, вршник што се поклапало кат се печеле
ба Ли, ватраљи пре били што су ватру прећали то кат печу Ли, кад је изишла коса
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што се коси Лу, прашак овај обичан што се пере М, на ногари они што се зида
МП, оно што нема, нема Мх, сваки се има нешто ко себе што му смета Мx, то је
разбој што ткамо Ос, ралица што рали, плуг што оремо Р, па има точкић што
иде прашачу напред С, ја сад имам и ђерђев што се везе, и сноваљку што се сну
је, и разбој што се тка и брдила што се тка С, има метла што се чисти авлија Са,
нема сад поштовање што некад било Се, имала чекрк што мота цевке Се, земља
ни лонци поред ватре што се кувало Ск, имао ветрењачу наш деда што се вее па
суљ Су, то су табани што газиш доле Су, то је добило име по дрену, по оној води
што има, што никад не пресуши У; уп. и: и све шта треба уз разбојУ, све шта
требало Ш.
Потискивање трородних односних заменица и употреба што (шта) у наве

деним примерима представља један вид балканизације нашег дијалекта. Тако је и
у грчком језику (Тријандафилидис 1995: 169–170) у којем непроменљиво лоu по
тискује променљиве односне заменице (о) опоlog, (m) omoto, (то) окоlо, које се
употребљавају само када се жели прецизирати род, број и падеж или када сувише

има поo. Иначе, заменица пор може да има финкцију: субјекта: то лоuot лоu
šфере то урбиро (дете које донесе писмо), директног: то поlot лоu etöo vo. феpvet
то урбрцо (дете које видех да/како носи писмо), индиректног: то лоučt лоu too
šфеpov то урбрдо (дете којем однесоше писмо) и предлошког објекта: побеivot
o yopćeg поu (оло том опоlo) wovićevg; (где је пекар од код којег купујеш).
У македонском народном језику (Конески 1982: 125) најчешћи везник за од
носне реченице јесте што, који се везује за претходну реч без обзира на њен број и

род човекот (жената, детето) што дојде — лугето што дојдоа. Исти аутор на
води и примере из арумунског: omlu tsi l'-u ded cartea (човек којем дадох књигу) и
албанског језика: djali, që i dhaoh librin, erdhi (дете којем дадох књигу дође).
Тако је и у Гори, где је релативизатор који истиснут везником ино/ито/ићo
(Младеновић 2001:472). Свакако под утицајем грчког језика, исто је стање и у го
вору Галипољских Срба (Ивић 1994:361—2). И у говорима Баната (Ивић...
1997:98-99) „у релативном значењу, блиском заменици који, редовно долази

што, нпр.: ти што правиду бураде, баграч што се топу чварци итд.
в) Заменица што може бити и синоним с придевском какав:

ја сам имала притисак што („какав,,) ники није имао ДД, нарав имам добру

што („какву“) ники нема Кр, имам нераза што („каквог“) га нема Р.
г) Ове заменице се могу употребити и без корелата оно:

причају и што треба и што не треба Кр, а ја што се донесе добро, што се
не донесе ја више не тражим Лу, ја сам ти испричала што сам знала Мх, он је ра
дио што нико није радио Ос, шта сам дао старије ћерке, даћу и њој МК, шта
имаш, то мећеш Ce.
4.139. Заменицама што и шта могу се изразити и следећа значења:
а) излишност, сувишност, непотребност нечега:

шта мен требу четници Бд, а шта ћу јад идем тамо (у цркву) ВО, па шта
ће мен твоја јабука Лг, шта ће му лисица, можда је убије онако, она се не једе
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Мx, шта ће ми (имање кад треба да умре јер је стара) Са, шта имам да питам Мx,

а шта ондак да му плати кад спава Мx, не, не пљуцкамо, шта да пљуцкамо, то је
вуна (када се преде) Мx, али шта вреди кад ја то не могу да радим Мx; ко то да
држи за шта ће му Гр, и онда за и ће ми Се;
што ће њом толка деца А, што му то требо да сам себе осуди Бд, што ће ми
она (жива глава) сад (кад му син умро) Гл, што ћу више кад нисам за живот Гл, па
што ће ми паре да ми стоју Лу, што не купиш у кућу то, што не купиш ов, а што
ће ми Лу, ја кажем што ће ти и главобољата, него буди службеник за шта си завр
шио С, што ће ми твоји двајз дуката кад моји знаду колико носим дуката С, а
што ћеш ти, реко, ту на тај дут С,
б) чуђење, „откуд“: шта ја знам ВДЛи, шта ћеш ти сат у среду да крстиш
дете Вр, и сад питају ме: колико имаш година: шта знам колико имам Го, зашта
се не превија, каже, шта знамо Ло, шта ја знам шта д узмем Лу;
в) истицање: шта нисам добила Ш, а чак шта више волу и да спрему ручак
Гл,

г) време, „кад“: он само има три пара одело што је ишо у Швајцерску (био
дипломата и влада му купила одело за пут) ВО,

д) нема се другог избора: па шта ћу, што се дружи са мном А, и шта ћу Го,
(јеси ли и ти ишла у литију) па шта ћу ја, ишли ђаци Го, и шта ћу, само здравље,
друго ништа Мx;

ђ) „како“: и што се каже и говеда Го, он је убиво Турце што нико није уби
во Ло, а што он био љубоморан ка се оженио М, ју, што је родила (воћка) Са;
е) „какав“: ето виш шта су Срби ДД
ж) „колико“: шта кошта Ло, шта ли ће ми цени, нек цени шта оће, не бој се
испливаћемо С, и шта те године умрли млади, море, има више о триес њи М, шта
сам ја музла краве М, шта сам се назебо, шта сам се нагладово, шта сам се на
страово, напутово Р, много смо, сине, радили, претерали смо што смо радили У;
з) „где“: бвде што ми је сад овај старији син, туе био мое свекрве девер ро
ђен Ву.
4.140. У прилогу зашто срећу се обе заменице:

а) а не знамо зашто К, и једва чекаш да га дочекаш (Божић), а сад зашто га
чекаш сад Лу, зашто да не гледају Мx, зашто ти њу ниси преобуко у другу сук
њу Мx, а шта, ка ће ме ови убију после ако не кажем ниш зашто сам отишо Т, је
ли зашто си ти метула те минђуше у уши У,

б) па реко, зашта чуваш ВО, за њега дошли, а не зна зашта и бни њега оте
рају у Паланку, а не знамо зашта они су њега отерали К, па дајко, зашта си кући,
пази на дете Ла, зашта стари кажу бијемо свињу, а не каже да је кољемо Ло, за
шта се не превија Ло, а зашта да убијеш У, зашта кукаш У.
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Није увек лако успоставити разлику између примера зашта и за шта: ето
иде на Божји суд. Па за шта, каже П, за шта се свађате Се
4.141. Заменица што има шири дијапазон употребе од шта и срећемо је:
1. у неодређеној заменици нешто: носили смо тежињаво нешто Ба, нешто

подај В, отишли у виноград нешто да раду B, мете ти попа нешто на главу Вн, а
мен се претури нешто Вн, и мора да нису му нешто дали ВО, нисам казала не
што да сам слагала Вр, нешто се запанти доста, нешто и не пантим Ву, али знаш
како е кат се воли нешто Ву, да има нешто Гл, имало овако нешто гор Го, треб
да зна да нешто спреми Гр, а тебако нешто баш интересуе Гр, или да нумем са
ма нешто Гр, сад је изишло сасвим друго нешто Гр, има ту нешто ДД, ово hе да
биде нешто ДД, а ми баш нешто били узели К, мене нешто претиска Лг, маже на

леба нешто Ло, волим дајем нешто кувано Лу, оволико нешто високо М., скува
нешто М., сад свак се нешто труди М., сва ми браћа у нешто свирали М., има не
што свое МК МО, а купио нешто там Мx, кад ми је лупило у кревет нешто Мx,
можда мислу нешто Мx, да купим нешто децама Мx, тако нешто рекоше Ос, не
што причо Ос, да ти кажем нешто СУ, ел лупало нешто тебна врата Су, он за
коље нешто Т, нешто је урадио Т, да нешто узме од Немаца Т, да нешто избри
шем, да нешто оперем Т, и мене нешто да остане Ш;
„мало“: сад ме ноге нешто заболеле ВО, најо, реко, изгледа ми да си ти пла
кала нешто Ло, па и била сам нешто љута С,
2. у сложеним везницима:

a) супротног (само што); кат сам ја био у војску, она ми пише, али латини
цу, само што сам ја знао ВО, ондак, јели, било исто ко и сад, само што сада, јели,
нико не меће сламу Го,
б) временског (само што); он само што га завршио, посе четири дана ома
запошљење добио Лу;

в) и узрочног значења (што, зато што, пошто); а сено кад возимо укрсти
мо вренгију што је сено ситњије па испада А, па га живога испекли што му етас
отишо као у партизани Ву, па и било ме жао што имала велику имовину ДД, он
донесе па да теб, што ти то читаш Мx, језик је ичупао што можда упиљи и да
ује, ел она сас језик убоде те Р, кад је била Тодорова субота, е, тат сам постила
што не радим ништа, седим кући, могу да постим недељу дана Се;
њи пуштилизато што им нису пушке пуцале В, иматам једно мало, нисам
га ни видла, нека га, кат порасти, а зато што не смем да га узмем Го, после смо са
по једну краву (орали), куј није имао две, зато што су Немци све одвукли Го,
имо сам ја достановца, зато што смо киријали К, дан ми је којекако, а ноћ ми је

најтежа, зато што сам сама па ми је тешко Ко, идуће године још бољеће се орга
низује, зато што је то сад започето Мx, јер ми зати празници, за Ускрс, за Божић
се не пречешћујемо, зато што је, одма једеш месо Мx, али некако ништа не знам,
зато што бринем за кућу С, што ми не опереш ноге, нећу, зато што си дошао
пешке исПаланке С,
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вежем говеда и кот комшија распитам се, пошто сам ја била у њиви В, има

ли они две куће пошто пуно народа В, пошто смо ми као гости дошли, ајде да и
нама по једно парче ВО, осумњичен сам био пошто сам гласао Љотића ДД, по
што ни дали више леба, ја ћу то да носим Ку, мен ће да напрту и да однеседу, а

дукати да скину пошто ми ујак опасан Мx, оће диде он у кућу, пошто ја немам
имање Са, е, па пошто су наши отишли у рат, нема куј да ради Т, тражу мене и си
нови пошто смо ми наследници Т, јер ја сам цео Једак сад узо, пошто она не да
друкше Т;
3. у саставу речца него) што, ка(о) што: више сам му дала њему него што
остало од овога М, вишеју дам нег што треба да (ј)у дам Лг, наложимо ватру ка и
мати што наложи Вр.
4.142. Заменица шта среће се:

1. у одричној заменици ништа: нико ме није ништа диро Бд, ништа се не
носи Вн, не коштаништа ВО, не љушти сад ники ништа Ву, не сменики ништа
да каже Ву, ја ништа не знам Гл, некад нисам ништа носила Го, нисте оскудни
ништа Гр, неће ништа да буде Др, ти ништа и нејеш Ла, детету није ништа М,
није имо ништа човек Ли, нећ да има ништа Лу, ништа ни се куповало МО, ни
шта нисмо имали МП, нејемо ни зетин, ни ништа Мx, па не изведе ништа Ос,
нема ни живину, нит има свиња нит има ништа П, а бре суда не дам никим ни
шта С, не сеем ништа Са, нисам ништа добила Се, ниј имало ништа Ск, нема
ништа Су, немо ништа да причаш Т, не мисли ништа У.
Ова заменица се јавља и у две своје фонетске варијанте ништи ниш: и нема
ништ Вн, не сме да проговори ништ Вн, не знају ништ Ла, немаш ништ? -ништ
Т, ни да продајеш више наш А, али није вредело ниш Ло.
Нашла су се и два примера са заменицом што: нит питау замен нит ништо
МО, ништо Ш.

2. у заменици ишта: боље ишта него ништа Мx, без ишта ДД

3. у заменици којешта: давно којешта друго Бд, друго којешта РД, пуно
којешта МО, пуно којешта Ск, пуно којешта Гл Го, млого којешта Ку, па ва
здан којешта ВО, муту торте, муту којешта Су, задржаву саду коешта Ву, оста
ви школовање то којешта Кр, млого се којешта изменило Кр, е имало млого ко
јешта, сад нема М., продаје којешта Се, кувам овај сапун очварака, от којешта,
од лоја У, имали краве, имали којешта У, па се мећа којешта у њу Ш;

4. у заменици свашта: свашта Бд ВД Вн Ву Ла, било је свашта ВО, сва
шта било МО, свашта раду Го, от свашта можда опереш, а бруку не можеш Гр,
воли пите, воли свашта Ла, па свашта сам имала М., све и свашта сејемо МО,

све и свашта био Ос, свашта сам месила Са, свашта дају Се, свашта сам ја ра
дила Т, продавала сам свашта Ш, а сад и рак, и шећер, и свашта Ш;
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5. у изразима макар шта: кад непише тужбу, било жалбу, молбу, макар
шта ДД, орем од ујутру до увече ел сеем, елимакар шта радим са стоку Р, кува
мо пасуљ, кувамо купус, чорбу от кромпира макар шта Су;
6. у изразима: шта било сваким изнесе искуће шта било Вн, да с омрсимо
макар шта било Гл, не да ми да јем шта било Го,

7. у изразима шта ко(ј)/куј, кој шта: шта еко патио Ву, шта ко има М.,
шта ко спремио МО, шта ко воли, то пече Мx, шта екој добио ВО, шта којима
Мx, и гледа шта има коју комат У; шта оће куј Се, шта куј воли то иједе Ск, кој
шта оће Ш.

4.143. Заменице што и шта и оне које су изведене од њих у косим падежи
ма имају следеће облике:
1. Генитив:

a) због чега си ти потклекно Ли, ето због чега Р, због чега нас називу... У, да

има на основу чега Гл, о чега добило тровање Го, о чега П, о чега то било ја не
знам С, о чега си поцрнела У, у чега смо држали воду У.
Забележени су и аналитички облици: и још пуно шта је он знао да прича
ВО, било је много шта У, има там би много шта однела У, па шта се сећам У,
збок шта иде он у болницу У.
б) сад можда њега (Бога) има, можда нема, ал постоји нечега, дете Гр, у вези
нечега Гр, нечега има, ал то ники не види ДД, има, реко, нечега у свачим ДД, то
ћма нечега ДД Кр, нечега има ту С, стра те од нечега Рд,
в) нема више ничега Гр, ја не оскуђевам ничега МП, није било ничега Ск,
ама од ничега Мx, баш од ничег Мx, од ничег К;

г) без ичега Ба Рд, бе сата и без ичега Рд,
2. Инструментал:

а) нема чим да га залијеш Ву, чим да поорем Гл, нема чим да пооре, нема

чим да посеје Т, нисмо имали са чим да оремо Го, са чим да се вози Го, нису имали
са чим да се покрију Др, чим било Кр, да растуриш и правиш, а чим Кр, немам чим

да раним стоку Ку, шећером, чим да се заслади другим, шећером, чим ће другим
Мx, а ш чим ћемо да посејемо (којим семеном кад су им жито узели) С, нема чим
да раду Т.

Забележена су и два примера с покретним вокалом -е, не знам чиме МО, ш
чиме сам везивала чарапу У.
б) с нечим ВО, да убоду нечим Ли;

в) нисам мрдо ничим ВО, ничим не заливам сир Мx, ничим РД, била беда ни
шта с ничим Ла, не може ни и чим друго, него мора операција К;
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3. Локатив:

a) народ није ни знао о чему се ради ВО, да је прегледа по чему нема децу
Лг, ја сам служио војску, а он није, по чему није Лг.
Аналитичке облике в. т. 4.138 б.

б) човек не треба да претеруе ни у чему ДД, о ничим Ос, није упућен у ни
чим, ни у стоку, ни у ... Ск.

4.144. Употреба предлога уз одричну именичку заменицу за предмете (ни
шта) углавном не утиче на њену структуру (за заменицу нико в. и т. 4.135):
а) деда ће да мостави без ништа Лг, брез ништа P, ни ми са до ништа, сине
Ко, ма ни ми било до ништа Ш, за ништа Бд, она нема шта да брине ни за децу ни
за ништа Би, нисам за ништа В Др Р, сад нисмо за ништа Го, нико те за ништа
не шливла Ку, није знало за ништа Ла, за ништа се не привићем Ло, нико те није
пито за ништа МО, не секира се за ништа П, нисам бедовала за ништа Са, за нi
шта немари Се, она нећ да се увати за ништа Ск, нисмо за ништа више Су, и сад
ники те не шућа за ништа Т, од ништа Лу, ја не правим баш од ништа, баш од
ничег ни од вишања, ни од кајсија, ама од ничега Мx, ни од пуцња ни од ништа
није ме било стра П, од ничег К, о ничим Ос, била беда ништа с ничим Ла, није
упућен у ничим, ни у стоку, ни у ... Ск,
б) што није ни за шта В, не може ни ш чим друго, него мора операција К,
човек не треба да претеруе ни у чему ДД.
4.145. У нашој грађи нису се нашли примери типа когод и штогод, али зато

јесу облици с наглашеним гдд.
а) ко годјетео у коло да пие Ло, ко гдд је рођен ... Ло, куј гдд ме позво У,
б) узнеш што гдд оћеш вако Т.
Исто значење се може исказати и само наглашеним обликом именичке за

менице што: можда радиш шта оћеш Го.
4.145а. На крају прегледа деклинационих облика самосталних именичких
(заменичких) речи желимо да укажемо и на аналитичке облике који се с различи
том фреквенцијом факултативно јављају у неким пунктовима. Они су у њих до
спели миграционим струјањима из П-Т дијалекатске области. Истог су порекла и

у говору Ресаве (Пецо-Милановић 1968:306), док су у Доњој Мутници резултат
утицаја призренско-јужноморавског на овај К-Р говор (Ракић 1990:80–85). Ана
литички облици, исто тако, факултативно јављају се и у другим К-Р говорима: у

Трстенику (Јовић 1968:161), Левчу (Р. Симић 1980:37, 114–125), у Батовцу: отац
ми дошо из друго село, ис Ковин, исходник у кујну, одваја од ђубре, па се ложио
казан са сламу, стражар с пушку, базент с воду, они се крсту сас шаку, ја сам радио
с тог коња, уговорим с мајстори, сас њега ајде, он напред, ми за њега (мој мате
ријал).
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Будући да ће синтаксичким проблемима бити посвећена посебна студија,
овом приликом навешћемо само аналитичке облике:

а) партитивног генитива: међу два забран В., два кила шећер Вн, кутију ше

ћер Вн, коцка шећер МП, пет кила шећер Се, измери ми кило пасуљ Гл, вагони
кромпир Ку, тањир чорбалук Ло, пола кашику подливак Р, кришка сир Су, мора да

има више народ Ш, кило гас Ш; три пара одело ВО, мало млеко Др, иљаду кила
жито Ку, даду нам мало брашно Лг, две кофе вино МП, две флаше пiвоМП, че
трнајз дана орање Ос, кашичицу кољиво Се, пун џак перје Се; комат проју ВОШ,
парче проју МП, по чашицу ракily Вн, и онда је била пола фуруну тамо, код јетрве,
пола је код мене Ск,
уп. и више мрдање нема МП,
б) генитива с предлозима: донесе из забран В, он је из Београд Гр, из Бео
град долазу Ш, одавде искулич Ку, дошла из Луњевац Су, из Рим Т, ка смо се вра

тили из виндград П, он је из инат то ицепао С, бегу изград Су, одатле се прска ис
тај бунар Су, ту код Мали Пожаревац Ку, до Аџбеговац Ш, од Смедерева држа
ли до Неготин Ло, от прти Ос, от крај собу до врата Су, вршњик био от плек
Су, дође око Божић вода Ш, ис Коларе Ко, није из наше село Вн, шиба сама и ис
коло иде Ви, њина одела све од сукно Ву, плетени от пруће Ку, кат се врћемо од
гробље Ку, од брдо до брдо Р, између Смедерево и ово Петријево Су; пуцамо ис
пушку Вн, ис прву реч оде Вн, дођем из војску Р, ови бегунци који дођу из другу
државу Р, исту кућу Су, излазу из авлију, искућу Су, дођемо из њиву Су, коко
шку узе искочину Су, изиђи малко децу Вн, код ону вуруну Ш, през мајку Др, отуд
од Македонију, од старињи народ П, коску од шљиву Р, све до кожу Р, и од репу
шећерну и од њу смо пекли (ракију) Р, кошуљче о тежину Р, па помичеш онај
пањ од ватру до ватру Р, от кућу украдемо јаја Су, од ону утробу правимо чорбу
Су, напраљена конђа од липу Су, вишљи од овога деду Су, има сина от прву жену
Су, кат стигомо до њиву Ш, до Мораву Ш, поред Мткинуливаду Су, довојили сина
од њу. Су; од биволи ВО, бацимо сламу кот праци МК, ја радим кот коњи, а он
кот краве П, девојка ис Колари Са, умрло од дчи Ш,
в) инструментала с предлогом с:

социјатив: она сједнога девера била у кућу Вн, наређује се сас мојега дна
Вн, не говори са свекра Ву, не разговара он с дуа Ву, пере кола с оног унука Ко,
како је чудо било сас овдга старијега М, био с тога брата М, живео лепо с Бело
га М, ти се поделиз брата М, него смо седели са њом и са тога мога дчува МК,
спава сас ондга млађега, а ја сам с ондга малога Са, изиђе с њенога момка Се, c
мог биа лепо живео Су, брао јабуке с буа мало Су, разговара са сина Су, дошо с
једнога војника Су, па он мал са диа проговори крадом од њу, син сас диа Су, ја
сам отишла с мојега свекра Т, разговару сас мога тога девера У, а сна му са децу
у ладу напоље Вн, с Миру разговарам Вр, па се мучи с ту кравицу Вр, он се занима
са стоку Вн, шверца са његову државу ДД, причам се с двог деду Ко, младожења
ни се возио с младу Ли, разговаро с Јоку М, то блато се гази са плеву МК, седни
увече са деку МП, играли смо се са децу Мx, посвађала се са Љубинку П, свађала
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се с неку жену П, там га ожени са Чехињу П, увати сез децу па игра Р, остала сам с
ту децу Са, њин се отац с мајку раздвојио Ск, дошо са двјоицу Су, тако сам с мај
ку живела Су, да се погађу смду мајку У, отац се прежени с другу жену Ш, мој

отац имао муку сас мене Р, седам година смен живела Се, и после он заговарао с
мене Су, да се жени с мене Т, проговори с тебе Су, идем ја с њега Вн, а ипак ми
смо с њега МП, копала с њега П, не говори с њега Се, а она нема шта да разговара
сас њега Су, сиграмо се с њега У, шета сас њега У; разговара с њу. Ко, он је био с
њу П, ја сас њи разговарам Су; ај да с опрости са сви нас Р, с кога ћу дем Р, немам
с кога Ш, ја се с никог не свађам ВД, сви су долазили, разред цео са наставници
МП, уватила се с неки црнци П, седнемо с радници Су; с девојке иду по кафана Гл,

она изиђе са другарице Се, сас другарице Су, праци измешамо сас мајке Су;
средство, па озгор покривено са ћерамидом, не са цреп, него са ћерамидом
А, покривена са цреп Кр, покрију са цреп Су, да ми све изгребу са цреп Вн, па се
пречестимо с тај дрен и вино Вн, дође са блиндирани воз ВО, радио са везач Вр,
са гајтан Гл, извадиш са кесер Ла, секли с ашов Ли, остри косу са брус П, ткаш са
чунак П, само радиш ш чунак Р, сас ножић осечемо Р, сас језик убодете Р, маже
мо се са гас Ск, везали с канап Т, прскаш сас плави камен Т, с лопар метеш Т, на
маже с мед ВуУ, с онај вршњик поклопиш У, сас пепо бајем Ш, вежем га сједан
пајван Ш, гребенали вуну саздарак Ш, с дно уже вежу Кр, не везуе се са узицом

као сад, него са жито Ку, мажи сасјаје Ла, праимо са тесто Се, накиту мезгра
ње Се, извадим једно унуче са вино Ск, прелијемо с вино Су, покривам га сас ћебе
Ш, са ладну воду замеси се Ба, замесиш с врућу воду М., попрска с воду Вн, надро
бим са проју ВО, са дрвену мотику се копало Ву, с косачицу Гр, не смеш да носиш
с кову Кр, носио је с коња у Гроцку МК, увати са шаку МК, напунимо џак са сла
му МП, с маницу препредамо, а с врeтeнo овако предемо П, држи се с ону узицу Р,
са пшеницу сам задовољан Р, па смо косили са косу P, жито смо коцили сас косу
Ш, с једну мотику покриваш велику браздицу Са, здрвену кашикујела Се, сједну
кашичицу узнемо вино Се, намаже се с неку помаду Ск, балегу избаци с вилу Су,

ми почистимо сас метлу Су, ти отиднеш с корпу Т, оно нема с кашику Т, убије са
сикируУ, убива с пушку Ш, залијеш са мас одозгор В, премажем са мас Ла, праи
се са маси брашно Се; ја никад нисам фарбала с ништа Ла; ради са новци Вн, ни
сам сетровала са лекови Вн, са волови се орало Вр Кр, сас коњи орали Ш, да га чу
ваш са карабини Р, ми смлатимо пасуљ сас коњи Су, жњели са српови Т, врло се с
парне машине Вр, стигне сас чезе П, то се клеча сас руке Р, плели смо с игле Р, де
да шарка с дчи Бд,
г) уп. и остала значења: то су биле неке са дугачку њушку Гл, либаде је са
они широки рукави Ба, неке бунде с неки рукави Ск, нешто ниј му сасндгу добро
Ш, деца вичу по мене Ш.
Само у једном примеру забележили смо Гсг. у функцији општег падежа: ми
смо почели да радимо с ње Ш. Ово је свакако резултат укрштања двају типова де
клинације — старије аналитичке и новије синтетичке. Такође, не би требало искљу
чити ни аналогију с конструкцијом с њега, у којој је овај облик исти и у Г и Асг.
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Исто тако, треба указати да се у функцији (словенског/партитивног) гени

тива, уместо А може појавити и Нег/пл: нема вода ВО, џак слама се спреми Т, мн.
има ту станари пуно Лг, село пуно четници Су.
У функцији Ипл. углавном се код именица м. р. cрећу облици Апл. на -и, бу

дући да се овај падеж изједначио с Нпл. Само смо једном забележили Апл, на -е.
пунила кола са дарове Ос.

д) Аналитички датив чешће срећемо само у Ш: и сат си баје сâма на унучи
ћи, а ја сам требала да бајем на моји прајци, да дате на пилићи да дате на прајци да
једу, да даш на стоку кад умре, куј имао више, они узели и дали на гуланфери. По
један пример забележили смо и у Су и Уали са заменицом: ја лани (кажем), ће се

жени тај унук, на њу: мори, што се делите... и она на њу има семе. И с десне стра
не Мораве, близу нашег Ш, у Батовцу, срећемо исте конструкције: баца на кучи
ћи, кажем на ову моју браћу, а није само нама (подављене стока), још ту на неке
комшије исто (мој материјал).
ПРОМЕНА ПРИДЕВА, ПРИДЕВСКИХ ЗАМЕНИЦА
И ТРОРОДНИХ БРОЈЕВА
Однос тврдих и меких основа

4.146. Штокавске говоре у нашем ширем окружењу, с обзиром на функцио
нисање прегласа код придева, придевских заменица и трородних бројева, може

мо поделити на оне у којима су радикално преовладали наставци тврде промене!“
и на оне у којима се добро чувају наставци меке промене. 16 Наши говори припа
дају овој другој групи.
4.147. Наставци с вокалом -е господаре:
1. у Нсг. ср. р.:

a) вруће јело Бд Ск, вруће млеко В Су, онако вруће печење ОсУ, дивље вен
чање К, домаће вино Бд, наше домаће жито ВО, лоше дете Ск, здравље нијелдине
BС, лоше место Гр, туђе ти не треба Др, туђе нисам узо ништа Лу, туђе дете Лг

Р, туђе ђубре МК, туђе имање М, туђе прасе Ск, у туђе село Ла С, на Бадње вече
Вр Гл Ли МК МОМП Мx, то је годишње ВО Лу, вечерње млеко Мx, данашње се
15 У бачким (Поповић 1968: 182) и банатским (Ивић... 1997:104—106) говорима чешће је у
Г(А)сг. м. и ср. р., али не и у Нег. ср. р. старих меких основа. У овом падежу наставак -о господари

нарочито на крајњем истоку, у Српској Црњи и Радојеву, али и у северним српским говорима у ру
мунском Банату (Ивић... 1997:105). И у говору Груже (Стевовић 1969:451) у овом падежу, као и у
Г(А)сг.), експанзивни су наставци тврде промене. У говору Галипољаца (Ивић 1994:208) „наставци
тврдих основа са самогласником -о потиснули су наставке меких основа са -е.“ Остаци старијег ста
ња, поред знатно чешћих примера са -о, могу се једино наћи у Нег. ср. р.
16. Тако је нпр. у говору ваљевске Колубаре (Б. Николић 1969:48), у централној Шумадији
(1985:205-6), у Драгачеву (Ђукановић 1995:138), у Левчу (Р. Симић 1972326). На основу већег броја
примера с -е, можемо закључити да је исто стање и у херском говору (Ивић 1958:336).
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ло Бд, от кога је настало данашње село Удовице У, задње време ЛуУ, ако је то
зимње добо Би, било зимње добо Ос, јесење време Би Лг, јесење орање А, јутар
ње млеко Мx, кокошиње месо ВОТ, кокошиње перо Ли, лебње брашно Се, летње
време Вр Лг Мx, летње је добо било ВО, било летње добо Ос, летње јагње Са,

некадашње жито Мx, садање време Ли, од ово садашње Радинце РД, Средње бр
до Бд П, средње домаћинство Мx Pд, кравље млеко Ба В ВОЛа ЛоМК Мx Ос С, а
подливало се сириште ели кравље ели овче Т, рибље брашно МК, гдвеђе месо Ба,

говеђе месо ВЛи МК, говеђе сириште С, гушће месо Ба Кр Мx, гучеће месо Т, јаг
њеће месо Ку МК Рд Т, јагњеће сириште Р. јареће месо Рд, јунеће месо МК, овче
ће месо Ск, пилеће месо Ба ВЛоМК МОМx Са Ш, пилеће перо Ли, пловчеће месо
Т, прасеће месо ЛоМКТ Ш, прасеће сармице Т, телеће месо МОМx РТ, телеће
сириште Ш, ћуреће месо ВОКр ЛоМО Мx Са Т, ћуреће перо Ли, Божије дете
МП, козије млеко Ос, кокошије месо Кр М, месо кокошiе Са; козје млеко Ба В ВО
Ла ЛоМК Мx, козје месо В Кр, пачје месо Кр, гушче месо Ш, гуче месо ВО, двче
месо Ба ВВД Го ККр Ли МК Мx Pд Са ТШ, овче месо К, двче млеко Ба В ВО Лa
ЛоМК Мx Ос С, печење двче Вн Се, двче сармице Т, двче сириште С, пловче месо
Ли, плдвче месо Ба Ш, Плбвче месо Ло Мx Са, пловче перо Ли;
боље Са, није народ знао за боље Кр, то време није боље Лу, у најбоље дoбo
Ла, то је најбоље кад имате Мx, веће наше село Ос, за веће дело Т, месо пилеће ја
највишејем Са, најздравиe млеко Ло, најмасние млеко Ло, најмлађе моје дете Ву
К, то је најпоследње Бд, кокошије месо је најслађе М.,
било друкче МО, сад је друкше Бд Гр Го Кр Ло, лоше Кр Ла Лг ССеУ Ш,
млого лоше ВО, није лоше Ву Др МО Са, није ни лоше Го, није било лоше Би Мx
ПР, ни милдше било ВО, лоше се живело ВД, лоше му се пише ВД, путови су би
ли лоше Гр, нисмо лоше претерали век Кр, немогуће да ти немаш школу Гр, ди
ште Гр,

мдеал не ваља Лу, то ембе лично МО, мое време Лг, моје годиште П, моe
дете Вр Кр, моје дете Ву Мx, мое дете Лу, за моје добро ДД, мое жито Бд, имање
моје С, намде место Ко, и ја легнем на мде место, а он лего на његово Ло, у моје
оделење ВО, свемде Са, немо ти да трошиш твде, ја имам мое Ла, твде е да ву
чеш, амде е да с отимљем Лг, твде годиште Су, твдје грожђе У, твдје мишљење
Лу, на твде место Ко, има нешто свде МК, свде ђубре МК, своје имање Се, своје

место Би, у своје село Ла Се, своје чедо ДД, па сад чије било не знам ДД, а ја не би
дирнула ничије Са, све се знало које чије коло Ли, кде село ВО, које село СеУ, па
бира које ће прасе Т, шта је било за оно, за које У, копамо наше Са, да то буде на
ше Т, наше годиште Су, наше двориште У, наше имање Су, наше колено Су, наше
пиће Ву, наше племе Т, наше село Вн Ос Су ТУ, наше село Ли;

тријс треће годиште Гр, четрес треће годиште Мx, треће мушко Са, тре
ће родила Са, друго-треће јутро ВО, треће место Ло.
б) Примери с -о су у мањини или ретки:

врућо вино У, шупљо дрво ВP, туђоселци Вн, јутро Божитњо Ли, летњo

добо Бд, у задњо ово време Ск, у последњо време Р; не живимолдшо Ву, није би
ло лошо Ли Ш, то није лошо Ос, у трећо колено Ку.
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2. У Г и (А)сг. м. р. и Гсг. ср. р. старих меких основа:

a) врућега ДД, данашњега ми дана У, прет светог Николу зимњега Ли, очи

светога Аранђела овога летњега нашега Лг, лошега Вр, до следећега пута С,
средњега стања В, сас онога средњега сина Са; уочи Бадњег дана Вр, то је било ко
гњида Божијег Др, ловио сам дивљег голуба Ск, био без доњег веша Би, свега об

уче, мисим, од веша горњег, дољњег Мx, до идућег првог ВД, јесењег Кр, овога
летњег светог Аранђела ДД, славимо летњег светог Николу Ло, лошег здравља
Вр, двчег меса К, до последњег С, до Средњег брда Бд, кот средњег ми брата Др,
из туђег села Ли, истуђег села Ск,

код млађега сина А Кр РШ, оженила сам вога млађега М, а од млађега сина
имам два мушкарца РД, спава сас онога млађега Са, код некога сиромашнијега В.
старијега Ло Су, млади неће да трпу старијега П, старијега поштовали смо П,
сас овога старијега М, кот старијега сина РС, имала сина старијега Се, имо
брата старијега У, ја сам имала најмлађега брата М, од најмлађега сина Ву, во
лео овога најстаријега Ло, за најстаријега брата Би, а имао сам тога најстарије
га стрица Т, немам бољег В, нема бољег леба Мx, све лепше од лепшег Ш, код
млађег сина Ву, а имам једног унука, старијег унука ВО, старијег сина МО,
имам од овог старијег једно женско Рд, старијег човека Т, од тањег материјала
А, чишћијег ваздука У, код најмлађег остао Ло, најпоштенијег човека С,
мојега брата о стрица М, мојега брата МО, а ја питам мојега тога брата Су,

он оће дубије мојега брата У, терали мојега девера Др Са Ш, ко тога мојега зета
Р, мојега комшију ВО, мојега кума P, мојега мужа ЈКо, мојега муж вршник Ос,
мојега бца брат Ло, мојега бца кућа Ба ДД, унука тога мојега оца пријатеља Лг,
чувајмдјега Рајка Рд, мојега сина годиште Ла, слика мојега сина Ос, то мојега си
на Т, мојега стрица кућа Вр Кр, мојега унука син Др, Чеду мојега Бд, овај његов
öтац мојега чоека МО, тога жена, мојега шурака професора ВО, за тога моега Вр,
за мојега сина Т, за мојега Филипа Ла, за мојега чичу Ву, из мојега села ВО, код
лидјега девера сам ишла Ос, код мојега деде и код мојег оца Се, код мојега деду Р.
био сам код мојега оца Лг, код мојега сина Са, био ко мдега сина Кр, на мојега
Жилу ВО, од мојега девера Вн, од мојега мужа Се, од најмлађега мојега сина Ву,
сас мојега оца Вн, с мојега оца Р, са мојега човека М, дат изјури неки иствојега
Ос, учио је он твојега деду ДД, из нашега једног авиона С, поред нашега вино
града Ву, ја зовем тога нашега комшију Земунац Се, шта је само из онога нашега
краја (погинуло) Гр, код овог нашега Милета Ли, нашега плаца Вн, кад затеко
онога Руса нашега Рд, бца ви вашега ДД, док немаш својега А, сваки пати от сво
јега МО, свака држава има својега владара ДД, мојег деду Мл, мојег мужа Вн, мо
јег оца Мл Се, мојег свекра В, ти баш волиш овога нашег Др, из нашег села В, код
нашег комшије У, на вр нашег плаца Са, с нашег имања Се, имао је сваки својег
пријатеља Бд,
кот којега домаћина А, празник којега поштујемо сви Бд, за којега Бд, свега
и свачега Бд, има, синко, свега и свачега Ла, имало се свега и свачега У; от којег
то дрвета А;
те моли једнога, те моли другога, те моли трећега Др, родила са трећега
сина Са; и он узме пушку и „дан“ једног, другог, трећег Ло, ко трећег Се
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б) Примери с -о у наставку веома су ретки дивљбг вепра Ли, до крајњог Ло,
најмлађог Ш.
в) Забележили смо и два примера у којима је наставак -ог (а) замењен с
-ег (а); от пшеничнег брашна С, о тег материјала његовога Ло.
4.148. Однос тврдих и меких основа код придева, придевских заменица и
трородних бројева у Д и Лсг, не можемо утврдити будући да су ови падежи изјед
начени с Исг. и имају наставак -им (в. т.4.151). Факултативно и ретко могу се сре
сти и наставци -ом (е) и -ем (т. 4.152).

4.149. Присвојни придеви на -ев и неке речи изведене од њих чешће чувају
старије стање:

a) ђ+ев. Ђорђевићи Вр, Ђурђевићи Вр, Ђурђевдан Бд В Вн Лг Лу МКМП Ос
Р Се, Млади Ђурђевдан Р, од Ђурђевдана Ли, учи Ђурђевдана МО, у Ђурђево ВД,
о Ђурђеву В, Карађорђевић Ло,
ж+ев: мужев брат Се;
ј+ев: Благојевићи, Змајевац У, Елесијев Јелесијев дан Бд, Макавејев вашар
у Лозовику Мx, Влада Миливојевић Лг, Чеда Милојев С, Милојевић У, орејева (<
orëh) љуска МО, opajeвина МО, Станоев Т,
љ#ев: Васиљевицки К, био краљева гарда Са, у краљеву гарду ВО, Милоса
вљевић МО, испод Владе Милисављевога Р, Виду Пасуљеву МК, от Пасуљеви МК,
p#ев: о Токаревићи ВО,

ћ+ев: на Бебејићево име Вр, Нада нека Ерићева У, Живковићев У, на Кале
нићево У, кућевни М, неки љдтићевац ВО Лг, љотићевац Ву, код Љдтићеве вој
ске Ли, Недићеве паре Су, недићевци С, Нишићева бара МО, нишићевци МО, Пан
тићева С, Рајкићев бунарић Бд, Штокарићев бтац Мx;
ч+ев: јарчево млеко Р, нашу очевину Се, од дчеве сестре МО, на очево место
Р, дчево име Ш, очеву кућу Ос, за очеву милос Су, дчеву сестру Би, у Панчево Ку,
Старчев гроб Се, Старчев гроб У, Старчево имање Р;
ш+ев: кад је кишевита година РД, крос Крушево Ло, Милошевић Вр У, Ми
лошевци Т, Ракљашев ђерам К;
б) ђ+ов: Ђурђовдан Лг,

ж+ ов: мужова мама и тата Се;
ј+ов: у Вујовиће В, змајовита Ли, деда Милентијова кућа Мx;
љ+ ов: пријатељова кућа Са;
њ+ ов: на Трешњовом брду Ло, цигањдвина (врста дрвета) В.,
p#ов: Качаров ДД, орбв лис Вр, Тодорова субота Се;
ц-Нов: синдвцбв кош Ли;

ч+ ов: била речовита В,
ш+ ов: ако буде година кишовита Р, Милошова жена Р, лишовкиња МК.
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Наставци

у косим падежима

Генитив (акузатив)

4.150. За разлику од стања у пречанским говорима (Ивић... 1997:106-108),
где изразито претежу краћи облици у Г(А)сг. м. и ср. р., у нашим говорима су
присутни и дужи и краћи облици, а њихов однос (2:1) скоро је исти као и у гово
pима централне Шумадије (Реметић 1985:268—9). Ареал ове појаве утврдио је на
ведени аутор.

--

Овом приликом навешћемо примере за -ога и -ог, а оне с -ега и -ег видети у
T. 4. 147. Наведене наставке код именичких заменица видети у следећим парагра

фима: кога/ког 4.131.1а и б, некога/неког 4.133 г и д: никога никог 4.134а и г.
предлог # никога 4.135, свакога/сваког 4.136г и д: чега 4.145.1а, нечега 4. 145,16;
ничега 4. 145.1в, ичега 4. 145,1 г.
1. Наставак -ога:

а) Белога знаш М, од белога кукуруза К, мал белога лука А, од Бобановога
Испраћаја Мx, нећу да те водим болеснога А, бугарскога рата Бд III, има сина ве
ликога Вн, код војнога доктора Вн, Боже Гицинога Р. ју, грднога баксуза, Бд, ал
сина немаш доброга Лг, од житнога В, Виту Зоранога Гр, од Јелинога сина Вн,
од Боре Јованинога Ву, Мате Јованчинога млин Р, до Жике Јованога Рд, лепога

Кр, као малога Бд, ал он је радио од малога у задруги Ло, до Малога Ускрса Мx,
до Милетовога таста мати Ли, испод Владе Милисављевога Р, Мићинога сина за
трпали С, у кревету га мајка нашла мртвога Кр, мати га донела мртвога Са, нева
љалога Вр, три грудве земље од незнанога гроба ДД, а брата имала неспособнога
Лг, из Новога Сада А, имала сина ожењенога Са, ја сам имала оца дпаснога Р,
Бране покојнога сестра Ла, пита ме Дракчета Ратковога Миланка ДД, ручнога
девера С, око светога Аранђела Лг, и славим светога Јелесија Бд, за светога Ла
зара Р, очи светога Николе Ву, светога Николу Бд, славимо светога Николу Р,
светога Петра МО, на светога Саву Бд, светога Тому Го, оставу по један аков
слаткога вина Го, то је остало од старога народа Ву, имали смо и старога жита
Гл, о стрнога брашна У, имали смо пуну кућу меса сувога Ла, то од гвожђа тан
кога А, турскога рата Бд ДД, са ћдравога коња Р, од целога века У, о Црвенога кр
ста Ш, од црнога брашна У,
мога Банета В, мога брата жена ВД, код мога свекра Рб, мога братића син С,
измбга дворишта Кр, и он зовне мога девера Ск, мога мужа С, мога бца Лу, мога
свекра ВУ, мога свекра отац Ск, мога свекра сандук В, да мога сина гледам Ко,
мога сина жена Ос, мога Чеду Бд, до мога брата С, одмога брата Ко, за мога брата
А ДД, за мога живота А, за мога старца У, из мога места ВО, код мога бца ВД, код
мога стрица Лу, смбга сина П, с мога човека У, били Брану твога деду ДД, твога
У, његовога ађутанта ВО, с њенога момка Се, сваки свога узме носи П, као брата
свога Др, свога родитеља Ш, и свакога муштерију лепо да дочекаш П, свакога
празника Ло, и свакога села Др, ал ја нећу њега да пустим самога С, кдга нису
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уватили С, кога датума У, искога села М, кога коња јајашим, тај мора да победи
П, искога сте местави Ву, искога је места Др, а ја нисам била баш некога здравља
В, помињу некога кума С, некога Леку Лг, некога мајстора М., Панту некога ува
тили Вр, он је узо некога учитеља унуку ДД, од овдга Ббре Вр, од овдга света Вр,

и од овдга лепши Ву, деда вишљи од овога деду Су, за овдга Тому Вр, они и овога
мрзу ДД, уватите овдга Др, мађи од овдга Са, па ди нађе овога У, овдга врсник
ДД, овдга доктора Ла, са овдга Жилета Кеџића тастом С, од овога комшије Са,
овдга пута В, за време овдга рата ВО, и овога рата Лг, сад има овдга сина Ос, тога
ВРУ, не познаје тога К, упалили тога кућу С, до тога Гл, за тога брата о стри
ца Су, за тога Љубу побегне Гр, за тога Мику Ла, за тога момка Вр, за тога му
жа што сам пошла С, истога А, ко тога ДД, ко тога багрема Вр, ко тога девера
Гр, ко тога моста Кр, на тога Благоја ВО, на вртога А, о тога А Гл С, једва сам
се отресо о тога ВО, о тога га баш чува Вр, купио о тога Са, о тога је жита ВД,
има лек о тога ДД, то му била мука о тога М, о тога града Бд, о тога бца МО, o
тога сина Лу, ма нема о тога ништа Ку Лу, мани се тога, о тога нема ништа Ла,
то нема ништа о тога С, око тога дана ВД, после тога МТ, пре тога дана ДД С
П, преко тога крста Ли, преко свега тога Мx, моја свадба и тога ми брата Лу,
онбга Су, онога Бд, гледам ондга што седи Вр Ло, питам ондга што га затворио
ВО, он сачека ондга кој дође Мx, ел да убије ондга Гр, ми смо ушкопили онога Рд,

штипљишти ондга она тебе Ли, узе ондга носача У, он пита ондга продавца В,
днога Радета бтац Гр, ондга рата ДД Ос, и шта је рађено онога рата Т, онога рата
била сам мала У, да л знаш ондга Целета С, до онога Мx, донога дана У, из ондга

крпежа ДД, иде кот ондга Р, код ондга човека Ла;
тат су убили једнога Живана Лу, имао комшију једнога Ли, ко има једнога
коња Бд, узо једнога косача Ву, једнога Гл, само једнога сина да оставиш кући Ла,
једнога смо дали Се, једнога иселио Са, заједнога МО, код једнога Ос, с једнога
девера Вн, једнога бика Гр, через Боре једнога Вр, имала једндга брата ВО, имао
једнога брата Ву Лг Мx, једнога дана ГрP, једнога дана ДД Т, једнога Немца ДД,
једндга Немца Ш, има једнога сина Са, једнога сина Р, једнога сина Бд Др Су ТШ,
сви изједнога суда Ск, а имала сам једнога ујца М, за првога Ла, првога смо оти
шли Се, код бунара првога Вр, посе рата првога Би, другога мужа МК, поздрави
ше један другога Р, за другога човека Ла, о другога Вн, једно о другога Ск, ко дру
гога газде У, четвртога јула Ку Ла, седмога јула Бд В, двајс бомога ВО, марта
месеца десетога Вр, дванајстога јуна В, петнајстога ВД, почетком деветнај
стога века Вр.
Када се нађу две или више придевских речи у истој реченици, оне могу:

б) да се све јаве у дужем облику, па живога мету туна, па га живога испе
кли Ву, тебе првом дао Бог лепога, па те дао умнога, па те дао гостољубивога С,
наиђемо ми на мртвогајенога В, као мбга брата рођенога Ла, од брашна стрмнб
га овога Ба, затекла сам тога мога девера Ву, са тога мога очува МК, а ја викнем
некога његовога друга Лг, ако знате овдга Кесића, овдга што има кафану У, влага
од овога зида лудога Светозаровога М, овдга малога баба Гл, мога овдга унука
Ву, дајте ми тога и тога Кр, 6ђу тога и тога момка С, за тога мога брата П, за
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тога старијега брата С, кат посубише тога мога брата С, та имовина тога мога
шурака ВО, а ја сам с ондга малога Са, имала сам тога једнога девера Са, Тома
тога једнога има Ло, тога другога свекра Вр, те моли једнога, те моли другога, те
моли трећега Др,
в) да се једна јави у дужем, а друга у краћем облику:

од платна оног белога Мx, јело се изједног суда великога Вн, волим што
Имамо оваког зета лепога У, мораш и од дног детета малога да зависиш Ск, и да
нас има маторога света, а шашавог Гр, око стог Аранђела старога Кр, после
другог светскога рата К, неког Драге Стокинога брат Лу, о тег материјала њего
вога Ло, његовога унука, тог деде Ли, и ту кога нађу одраслог, одма у ропство Т,
све се водила на некога деду њиног ВО, убише некога Дицу ћопавог ДД, праимо
од брашна овдга стрмног Ло, ту убили Живојина, овдга Драганог Т, то је овдга
сна, овде мога брата ДД, ти баш волиш овдга нашег Др, па то је овога мојег сина
унука његове ћерке дете МО, ја имам овдга малога унука Кр, па ка дође код њеног
зета, тога Гаре Ло, кућа тога мог деде Лу, ја оженим тога мог сина С, тога сина
сам једног имала У, ондга најмлађог Ш, једног адвоката познатога Ос, од првога
разреда до последњег С,
2. Наставак -ог:

a) од белог брашна Ба, белог вина Ос, са Белог бунара У, из белог света Гл,
до Божићног поста В, да га гледа онако болесног Гр, позове босанског Бд, из Ве

ликог Орашја Бд, из Влашког Дола Кр, до Влашког Дола ВД, војничког одела Ло,
за Гвдјзденовог ДД, Томе Даниловог Т, више Дачиног дола У, да пустимо доброг
бика Т, замен живог Се, код јавног тужиоца К, киселог купуса А, от киселог теста
Ко, штаб Космајског одреда Лу, с Крстдвог дана К, сад има плаца лепог МО, и

ручка лепог Го, близу Малог Орашја Бд, дидем код Мiкиног долапа Ло, ту се љу
љамо до малог Бога Ск, ка што сад има чуда нечуђеног Вр, ван Новог Сада А, из

Новог Сада К, из града Новог Сада Ос, иза Ндвог Сада МП, од Новог Сада К, до
Новог Сада Т, за доличног ученика ДД, от пројиног брашна Вн С, Миће Пуриног
Гр, Радишиног бша Мx, на радног човека Т, дотерали су топови разног калибра
ВО, одразног материјала П, брата рођеног ВО, од ујца рођеног Вр, ако има ручног
девера А, светог Аранђела ВуОс Се, светог Ранђела Го, славили светог Ранђела
Pд, на светог Аранђела ДДР, от светбе Аранђела Ли, о светог Аранђела М., све
тог Ђурђа М, око светог Илије Мx, светог Илију ДД, за светог Илију Мx, до
светог Јована А Ли, на светог Јована Ла, за светог Лемпију У, от светог Николе
А, светог Николу МОРД Са, на светог Николу Ли Мx, на стог Николу Ло, све
тог Пантелеју Вн, светог Саву Ла, сат славу светбк Саву Лг, на светог Саву Гл,
на светог Стевана Ла Мx, за светог Тривуна Ла, свечаног дана Би, преседник се
твеног одбора Лу, от шумара сировог А, ситног лица Су, Милана Станојковог
ДД, имала сам брата стварно стрдгог Ск, од брашна стрмног Го, а колач од
стрмног брашна Ос, не може чоек да умре бресуђеног дана Са, ко Душка Травар

ског Ли, ћеркиног унука узо Ву, до Ускрсног поста В, целог века у мукама А, има
доктор целог века У, целог века Ш, целог дана Гл, преко целог дана Вр, преко це
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лог лета Се, јачи су о целог света Лг, о целог Скобаља Ск, црног вина МК, скува
црног дулека МК, Чединог доба Бд,

чувај мбе Љубишу РД, мог бца Ба МО, мог оца Ку, мог Радета Мx, мбг све
кра В, мог свекра Го, до БогамбеУ, за мужамба П, иза мог сењака Гл, код мог де
вера ГоМx, код мог оца Гл М МКМП, код мбе свекра У, код мбг ујака Мx, поред
мóг Живорада Мx, с мог бца Су, иствог винограда У, ко твог газде П, о твог сам

стрица добио Би, твог тату Ко, његовог бца гроб Вн ДД, њеног мужа Вн, њеног
сина ВУ, она воли њеног сина Ос, за њеног живота Кр, код њеног оца ЛоМx, код

њеног оца В, за њиног унука Су, убио свог сина Ла, овог пива Гр, овог Миће Што
карића жена Мx, од двог извора Вн, с двог деду Ко, био тог деду Бд, родбина тог
детета Мx, донесемо тог зеца МП, тог пријатеља Мx, тог терета Вр, истог сан
дука К, истог чанка Вр, ко тог потока Су, тог печења А, омага оженимо тог Лa,
о тог ВО, умро о тог Лу, око тог бакрача А, оног Ш, оног учитеља ВО, волим да

гледам оног Ву, оног Словенца Т, из оног краја У, мало даље од оног дута Лг, с
оног унука Ко, неког зета У, из неког топа ВО, код неког Брене К, од неког пешки
ра С, од неког плека Мx, иде с неког чоека Вн, откаког дрвета А, оваког зета У,
таког сина Ко, да помогнем сваког Т, сваког дана ВОТ, има да те бије сваког да
на Гр, сваког месеца У, сваког празника Мх, сваког светка Мx, диде и сваког села
Ос, ја волим сваког човека Т, баш на њега самог Бд, њега сам самог оставила тамо
Се, до самог косила Ли, и кад га самог осечем Мx;

једног дана Мx, једндг дана Рд, богами једног Ла, једног два зеца К, једног
Немца К, и њега једног има МО, једног сина В Ос, имам једног сина П, има она два
сина, једног одељен на друм Са, једног издајника Ли, једног убила кола Су, једног

човека Кр, има мушкарца једног Бд, убили мијеног С, заједног момка Ск, изјед
ног патрона Ск, изједног села С, одједног оца У, одједног нита А, одједног ћо
шка Мx, Првог маја P, уочи Првог маја Мx, једно другог вучемо Ли, другог коња
В, другог рата ВО, другог фебрувара В, за другог Др, за другог човека П, из другог
села Бд, ко другог Мx, о другог човека Мx, четвртог априла Вн Ло, шестог маја
Ба Вн С, седмог јануара Гл, седмог јанувара Мх, бемог августа ВО, четрнајстог
октомбра Мx, деветнајстог фебруара В.
б) Ако се јаве две придевске речи у реченици, не мора дођи до стилског раз
једначавања, већ остаје краћи облик у оба случаја:

од белог брашна, стрмног МК, нећу да брукам наког лепог момка Бд, имали
смо једног лудог потпоручника Ли, венци и за младог и за старог Ос, дног су чо
века мртвог саранили У, што овог пустог лека не можда се нађе Гл, славимо
летњег светог Николу Ло, овог оћу, овог нећу Вн, овог бћу, оног нећу Гр, а то е
тог мог девера ћерка Кр, имао је тог једног сина Би, па баци на тог мог унука У,
то је неког званог Муре жена Мx, Првог светског рата Би, за време Првог свет
ског рата ВО, петог деветог девесто друге Т.
Датив и локатив

4.151. Код придевских речи м. и ср. р. у Д и Лсг. и иза тврдих и меких сугла
сника скоро је свугде уопштен наставак -им:
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1. Датив

а) иза тврдог сугласника.

и ја кажем Белим М, у прекиду је јаким срце Го, мајка ми је умрла као мла
дим Би, малим детету дāе Се, Нациним деди Р, дчним лекару Др, покојним У, пи
сао турским цару Ли;

а тим брату његовим Стоја је било име Ло, његовим брату МП, исплетем
чарапе детету његовим Вн, и он каже његовим колеги Ко, сину његовим Бд, тим
његовим сину Вн, он је реко његовим сину М, а ја кам његовим ујаку Бд, пришио
неким богаташу ДД, био неким човеку дужан Мх, нумем да причам никим Рб, не
ће нико нiким ништа да плаћа Мл, и сваким говечету даш Вл, сваким детету А,
сваким симбрао да даш Рб, не да гледате овим кућу, нећете оним да гледате кућу
B, овим кућа, оним кућа Ву, и овим ћерка и оним ДД, праву кућу овим, оним У, ja
дам јаје овим, оним Др, зато овим говорим ДД, онда овим да врши операцију ДД
овим зет ДД, а овим дошао неки друг Ли, етовим симе Славиша, каже овим што
там наређива Ш, овим детету Бд, овим било две године МО, овим омладини Бд,

овим сину МО, ја сам овим човеку реко ДД, и бна дала кошуљу тим да урва ДД
он опсује тим матер К, дао тим М., препало тим што е у Смедерево, а оним је...
Са, а тим брани Кр, да тим брату Ло, казо тим газди, Леки неким Пантелејићу С,
тим гробару С, тим деди Лг, тим дечку Вр, да жњеду бвас тим зету Кр, тим ка
сапину У, а ја причам тим момку С, род тим мојим момку Са, тим нареднику
Ло, а ово ми тим пасторку жена Кр, кажем оним, тим Перићу, тим мојим зету У,
тим покојнику Бд, тим потесу Су, предали тим секретару Лу, и ми кад пребли
жимо тим селу Ли, тим сину С, тим унуку М., да дам тим човеку С, тим њеним

чоеку У, и он тим Шандору каже Ло, онај помогне онпм Бд, а оним то се чинило
долеко Вн, тешко оним што погино ДД, оним успело ДД, оним је баш тешко К,
отишо да врши оним Кр, онај продо оним, онај оним Ку, нећу да газим оним коло
Ла, јавља оним Ло, тек оним нема свиња дебела, тек оним нема... Ло, док врнем
оним штамен остане Лу, оним делиш Ос, поднесе оним и она удари печат С, фала
оним ко ето урадио С, и оним да остави Т, да кажете оним У, оним белим брат Р,
дај мало оним брату Ла, оним детету даш, оним Т, то ћу оним доктору да кажем
Лу, лекар погреши па да ону листу оним здравим, а оним болесним остане код ње
га М, оним малим Мx, кат прође време дним раду Рд,
она једним не да да сиса Вн, једним било две недеље, једним три ДД, једним
казала Живадину, Шациним оцу ДД, једним кућа са ко друма, а овим бвде ома ...
Лу, даш једним пет, другим пет МО, мету и (им) оне круне на главу и једним и дру
гим Мx, једним, отим у Београд, нисам праила свадбу Ос, па запалим једним сла
му P, то све једним остаје, а тамо другим правимо Се, једним домаћинсту Р, јед
ним Ђулићу М, једним мајстору А, ја сам једним официру носио барјак К, и она је
једним пуковнику ћерка била ВО, пола једним сину, пола другим Ос, дам једним и
другим сину Кч, да дам једним човеку дар С, све шта треба једним живим човеку
све имам Су, даји другим напола, оним те оним А, ја то дам другим Мx, плаћаш
другим Бд, другим нећу (продати) него тебе Ву, пружила другим Ла, да би дошло
ближе једно другим Бд, једно другим У, једно према другим Ли, један другим Ли;
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б) иза меког сугласника.

овим млађим сину МП, тим млађим С, дао сам сину, овим најмлађим Т,
према садањим Ли, средњим брату Ло, праила сам свадбу тим средњим Са, да
тим стариим брату Ву, овим стариим Ву, и ја дам тим старијим сину С, оним
старијим сину У, најстаријим Т,
(Јеси правила костурницу твом човеку?)- Којим Го, мојим брату ћерка Вн, а
ја мојим брату кажем М, кое мојим брату упалио свећу П, а ја кажем мојим брату
С, мојим деверу Вн, а ја мојим деди дам дизгине Ло, старијим мојим детету К,
мојим детету Са, мојим зету ДД, мојим куму МП (Ердељановић 1951:94), а ја Ми
ки мојим кажем Се, свастика моа, сестра мојим мужу ВД, мојим мужу Ву Мx Ос,
она је била мојим мужу стрина С, причомојим мужу У, мдим бцу Вн Го, да мојим
оцу објаву Лг, каже мојим оцу В, нареди мојим оцу Бд, казала сам мојим пријате
љу С, тим моим свекру А, мојим свекру У, мојим сину Др Ла Мх, ја са(м) мојим
сину дала подушину Ло, мојим стрицу Лг, тим мојим ујаку запали дреш Ку, мојим
ујаку Мx, и тим мојим унуку Вн, дам мојим унучету Се, рођен брат о тетке мојим
чичи Ву, а ја мојим чичи нисам мећала Ву, а мојим човеку то додијало ДД, напра
ви једним мојим шуракy ВО, твојим бцу ДД, кажи твојим оцу Лг, нашим кома
данту С, јавља нашим краљу Ло, тим нашим посинку Вн, тим нашим рођаку Вн,
да остаиш тим мојим сину другим, трећим Ла;
2. Локатив

а) иза тврдог сугласника:

на белим коњу С, у Белим Потоку Др, ја сам била у бесним газдалуку, али у
правом сељачким С, на неким великим вашару ВО, у великим друшту Кр, на вели
ким пању А, у Влашким Долу ВД, у воденим жигу, на воденим печату, оним жигу
Бд, по госпоцким Ли, у тим земљаним лонцу ВО, у истим правцу Ку, у космај
ским одреду изгинуло млого наши Ли, у Малим Гају С, у Малим Орашју МО, у
Мпћаним забрану ДД, мушким (унучету) трећа година, а женским нема још годи
на Бд, у Новим Саду ДДМО Ос, у Обрадовим тавану Др, у овоме паланачким сре

зу С, у панчевачким риту С, у парадним оделу К, у Равним Гају МО, о светим
Аранђелу МО, ја се оженим по свршеним рату ДД, по сељачким Ли, на солунским
фронту Ли, по старим ословљавању Бд, на стражарским месту Ло, у целим на
роду Лу, у тим целим Луњевцу Лу, у целим селу Ву, по целим селу Гл, у целим се
лу Рб, на Црвеним крсту А;

то у његовим плацу Кр, по њиним Ли, у њиним атару Т, дођу о неким празни
ку А, ко у неким ладњаку А, на сваким те кораку Бог пратио С, на сваким путу С,
по свим крају имало Гл, по овим посе кад је дошло Лу, повим времену МО, кад
идеш по двим сунцу Гл, у овим се не слажемо Лу, у овим бунару МП (Ердељано
вић 1951:94), у овим времену С, у овим крају Ли, на тим Ш, на тим два дрвета А,
на тим се изгледа и стало ДД, и тако је то прошло на тим Лг, на тим вашару ВО,

на тим коњу Ли, на тим оглаву У, шта се ти бринеш о тим К, о тим сам одрасла
Мx, нисам ишла по тим ВД, по тим Гр, по тим се знало Ли, ја по тим ти са то
причам Ли, не слажемо се по тим Лу, по тим воћњаку МП, по тим Турчину Вр, у
тим смо бојили памук А, седим и у тим дан прође МО, у тим сам га оженила С, у
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тим базену А, у тим времену ДД Ли, у тим граду В, у тим доживљају Лг, у тим
колу С, у тим конопцу Мл, у тим крају Кр, у Луњевцу тим Лу, у тим млину Ли,
у тим народу ВО, у тим раду Ло, у тим рату Бд, у тим уверењу С, на оним орању
Лу, тераду поним житу Лу, по оним обичају Кч, у оним времену ВООс, у нам вре
мену Лг Ли, то у оним рату Лг,

уједним вагону Мx, уједним куферу војничким ДД, уједним пуку Бд, ујед
ним трлу ВО, ја сам се у првим светским рату родио К, на другим месту С, на дру
гим спрату Ли, остала у другим стању С, на четвртим спрату Гр, у осамнајстим
пуку био Лг,
б) иза меког сугласника.

причам ти као својим чеду Ду;

на бољим месту С, на горњим камену А, у зимњим времену Ли;
како у којим пакету К, у којим крају Рб, у мојим животу ВД, ја шта знам, ја
сам о мојим животу испричала Мx, у мојим крају А, у мојим крају Рб, по мојим
старим обичају Кр, на мојим тавану Др, по твојим шаблону Ли, у нашим атару Бд
Кр, у нашим атару Ву, да иде широм по нашим М, у крају нашим Гр, у овим на
шим крају Ли, у нашим крају Ск, поним нашим обичају С, у нашим пуку Бду на
шим разреду Рб, у нашим селу Бд Ли, у нашим селу Рб, по вашим наређењу Лу, о
својим селу Мл, има, реко, нечега у свачим ДД,
у првим, у трећим разреду К.
Питањем порекла наставка -им у Д и Лсг. м. и ср. р. заменичко-придевске

промене бавили су се многи лингвисти нашег језика, али проблем до данас ипак
није решен. Преглед и коментар различитих идеја о пореклу овог наставка в. код
Ивића... 1997:120—122. Аутори на крају закључују (стр. 122) да су једино извесне
следеће констатације:

a) Наставак -им прво се јавио у локативу, а потом у дативу.
б) Овојављање је условљено општом тенденцијом једначења ова два падежа.
в) Једначење је пак подстакнуто стањем у именичкој промени.

У овој студији (стр. 114 и 118-20) одређен је и ареал ове појаве, која је
углавном типична у Ш-В и С-В говорима. Овоме ћемо додати и говор Качера (Д.
Петровић 1999:391) у којем је -им редовно у ДЛсг. м. и ср. р. Наша грађа је потвр
дила давно костатовану чињеницу да је овај наставак консеквентан у говорима с
кановачким акцентом (в. код Реметића 1985:272). Такође је битно истаћи да је на
ставак -им подједнако фреквентан и у Ди Лсг., што свакако сведочи о старини на
веденог синкретизма. У неким говорима, као нпр. у драгачевском, (Ђукановић
1995:140) он је чешћи у локативу, дакле у падежу који је први захваћен овом про
меном. Ово потврђује и грађа из наших старих споменика (Примере и литературу
в. код Ивића... 1997: 119–20.

4.152. Забележили смо и мањи број примера с наставцима -ом, -оме и -ем:
1. Наставак -ом бележимо и код придева, и код заменица и бројева:
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Датив:

Милићевом бцу ДД, према Панчевачком мосту Вр,
мóм мужу Ј, мом сину Ла Ш, купио том полаженику дар Су, овом није до
бро МО, толиком народу А;
ми једно другом помажемо В, то није смело једно другом да каже Гр, једно
другом Лу, и једном и другом У, оста то другом Мx;
Локатив:

у Великом ОрашуT, у Малом Гају Ба, на Мачковом камену Ло, радио је био

у Новом дому Мл, онда сам био у сељачком ВО, ја сам била у среском одбору Др,
на Трешњовом брду Ло, у целом свету Мx;
у сваком је селу посебан и говор МО, још нисмо мирни по свом месту МО, у
неком трчању Гл, на неком мосту Ра, о том нешто причо Ос, у том Т, у том вре
мену МО, у том делу У, добио вероватно име по мајдану том У, по том потезу
Бд, у том стубу А, у том читању МК, у оном времену МО, у оном оџаку Др,
уједном крају Мл, у једном троуглу Мл, увек сам био на првом месту Ск, о
Првом светском рату ВО, у том првом светском рату ВО, у другом оделењу С.
2. Наставак -оме забележен је само код заменица и бројева у западнијем де
лу испитиване зоне:

Датив:

ја кажем моме брату Ко, давали смо млеко овдме Николи Димитријевићу
Ву, томе човеку Ко, то ја могу да кажем свакоме, није само једном Др,
то сам подавала другоме П, једноме долази марица Т;
уп. и није добро овиме, није добро оним МО, радује се тиме Бд,
Локатив:

у дугу некоме Вр, у овоме паланачким срезу С, о томе ДД, по томе је доби

ло име У, по томе се познаје Ск, у томе после долазу поођани за њом Бд.
3. Наставак -ем је обичнији код заменица и у севернијим пунктовима:
Датив:

-

мојем брату Вн, мојем деверу Су, то је мојем мужу фамилија Вн, каже мо
јем оцу Р, моем свекру Су, моем синовцу Су, ја кажем тим мојем унуку Вн, мдем
човеку Вн, дођу у једну кућу моем неком стрицу Су; најстаријем унуку Вн,
уп. и: њбнем стрицу кућа Вн, колиба дије била тим мојим, овем посинку
Вн, ел има боје тем душету Ш.
Локатив:

у нашем атару У, у нашем времену МО, у крајњем случају ДД, у трећем
разреду Би,
4.153. У Ди Лсг. ж. р. придевско-заменичке промене срећу се наставци -ом
и -ој.
1. Наставак -ом:
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Датив:

младом жени П, летос је био Илином снаји девер МП (Ердељановић
1951:93);

мојом баби Ли, ја сам мојом деци дала Гл, мојом деци сам дала Вл, мојом
жени заболело око К, жени мојом У, рекла мојом свекрви Гл, дала сам мојом ћер
киВД, да кажем ја мобм свекрви Ду, моом баби МО, моом мајки Бд, причаламбл
баби њена баба Ву, мом деци Ла, и кажемом зави В, казали мом матери Вр, и ја
кажем мом матери Мx, мом свекрви погино тај мој свекар Ву, а ја кажем Бранки,
мом свекрви Се, мом сестри не рече Мx, шара мом снаји Ли, причала сам и мом
снаји Мx, мом ћерки А Бд МО, ја кажем мом унуки Вр, кажити том твојом баки
Мx, ти знаш дити је пут твојом кући Гл, твом Злати С, дао његовом ћерки Ба, би
ли у подима њеном тетки неком Кч, нашом мајки прода П, фала нашом управи Бд,

свако мораде својом кући МО, сваки својом кући С, одлази својом кући Вл, сваки
свом кући оде С, и сваком крави се окачи нарог Мл, сваком бвци даш Вл, па сва
ком попадији да правимо Мх, он је спремио сваком унуки подвајз дуката В, наре
ди он неком жени да нам кува ручак Ду, и овом Десанки Мx, овом женском да Др,
овом породиљи Др, ал дао овом сиротињки Вр, дала сам овом мој унуки Ш, и она
каже том баби Мx, баба том девојчици Станици Павић С., ја сам била том деци
већи пријатељ нег она Ла, и кажем том Мири Мx, оно дођу недељом том мом
старијом сестри другарице Ву, морала сам том мојом сестри да певам Гл, том
снаји МО, докле да прету том Србији Бд, према оном војски Ли, оном Душанки

ДД, тешко дном Души Бд, и причај оном џандамерији дати Бебејић узо паре Вр,
правио још једном сестри Кч, оставио пола једном, пола другом ћерки Ву,

ћеркама сам ткала и једном и другом П, једном сам дала шес ћилима, а једном
осам (ћерки) Др, ја поднесем јеном, каже иди код оне, ја отиднем код оне, каже

иди код оне К, а бна ту причала да умрла једном жени ћерка ДД, а другом кући
ишли и музли (Швабе краве) Гл,
Локатив:

на албанском граници Ра, на Бежаниском коси били топови С, он је радио у
београдском станици Гл, у бившом Југославији ДД Др, у богатом кући Др, у Ве
ликом Крсни Бд, у Великом Крсни К, у великом офанзиви Бд, у великом соби Др, у
великом соби седи Кч, у том великом соби смо славили Кч, на том великом шип
ки А, у Врњачком бањи Др, у десном страни Бд, у домаћинском кући је била Ду, у
домаћом кући Др, на зеленбм трави А, он је био у коњичком гарди С, на Кривом
липи Ра, у кућном заједници СМ, у Луцином кући С, у месном заједници К, по нај
гдром зими Бд, на последњом регрутацији С, у препорученом писми А, у сељач
ком радном задруги С, у Сремском Митровици Кч, у старом Југославији Вн, као
што је био под старом Југославији Лу, били смо у старом кући Кч, умрла у кући
старом С, у ужом породици Ду, у циганском торби Кр (Ј. Ердељановић 1951:93),
у школском авлији Бд,
у мојом кући К, у мојом кући С, у мом кући С, на мом глави А, у мом њиви
С, у мом руки МО, и ја седим у мом соби Лу, кати немаш оно у души твојом Мx,
да имаш у твојом кући Гл, седи у твом кући Др Ли, у његовом авли Ли Су, у ње
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говом њиви Бд, да седи у соби само њеном МО, у њеном фамилији Гн, у нашом
авлији ДД, по нашом команди Бд, у нашом имовини СМ, у нашом околини СМ, y
нашом парокији Кч, у нашом фамилији Рб, у нашом бвде фамилији Ра, у вашом
војски С, у вашом соби С, у њином кући Бд, у кући својом А, у свом авлии А, по

свом вољи А, на свом кашичици А, били ми на неком свадби Ра, у којом је соби
Срба спаво Др, кафана у којом смо седели К, како је у ком држави Лу, и у сваком
башти А, у неком рупи МО, заборавила сам и кат сам се створила новом земљу У,
по овом зими ДД, у вом кући Др, у оном кући Др, у овом мом старудии Др, у овом
старом кући МО, у овом нашој фамилији Мл, у том влади Мл, у том брвнари
ВД, на том врзини Ј, и ја седим туна по том дрви, неки шумар (храст) МО, у том
књиги К, нисмо били у том књиги Мл, у том кући П, у том мом кући ВК, у том

њиви је сад багрењар Рб, у том Сенаји Бд, презимимо у том собици Гн, сад ми
сину том собици Гн, на том слами С, на том слики ДД, у том соби АДр, у оном
аљини Др, у оном љуски Ду, да будеш ти у оном радњи, а ја у другом Ду, ноном
слами А, ноном шуми Бд, да ти причам о мом зави Рб, о том политики К,
наједном крави Ра, две куће уједном авлии, а у другом там авлии кућу на
правили и једну зграду В, у једном аљиници дође Кч, уједном канцеларији К, се
дели уједном клупи Ра, то је било уједном кутији великом Гл, седу уједном лепо
ти Ду, уједном њиви мојом тамо МО, уједном соби и у другом соби Бд, уједном
соби Др Ду, уједном собици мајка и отац, у другом сестре Ра, уједном соби смо
ноћили Ду, бна лежи уједном стаји, јетрва у другом стаји А, у другом земљи Кч, у

другом мали Кр (Ј. Ердељановић 1951:93), у другом соби Др, у другом страни А, у
шестом години ВД, у двајс и бемом години добио унука ДД, у двехиљадитом го
дини СМ;
2. Наставак -ој:
Датив:

напишем банској управи Т, бугарској краљици Ли, Пеићевој жени Лг, Фру
шкој гори МО, ја сам правила целој маали и колачи и торте Са, а музика свира це
лој публики Лг,

мојој баки У, ударио сам ја и споменик и мене и мојој жени ВО, и више мо
јој кући нису дошли Гл, прича мојој мајки Гл П, ишао сам мојој сестри Ло, дала
сам мојој Славици сукњу Ск, ја кажем мојој снаји М, мојој ћерки Вр, врат се кући

твојој А, после дошао нашој кући С, њиној кући Бд, сваки својој кући Мx, ја ка
жем двој жени Ко, ја сам ушла овој твој жени Лг, а овој, тој млађој посе нисам ју
дала дукат, него купила сам ју сат Ос, овој средњој М, тој крави У, тој посестри
ми Р, тој служавки У, а он казо тој њеној ћерки Ос, тој његовој жени У, она оној,
öна оној Ло, али њојзи вако, оној госпођи његовој У, недеља једној јетрви Ос, ту
била једној млади прошевина Мx, ниједној снајија нисам рекла М, ја посејем и
једној и другој МП, то смо правили и једној и другој и трећој (ћерки) Ос, а није
ниједној ништа спремила Са;
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Локатив:

у Великој Крсни ВК, на високојноги Би, док су били у јакој слоги Ли, у ко
њичкој краљевој гарди К, у Планој Великој кад је било Лг, по целој кући Ли, по це
лој соби Кр, у највећој сезони Бд,
на мојој кући Су, ту у мојој кући Рб, у мојој фамилији Лг, у овом нашој фа
милији Мл, на овој страни ДД, под овој крушки Су, по овој ноћи ВК, у овој школи
великој А, у тој бежанији Бд, а ту у тој даљини Ос, у тој згради Кр, у тој кујни
ци Др, у тој кући АЈ Кч, у тој прашини Бд, у тој соби Др, у тој сукњи Ба, у дној
кући Рб, у оној старој школи А, на некој поворки Ли, по врби некој дебелој (до
био потес име) У, убеди некој Вр, у некој беди Гл, наједној раскрсници Ку.
Што се тиче репартиције ова два наставка, можемо рећи да се -ој среће на
целој територији, у источнијим крајевима као једини,17 а у осталом делу напоре

до с-ом. Овај други наставак се не јавља на крајњем (југо)истоку наше територи
је (в. карту бр. 6), што значи да се он наслања на космајску зону и југозападније
говоре (Реметић 1985:272), те с њима чини један компактнији ареал. Код истог
аутора (стр. 274-275, нап. 796-798) наведен је и шири ареал овог наставка, који
се јавља у С-В говорима Шумадије, „у Дубровачком приморју, долинама Нере
тве и Раме, те у појединим чакавским крајевима, изложеним осетнијем штокав
ском утицају.“ Овоме бисмо додали и податке за Жабаре и Крагујевачку Лепени
цу. У дијалекатским текстовима из Жабара (Реметић 1986:51 1,514,523,529,530)

неколико пута забележили смо наставак -ом, а само једном -ој: у овој соби: ни у
једном кући, у мојом авлији, у својом њиви, мојом Данијели. Придевске заменице
у неким северним селима Ш-В дијалекта Крагујевачке Лепенице имају наставак
-ом (Вукићевић 1995:170).
Наставак -ом добијен је фонетско-аналошким путем. Најпре је, по А. Ваја

ну, изгубљено финално-ј (уп. доброј - добрд), а потом је, будући да новодобије
ни облику ДЛсг. више није имао падежне карактеристике, преузето-м из инстру
ментала. С наведеном констатацијом слаже се и проф. Ивић (1994:213), али дода
је да су на јављање наставка -м свакако утицали и исти падежи (ДЛ и Исг.) м. p.
Тешко је поуздано рећи да ли се наставак -ом у ДЛсг. ж. р. јавио пре или после
једначења ДЛ с Исг. м. и ср. р.
С нашег терена нема средњовековних писаних споменика који би нам по
могли да утврдимо време јављања овог наставка. Међутим, Белић (1972:122-3)
сматра да се -м из Исг. заменичке деклинације (всом, мном) већ од средине XV
века спорадично употребљава и у Д и Лсг. заменица и придева ж. р. Ђ. Даничић
прву појаву -ом везује за ХVI век, а А. Вајан не сматра довољно вредним и реле

вантним Даничићеве примере и наглашава да је овај наставак обичнији и чешћи
тек од почетка ХVIII века. Постојање овог наставка у говору Галипољских Срба
наводи на закључак да „појава у Шумадији није млађа од ХVI века“ (Реметић
1985:274–5).
17 На десној обали В. Мораве, у Батовцу, истоје стање: мојој жене, узме зета у кућу старијој ћер
ки, на кугли земљанској нема, у нашој земљи (мој материјал).
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4.154. Гмн. се доследно јавља без финалног -x:

богати, јаки кућа Лу, испод ногу детињи Мx, до космајски падина Ло, за
кречење крвни судова Го, од мали ногу Би, од мали ногу МК, три параматори У,
од млади година Се, млади деца Лу, и шта те године умрли млади М, неписмени
људи Т, има разни Ос, имало разни ти кола Др, от стари Го, али мало њи има
старији сад Т, тринајс стрељани С, десет ланаца туђи Ла;

шила сам код моји М., испод моји нога У, код моја У, код његови крава М.,
код њени ДДУ, млого наши Ли, с наши десет прстију П, од њини млађи Мx, од
ови У, дови година Са, ал овако ови други дана Го, ти дрва, ови чутучића Лу, има
и ти људи Др, о ти двајс четириТ, о ти моји сестара Го, иститанура Вр, код они
гостију Гр,
из други држава Ос.
4.155. У ДИЛМн. срећу се наставци -има и -им. Изгледа да је први нешто
фреквентнији у самосталној, а други у атрибутској служби. У Д је више примера
с наставком -има, а у И и Л c -им. Све ово је слично стању у говорима централне
Шумадије (Реметић 1985:275).
1. Наставак -има:

Датив:

дели мртвима В, подели се и мртвима Ли, упали мртвима свећу Ск, то се
ви жалите тамо старuима Р;
мојима поделим Вн, ја сам рекламојима М, мојима децама Са, па ћу да дам
твојима свињама Са, нашима су предали Ло, и он реко његовима В, он (она) гле
да њенима там достави Кр, она донесе ручак њенима МП, њинима мртвима Вн,
да јаву њинима пријатељима Ло, својима децама купуе ВД, те сам направила ови
ма децама Са, кажем ја овима Т, и ђутурашима тима А, тамо давали објаве и онi
ма све што су били преко дванајзгодина Лг, њима сам дала, онима двема, што с
старие, по два дуката Ос, онима деци Рд, свима је таки (живот) М, уп. и: и свема
ћеркама дао и дукати и синовицама Рд,
ми смо косили после и другима Т;
Инструментал:

млађи са млађима, старији са старијима Би, са његовима ађутантима Бд, ја
нећу с овима се женим Лг, са тима Рд,
Локатив:

имало и по туђима селима Р, по свима ливадама Ли;
2. Наставак -им:

Датив:

сечу уши, нос живим П, лепим женама У, млађиим МО, да дамо палим бор
цима Др,
којим треба да се коси Т, да да мојим децама Ла, да дам мојим децама МО,
мојим прецима ДД, однели њиним кућама Бд, оним децама У,
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Инструментал:
колима коњским дошли за мене У, са лепим аљинама Бд, за лепим женама
Ли, са децама малим Гл,
с оним коњима С,
Локатив:

по туђим селима Вн, по селима и нашим и туђим Бд, у њиним школама Лу,
иду по овим брдима Лу, на тим српским рововима А, у тим дрвеним зградама А,
у тим клетима А.
Придевски вид
4.156. Дистинкција између одређеног и неодређеног придевског вида изра
жава се наставачким и прозодијским средствима. С обзиром на то да су у косим
падежима преовладали наставци сложене промене, једино се још у Н(А)сг. и вео
ма ретко Г(А)сг. м. p. чува разлика између одређеног и неодређеног придевског
ВИДа .

1. Одређен придевски вид срећемо:

a) у неустаљеним синтагмама: бели гас Лг, чис ми јастук, бели перјанУ, бе
ли креденац Вн, чис бели папир МК, бели цвет В, па, чаршов се бели извезе Мx,
блиски род Ск, сад је велики Мx, то је велики атар Лу, метемо један бакрач велики,
округо С, у велики бакрач У, велики бакрач Ш, један бардак велики Т, бас она ве
лики Мx, тај је био велики богаташ Ку, богаташ био велики Ла, ти си богаташ ве
лики Се, велики точак што има каиш и покреће онај велики ваљак А, имали смо ве
лики вашар ВО, коло играло на седам-осам места, велики вашар Вр, виноград ве
лики Су, био вршник овако, тако велики Рд, накризан па велики (град) да се чудиш
и крстиш ДД, дали ми велики дукат В, матери дам дукат велики Ск, одавно био зе
мљотрес велики Се, ко нема коња, увати крау на мали јармић или две краве на ве
лики јарам А, велики јунак Ск, у велики казан Т, а квалитет је био велики Р, у вели
ки онај клозет У, а на Божић моа мајка меси велики колач А, комби леп велики ВД,

велики корен от кокуруза А, он је требо да бега кад је знао да је велики кривац Ли,
кукуруз ка тако велики копам Кр, а тај леба нарасте оволики велики У, велики ло
нац понела В, а ја метула на лопар онај велики У, не треба ту велики мајстор Бд, и
сат постоји тај велики млин А, та млин, она велики Кр, има велики нож Кр, то се
поткопа под неки велики огромни орај А, да мете пасуљ у лонац ел је мали ел ве
лики Су, и његов пешкир велики У, био је пивац велики Лу, имамо ми велики плац
Са, плек има велики ВД, у велики плек метеш Се, има Коларе велики подрум Вр,
код нас је посао велики КМО, велики је посо Вр М, али ето велики посо Гр, велики
посо Р, данас је велики празник Се, ка дође празник велики Т, велики прс Вн, то је
велики пустош био Ло, и мајка је радила, велики радник Вр, велики радник је био
Гл Се, а велико село па има посла много, Селевац велики Бд, велики терет је на ме
нена Ла, наш је трактор велики В, чаир смо имали велики Вн, био велики чаир ВО,
велики чинУ, она велики крупан човек Ло, тај деда, мој, то је био некад велики чо
век Лу, после сам купила велики џак Са, био шатор велики Вн Ск, ту има велики
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шибљак Вр, гвојздени клин А, гвојздени плуг Мx, и онај голи добије кућу и све Р.,
густи пасуљВД, дебели багрем Вр, онај дебели Мх, овај дебели М, био је тај дрве
ни мос ВО, а плуг дрвени Лу, дуги реп Ск, лонац онај земљани Ба, земљани лонац
B BД Мх, земљани лонац ВО, земљани пут Вн Вр Го Кр МК Ск Су Ш, земљани

шпорет Ш, кадивни прслук Су, кисели купус Са, кожни опанак Рд, лепи мој голуб
Т, само Нови Сад је лепи град Ос, овај поп матори, Милан што је био Гл, тај учи
тељ матори Лу, миришљави сапун Гл, овај млади свет гледа филмови Вр, имао
сукнени нов гуњ, мало дужи, устручен, нови В, ова један фергусон нови Гр, плави
чивит А, погани сапун Гл, пуни вез Ск, ја сам још онда био савремени Лг, Бог све
ти зна Др, Бог свети зна МО, ситни плотић А, ја сам срчени болесник С, калеми
овај стари виноград Ву, има још један деда стари Ш, овај стари закон Лу, неки
стари лонац Мx, стари плуг ни је већ био пропао Мx, и она ми гледа на стари
pужденик С, тако је стари свет радио Мx, а ја с њеног дечка узмем клепав ше
шир, један стари Ло, он је тешки инвалид био Т, прашач фабрични ДД Ли, фла

нени јастук У, цели дан си погурeн Гл, по цели дан се тако играмо Мx, цели живот
У, а ја наишла у неки црни народ (Цигани) ДД, сатин црни тунака, а овде штоф В,
широки бџак А.
У следећем примеру (баш ћу да гледам њега, он имали и плави и све Гл) од
ређен придевски вид плави аналошки се јавио према мали.

б) у разним терминима, називима: бели дулек МКУ, дулек бели Т, бели зе
лен Са У, па беше бели кукуруз се сеје за белу проју Гл, да ни стигне кукуруз она
бели, ран Т, нећемо ни бели леба, пробирамо Го, лука бели ВД Вн, бели лука Ла Р
Pд Се Су ТУШ, па посузмемо сира, прво бели мрс Вн, бели пасуљ В, жути дулек
У, жути шећер Ш, Зелени план Ли, лепи човек (цвеће) Вн МК, са плави камен
МК, плави парадајз МК, слепи миш У, стари сват Ко, купи му суви врат М, цр
вени зелен У, Црвени крс К, црвени лука Ли, црвени цреп С, црни врањак (врста
грожђа) МП, црни дулек МК, црни дулек Рд, онај црни леба МК, лука црни ВД Вн
Ла МП, црни лука Ла Се Су ТУШ, ова црни шпорет пуши се Ло, немачки црни
шпорет МК,
в) у микротопонимима: на Бели брегУ, Бели бунар У, у Бели поток Др, Ве
лики бунар Бд, Велики Јелендол Рд, Добри До Мx, Мали Пожаревац Ку,

г) у именима празника: на Велики петак ВВн ГлРд, на Велики четвртак
Мx Pд, Велики пос Бд Го Лг Мx Ш, био Велики пос за Васкрс Др, Мали и Велики
Ускрс Вн, славио ми отац Млади Ђурђев дан С, Чисти понедељак МК,

д) у надимцима и титулама: оде Бели С, овај што је седео бде Бели Се, кад је
краљ Петар Матори дошо Бд, свети Алимпије Ск, свети Лемпија У, свети Ана

стаћие Ли, свети Андреја Ск, свети Аранђел Ск, свети Аранђо Се, свети Илија
Кули, свети Јован ДД Ли Мx Ск, света Лазар Ла Ли, свети Лука Ку, свети На
ум Р, света Никола ВнЛа Ли ЛоМx Pд Ск, свети Петар МОС, свети Сава ГлЛa
Лг Мx Ос Рд, свети Стеван Мx, света Тома Ла, Стари Петар Лг,
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ђ) у ословљавању; ајде лепи Ли, мој лепи дико У, о Боже слатки Бд С, Боже
слатки ДД, Боже, Боже слатки, Боже ДД, сине мој слатки Др, али слушај, сине
слатки С, али видиш, сине слатки С, ко те уби, слатки сине С, синко слатки мој
Кр, црни Боже Кр, црни Бранко Се, црни Драго У, ју, црни Кеко Лг, црни Љубиша,

ти све знаш С. шта тије, црни Мићо, то С, црни мој синовацС, црни чича Бд, црни
човече У, ију, црни Угљеша ДД,
е) у емфатичким ситуацијама: Бог да зна живи М, то је обичај био, то луди
обичај В, док не наиђе пусти Бебејић Вр, пусти Гиле ДД, ал нећ да дође пусти

дан Гл, пусти коњски босиљак ДД, пусти рак Гл, ова пусти рак Гр, а има шећер
пусти МО, Бог нек опрости слатки Се, а тај црни, он се завуко под астал Лг, а цр
ни мој Душко се завуко у паприку С, каки црни зејтин Гр, каки црни конбај Гл, ка
ки то црни притисак ДД, црни кукавац Бд, а шта сам извукла на црни пијац Гл,
ж) у примерима који имају само одређен вид или су обичнији у тој форми:

дивљи зец К, овај се леви бубрег осушио, а десни слабо ради М, мали је Мx, Мио
драг беше мали Ск, један мали, сићурасУ, мали дечкић Мx, мали мозак Ск, мали
прс Ск, тај унук му млад и мали Бд, мали човек Лг, пуки случај Ку,
за главни друм Ло, главни пут Ба П Pд Су, то је овај главни пут У, тај четник
главни Ба, главни шеф У, Дојни крај С, Дољни Град Ку, државни стан В, житни
комбај Ли, летрични шпорет Ли Су, преживео народни праведни суд Ло, окру
осни суд суди Бд, покојни Гавра ДД, мој покојни Драга Лу, покојни Лаза ДД, по
којни Мика Ла, брат о стрица рођени Гр, његов брат рођени Су, рођени деда Лу, то
ми ујак рођени Мx, ручни рад Рд, ручни рад Ск, Нови Сад био фини град Ос, мој
синовац био фини младић, црн, леп Ву;
на Бадњи дан АВДВн Ву Го Кр Ли ТШ, горњи камен А, горњи ред Вр, дбљ
ни сноп У, доњи камен А, доњи сноп Вр, задњи трап Р, последњи оџак ВО, кат су
последњи пут дошли Др, предњи трап Р, та средњи син Са, средњи прс Су, јесењи
Ђурђиц С, то кој зна кадашњи је Ла, свети Никола летњи Ла Ло; Божитњи пос
Ли Ш, плутњи болесник У,

дустријски војник Рд, акчински дан МК, комшински ВД, шумадински чај В
Вр МК Су; госпотски живот Ли Мx, гратски леба Мx, коњски босиљак ДД, ли
ватски мед Ву, дпштински суд Бд, пиро (т)ски рад С. румунски народ Р, светски
рат Би Ву Гр, ви сте светски чоек ВО, тишљерски занат Ос, тишљерски кревет
Ли; у валицки дом Др, госпоцки посо Ку Ли Мx Су, свецки путник Ли, суцки позив
С, уп. и адв. Љуцки АКр, ја не могу љуцки ни дати говорим Гл, Васиљевицки млин
К, Девицки бунар Ло, Ђаковицки млин К, Петровицки млин К;
зајенички Ла, железнички саобраћај Вр,
з) у косим падежима у наставцима за ГАсг (-ега/-ег и -ога/-ог, т. 4.147. и
4.150), и за ДЛсг. (-им, -ом (е), -ем, 4.151 и 4.152).
2. Неодређен придевски вид срећемо:

a) у неустаљеним изразима: ти си бео Ла, бесан народ Вр, а богат, не знаш
шта има Бд, а богат чоек, три трактора у авлију Ву, наш парадеда је био пуно бо
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гат А, био је богат Ла, био јако богат човек Ли, није био млого богат Pд, да би
било бно (дете) као јединац, богат С, ниси смео дидеш ббс Вр, ал дошо у цркву
ббс ДД, и ббсонако у чарапа Ло, био брз, брз био човек Лу, у, што је бристар ВД,
градиш се важан Ли, велик је посо Р, сантрач је био велик Ло, велик је био МО,
видим да је весо С, он је био вешт В, висок, крупан, леп, млад човек Кр, висок је, а
мршав је Су, а млого био и он вредан човек Ву, врућ леба ДД, био је плуг дрвен, ал
посе гвојзден Ву, да пијеш гладан, ти си сит Ву, а она будала глуп Ло, гдје и до
шо, го мора и да иде Ли, ниси ти пре смео д идеш гологлав Вр, грдан народ поби
ли за џабе ДД П, ту сам грешан Лу, гус је Гл, а увече спремамо пасуљ гус BД Вн,
скувамо гус пасуљ МОШ, па овако велики тањижац дебео око тог бакрача А, а
није то дебео багрeнР, диван леба, врућ па претиснеш Су, па била сам добар ђак
Ба, они су се коцкали, а мајстор добар Кр, ни мајстор није био добар Ос, амбар је
дрвен и мањи МК, овај је дубок тријез два С, колко дубок наш ђерам Су, јел си
живјел ниси Бд, није дао се жив да га увату Вр, гмиљав, жив, непечен леба Ос,
не можда вуђеш оству земњу Са, жив ники у гробље не можд иде Ш, једва остао
човек жив ДД, жудан сам Кр, за стоку тај мувар зелен, леп Ву, земљан лонац Вн,
у земљан лонац Кр, златан сат Ло, сав сам био знојав С, које кадар да пребаци В,
кuсо купус МК, био купус кисо Р, то био красан чоек ДД, ко те пита еси кривел
ниси С, само био крупан, висок С, само крупан је Ос, отац ми јако био крупан чоек
Ли, он јадан чува по зими овце Бд, каће думре јадан, он каже мен овако Ла, још је
јак и он Ву, он био јак Ос, млого јак извор Су, зимуске јак мраз био Се, то је јак
поток МО, то је био јак ученик Лу, јак човек ДД Кр, ладан ветар У, био је леп Ко
Мх, имадулек леп, и то је био леп леба ВД, леба леп, увек има свеж и ручка лепог
и све Го, син леп, унуци ми лепи и она плавуша лепа Ву, лош ми живот био Вн,
није он луд Ло, љут сам доста Кр, не смем да побегнем од оца, љут бтац Ву, он је
био матор Ос, Раја био матор момак С, еве, син матор, син как је матор, а ка
моли ја М, био сам млад јак Лг, наш је поп млад Мх, има неки човек мртав тако

ка се изиђе и села В, мучан је био живот В, није мого да буде неутралан В, и био
низак С, нов кревет купили Бд, тањир дбичан дубок тањир МК, то је био огроман
виноград МП, дпасан био Ранисав Бд, то је дпасан чоек био Ло, детар закон
спремите Кт, то је био паметан чоек Лу, отац био плав Са, е, што ти је Србин по

ган Ла, носи празан џак преко руке С, он је прдс ВД Мx, пун рок је био Ли, баба
извади пун тањир Р, наместиш да буде раван ВД, рат је рђав друг Др, а био је ру
мен С, твој сед брк Лг, а ја видим човек сед у чезе, младић, младожења В, нисмо

праили сатан сира Рд, ондак је био скраћен рок Ли, само скуп леба М, твој рад је
скуп Ос, био је слабуњав тако Ло, што је био сладак леба В, па није ни слан Ко, и
онда кречи стар Т, стар народ код нас нису носили ове панталбне Ву, деда био
строг В, што си сумњив био С, то је био танак конац А, тежак је живот био А,
ти симбро да бидеш тврд Лг, а тоје тврд сир па масан сирилеп сир С, стално им
понеки туђ помаже Бд, и туђ језик да учиш Ву, он је стварно био ћопав Ск, носу
цео век (црнину) кадје неко млад Гл, цео Водањ слави В, по цео дан смо учили та
мо Би, чез багрем био Ло, плек је четвртас В, имали смо чиз бакрач за мас В, а

мој брат био игдљав В, те он изгледа шарен Ли, а био широк праг У;
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б) у устаљеним синтагмама: бео веш М., пре тај благ дан Се, и једва чекамо
да дође тај благ дан Се, нек си жив и здрав Су, леп ко да је заспо Бд, леп био ко
лутка Бд, леп је као слика С, луд и добар он иде једнако Са, млад јадан као рбса С,

сув дулек испече се па сладак ко шећер Мx, ми имамо часан крс Ло,
в) и у облицима који су обичнији с наставком -и он је увек био главан носи

оц тог терета Вр, он је био главан у болницу Ла, а наш главан пут Лу, окружан
суд Бд, пијачан дан Кр, да ни стигне кукуруз она бели, ран Т, рођен брат о тетке
мојим чичи Ву, ни ми рођен брат П, туе био мое свекрве девер рођен Ву, ал није
рођен таст Т, то ми ујак рођен Ла, онда се знало, само свечаног дана, кад је свечан
дан Би, средањ човек Др.
У косим падежима, обично Г(А)cг, веома ретко среће се наставак -а, који

више није показатељ неодређеног придевског вида, него је везан само за одређе
не, устаљеније синтагме: та није му је имало равна човека јача од његЛо, ја те ви
дим ко поштена човека Лу, мал прдина брашна, мал стрмна брашна Ос, смрти
нема бе суђена дана Лу, каже, као наводно да иде у цркву, али не верујем, тешка
посла Мx, и(з) чиста мира Мx.
Нисмо забележили конструкције до Ђурђева дана и сл.
На основу ових примера можемо закључити да и именица и атрибут најче
шће имају исти наставак (-а), осим у два примера (његова бце мати Гл и од Ђур
ђевдана Р., учи Ђурђевдана МО, а не Ђурђева дана). Истим наставцима наглаша
ва се чврста повезаност центра (именице) и одредбе (атрибута, најчешће придева,
али и заменице), уп. Ивић ... 1997:110-111. На истом месту константован је и
ареал, којем прикључујемо и Ш-В говоре Крагујевачке Лепенице (Вукићевић
1995:173-174), чиме се потврђује теза да је ова појава везана за Ш-В и С-В дија
лекат. Примећено је и то да је ова, доскора непозната појава у нашој науци, најра
спрострањенија у банатским говорима Ш-В дијалекта. У говору Драгачева (Ђу
кановић 1995:139) понекад се чују облици именске промене углавном у Гст. и из

узетно ретко у ДЛсг. (добро ради — добру се надај, по Чемерну). Најчешће је то у
партитивним конструкцијама (пројина леба, кило мутвена брашна, сува меса), у
називима празника (до Петрова поста, до Дмитровдана) и у неким микротопо
нимима (из Петрова Села, испод Чемерна).
4.157. Код неких придева сачувана је регуларна акценатска дистинкција из
међу одређеног и неодређеног вида:

бела: бела: бела аљина Ли МОУ, Бела недеља Вр МК МxР, а ми зовемо бе
ла поњава А, бела рада Вн, оста бела сукња на мене и та кошуља Мх, белу борени
ју Т, ја сам мислила да доведем белу вилу са планине С, белу кафуУ, белу кецељу
Ко, онај ко сее жито обуче белу кошуљу Ли, за Белу недељу Бд, у Белу недељу

МО, за белу проју Гл, и белу, и рôзу, и црну, и тегет, и зелену сукњу Т, бни удару
там на Чесму белу Ло, беле вране, сиве, то има ВД, от седе вуне, то се не прави од
беле А, беле кошуље Гл, свиња мало имамо: две крмаче, те велике, ове беле С, бе
ле мараме, беле сукње В Ск, Беле покладе Бд, Беле покладе П, оваке свеће, беле
Мx, имали смо беле свиње Су, беле торбе Кр, ако ћемо на белу мељаву, добивали
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смо осамдесет и седамдесет кила бело брашно Р, бело вино ГоДД Кр СкТ, и он
отаче бело вино Ос, бело грожђе Ла, бело жито А, са белим луком Мx, дулеци бе
ли печени Вн, са бели дулеци МК, убио два твора и то бели творови К, али: бела

кошуља М, бвца бела ко снег Т, бела си, бре, ко снег Ск, тако тачка бела, тачка
шарена Ос, ситне па беле Ос, неки беле носи гаће М., суре, и беле, и црвене (коко
шке) Ву, носили су прслуци, шешири и кошуље беле Су, руке беле Ск, беле сукње
от шифöна Вн, беле торбе У, а ово потпуно бели творови К, и једно бело нако сви
лено ДД, ово што расти бело ДД, лицеју постало бело Ос, у белу канту Кр,

бесне: бесне: нису то бесне свадбе биле, сат су ови бесни, бесни Ос, али са
су бесне свадбе Бд,
благе: благо: од Ускрса до Благе МаријеУ, на Благу Марију умро У, али да
ми је неко благо сирење Го,
велика: велика: ово је њена кафана велика, овамо Мx, у нашу собу ону вели

ку су били У, али сад је порасла велика У, после рата је била беда велика Го, има
èдна велика греда А, па била велика задруга Го, ма, билоје, мука велика је било Мx,
Велика недеља Мx, у мое велике вратнице Го, па после узмем велику тепсију Мx;
гладна : гладна дошла Светомирова сна, гладна мртва ДД, али гладна сам
А, нисмо били гладни Ш;
жава : жива: пропас жива Рд, а унутра се посе градила жива цигла А,
жива цигла МК, о живе цигле ВД, нигде живе душе није било Ку, ма, нема да
нас живе душе да се не жали Мx, живе муке Бд, и тако, муке живе ВДВу, људи
ваду живу ватру А, и он правио живу циглу Р, Немци све одвукли, све живо што

год је имало Го, и све оство Др Рд, све смодали живо Ла, оно пребацуе, све живо
баца (вампир на тавану) П, све смо живо радили Др, и стоку држимо и све живо
МО, све живо свеће Мx, па се правило све оство Ск, све сам радила, све сам жи
во, ко мушкарац У, али: ако ја биднем жива ВД, ако бидем жива МО, добро сам

и жива Гл, у земљу жива не могу Гл, не могу жива у земљу МО, док сам жива,
нек сам жива Лу, ја се жива прекидо Гр, покида се ја жива Мх, а она је жива и

сад С, те и сад жива Т, остала је глава жива С, само глота нека је жива и здрава
Ш, само што ни деца била жива и здрава Су, жива душа Др, Лепосава жива ДД,

мајка му жива Бд, које су живе Лг, живе душе К, да смо сви живи и здрави Ла С,
једва живи то отворили Ла, живи дулеци У, ако ти не донесем дете здраво и жи
во, ево мое главе с рамена Вр, живо млеко Ли, за живу душу Ли;

жута: жута, па у брдо жута земља Ву, жуто злато Вр, жуте ципеле
У, али жута кадукат МО, ама бвца узмене жута Ск, неки жуте гаће носи М,
златну : златна: Србин има слободу златну Ло, али златна јабука А,
Златно брдо П,

краво: криво: Криво поље Бд, али криво гвојзе оштро ДД, а и онај имо јед
ну криву ногу Ли;

ладна: ладна: прасећина ладна, пројица врућа Р, на Ладну воду Се, али, ал
толико је ладна ко леденица Се, да донесем малладне водице С, спремимо другу
ладну воду А, тампиоладну воду Ву, воду ладну доносимо Гл С, у ладну воду В, у
ладну воду не меће се врућа М.,
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лепа: лепа: далекоју лепа кућа Мx, а имао лепи они казани Ос, али: не мож
да се најеш кака је лепа Гл, лепа, крупна, све на оца крупна Кр, а бна није лепа С,
била сам лепа Ос, лепа румена била Ос, кака лепа Са, дотера се палепа Су, много
лепа вода Се, вуна онако лепа чиста P, дође једна лепа фина женска У, а крушке

лепе У, узимо лепе паре за праце ДД, каки су ми лепи пилићи ДД, лепи су српски
обичаји Мx, ћебићи лепи купују Се, лепо буде С, било лепо брашно ВД, кад је ле
по живинче, лепо му личело Ли, оћу лепу бозу да наточиш У, ја ћу једну добру ле

пу вечеру Ву, а ја какву кицељу сам лепу дала мојој Славици Ск, и има лепу овако
плату Т;
луда : луда: што цело село виче луда Деса Су, алуда Савка што си дала М,
луда жено Бд, за ту луду Десу Су, мету кладу, луду велику Ла, једну луду сабљети
ну издиго Ло, имао сам неку луду срећу С, луде велике камаре Ск, чак у Смедере
во с два цегера луди потриес кила У, али: нисам луда Гл, ја нисам била луда ДД, а
она пос ћути од мен што сам рекла да је луда Су;
љуте: љута: кат попијем чашицу две љуте ДД, али: она је љута Кр, па и
била сам нешто љута С, испеко ракију, а што је љута Вн, кат попијем чашицу
две љуте ДД, љуте паприке У, мећемо паприку љуту Мx, ако оћеш да добијеш
љуту ракиу ДД, ја само љуту ракију пијем Лг, а има ракију љуту М.,
мала : мало, а има једна мала кућица Ку, а ми два детета мали Ш, чува мало
Мx; али: обично кад је мало, прасе се зове Гр,
масна: масна: иде масна вода У, али масна вода идејош У, онда је то ма
сно и лепо А;

матора: матора: па што ти матора и то тераш једнако (да уче да кувају)
Гр, две матдре крмаче Ос, али матора сам, дете Са, ја сам матора жена Са;
млада: млада: кад буде Млада недеља Ск, сваке Младе недеље идем у цр

кву Вр, Аца слави стару славу, а Часлав слави младу славу МП, Млади Спасовдан
А, уп. и млада се спрема Бд, кад будеш млада Гл, млада што удавила дете ДД, ње
гова млада МКС, да дам млади Лд, ка дођу за младу А Мx Pд, не видиш младу Бд,
с младом МО, са младама Гл, кад биле мое младе Го, али: млада, куку, млада,
близу осамдесет година па ја млада ВД, ја била још млада Го, била сам млада Вн
Гл МОс, ка сам била млада ММП Ш, млада сам се удала Са, ти си млада Ву Мx,
била млада и млада умрела Са, млада је и лепа Вн Р, ја млада, млада зелена што
каже А, и она лепо изгуби њену главу, млада и зелена џабе С, млада јуница Ск,
Млада недеља Т, па има млада слава МП, ја сам затекла свекрву, млада удовица
Ву, имам те мушкатле лепе, младе Се, ја би грицко, ал да су цице младе Лг, у мла
де године Бд, млади били Ву, били смо млади Ск, и шта те године умрли млади М,

они умреше млади Са, кад умре неко младо, по шест недеља не јеш Мx, младу
траву Лу, не знам како ћу да ви упоредим бвде неку младу Мx;

мутна : мутна: па мутна пена У, али да не биде мутна шира Кр,
огромна: дгромна: огромна аљина Лг, а црква огромна, огромна црква Мx;
али: била је дгромна Мx;
плаве: плава: плаве сукње С, али нег била једна плава, висока У, некако
нису лепи момци, плави Лу,
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пуста: пуста: ију, реко, пуста, реко, батина, па то дузне човек па надоват
да бије ДД, па ту била нека вода пуста Ш, и направи гибанцу, пона пуста гиба
ница овака Ко, али моја мајка прича да се вуче нека коцка пуста (ко ће да убије)
С, а ово сад наиђе пуста несрећа Гл, ондак била и пуста проја Гл, она пуста све
крва дошла ДД, родила пуста шљива Р., а ја пусту ту цицану аљину и поркетску
Мx, умеси пусту погачу Гл, па једу пусто месо С, имао човек три сина, пусти ка
ки су Гл, али: пуста кућа Ш, с кога ћу дем у пусту помрчину P;
слепо: слепа: слепо око Су, слепе очи МО Се Ск Ш, слепо црево ВМО У;
али: она била ћорава, слепа Ш, четри године сам је неговала слепу Ш,
стара: стара: стара је војска тешка била Ли, некад старе бабе биле Мx, оно
половно које није ни ново ни старо Мx; али и сад овако стара сам посадила десети
ну оџака Са, ја сам стара жена Мx, мајка ми била стара Ск, овоје староМx;
сува: сува: а иначе овако не мош сува рана Ко, сланина сува, Го, сува шљи
ва Вр, Сува чесма дије У, ко Суве чесме ВУ, јел за њега јел за суву грану Бд, суву
проју Су, суве шљиве Вн Ла Ш, Суво блато Т, суво месо В ГоМО, али сува сам
била Кр, сува риба Ш, понесу суве сланине А, суве шљиве Мx, дулеци испечеш,
они суви палепи Ла, са грожђем сувим Кр, јело овако суво М, имамо и сирово и су
во месо М, неће да једе суву рану М, ми напунимо торбе, мало сланину суву, мало
вешаљке Су;

тешка: тешка: оно врата дебела тешка К, каже, као, наводно да иде (у

цркву), али не верујем, тешка посла Мx, и то тешку пољопривреду сам обаљала
Ос, али стара је војска тешка била Ли, тешки послови Кр,
целу: цела: то се пуца целу ноћ А, па целу ноћ арлаучу М, али: мен цела
Азања момака тела С, цела камара А, цела колона Ло, цела кућа Лу, није цела па
прика пуњена Т, цела та фамилија К, мете се цела колајели двоа кола на једно др
во К, преко целе године МК, са целим светом С, свекрва ти опрела цело вретено
Ск, копали цело лето Гл Ск, ради цело лето Су, цело село Бд, то се крене цело село
А МО, цело село слави заветину и литију Се, цело село виче Су Ш, да заробу целу
армију нашу Ло, зимуске сам лежала целу зиму Су, целу кућу затру П, ја губим це
лу имовину Лг, целу ној смо седели А, целу ноћ шијемо ВМ МП, целу ноћ ткам
Ск, целу њиву крешеш мотиком Го, по целу авлију Ш;
црна: црна: волела сам мал да помогнем, црна Гр, црна жена увек плати Др.
црна Злата ко брао С, црна моа мајка носила те га крстила Ла, црна мајка погледа га
МО, црна мајка С, а црна мајка не да Се, црна марама Ло, то е црна мука, то не ваља
(кад дете умре) Гл, у, црна осица (налетела у чашу) Бд, дећеш црна жено Бд, црна

жено, грдна ли си раденица била Бд, црна тетка Десо, грдно си се мучила Ко, па
што си напуштила, црна Добрила С, куку, црна Злато, шта му уради С, црна Роса У,

црна Савка Вн, црна Светлана ДД, еј, црна наша кућа Р, и тако судбина црна раста
вине Ко, црна судбина Се, у црну земљу Ск, да сарани ту црну мајку Гл, предемо
црну тежину Гл, коси црном косом Гл, погуpила сам се до црне земње Гл, па те црне
паре ДД, неки црни вепрови У, дулеци црни Вн, ти црни Шифтари ДД, ондак су би
ли они црни велики шпорети ВД, црно брашно Р, црно вино ГоДД Кр СкТ, црно

дете В, тражи црно грожђе МП, црно пиво Ла; али да ни не буде црна вода Гл, бвца
црна сва, а јагње бело У, ал то црна чорба дође В, ни једној снајија нисам рекла ни
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црне ни беле М, немој да им купујете црне мараме В, оне црне тице Т, црне чарапе
Гл, гарвани су само црни Кр, оно ситно, црно, то је барут Мx.
У емфази и облици неодређеног вида могу имати акценат одређеног сад је
бесан, бесан па пребесан народ Ос, лепа била ки лутка (емфаза) Ли.
Компарација придева (прилога)
4.158. Наставци за компаратив су: —ju, -ији, и -ши.
1. У употреби наставка -ји нема знатнијих одступања у односу на стање у
стандарду:

бељи мој веш В, бељи леба Др Ли, ова ти ћерка боља него та Ш, ни ми боље

ништа Мx, бна боље зна него ја Мх, она је волела боље да помаже ту тако нешто
Ос, да мало боље видим У, сад, каже, много му боље Ш, бољи МП, а он опет бољи
од мен Гл, има мал и бољи Лу, није био даље Ло, дебља А, дебљи Гл, дубље Ку
МК, глупљи Ос, све је скупље Ли МК, скупљи Вн Ли П Ос, после скупљи мајстори
М, тупљи Ос, можда је живљи од менКр, сувљи Ли Ос, мање земље има Кр, ма
њеУ, мањи Ос Ли, мало мањи од мене Гл, што је тање од руке А, тање сукно А,
тањи Ли Ос, црњи Ли МК, све црњи од гарвана С, био црњи Са; тако шире А МК,
био ближе Кр Ло, да је ту ближе Мx Ск, бржа Ли П, брже Лг Са, кад брже ти то
Бд, кошење ишло брже ВО, брже си урану Са, мало нижа од мужа Су, нижа
страна Се, нижи притисак ВД, наужи круг Ос, долужи (лонац) Т, луђе Ли, мла
ђа В Вн Мx Ос, та млађа сестра Вн, кат сам била млађа Го Са, за годину си дана
млађа и од њега Ск, а овој, тој млађој Ос, млађи Ку МП МxП С СуУ, његов брат
млађи В, два брата, млађи од мен Ло, и брат ми био млађи од мен Ш, муж ми је
млађи годину дана ВД, ова млађи народ К, млађи син Т, ређе имало то Ос, ређе
брдо (разбој) П, слађе В. Гл, па слађе дајеш Т, слађи леба Ос, гушћи Се, на краће
било Лг, љућа била негjа Кр, кобила је била љућа Лу, пола флаше љуће ракије С,
љући К, чвршћи Ли Ос, чешће Ко, чешће брдо (разбој) П, строжи Ос, тежа Ву,
поставише и тежу артиљерију и мању Ло, то се теже износи Лу, тежи живот
Ву, ако је јача ВО, та није му је имало равна човека јача од његЛо, јачи Лг Су, ел

они су јачи били А, јачи одмен био Ло, деда је биојачи пивац одбца, а отац је био
јачи пивац од мене, а ја сам јачи пивац од моји синова Лу, јачи људи Ос, тише Ли.
И у нашем говору, као и у већини штокавских дијалеката (ареал в. код Ре
метића 1985:283, нап.819), компаратив придева висок обичнији је сједним анало
шким љ након јотованог сугласника корена вишFљ+и,-а,-е. Овај глас је, по ми
шљењу Ивића (...1997:141), дошао из антонимског пара дубље да би се направи

ла разлика између компаратива више (од много), уп. ако платиш више, више бију

(у звона) Ми вишље (од високо), уп.: вишља страна Ли Се, подигнуто вашље Ли,
овако вишље, гор Лу, вишље и боље Кр, вишљи Са, вишљи притисак ВД, и он био
вишљи Са, вишљи ми син од снаје Су, вишље место Рд, вишље било В, дође мало
вишље А Су. У следећој синтагми увек се чува компаратив без гласа љ: за вашу
школу Гл.
У примерима вруће (Ли) и врући (Мx) додат је наставак ји на већ јотовану
партиципску основу врућ & врoшти од глагола врети.
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2. Наставак -ији додаје се:
a) на нејотован корен и тада су облици компаратива исти као у стандарду:

слабија Др, слабиe B, слабије А, слаби и В, слабију Ла; глупавији Гр, и здра
вије то М, новије Су, топлие МК, доцние Ба, затворенија МП, изранuе ВД, имућ
није куће С, имућнији П, јефтинија Гл, јефтиние Ку, јефтиније Др Ли, касније
Вр Рд Се, то су кашније Ск, крупније ВМК, крупније Вр, ладнија Ли, ладние Вр,
лашније Гр, модерније ДД МК, одважнији Рд, ти си одморнији Гр, на осунчанија
места Рд, плоднија У, погодније Вр, посније МП, поштеније МО, поштении Ли,
равније Кр, раније АВн Гл Гр Др Ку МКМПРд ССк Су, од ранији дана Се, рани
је МО, савременије Мх, сигурние А, сигурни Ло, сиромашнии Р, ако је сиротнија
девојка П, ситније В, тамнија В, острији Кр, бна старија од мен Мx, старије
смо поштовали У, бре старии Гл, богатија П, чистије МК,
б) на већ јотован корен:

здрављија МО ПТ, здрављије Ву, здрављue Bн Кр Ш, здрављuи ВД ГлР,
здрављији Кр Лг МxП, здрављији народ био Се Ск, кривљије Се, мршављue Bн,
скупљије МК, топљue B, топљије В. Су; важњије МО, доцњиe B, доцњије Ли,

згодњија Ли, паметњији Ск, зелењији С, интересантњиe B, касњијеУ, мал круп
њије А, крупњие Др, крупњии В, ладњија/лањија Вр, ладњиe B, ладњи и Ли, ма
сњие Ла, могутњи и Ли Рд, модерњије П, мpвњије је млела (споро) Ли, паметњи и
Др, писмењии Ба, поштењија Бд, поштењији МО, поштењаи МК, пуњиe MK, ра

њüе ВВДДр МК, рањије АВн Ву Го Гр ККр Лг Ли МО ПРд С Су, рањије Бд МО,
рођењије Гл, сигурњии Ло, сиромашњии Р, сиромашњии МО, сирошњије Бд, сит
њta BД, ситњије АК, ситњие Др, ситњии ВВД, сретњиа МК, богаћија Ла, бо
гаћии Бд ВД К, богаћији људи Гр, прошћue B Ла, прошћии ВД, прошћији Гр, про
шћији човек С, чишћии С, чишћue C.
Специфичност следећег примера јесте и у чињеници да је он изведен од
именице газда, која је у семантичкој вези с придевом богат, што у ствари и омо

гућује компарацију и ове врсте речи: они би тели вако за мало гажеђије МО. Тако
је и у Батовцу, а сад Цигани гажеђи и него ми (мој материјал).
Преглед различитих мишљења о пореклу ових облика изнео је Милисав
Вукићевић (1995:175 у нап. 396). Јотовани облици могли су настати аналогијом
према облицима с умекшаним сугласником скупљ(и), здрављ(е) или контамина
цијом двају наставака —jби)ији ради постизања експресивности израза, уп. блак
шüи Ли.

Контаминирани и аналошки облици срећу се у Ш-В, С-В и К-Р говорима

(Реметић 1985: 283, ареал је у нап. 818). Такве облике забележили смо и у Батов
цу: богаћии, здрављuи, сретњија; новљи.
3. Наставак-ши није толико чести скоро да је везан за исте придеве који и у
стандарду имају овај формант (лак, леп, мек):

лакше Вн Кр Ли Лу, да би се лакше куповало Бд, лакше се запосли В, да лак
ше ода В, лакше то иде Го, виде народ да је лакше К, а он је лакше мого да прође
Ло, лакше копам МК, све лакше МОШ, лакше ми да оперем негда трљам Ос, лак

ше ми је ССа, тебје лакше негмен Ск, лакши Гл, лакши живот Ву, лакши посо Р,
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лепша Бд В Вн Ву Го ККр Лу М МОМП С Са Се СкТУШ, још лепша А, лепша
нема ВО, ја сам лепша од њега била Са, ка дође Млада недеља, ми лепшу дреју об
учемо Т, узели ми лепшу земљу К, лепши Бд ВВД Ву Гр Др ККо Ку Ла Ли МК
МО Мx Са Су Т, лепши мој овај гарави Бд, ваш је лепши леба Ко, лепче Го, мекша
Гл, мекше Бд Ву, бирамо мекше шушке Су, мекши Ли.
Круг примера у којима се јавља наставак -иши проширен је и придевом слаб.

слапчи волови били Лг, сат се слапше сеје Лу, слапши Гр Т, које јачи, он био, које
слапши, он бегоМx. Тако је и у Батовцу: слапша (мој материјал) и у Врачевом Га
ју: слабини (Ивић 1958338). С различитом фреквенцијом овај наставак среће се и
у другим говорима: код Биограчића (Ивић 1978:163), у Ресави (Пецо-Милановић
1968: 102), у Трстенику (Јовић 1968:113), у Крагујевачкој Лепеници (Вукићевић
1995:176), у Рачи Крагујевачкој (Р. Павловић 1982:31), у Левчу (Р. Симић
1972:341), у Доњој Мутници (Ракић 1990:97), у Качеру (Д. Петровић 1999:391), у
Драгачеву (Ђукановић 1995: 142) итд.

У усамљеном облику ленчи „лењи“ (Т) уместо наставка -ји аналошки се ја
вило -чи према примерима са сугласничком групом -пиних -пчи (слапчи). Слично

је и у Ресави: црнчи, здравчи (Пецо-Милановић 1968:342).
У два пункта забележили смо и један пример изведен од показне заменице

так- и суфикса -ши: такши Гр, онда је такши кокуруз слабии, лошии В. Дакле,
овај компаратив представља суплетивни облик од позитива слаб и лош. Иначе

сличан компаратив налазимо и у старословенском језику тачаи (од так + ču)
тачае, тачаиши, али и у говору Драгачева (Ђукановић 1995:142), Левча (Р. Си
мић 1972:342) и Груже (Стевовић 1969:468).
4.159. Суплетивну творбу компаратива имају следећи придеви:

добар: ова ти ћерка боља него та Ш, ни ми боље ништа Мx, бна боље зна не
гоја Мx, она је волела боље да помаже ту тако нешто Ос, да мало боље видим У,
сад, каже, много му боље Ш, бољи МП, а он опет бољи од мéн Гл, има мал и бољи
Лу;

зао: она још гора ВО, а она још гдра од мен Лг, гдра сам о детета Го, гдpe

Гр, то све нагоре иде Ву, ја сам гдре болестан кад не радим Кр, па гдре да буде М.,
а Руси (војска) то ниј имало гдре пцетине, гдре животиње и гдрекаљавштине У,
мен још и гдрукочи Го, гдри је нег пцето Ос,
велик: већа А, већа унука него сна М, а мајка још већа нег човек јом МО,
највеће муке Бд, већи од њега М, Мића, он био већи Са;
мали: мање земље има Кр, мањеУ, мањи Ос Ли, мало мањи од мене Гл.
4.160. Суперлатив се гради помоћу речце нај- која исто носи акценат и која
се не одваја од компаративног дела, осим у ретким случајевима:
a) Пожаревац, Смедерево, то ние најближе, а већма Смедерево Ос, отац ми

био најбољи богаташу Враново Вн, најбољи ЛуУ, на најгоре место Ос, све најгд
ре људе Бд, то су најгори људи ДД, то је отров најгори Бд, најгдpије Ли, најгори

Лу, најгори ми био тај Чеда Мх, то најмање дете Мx, та најмањи, млађи син Т, нај
млађа Ло, најмлађи Гр Са Т, најмлађим Т, најскупљу А, најслађа Др, најслађи па
суљ ВО, најтањи А У, та је дан био најцрњи у животу С,

Морфолошке особине говора источне Шумадије

153

б) најјефтиније жито МО, најопасније Вр, најпоштеније Ву, најчеститији
Бд, најчеститнији Бд,

в) најбогаћии Ла Ли, најгрешњији Бд, најгрешњије Бд, најздрављије МК,
најздрављuи В, најопашњије Мx Pд, најопашњии Р, најопашњији П, најпyњије Рд,
најрођењије Гл, али ливатски је најпособљuи мед Ву, најспособнии Ву, најчишћи
ја Се;

г) најлакши живот Ву, најлепша МК, направио најлепшу кућу ВО, најлепшу
шумицу А, најлепши Бд, најлепши штоф је био десет иљада Ск,
д) Василије најме више обилази Вн, она најме поштује Ш.
4.161. Формант пo- употребљава се с позитивом и с компаративом а изра
жава умањен степен нечега:

а) повелик је био В, а ово ми је жито мало повлажно А, погус пасуљ Ш, ја
волим мало погусто Ш, подалеко ко до пола пута до Колара В, то је подалеко о
села В, тунак пократко дође В., пониско В, опредемо потанко А; уп. и он био џго
љав, мршав, дмали В,
б) повеће В, удићи меса повећи, дебели МО, било је дете повеће Ш, ди се се
ћа гор на дрво (да се баба могла сакрити јер је) дрво повисоко Вн, имала повише
деца А, није мало, него повише Ш, нама подаље там то имање Кр, ораоници су би
ли помањи, нису били већи, мали А, попрошћија Гл, уп. и најпотањије Се.
Особености појединих група придева
Присвојни придеви
Затворбу присвојних придева употребљавају се следећи суфикси: -овљев,
-ин, -ски, -чки, -ији, -ju,.

4.162. Наставци -овЈ-ев имају скоро идентичну дистрибуцију као у стан
дардном језику, што значи да, иза (некада) палаталних сугласника, не долази до
потискивања -ев (4,149). Тако је код присвојних придева од властитих имена ти

па Борис (л)ав, Јаков и сл.: Борисављев Вр Лг Мx Су, Борислављево П, Владиса
вљев Вр, Војисављево Вр Лг Мx Су, Добрдсављево Вр Лг, Драгдслављево Мx,
Живосављев Мx, Милисављева Вр ЛгМxПСу, Милосављеви Мx, Радисављев Вр,
Радосављев Лг, Радосављев Мx Су, Светисављев Лг Су; Јаковљев Вр Лг П. Ова
ко је у говорима централне Шумадије (С. Реметић 1985:278), Раче Крагујевачке

(Р. Павловић 1982:30) и Батовца Драгдслављев, Милисављев (мој материјал из
упитника).
У Подједне информаторке на директно питање добили смо и ове одговоре:

Драгосљево (имање), Милисљево, Радосљево.
Међутим, присвојни придеви од заједничких именица типа брат, зет, син
и сл. имају изгледа чешће облике с -ов братова жена Бд, братову Бд, братово
Лг МxП, зетова кола Лг Мx, мужова мама и тата Се, синов Лг Мx. У два северо
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западна села забележено је и неколико потврда с -ев. братовљев Су, зетовљев П
Су, синовљев Су. И у Батовцу имамо и братови братовљев, али је потребно рећи
да смо овај други облик добили на основу упитника (мој материјал).
4.163. У творби присвојних придева од именица м. р. на -а, као што је и оче
кивано, у овим говорима не јавља се наставак -ов, већ -ин:

дедин прозор Вн, дедина сестра Лу, дедино У, са Љубинку Божину П, Вла
дина ћерка С, Дачина мајка Ла, Дражини четници Кр С, није Дражин М., па то је
Ђурино девојче Са, Јована Са, Микино дете ЛГ, Момина С, Пајин деда Ш, то је

ујац Ратин Лг, на Туцин дан А, Чедино годиште Бд, материн језик Ву, материна
мати С, то материно Мх, иду п. у материну ДД, у п. у материну Ш.
Присвојни придеви на -ин од именица ж. и м. р. на -ица не познају промену

-цу -ч: Верицина мати Ск, Зорицина Гр, иза Здрицине куће Гр, Љубицин ВД, Ми
лицин ВД, Надицина мајка Ву, мајкицин У.
Овом особином наши говори везују се забачке (Поповић 1968:183), банат

ске (Ивић ... 1997:144) и сремске говоре Ш-В дијалекта (Вукицина, Милицина,
Верицина, мој материјал), за источнију зону К-Р дијалекта Крагујевачке Лепени
це (Вукићевић 1995:115,173), за Жупу (Алексић — Вукомановић 1966:306), за Ба

товац: Милицина, Верицина (мој материјал).
На директно питање у В добили смо и ова два одговора: Драгичин, Мили
чин. Поред ова два примера забележена су још два у називима врсте грожђа и де

чије игре: лисичина Ла МП, лисичино коло Ли.
Измењено-ц-у-ч- имају говори централне Шумадије (Реметића 1985:277),

Крагујевачке Лепенице, осим источније зоне К-Р дијалекта (Вукићевић
1995:115,173), Груже (Стевовић 1969:461), Колубаре (Б. Николић 1969:48), Ма
чве (Б. Николић 1966:266)

Измењен сугласник је и у присвојном придеву од именице отац: дчина се
стра С, дчине сестре Ос, дчино име ВД, славим и дчину славу Вр.
4.164. Код присвојних придева од именица ж. р. на -к- нема више алтерна

ције сугласника -к-:-ч-: девојкин венац МО, девојкин отац Рд, девојкин пешкир
Ли, ко девојкине куће П Ш, мајкин брат МxУ, мајкин прстен ВЛи, мајкина души
ца Ли, мајкина мајка Мx, мајкина слава Вн, око мајкине ноге П, мајкино имање

Ву, пилкино перо Ли, Пера Радојкин У, свастикина ћерка С, ћеркина кућа Р.
У овом типу примера одсуство алтернације је условљено и додатним фо
нетским разлозима, гласом -н- у корену: мачкина длака ВДЛи, мечкине ноге Р.
Алтернацију бележимо у именици свастичина Ро.
Промена -к-у-ч- по правилу изостаје у говорима централне Шумадије и ве
ћини говора Ш-В и С-В дијалекта (Реметић 1985:277, нап.807). Ареалу оцртаном
у претходној напомени прикључујемо и банатске говоре Ш-В дијалекта (Ивић ...
1997:143) и говоре Крагујевачке Лепенице (Вукићевић 1995:115), у којима се
аутору поткрала омашка у коментарисању примера овог типа. Наиме, изнад при
мера типа Милкине овце стоји коментар да „У присвојним придевима на -ин изо
стаје алтернација клц“, а требало би -к-:-ч-. Алтернација ових гласова јавља се у
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говорима колубарских села (Реметић 1985:277), ваљевске Колубаре (Б. Николић
1969:49), Драгачева (Ђукановић 1995:141).
4.165. Наставак -ски веома је присутан у творби присвојних придева.
1. Именице ж. р. на -ија присвојни придев на -ски граде на два начина:

а) додавањем на именичку основу -иј-: артиљеријски Т, аустријска Ло,
аустријске Бд, аустријски А, аустријски Бд, аустријски Ло аустријски војник
Pд, у аустријску војску ВО,
б) додавањем на придевску основу -ин: акчински дан Вн МК, аустрински
рат Лг, аустрински Бд, аустрински ДД, комшински ВД, комшинске Ву, комшин
ско Са, Стаински бунар Вр, Спајински бунар Вр, шумадинске дивизије Ло, шума
динске свиње Су, шумадински чај В Вр МК Су, на шумадински ДД
Овај други тип творбе јавља се и у осталим говорима Ш-В и С-В дијалекта
(Реметић 1985:277 и нап.808 у којој је наведен ареал). Од новије литературе наве
шћемо и говоре Баната (Ивић ... 1997:149) и Драгачева (Ђукановић 1995:142).
Потискивање наставка -ијски (шумадијски) условљено је чињеницом да је
он представљао изузетак од правила по којем се суфикс -ски везивао само за де
ривациону основу на консонант. Прилагођавање овом моделу творбе постигнуто
је увођењем -н- (шумадински). Тако је исто и од српскословенског божаски до
бијен облик с -н- божански (Ивић... 1997:149).
2. Наставак -ски ретко се додаје на деривирану основу:

а) детињска (дет-ин-ји-ски) 8 посла Са, то је детињски Лг, лањске године
М (лан-јb-ски), цигањски (циган-јb-ски) У;

б) беловинске Ос, бетонске П, браонскоМО, гостинска соба Др П, живин
ско К, живинско Рд, јаргованске Ос, дпштински суд Бд, румунски Р, старинске
куће Ск, Циганска мала Мx, Циганска мала С, мајку ти циганску МП, цигански У,

то е циганско Са, шинска кола Ли; уп. и детенски „детињи“ (Реметић 1985:139);
коњска кола Ба, коњска кола Бд Вн, коњски босиљак ДД, свињска Го, опанци
свињски Кр, свињско ђубре Т, а јем и свињско Са, свињско месо В Кр Лу Мx Pд,
свињско печење Вн Ли Се Ск, свињско Ба МО, свињско Ба.

3. Ако се испред наставка -ски налази дЉт, присвојни придеви имаће следе
ће ликове:

а) колиба виногратска Ло госпотски Ли Мх, гратски Мx, ливатски Ву,
светски рат Би Ву Гр, ви сте светски чоек ВО, Првог светског рата Би,
б) пироски рад С, свеска криза ДД

в) у валацки дом Др, госпоцка Ли, госпоцки Ку Ли Мx Су, по госпдцким Ли,
суцки позив С, свецки Ли, свецког А, и адв. луцки АКр, ја не могу љуцки ни дати
говорим Гл.
18 Уп. примере детињи у т. 4.167.
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4. Ако се основа завршава на -ћ, присвојни придев на -ски имаће следећи
ГЛа СОВНИ ЛИК

a) Васиљевицки К, Девицке колибе Ло, Ђаковицки млин К, Марковицки ђе
рам Бд, Микицка мала П, Петрдвицки К;
б) али и: божићске песме М, Сибинкиски крај МО, у ово племе Влајковићко Т,
Недићко имање А.

5. Особености појединих придева на -ски,

Уместо придева божићне срећемо: пева божићске песме М.
Без форманта -{љ)ен јавља се придев: богојавска вода М.
У примеру: певау божјанске песме С, имамо три форманта за творбу при
дева (ј-Fан Н ске).

Два су посесивна форманта -ов- и -ски и у примеру: Кристовски мука Бд.
Форманту -ски претходи -ен- у примеру: црквенско ДД, црквенске ствари
ДД, црквенске цене ДД
Присвојни придев од имена главног града Македоније не гласи скопски, већ
скопљански Ло.

Присвојни придев славарска (свећа С) не твори се директно од корена слав
већ преко именичког суфикса -ар.
У С нисмо чули придев домаћински, већ само: то је домајска кућа, а баш до
маћка кућа и пропаде.
Од именице ђаво нисмо забележили придев ђавољев, већ: у ђаволски наро
ди ДД, на ђаволску страну Вр.
Од именице во присвојни придев скоро увек гласи воловски а само једном

вољуски: воловска кола Бд, волбвска кола Ба Ку С, волдвска кола АВДЛи МК, на
вулдвска кола Вн, волдвски јарам Бд, волбвском запрегом Рд, руду волбвску Р;

али: вољуска кола МО, уп. и: у кола волбвцка Т.
Уместо придева комунистичко и лудачко забележили смо: оно правило ко
мунијско Т и лудински Т.
Забележили смо и два примера поименичених придева: па сам била и му
шка и женска Ла, панталбне носу женске, панталоне мушке, како можда знаш
ко је ко Ск.
4.166. Следећи присвојни придеви се завршавају на -чки:

врбовачка коса Вр, железничка пруга Вр, железнички саобраћај Вр, заје
нички Ла, пумпа кулишка Ку, на кулички Град Ку, куличко коло Ли, имао лудачко
уверење Су, радиначко коло Ли, пуковачки писар Т. та селевачка књига Лу, тро
јички венчићи А, шалиначко коло Ли.
Следећи примери су обичнији у стандарду с другим суфиксима -ини-ски:
Владички Хан Р, моравачке сукње са шару Су, моравачки говор Вр, али и:
млео сам у моравку која е радила на моравску воду Ли.
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Од ојкoнима Осипаоница и Лугавчина присвојни придеви гласе: ово је сип
чанска и ова лугавачка, једна црква на два села Ос.
4.167. У творби присвојних придева учествује и суфикс -њи (<-н+ји), -ња,
-Ње:

на Бадње вече Вр Гл Ли МК МОМП Мx, на Бадњи дан АВД. Вн Ву Го Кр
Ли ЛоМxТ Ш, очи на Бадњи дан Ос, вечерње млеко Мх, то је годишње ВО Лу,

горњи камен А, Горњи крај Вр, Горњи Милановац В, горњи ред Др, данашње село
Бд, от кога је настало данашње село Удовице У, и дан дањи МО, и данас дањи
МО, и данас дањи А, мати детиња Ли, смокве ко детиња песница Т, ја сам вукла
детењи део (наследства) С, испод ногу детињи Мx, џемпер детињи Са, дољњег
Мx, Дољњи крај Се, дбљњи сноп У, доњи камен А, Доњи крај Вр, дбњи сноп Вр,
задње време ЛуУ, задњи кракови А, задњи трап Р, ако је то зимње добо Би, било
зимње добо Ос, у зимњим времену Ли, зимњо време П, јесење време Би Лг, јесење

орање А, јесење славе Ли, јесењи Ђурђиц ДДС, јутарње млеко Мx, море, ћути, та
роба кујзна кадашња је, кујзна кадашње је то ДД, то кој зна кадашњи је Ла, коко
шања болес Др, кокошиња јаја Се, кокошиње месо ВОТ, кокошиње перо Ли, леб

ње брашно Се, летња времена Би, летње време Вр Лг Мx, летње је добо било
ВО, било летње добо Ос, летње јагње Са, свети Никола летњи Ла Ло, некада
шње жито Мx, последњи вагон Вн, последњи оџак ВО, кат су последњи пут до

шли Др, предњи кракови А, предњи трап Р, садањи народ Гл Ли, садање време
Ли, од ово садашње Радинце Рд, на врата сдбња Р, Средње брдо Бд П, средње до
маћинство Мx Pд, та средњи син Са, средњи прс Су, отуд од Македонију од ста

püњи народ П, па рибу купимо, шарању купимо (дунавска риба) Ос.
Придеви типа божићни, домаћни, кућни, моћни, плућни гласе: Божитњи
пос Би Ли Ш, јутро Божитњо Ли, доматњи Вн, преткутња врата Гр, он није ка
фански, него кутња пијаница С, помоћнице кутње У, кутњи пара У, и нисам
мотња МО, плутњи болесник У.

И у нашим говорима, као и у банатским (Ивић ... 1997:145), овај суфикс је
нешто фреквентнији него у стандарду, али се срећу и форме без-нsи:

дојни веш С,Дојни крај С, дбљна Су, у дољну фијоку Ш, на дбну ону стани
цу Се, дбљни Др У, дбљни веш Ск, Дољни Град Ку, Дољни Милановац В., и дан да
на Ба, и дан дани Вр Ву МК Мx, и данас дани ме боли Ли, хеклам и данас дани Се,
и данас дани литије нема Се, и данас дани она пева Гл, и даназ дани У, спољни Са,
летно време П, Божићни пос Ш.
У творби присвојних придева суфиксима ји/јњ, ја, је дошло је до јотова

ња и осталих сугласника: говеђа балега Го РД, говеђа шунка Т, гдвеђе месо Ба, го
веђе месо ВЛи МК, говеђе сириште С, и стопе говеђе ВО, говеђи Т, дивља гуска
Ли, дивља лоза Ло, дивља пловка Ли, дивља ружа ВД, дивље гуске ВН Ли Мx, ди
вље крушке Ла, дивље крушке У, а има и дивље пловке Ос, дивљи К, дивљи поп
ДД, кравље млеко Ба В ВОЛа ЛоМК Мx Ос С, а подливало се сириште ели кра
вље ели овче Т, рибља чорба ЛО, рибље брашно М, Мијољдан МxП, о Мидљдану
B, илијиначе (врста јабука) Ос, али и: Ивандан Бд, Ивандан Ку Р, кожне опанке
Ск, кожне торбе Лг.
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4.168. Као и у говорима централне Шумадије (Реметић 1985:279), Биогра
чића (Ивић 1978:163) и тамишкој зони Баната (Ивић ... 1997:146) и на нашем те
рену срећемо присвојне придевe са суфиксом -ећи, али не и -ећији, како је у ки

киндској зони. Ови придеви се творе само од именица које означавају животиње:
гускеће месо 19 Ос, гучеће месо Т, гушће месо Ба Кр Мх, јагњеће месо Ку МК
Pд Т, јагњеће сириште Р, јареће месо Рд, јунеће месо МК, мишећа Ли, овчеће месо
Ск, пилеће месо Ба В ЛоМК МО Мx Са Ш, Пилеће перо Ли, пловчеће месо Т, пра
сеће месо ЛоМКТ Ш, прасеће сармице Т, псећи ДД, срнећи Ск, телеће месо МО
Мx РТ, телеће сириште Ш, ћуреће месо ВОКр ЛоМО Мx Са Т, ћуреће перо Ли:
уп. и ја нисам никад била јешнећа Ла, али није баш толико јешан Ко. Забележена
су још два примера на -ћи: машина вршаћа А, могли би да снабдевају чистом пи
јаћом водом У,
Аналошко уопштавање јотоване основе среће се код именица које означа
вају

МесО Наведе НИХ ЖИВОТИЊa:

говеђина Ли, од говеђине ВО, гдвеђине Бд, гускећина (у одговору на директ
но питање, вероватно импровизација) Ос, јагњећина Вн, јагњећину P, јарећина
Вн, пилећина Ла, пилећине У, пилећину да купим Лу, прасећина Вн Ла Р, прасећи
не Го, дај ми прасећину Лу, телећина ВН Ш, дај ми те телећине Лу, па печена ћу
рећина Ла Лг,
али и: јагњетина МП Ос, јаретина Ос, овчетина Ла Ли МОМП Ос Р Ск,
овчетине Бд, без овчетине Вр, дај ми овчетину Лу, не волим овчетину Т, пиле
тина ВМКОс, пилетине ВО, пловчетина Ос, од прасетине Ос, свињетина Вр
Ла Лг Р, свињетине ВО, телетина Лг МК, ћуретина Ос.
Образовање ових и других именица на -ина могло је ићи и преко присвојног
суфикса -овЈ-ев.

овчевина Ку Ш, брез овчевину Ш, прасевина Т, свињевина Ку,
буковина В, луковина Ск, ордвина Ск, цердвина В, цигањдвина (врста дрве
та) В.

4.169. Код придева добијених старим наставком вји, -bја, -bје срећу се раз
личити облици:

а) цео Божији дан МП, Божији дан (Благовести) Мх, анђели Божии МО,
ми смо сви Божиu Са, Божија вера Су, Божија мајка К, реч Божију Ко, за Бо
жију матер Лу, Божије дете МП, от козије длаке А, козије млеко Ос, кокошије
месо Кр М, месо кокошiе Са, мачија длака Ли, глава човечија Р, мирис човечије
руке А;

б) Божји дан Мx, на Божји суд П, козја брада С, гушчји ђувечСк, дечји жи
вот Би, козје месо ВКр, козје млеко Ба В ВОЛа ЛоМКМx, пачје месо Кр, човечји
живот ВО,

в) Божидан Мx, Божи син Лг, гушче месо Ш, гуче месо ВО, двче месо Ба В
ВДГо ККр Ли МК Мx Pд Са ТШ, овче месо К, двче млеко Ба В ВОЛа ЛоМКМx
19 Овај облик је добијен на директно питање и вероватно представља импровизацију.
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Ос С, печење двче Вн Се, двче сармице Т, двче сириште С, двчилој ВН Ш, двчи сир
Ло, пловче месо Ли, плдвче месо Ба Ш, Плбвче месо ЛоМx Са, пловче перо Ли.
Особености осталих врста придева
4.170. Навешћемо творбене особености неких придева.
1. Једносложни придеви типа глуп, дуг, лак, мек могу се јавити и са разним
суфиксима:

a) глупавији Гр,
глуп Ли Ос, ја глуп и не сећам се Лг, а ја као ноћ глуп Лг, глупа Ш, нисам би
ла нека глупа Гр, нема смисла да се правим глупа Ла, глупљи Ли, глупо А.
б) Чешће се употребљава облик дугачак (према кратак) од дуг:

код нас (је) дугачак вал, а там вал мали, кратак вал Ос, био дугачак веш С,
па и сад је дугачак дан Са Су, јамић дугачак Су, у тај поток дугачак Су, колики ни
је реп дугачак Р, дугачак шатор Лг, колико сам ја дугачка М, дугачка камара А,
она кућа дугачка ДД, кад је соба дугачка А, него била јастучара сукња па дугачка,
заљубио се деда у дугачку сукњу Ос, дугачке А, оволке дугачке Ос, а дугачке (да
ске) по два метра М., дугачке кошуље Ск, дугачке сукње Др, толико дугачко А,
има тако дугачко ВД, то је дугачко А Др Лу, дугачко се носило Р, па не могу, бре,
дугачко брдо Мx;
мој живот није дуг Ло, само то има дуга песма Лг, то је дуга прича Др, дуге
косе Гл, дуги рукави Ск, Дуго поље Рд.
в) Нажалост, у грађи се нашла само једна потврда за придевлак лакси ти за
то Лг.

г) Подједнако се срећу облици мекан и мек:

мекан Рд Су, мекана Кр, која е мекана шушка Ву, мекану шумицу А, лепо
мекано Кр, сад има мекано све Мx, ово је мекано Мx;
амек је, леп Бд, мек ко душа Вн, само је мека ДД, мека коса С, док су мека
ужа Рд, опере се па меко Ш, дрво меко Вр Ос, да буде мекше за копање В.
2. Двојство облика срећемо и код придева другачији/друкши:

другачи Кр, другачији је живот П,
та су времена била онда много друкша Би, друкше оне диње Т, друкше жене
Лг, имају друкши речник Ск, речник је сасвим друкшији Ск, Руси су друкши ДД
њин је сир друкши Т.
3. Придев узак бележимо само с тим суфиксом, а не ис-ан: узак Су, па мали
плац, узак Ву, узак сокак ВО, уско Су, ископа уско Ск.
4. Од именице жал, а не од оне са суфиксом -ост, твори се придев жалан:

жалан Ли У, она ће биде жална, ја ћу будем жална Ск.
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5. С формантом -љив бележимо следеће примере: болешљива В, издржљив
В, ниси пантљив Ш, завесе биле пепељивеУ, пепељиви волови Р, Бог ти дао орло
ве нокте и сврбљиво дупе Др, али пескајива земња Кр.
6. Придев низак обично се јавља без с-, и био низак С, а праг низак Лг, низак
притисак Ш, низак чоек Р, ниска кућа АВНУ, ниска места Ли, ниски волови Р, ни
ско А Гл, сишао ниско С, унука ми мал нижа од мужа Су, па онако нижа А, ни
жа страна Се, како онај бега ниже (адв.) земље и он за њим (авионом) С, нижи
ВД Ли, ми смо нижи Кр, нижи притисак ВД, нижи сталежи Ос, уп. и низина Ли,
али уп. (адв.) па то је сниско Ш, оћу да спустим, ал на сниже не могу Лг.
7. Придев срећан, срећна срећемо у три варијанте:

срећан В. Гл Ла Ли Лу Р;
сретна Бд, несретна У, нек ви је сретно Ла;
сретња сам ВД Ву Ла С Ш, сретњиа МК.
8. Појава форми типа болесан јавља се у југоисточној половини штокав
ских говора (Ивић ... 1997:144) у којима се финална група-ст свела на -с. Но, об

лици м. р. добијени су аналошким путем према облицима у којима је дошло до
испадања ту сугласничкој групи-стн-(болесна, болесник). У нашој зони, што је
и очекивано, срећу се чешће облици без -т-

болесан АВр ДД Др Кр Ла М Мx Ос Се Су, жалосан ВВД Вн, зависан ДД,
масан ВВДВн Ло П СУ Ш, посан В. Ву Ла МПУШ, радосан Ли У, свесан ВО Ос,
часан крс Ло,
болестан Бд Гл Кр Лг МО, свестан ВО Гр.
4.171. Од корена близ- нису само изведени прилози близоблизу, већ и при
ДеВИ:

идем пошто ми је близа њива В, кад је близа њива Ли, близе њиве Ву,
фамилија све она рођена, мало ближна Ву, таближна села Гл, ближни ро
ђаци А, уп. и далек Ли.

У централној Шумадији су забележени само примери ближе и ближња
(Реметић 1985:281).
4.172. Када се жели истаћи особина означена придевом, тада се редуплици

ра његов корен са следећим наставцима или понови деминутивни облик:
a)-цит: бео белцит Ла, го гоцит Се, па ми мати опрела, имам нов новцит
простирач Са, једну аљину сам нашла нову новциту Са, пун пунцит МО, пуна
пунцита кућа народа У, сама сам самцита Мx;
-ци: гдли голци Су;
-цат: пун пунцат МО,
-ијат: ја сам поткраљом ишла ббса босијата Вр, ту је заклали џабе џабија
то Вр,

б) шта ћу сад црна црница Ск, била сам мала малецна Кр, кад је био мали
малецак Кр.
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4.173. Неки придеви страног порекла уклапају се у наш морфолошки си
стем додавањем само моционих наставака или и творбених, док други остају ин
деклинабилни:

a) жута, плава, роза, шарена јаја Ву, рози пудер У, и белу, и розу, и црну, и
тегет, и зелену боју Т, а вреди и леба да се неје таз Вн, па каже има таза меса Ву,
све гледам увек таза да буде (проја) Ву, лепотазо Ву, и онако тазо млеко Р,
б) бордовске сукње МО, браонско одело Ос, тегетска Ли, алена, жута, зе
лена, плава,рбзна фарба Ли, састурбзну боју Су, розно Ли, испадне као розно Ос,
в) шака црвено, црно, ббрдо, плаво А, ал то дође бордо (емфаза) А, то дође
браон ВДВуОс Ск Су, браон боју добијемо, лепу боју добијемо браон Кр, па цве
та виблет А, грао А, лила Ли, розе и златни делишеcВ, розе К, дођу јајарбзе Су,
ота вода се проспе па се суне тазе вода М, да заитим тазе воде А, па оцепи кома

тину онога тазе леба врућега ДД, тазе месо МК, па донесе тазе меса Ву, тазе
поједе Се, ал нема укус ко кад је тазе Ш, тегет Ли Се Ск, тегет одело Ку, и те
гет боју Т.
Придев тазе деклинира се у говору централне Шумадије (Реметић
1985:280) и Галипољаца (Ивић 1994:225), а розе у Банату (Ивић ... 1997:141).
Особености појединих група придевских заменица
Присвојне заменице

4.174. Код појединих облика присвојних заменица факултативно долази до
разних фонетских промена: губљења сонантај, асимилације и сажимања вокала:
1. Моја, моју, мојом:

а) моја баба ВВО, госпођомоја У, моја деца Лу, душице моја Го, душом дја

Мл, моја жена ЛоМл, моја јетрва Кч, моја кућа ЈМ Мx, моја Љиља ДД, моја мач
ка Мx, моја мајка АВ ВОГл Ј Ли Мx ССк У, моја мати Лу Мx Ос Ш, моја мисо В,
моја маћија Ос, моја њива Т, моја њива Кч, моја помоћ Рб, моја свекрва Ло У, мо
ја сестра МО, моја та синовица Ос, моја сна М, моја снаја Вн МСУ, снао моја
Лa,та моја старосвaтица У, моја ћерка Бд У, моја унука Гр, моја фамилија Ли,
твоја колена Ко,
б) мојом баби Ли, ја сам мојом деци дала Гл, мојом жени заболело око К,
жени мојом У, рекла мојом свекрви Гл, дала сам мојом ћерки ВД, кажити том
твојом баки Мх, ти знаш дити је пут твојом кући Гл, стом мојом женбм Ло,
в) на ту моју вршалицу С, у моју групу П, моју децу Гл, моју душу Ск, моју
јетрву Су, предмоју капију Ск, у моју кућу Вн Вр ЛоМ ТУ, моју мајку Ш, на моју
машину Мx, моју недељу Кч, у моју њиву В, за моју пензију ВО, за моју свадбу
Лу, моју свекрву Вн, моју сестру Др, моју сестру Ло, моју старос Ву, на моју стра
ну Се, моју ћерку У, твоју дечицу Ла, за твоју кућу Гл, твоју њиву Лу;
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2. Moа, моом, моу:

а) моа баба ВК Кч Мл Се Су Ш, моа баба МО, моабратичина ВД, моа брига
врстамда
У, мда деца ГлК, моа деца Су, моa жена Ду С, мфа зава Кч, моa зaвa
Гл,

ДД, моа земља Бд, моа кућа К, моа кућа Кч, моа кућа Рб С, мфа кућица Др, моa
мајка А Ба Бд ВОДр Ду Ла Лу МО, моа мати Ло РРД С Ш, моа мис Гл, моа памет
ДД, моa pука А, моа свадба К, моа свекрва А Др С Су, моa céстра Др, мда сестра
Су, моа слава Бд МО, моа снаa Бд, моа сна ВнКо Кч Ш, моастрина Ду, моа тетка
С, мда ћерка Бд Су, моa ћи Кч, моа унука МО, моa фамилија К, твда жена С,

твда кошуља ДД, твда мајка МО Су, твда њива ВО, твда парцела Се, твда се
стра Су, твда срества Р, твда нишка С, твoа кућа Кч,
б) мдом баби МО, моом мајки Бд, моом свекрви Ву, с моом женом Ло, с мо
ом свекрвом В, са мдом ћерком А;
в) мду децу Р, моу кућу А, моу матер Мx, мду сестру Мx, мду славу Бд, моу
ћерку Лг, у твду авлиу Р, твду баба-Раду Мx, за твду децу К, на твду школу С,
прет свду колибу А;
3. Ма/мо, му, мом:

а) ма баба ВВр Мx, ма Биља В, ма браћа Т, ма деца В Р Са Т, ма деца Гр, ма
жена Вр Лг Р, ма зава У Ш, ма Збра П, ма јетрва Ос, ма јетрва У, комшикама В,
ма крава Гр, ма кућа Кр М, ма мајка Вр РТУ, ма мајсторица Мx, ма мати Вр Лг
ЛоМП МxР Са СеT, ма бвца Ос Т, ма родбина Вн, ма Ружа ДД, ма свастика Кр,
ма свекрва В Вн Вр Ла Ли Ос П Ск Су ТУ, ма сестра Ко Ла РУ, ма сестра Мx, ма
сна ГоДД Кр ЛоМ ПРд Са Се СкТУ, ма снаја П, ма старосвaтица У, ма стрина
Лг, ма ташта Лг, ма тетка ЛгУ, ма тужба Т, ма ћерка Вр Ву ДД Ли У, ма ујна Вр,
ма унука Вн Ла Ло Ос Т, ма фамилија Вр.
У неколико севернијих села наше зоне забележили смо и примере с асими
лацијом према првом вокалу групе -oа - о:

мó баба Ш, мо деца Др, можена Р, можена Су, мо крава Др, мо мајка РШ,
мо мати Ш, мо унука Вн Ду, на мо уста С, мо фамилија Др, тво кафа Ду;
б) причала мом баби њена баба Ву, мом деци Ла, и кажемом зави В, мо (м)
мајки У, казали мом матери Вр, и ја кажем мом матери Мx, мом свекрви погино
тај мој свекар Ву, а ја кажем Бранки, мом свекрви Се, мом сестри не рече Мx, ша
рамбм снаји Ли, причала сам и мом снаји Мx, мом ћерки А Бд МО, ја кажем мом
унуки Вр, твом Злати С, сваки свом кући оде С, са мом Весном ДД,

в) у му авлију ДД С, на му аљину Лг, у му грдину ДД, чувам ја му кудељу
још МО, му кућу Вн МО, на му матер викали Вр, она лечила му матер Лг, носи му

мотику Су, у му њиву Т, свакуму парцелу Т, муробу Т, на му свекрву В, ту му се
стру Лa, óно је и обрадовало му ташту Т, за му унуку ДДТ, j...м ја тву Америку P,
и тебе и тву Вуку ДД, а ја ћу ту тву надницу да ти платим У, тву сукну Вр, чим
порасти у своју висину, он има сву вегетацију Гр, у сву кућу Ли;
Након губљења интервокалног ј, новодобијена група оа у једној трећини
пунктова, чешће на северу и западу (в. карту бр. 7), углавном је остајала непроме
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њена. Када се сажимала, то је чешће било у правцу другог вокала. У две трећине
села, углавном у источној половини, јављају се форме типама. Сажимање у прав

цу о нешто је чешће у три западнија пункта Др Ду С, у којима се срећу још форме
без сажимања. Од та два пункта назире се изоглоса која се преко североистичних

пунктова простире до Батовца код Пожаревца, у којем бележимомб баба, мбуну
ка, али и мда мајка. У околним говорима: у Жабарима (Реметић 1989:221), у Био
грачићима (Ивић 1978:152), у Крагујевачкој Лепеници (Вукићевић 1995:97), у
Левчу (Р. Симић 1972:86), у Трстенику (Јовић 1968:59), у Мрчама (Радић
1990:26) углавном су само несажети облици моа, а код Банатских Хера (Ивић

1958:331), у централној Шумадији (Реметић 1985:149), у Ресави (Пецо — Мила
новић 1968:271) ретко се могу чути и форме типа ма.
4.175. У косим падежима мушког и средњег рода такође срећемо несажете
и сажете форме:

а) мојега брата о стрица М, мојега брата МО, а ја питам мојега тога брата
Су, он оће дубије мојега брата У, терали мојега девера Др Са Ш, ко тога мојега
зета Р, мојега комшију ВО, мојега кума P, мојега мужа Ко, мојега муж вршник
Ос, мојега бца брат Ло, мојега бца кућа Ба ДД, унука тога мојега оца пријатеља
Лг, чувај мојега Рајка Рд, мојега сина годиште Ла, слика мојега сина Ос, то мојега
сина Т, мојега стрица кућа Вр Кр, мојега унука син Др, Чеду мојега Бд, овај његов
бтац мојега чоека МО, тога жена, мојега шурака професора ВО, за тога моега Вр,
за мојега сина Т, за мојега Филипа Ла, за мојега чичу Ву, из мојега села ВО, код
мојега девера сам ишла Ос, код мојега деде и код мојег оца Се, код мојега деду Р,
био сам код мојега оца Лг, код мојега сина Са, био ко моега сина Кр, на мојега
Жилу ВО, од мојега девера Вн, од мојега мужа Се, од најмлађега мојега сина Ву,
сас мојега оца Вн, с мојега оца Р, са мојега човека М., дат изјури неки иствојега
Ос, учио је он твојега деду ДД, док немаш својега А, сваки пати от својега МО,
свака држава има својега владара ДД

б) мога Банета В, мога брата жена ВД, мога братића син С, из мога двори
шта Кр, и он зовне мога девера Ск, мога мужа С, мога бца Лу, мога свекра ВУ,

мога свекра отац Ск, мога свекрасандук В, да мога сина гледам Ко, мога сина же
на Ос, мога Чеду Бд, до мога брата С, одмога брата Ко, замога брата АДД, замо
га живота А, за мога старца У, измбга места ВО, код мога бца ВД, код мога стри

ца Лу, с мога сина П, с мога човека У, били Брану твога деду ДД Богати твога
У, као брата свога Др, свога родитеља Ш,
чувај мог Љубишу Рд, мог оца Ба МО, мог оца Ку, мог Радета Мx, мог све
кра В, мог свекра Го, до Бога могУ, за мужа мог П, иза мог сењака Гл, код мог де
вера ГоМx, код мбг оца Гл ММКМП, код мог свекра У, код мог ујака Мx, поред

мог Живорада Мx, с мог бца Су, иствог винограда У, ко твог газде П, о твог сам
стрица добио Би, твог тату Ко, убио свог сина Ла;
У Д и Лсг. сажимање је веома ретко:

в) (Јеси правила костурницу твом човеку?) — Којим Го, мојим брату ћерка
Вн, а ја мојим брату кажем М, кое мојим брату упалио свећу П, а ја кажем мојим

164

Жарко Бошњаковић

брату С, мојим деверу Вн, а ја мојим деди дам дизгине Ло, старијим мојим детету
К, мојим детету Са, мојим зету ДД, мојим куму МП (Ердељановић 1951:94), а ја
Мики мојим кажем Се, сестра мојим мужу ВД, мојим мужу Ву Мx Ос, она је била

мојим мужу стрина С, причо мојим мужу У, моим бшу Вн Го, да мојим оцу објаву
Лг, каже мојим оцу В, нареди мојим оцу Бд, казала сам мојим пријатељу С, тим
мдим свекру А, мојим свекру У, мојим сину Др Ла Мx, ја са(м) мојим сину дала
подушину Ло, мојим стрицу Лг, тим мојим ујаку запали дреш Ку,мојим ујаку Мx,
и тим мојим унуку Вн, дам мојим унучету Се, рођен брат о тетке мојим чичи Ву, а
ја мојим чичи нисам мећала Ву, а мојим човеку то додијало ДД, направи једним
мојим шуракy ВО, твојим бцу ДД, кажи твојим оцу Лг,
у мојим животу ВД, ја шта знам, ја само мојим животу испричала Мx, у мојим

крају А, по мојим старим обичају Кр, на мојим тавану Др, по твојим шаблону Ли;
мојем брату Вн, мојем деверу Су, мојем оцу Р;
г) мом сину Ла Ш;
4.176. За присвојне заменице трећег лица ваља рећи следеће:
1. Поред уобичајених облика заменице његову три пункта смо забележили
и форму нигов: кад га видо тај нигов тас Са, два ектара земње нигде Ла, тим нигд
вим сину друг Вн, нигдви Ла; уп. и нин је бтац Ба.
2. На целом испитиваном простору јавља се заменица њен, -a, -o, али се са
мо у два пункта срећу и К-Р аналошки облици према личној заменици њој + ан
bн (Јовић 1968:125):

а) њен брат Т, њен веш В, за њен грош Мx, њен деда Лу, дај ти њом њен део
C, за њен коматић ДД, њен момак У, њен муж Ба Ли СеT, њен отац ВВО Вy Гл,
öтац њен Лу, њен бтац Ли Мx, њен сат Др, њен свекар Ву, њен син МОМx C, њен
стан Лг, њен стриц С, њен чоек Ло Мx Са У,
њеног мужа Вн, њеног сина ВУ, она воли њеног сина Ос, за њеног живота
Кр, код њеног бца ЛоМx, код њеног оца В, с њеног дечка Ло, с њенога момка Се;
са њеним братом Са, за њеним мужом Ву, са њеним стрицом С,
њена баба Ву Т, њена браћа Вр, врата њена Ск, њена деца Др, сва имовина
њена у моји шака Лг, ово је њена кафана Мx, кућа њена МО, њена мајка МО Ск,
њена мати Т Ш, кад је њена недеља Ло, њена родбина Р, свекрва њена Бд, њена
свекрва Кр, њена сестра ЛоМ, њена стока Лу, њена ћерка МО, њена фамилија Т;
петектара њене земље ДД, код њене куће Др ТШ, шта је њене робе Ла, код
њене ћерке Мx, од њене свекрве Ск, а то су њене А, за њене године В, њене друга
pице МО, њене паре Лу, ћери њене А;
то њеној ћерки Ос Са;
изгуби њену главу С, њену јетрву Ск, од њену крв Р, има њену кућу Се, њену
матер ЛоМ, ту њену њиву ВО, њену свекрву МК, њену славу Вр, њену собу Бд,
њену ћерку У,
под њеном дициплином Би,
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то је било њено Лу, њено дете Вн Др Ла МО, дете њено Лу, и њено и његово
имање П, њено јагње МxУ, на њено место ГоДД Р, да пере сирење њено С,
њени таминераду Гл, код њени ДД ПУ, на њени груди Вн, и њени два дете
та МО, покупимо њени мигавци Се, има њени два сина Ш, њени синови АМ, њени
стричеви Т, њени унучићи Ск,
б) њбан син Вн, њбнем стрицу Вн, она слаже ови њбни Вн, њбна сна Су, ово
је син њбн Су.
Видимо да су сви облици употребљени без сонантај, а у овом последњем,
који је у Нег, а се изгубило аналогијом према косим падежима (Јовић 1968:126),
додали бисмо и према Н. ср. и ж. р. нојан : нојнога, нојно, нојна.
Ова заменица је везана за П-Т, К-Р и С-В дијалекат (Ивић 1994:217-218).
Не тежећи исцрпном прегледу стања у свим говорима, можемо приметити
да К-Р говоре карактерише шаренило облика за заменицу 3. л. ж. р. Тако је нпр.: у
Трстенику; њојан, њојни, њон, њојзин, њен (Јовић 1968: 125—126), у Левчу; њојн,
њојни, њојан, њојзин, њозин, њена, њејзин, њезин, њозин (Р. Симић 1972.354), у
Крагујевачкој Лепеници и Ресави: њен, њојзин, њојан, њезин (Вукићевић
1995:168 и Пецо — Милановић 1968: 336), у Доњој Мутници: њојан, њојзин (Ра

кић 1990:94). У Батовцу углавном срећемо облике њон, њен и ређе њозин: њбна
мати, њбну врсту, то је њбног оца имање, њеног оца, њену мајку, њену врсту, у ње
не године, њене другарице, њбзи (мој материјал). Нашу зону, као и нпр. говоре
централне Шумадије (Реметић 1985:283), Драгачева (Ђукановић 1995:143) и Ба
ната (Ивић ... 1997:128), карактерише скоро доследна употреба форме њен.
За истицање посесивности само у једном примеру забележили смо реду

пликацију финалног слога: а баба мен метула све њенини дукати Мx.
3. Посесивни облик њин изведен је из Гсг, личне заменице њих. Нен губље
њем полугласа у слабом положају и консонанта -х- Ареал ове заменице одредили
су проф. Ивић (1994:218–219) и проф. Реметић (1985:284). Наша зона се уклапа у

тај веома простран ареал који се протеже од Шар Планине до Сегедина (Ивић
н.д.). Овоме можемо додати и говоре Крагујевачке Лепенице (Вукићевић

1995:168), говор села Жабара у Шумадији (Реметић 1986:512,526, на њину воде
ницу и њину кућу), Драгачева (Ђукановић 1995:143), Доње Мутнице (Ракић
1990:95), Батовца: њин војник, њина мода, њина сорта, њине жене (мој матери
јал). Следе забележени примери:

у онај њин вецеУ, њин витло ВО, њин дан Вн, њин живот Ск, њин језик Гл,
њин комшија У, ован њин Ос, њин отац Ку, тај њин парадеда Ос, њин посо Р, њин
преседник ВО, њин провод Т, толмач њин Бд, њин цар ВО, за њиног унука Су, по
њиним Ли, у њиним атару Т, све покупише Срби, све однели њиним кућама Бд,
Немци су ишли њиним путом ДД, њина баба ДДСк Су, њина војска Би, њина гар
да Бд, њина деца М, тањина љубав А, њина општина Вр, њина родбина Лг, свекр

вањина Би, њина фамилија Лу; њина врата Ло, њина кола Ку Лa, њина одела Ву,
њина посла Го, у њину бараку Ку, у њину војску Ку, и бни имау њину децу ДД,
имау ми деца њину децу Са, а нему у њину државу ДД, у њину кујну Ко, кућу њину
Кр, њину малу Др, њину матер Ло, пред њину продавницу Мx, деца полежу таму
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њину собу С, у њинутериторију Бд, достане њино Кр МК, па нек узне шта је њино
С, оно се њино глоби У, онојело њино не волим Т, њино печење Т, дукати њини В,
њини људи С, њини мртви Вн, њини мужеви Др, добили њини станови ДД, то су
њини стари Ву, то су њини ствари Р, код њини кућа ВО, од њини млађи Мx, душе
њине МО, њине жене Р, њине игре Вн, њине куће М, њине ливаде А, њине муле
Ло, њине парцеле Ли, слике њине А, у њине ствари Би, њине ћерке Вн, у њине цр
кве П Су, њине шљиве Кр.
У једном пункту (Кр) забележили смо и попридевљен облик ове присвојне

заменице њински: и сретнем групу Немаца у неки њива, бни ништа: добро јутро
њински ... њински онако.

4.177. Поред заменице свој. -а, -е, с истим значењем употребљавају се и
остале присвојне заменице:

а) сам свој газда А, сад сам сама свој газда Мх, сваки има свој гај А, а знам

како је тешко кати умре свој друг Вн, па ја волим, каже, своју земљу и свој народ
ВО, од њега се оторусимо и гледамо свој посо Би, сваки свој посао зна Гл, сваки
свој посо има ДД, сваки има свој посо Се, сваки за свој посо има да одговара Др,
то је остало код нас да радимо сваки свој посо Т, сваки човек има свој правац С,
пишу како там добро живу, свако свој стан, добили њини станови ДД, и сваки

знао свој танур и своју кашику А, свако има свој ћуд Лу;
свака воли својега родитеља М.,
све прође својим временом МО, све то мора да дође својим реду У;

једна умре своји седамнајс година А, родила педеца у своји шеснајзгодина
А, кат сам био своји двадесет година Бд, ја сам имо своји преко триесгодина Би,
свак својом кући К, нека своју фамилију врће назад својој кући Лг, ајд иде
мо сваки својој кући Лг, и посе свако је у својој кући Ку,
имали смо своју апсану ДД, угрејеш воду и опереш своју главу С, и сваки

одвео прет свду колибу А, има своју кућу, два детета Ла, узимајте сваки своју пар
целу Ло, свако своју плату Гл, свак имао своју попашу добру, чаири своји, шуме
Би, сваки своу професију да ради К, сваки (играч) има своју рупу Ли, има своју со
бу Би, стриц имао своју собу В, треба свако свду собу да има Ву, имам све у кућу
своју Се, а зими сваки у своју собу Ку,
сама о своје воље МО, јелти кад изиђеш и своје куће Гл, нигде нисам могла
д идем, синко, да мрднем от куће свде Ла, тешко је бре своје мајке Ш, стигли смо
сви на своје ноге П, за своје потребе С, сваки тера своје коње, сонице Бд, сваким
своје МП, сваки своје држи Ли, свако село има нешто свде МК, дузне неко пот
своје Кр, и свак своје нек узне С, сваки своје Ск, мету своје живинче МО, сваки на
своје место Би С, свако на своје место Гл, него да га (дете) носим на свде место у
гробље Вр, он је човек на своје место ДД, ја на свде место одлазим Р, да прелегну
на своје место (руке на мртвацу) Ск, сваки своје презиме У, како може своје чедо
да га баци у бунар ДД, треба газда да се постави пада рукуе као са своје имање та
ко и са своје село Се; све на своја места ДД,
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б) лепо сам провела мој век Вн, све сам у мојим животу радила ВД, имао
сам ја моју браћу о стричева ВО, ја терам моје (у ношњи)Т, ја ћу да чувам моји си
нови Са, и да идем на моје ноге МО;
седи ко твоје куће па шта те снађе Гл, ти у твоју њиву, она у његову и у чију
било Лг, немојти мое ноге да переш, пери твде и твојима децама Ло, реко, Радо,
одморити твоје ноге М, не дај ти твоје парениким Лу, Луле, слушај твоју мајку
B, ти имаш твоју дечицу Ла;
и онај пливо и тео да судави, овај резико његов живот па пливај до њега Се,
и он има његов посо Ву, прва рупа која му е најближа, он убаци његов штап Ли,
поп гледа његова посла ВО, служио и братову војску и његову Бд, да иде да швер
ца са његову државу ДД, и дам тим да однесе на његову колибу Ло, он седи у њего
ву кућу, ја у моју Вн, кад упита Милан Живковић дије нана, за његову мајку С, он
плаћа тезгу, знаш, увек његову има, кад отидне там мете његову робу Ла, он оће на
његдву страну Вр, он је узо његову ћерку С, ко има једнога коња, он упрего, мето
он његову фамилију Бд, и он спаси његову фамилиу Ос, не да он његово Лу, већ је
пасуљ прешо, нисам ишла у њиве, али он је завршио његово Са, он све зашипио
његово М, он све метуо ту његово М, она удавио његово дете, бна удавила њено
дете и да се узму ДД, он човекоће дузне његово МО, има калупи његови П,
има ћерку, али ћерка за њен грош, она за њен Мx, она воли њеног сина Ос,
млада ако не изиђе с њенога момка, она изиђе са другарице Се, и бна украде и ме
те крадом од њене свекрве Ск, види и она за њене године, ал не може рукама В,
кад она није спремила њеној ћерки Са, и она лепо изгуби њену главу С, и право на
њено место Р,
и бни имау њину децу ДД, имау ми деца њину децу Са, Немци су ишли њи
ним путом ДД, а нему у њину државу ДД, деца полежу таму њину собу С, добили
њини станови ДД, све покупише Срби, све однели њиним кућама Бд.
Показне заменице

4.178. У вези с показним заменицама треба обратити пажњу:
1. На Нсг. м. р. у којем се срећу облици с партикулом -ј (овај, тај, онај) и без
ње (ова, та, она):

a) овај Бд, овај Гл Го, овај балон У, овај Влајко Т, овај кук ДД, овај мој бра
Су, овај поп Ос, овај мој сестрић Pд, овај старији син М, овај мој тас Би, овај унук
ВО, овај човек Ли,
у тај Банат У, тај барјак Вн, тај Брана Кр, тај брат Ву Го ТУ, тај бунар
Су, тај вр ВО, тај вршњик Ш, тај газда Вр, тај гос ДД, тај далакТ, тај дан Ли,
тај деда Гл, тај дрен Се, тај дут С, тај зет Ву Лу, тај каишић А, тај камен Ко,

тај канал Ло, тај кантар У, тај кафеџија Т, тај леба СуУ Ш, тај муж ми П, тај
народ Ло, тај обичај АБд, тај пасуљ Гл, тај пепо Гл С, тај рат ДД Ш, тај саков
ДД, тај син Бд Кр Ла М, тај сир КоМО, тај ми стриц Гр, тај тас ВО Лу, у тај
чабрић А, тај џак ВД Се;

Жарко Бошњаковић

168

онај ледени снег Бд, онај акт М, онај влат В, онај вршњик У, онај жар Бд,
онај кајмак Се, онај каплар Р, онај кицељак Гр, онај клас ВО, днај леба Ко, онај
лисУ, лонац онај земљани Ба, онај народ ВВн, онај обичај Мx, онај пањ Р, онај
пасуљ Гр, онај пепо Гл МК, онај поздер МxТ, онај превез Мx, онај рат Гл, онај са
џак Су, онај ћош Вн, онај шофер Вр, онај штапић ВД:
б) ова она, ова онај нема ништа С, ова багрeн Лу, ова мој брат Би Др Мx, ова
вињак Т, ова мој девер Лу, ова комунизам Ло, ова твој кум Лу, ова наилон С, ова
народ КМ Мx Са, ова начин Р, ова пашканат Мх, ова плац В., мал на ова пут, мал на

она ВД, ова рак Гр, кат се мој синоделио ова Го, у ова сокакТ, ова мојунук Кр М.,
на та авион С, у та амбар Т, та банкут Ос, та бетон Гр, та мој брат Ли Лу,

та бубрег М, та дан Ос, та мој деда Вн, та докуменат Т, та Драгољуб Ос, та
Живко Кр, та мој зет Ск, та кош Кр, та крај Кр, ти у та крај, ти у тај Лу, та кук
ДД, та леба ВО Ли, та лука Мx, у та ма Ло, та мамак Т, та Мића ДД, та муж
Гр, та наводаџија С, та народ Мx, та мој посинак Вн, та пепо Ск, та плац Ли
МО, та посао Лу, на та празник Кр, та пут Кр, та путић Са, за та рат Вн, та ред
Гл, та рукопис ДД, та и та доноту и ту ствар Кр, та мој свекар Ос P, та ми син
С, та мој синовац ВО, та сира Ш, та слог С, та споменик Са, ту та стан и та
број Лг, та мој стриц Го, та ми стриц Ли, та тањир Ло, та мој тас ВОТ, та мој
унук Вн Ос, та мој унук Ли, та ми унук Кр, та Фердинанд Т, та чоекТ, у та џак
С Ба Ли С, у та шанац ДД
она нема оно, она нема оно С, бас она велики Мх, она бокур Го, она буру
мак А, она вршњик Мх, она газда А, она гредељ Лу, она дим Др, она келер Лг, она
кочањ К, она кртиш Мх, она пепо Го, она сточни пијац Мx, она поздер Ба, она
преводиоцТ, на она свет Ос, она снег ДД, она сир Ск, она сок Го, данас она Ћири
ло С, она чаршов Мx, она џак Т, она шешир Ло, она шорц Ли.
У Лг једном смо забележили и пример мо отац каже Ло.
Горе наведеним особинама наши говори се приближавају К-Р: Трстеник
(Јовић 1968:123), Ресава (Пецо — Милановић 1968:336), Крагујевачка Лепеница

(Вукићевић 1995:166-167), Левач (Симић 1972:104—106), Доња Мутница (Ракић
1990:95) итд.
2. На ретко јављање аналошког о- код заменице тај:

отај може да не ради Др, мој отај очувТ, ота вода М, отим сину нисам
праила свадбу Ос, тако ко отб Су, а тако и отб М; под ота багрeн Лу, од отп на
ши Бд,

завршава се са тим Бд, да (с) с тим грееш Кр, с тим мојим братом Ло, с
тим дететом Мx, са тим плавим камено МК, са том влашћу ДД, са том водом
А, са том женом ДД, са том његовом ћерком Кр.
На основу наведених примера видимо да ови облици нису везани само за
-

синтагме с предлозима, како је то у војвођанским говорима (Реметић 1985:284;
Ивић ... 1997:129-130).

3. На губљење иницијалног о- иза предлога који се завршава на вокал:
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у ва млади народ Вр, за ву моју јетрву Су, јели смо у ви чанци и у во Вр, али
и јо, не ваља во Са;
у ну воду Вр, у ну лозу Вр, у не фотеље Лг, у ни крчагу ВО.
У једном примеру имамо редупликацију финалног слога или партикулу-на
у показној заменица она: бнана плекара кат се згрува озгор Ло.
Каквоћне заменице
4.179. Каквоћне заменице какав, овакав, шакав, онакав, никакав, свакакав

обичније су без в и гласе каки; оваки, таки, онаки, никаки, свакаки. Такође ваља
напоменути да су примери без иницијалног о- (ваки, наки) веома ретки.
1. Каки, кака, како:

каки да се не сећам А, каки виле ВО, каки, и ја сам чувар чоек ВО, разговара
он каки М, а пре, било је то, ма каки Мx, и јбо, каки Мx, и каки, деца су била бедна
пре Ос, ма каки то истина П, каки да каш ти нећеш Ск, каки, ди имало Т, каки цр

ни зејтин Гр, каки црни конбај Гл, каки то црни притисак ДДУ, ма каки венац А,
каки доктор ДД, каки занат Се, каки квасац Т, нисам знао за лекара, каки лекар
Би, не питај, каки лекар ВО, каки намештај Др, ма каки петак Са, каки прашак Ск,
и то каки сир Бд, а знаш каки сира Ло, каки Тито био ДД, ма каки унук (да помог

не) Лу, и то каки учитељ ВО, па каки је таки је А, јел знаш ти каки је он Лу, шта
знаш какије куј Мx, y, какије брезобразан ВД, па да си газда не знам каки С, каки
ћеш ти домаћин да будеш-па каки будем С, кад је каки колач РД, каки си леп Бд,
да виш каки леп леба умесу Бд, у, какт је леп Бд, каки је лепУ, каки је био леп мо
мак Са, ја нисам био богзна каки момак Лг, каки је нарот А, каки е обичај Ву,
ишла да видим каки ми пасуљ С, знам каки је примM, ел видите какт сам радник
Бд, не знам каки то светак био Са, какије твој син Ла, каки ми је био синтај, ма ка
ки МО, каки је то слук имао Лу, а какт је то чоек био Бд, каки је та њен човек Лг,

какије чувен У, каки су били Бд Гл, ето каки су били Дражини Вр, де знам каки су
Кр, каки колачи Ш, каки су лепи пилићи, они црвени ДД, а она води два мали, ка
ки лепи Ла, каки људи има ДД, каки момци Ск, нек види каки су обичаји Мх, ја не

знам мојим бшу очи каки су Мx, па ти да видиш каки су били Вн, каки радови има
Ла, ал да знаш све каки случајеви има Мx, још каки су паметни М, каки су били
страшни Су;

и то знаш от каког дрвета А, каким добром Лг, Чедо, каким ти добром С, у
каким је стању Ли, с каким си таки си Ли,

море, кака бабица Т, ма кака бблница ВД, дикуј, кака ватра, каки бакрачи
Вн, ма кака клупа Т, нема, какалитија М, море кака млада У, кака петка, каки ба
крачи ВО, кака свађост Вн, кака сланина Гл, ма кака телевизија Мx, ма кака шко
ла Бд, виткака баба Вн, можда има нека биљка, сад кака биљка има дија знам Ос,
кака градина МО, изишла нека звер, а кака звер Ск, виш кака кућа Бд, па кака ле
па Т, кака ливада лепа М, гледај кака ракија Лг, и оће да ме види кака сам ја В,
вишти кака сам ја МП, он је њу знао кака је она Лу, а знаш кака је Се, кака је била
Ш., кака је беда П, кака је бољка и ми не знамо МО, кака ће веза да буде Ск, кака
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мије вера, то незна нико Лу, ко зна кака би то писмена глава била Лу, видиш кака
је ова девојка Ла, какати била коса Су, не знам кака ето мајка В, знаш кака је ма
ти ВД, кака је ношња била Кр, а кака је код вас ношња С, кака је пресуда ВО, ви
ди кака је скупоћа М, кака је лепа Гл, кака лепа била млада Са, јаје гледам кака је
шашава М; кака су времена била Гр,
па виш на какује буку Р, и имају каку лепу кућу А, каку оће кућу Бд, да вите

каку он кућу направио ВО, а каку лепоту оставио Бд, каку сам ракиу угрејо Лг, еј,
каку си снау довео Вн,

каке наочаре Го, каке паре С, каке има старе жене Вн,ја знам каке су кое Лг,
ви незнате каке су муке биле Др, каке су ти прљаве ноге Бд, виш каке ми очи ДД
заклали две свиње, каке грдне Т, искаке куће Кр,
како месо, синко Ла, како светло, лампу Ск, да л има како дете А, ел има ту

како дериште ВД, узнеш како оћеш месо Т, ди год видим како цвеће лепо, ја до
носим ВД:
2. (О)ваки, таки, (о)наки:

а) онај леба оваки Ко, има један лопар оваки С, један пањ оваки С, оваки је
попић (дечија игра) С., а оваки стомак Ву, па они оваки Ла, оваки Гр, бићеду и они
оваки Ла, оваки бавани Вн, све оваки корени М, оваки образи црвени Ву,
али: онда није ваки веш био С, на ваки дан Вн, јел виш како се стреви ваки
случај, наки случај У; у нашим селу вака кућа нема Бд,
и она пуста гибаница овака Ко, кат си овака била Лг, а то ка сам била овака
мала М., сланина овака Лу, на оваку производњу Се;
имали оваке калупе Ос, то су биле оваке крушке Ла, оваке дебеле Мx, оваке
свеће беле Мx;

б) ја сам таки Лг, нећу, мамо, ја таки да бидем М, такт је био Гл, таки ми
је глас А, таки је био доживљај Ку, живот је таки пролетерски М, така је закон
био Ли, така је леп као ти С, таки леп младожења У, нема така локал ВО, a Mö

ма није био така С, таки народ МО, таки је сад народ П, таки је обичај био Вн
Др, таки је обичај код нас Мх, таки ни обичај Вн, такију посо Вн, таки ни посо
сељачки Ск, он таки то посо има Т, такт син В, таки слук имо Лу, таки терен
Ли, то је таки чоек био Лу; таки колачи Ш, таки људи Су, таки су људи прима
ни Т, обичаји су така ВД, донела сам осам такт Ш, таки смо били сви Бд,
то је Бог дао такога С, и по таким животом Вр,
така је била В, а ја знам да је она така Лг, така ми баба, каже, није дошла
до сад Вн, така браћа била гадна Вн, да л има још нека вода така у целим селу
Ву, така година наишла М, а друга можда би била така Лу, така лепа Са, имо

сам Омегу исто така ВО, остајеш така Гр, така се потревила М, рођена така
Лу, така руда Кр, така је то служба Мх, така ти судбина Мx, така му судбина
Са, така била уредба Ву, така и така ствар Кр, така кућа Бд,
таку кућу Бд, како то д има таку пензију Ос, таку и таку причу ДД
ја би таке вешо Кр, таке јетрве Су, судбине су таке Ли, он је имао мишиће
таке Ло, срамота да таке људе осудите Ло,
да и он има тако дете У, е, тако је пре играње било Мx;
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в) то није смело једно другом да каже ни лажеш ни оваки си ни онаки си Гр,
скаким си онаким си МП, и пре деца имала нека овака и онака Вр, али: наки слу
чај У;
3. Никаки, свакаки:

а) а тебне може д опере никаки Дунав ни Морава Гр, саде, неки нов кукуруз,
ситан корен, није никаки, ситно зрно М, јел није убијен Немац никаки у нашим кра
ју Ли, ја нисам био никаки официр Т, ја нисам никаки политичар Бд, никаки пос Др,
нема проблем опште никакu P, још нема никаки рад Ву, никаки рад Ко, никаки рат
није добар Ба, па и сира никаки није Ко, а никаки нису Вн, нису никаки борци Р, ди
нара нисмо никаки добили за неки помоћ У, није било никаки отрова Ск,
немамо никаке проблеме Мx, нема никаке управе међу нама Кр, уп. и ја не
правим нике колаче Ск,
никака се болесније појављивала Се, нема ту веридба никака Р, није та ни
кака домаћица Ск, никака радос није била Ос, није разлика никака Мx, никака
фудбал Ву,
никаку вајду Го, никаку зиму А, никаку љубав Мx, немам гор ману никаку
Вн, ја немам никаку намеру против вас ВО, нисам имала никаку радос Ос, немам
ја никаку крупну стоку Ос, немам никаку стоку Су, немамо школу никаку Са, ни
каку шмеку Се, никаку штету К;
ма нисам никако весеље препала Мx, није никако зло радио Бд, никако пиће
ВО, па месо никако друго Ла.
У синтагми с предлозима негација се не раздваја од заменице:

није могло друкше на никаки начин Ск, недам ти шињер за никаке паре Ли,
за никаке паре Р, у никаку партију М,
б) па има свакаки (птица) Ш, на две жице, сваки боја А.
4. Једино у облицима какав, такав, никакав забележили смо в.

а) контролише се какав је квалитет МК, и то какав је виноград био Рд, Драга
прича какви је он био војник Бд, какви су ово гости Ск, да виш каква је то ракија
Лг, а ја какву кицељу сам лепу дала мојој Славици Ск, какву ће он улогу да изигра
Ку, не знам какво има Ш,
б) наш обичај је био такав Бд, такав је тај рат био Ба, као такав ДД, ја сам
такав човек ВО, ти си и заслужио ка си такав био ВО, чабрићи имало такви МК,
колико има њи такви Ву Мх, ја сам таква МП, каква сам таква сам МП, таква
кола У, има и такве Мx;

в) никакав живот П, никакав трошак Бд.
Према облицима овај и онај добили смо отај, а сада имамо обрнут процес
према каки и таки јавило се ваки и наки. Ми верујемо да су аналошки процеси
били пресуднији од фонетских уп. Реметић 1985:286. На истом месту, у напоме
ни 828, наведен је и ареал јављања каквоћних заменица без форманта -в(-). Ови

облици су типични за Ш-В, С-В и К-Р говоре. У другој студији (Ивић ...
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1997:131—132) указано је наговоре у којима је форма какав чешћа од оваки, таки,
он (1k11.

У значењу „свакакав“, као нпр. и у говорима Баната (Ивић ... 1997:132), ја

вља се заменица свакојак, -a, -o: мед има и ливадски и од багрена, од свакојака
(цвета) Ву, свакојака бољка Се, свакојака воћка Т, свакојака јела С, свакојаку
(боју сукње је имала) Т, па било је прича, свакојаке Вр, има луде свакојаке М.
Количинске заменице

4.180. У нашој грађи мало је засведочено примера количинских заменица у
односу на број прилога (в. т. 5.45) с истим формантима (к, в, т, н):
1. У следећим примерима не долази до синкопе, будући даје вокал и под ак
ЦентоМ:

а) колики је велик Ло, колика је зграда ДД,
б) само тежак оволики живот Вн, а неки ћурани оволики велики Ла, оволики
зној В, оволики колач Ло, оволики леба Мx, узели ножеви оволики П, него правили
се велики оџаци, оволики Т, оволики дебели растови Вн, чаброви оволики са сира Р,
све оволике слике велике ВД, оволике М, оволика велика порасти (рженица) Мx,
оволика трава Се, оволику воду Т, оволикурњагу Р; оволико месо и сланина У,
в) тако толики велик, али овако крив (срп) Ли, у толики народ Т, тако то
лики округо К, а сандуци све толика и тако широки К, толики комат леба ДД,
толики народ Ла, толики сноп А, толики данови В, толике Лг, да биде толика
Ву, толика деца В, и помрли толика деца Мx, крмача толика Ш, толика ета
шљива крупна Се; и то ти је толико следовање Т,
Забележили смо и неколико примера с деминутивним суфиксима:

-ички: а био сам мали дечак толички Бд, један му толички (унук) С, а каши
че мало, нема га толичко Се;

-(и)цки: толцко жито А;
-ицно: и то није смело ни толицно парче се баци Т.
2. Примери са синкопом су ређи од оних без ње:

а) колки су били ножеви П, колка је трава Се, колко ти је жито ДД
б) албио оволки широк Р, оволки Су, сад има оволке цигле поред комшије Ос,
в) толка деца А, толку ширину држиш А;
г) онолки људи Р.
3. Само су два примера с аферезом:
све батаци волики поковани У, па волику гомилу дара Бд.
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Остале придевске заменице
Заменица сав

4.181. Иако разне облике ове заменице потискује форма све, ипак су забеле
Жени и примери сва три рода и више падежних наставака:

Ова заменица се јавља с метатезираним формама: сав У.
Облике без метатезе срећемо у прилогу ваздан: вaздан Ли У, ваздан коешта
ВД, па ваздан којешта ВО, ваздан копаники га не дира (јер је обукао женско оде
ло и Немци га нису дирали) Гл.
У овом последњем примеру, на основу контекста, можемо претпоставити

да је овде сачувано првобитно значење заменице вњск „цео дан“ али и прилошко
„стално“.

У Гсг. у нашем говору бележимо само свег (а), а у Левчу (Р. Симић
1972:363) у Г и Асг. среће се још и облик свог(а). У Банату (Ивић ... 1997:133) је
наставак -ог везан само за Асг.

свега и свачега Бд Гл Лу МП Мх, свега и свачега У, свег и свачега Ла, два
учитеља свега били у школи Гл, свега смо избацили око једно шезграната Ло, сад
свега Мх, свега ми С, свега ми на свету У, свега имало У,

он поручио да му сва деца дођу В,
за сву децу А;
сви А Бд ВД Ла, ми сви седнемо В, сви путују Гл, сви троје Бд, стоимо сви
четворо Ло, то су били сви газде С, сви тројица нису шећер јели Вн, сви три дана
Вн, сви три дана на Тројицу иде киша Го, сви три плека Др, ја сам изаткала сви три
ћилима Са, у сви четири разреда Ба, да не овлаже сви четири (снопа) Гр, и сви че
тири батаљона Ло, сви четири топа Ло, кадје њена недеља, сви деца радују се Ло,
да спрема за сви Ло,
остави ја послужбвник и све госте У, у шес недеља родиле се нас све три
МО, све те гуске Мx, скинули све кости Т, кад имаш буђелар, гледаш на све очи, а
кад немаш, ти сагнеш главу С, а имање велико, а њиве све далеко Го.
У Гпл. поред -и(x) среће се и -ију:

ја дам сви седам К, и нас разуда сви пет П,
ја сам учила от свију најбоље школу В.
У нашој зони у Д и Ипл. м. и ср. р. јавља се само наставак -има, а у Левчу (Р.
Симић 1972:362-3) нпр. и -ема, који је знатно чешћи:

посе сечем свима по парче А, свима редом ВД, свима трбјима ВД, свима Вн,
помаже свима Ло, свима поједну кошуљу Ло, пред свима В, са свима МП, здрави
се са свима гостима Ла, са свима Ли.
Код облика ж. р. cрећемо наставак -ем(a):

и свема ћеркама дао и дукати и синовицама Рд, свем трима (кћерима) по
триесари Ос.
Слично стање ималевачки говор (Р. Симић 1972:363), у којем придевске за
менице ж. р. у ДИ(Л)пл. имају наставак -ема, док је -има необичан.
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НcГ. ср. р. све употребљава се:

1. самостално: сеју све А, имали смо све на свету В, не могу све да се сетим
ВО, сад је други народ, друго све Гл, све кошта, све треба да се купи Гр, све разву
ко Ла, кати стоји кот прозора, све што ми разговарамо, све чуе Лу, па све има своe
Лу, све се ради МК, све то ураду МП, све временом бива МО, ти то све боље знаш
Мх, све затровано П, а није све нико одједном научио С, и све било добро Са, ку
пио је све, материјал што треба Мх, имали смо и разбој и нити и све шта треба уз
разбојУ, угодио тамбна њему све што треба ДД, све шта треба једним живим чo
веку, све имам Су;
2. атрибутски: Живане, ти ниси поручио жито све С, и наша војска попали
све село Р, а цвеће, све живо цвеће (има) Мx.
Процес потискивања старог меког наставка -е иза -в и овдеје забележен:

за сво време Т, задовољсто сво Се, сво то имање Бд.
Будући да многи истраживачи нису обраћали пажњу на ову појаву, њен
ареал је сада веома тешко одредити. Она је присутна у говорима Баната (Ивић ...
1997:133), Биограчића (Ивић 1978:163), Груже (Стевовић 1969:471–472), Левча
(Р. Симић 1972:363), Колубаре (Б. Николић 1969:48).
3. уместо осталих облика:

(сав) баца, наш забран, реко, почистили све Бд, па ми једампут из љуљке
пао сирома све се разбио Кр, јој, баба, све сам се исполомио Су;
(свега); от све се пекла ракија Ву,
(свог): кад оно тај саков прострeткот крстаче и свега појеле бубе ДД, и они
га срели у путу, све га покршили ДД, тешко њему, све га окупају Ку;
(сва); и ја се све укочим Го, упалили тога кућу, све изгорела С, овод, ова
смедеревска црква била све избушена У, све се озноји и паде (кобила) Ш, све име
на знам (од љубавница) Лг,

(сву): кат су избацили ту све муницију, каже ВО, али имо све документациу
ВО, ма све ме пресекла вода Го, али све са(м) му дала подушину по реду Ло, ка до
ђем све ћу да те избушим Ло,

(сви) бабо, јелима бвде лопова, нема, каже, синко, све отишли у милицију
ДД, синови његови у Немачко све М,

(свима): тамо давали објаве и онима све што су били преко дванајзгодина Лг,
(ништа): па ето ти не ваља све М.
У пoнeком од наведених примера осећа се и прилошко значење облика све.

4. у Исг. и пл. баш сам посејала са све онако (коштицу кајсије) Ос, она леже

са све ону аљину Лг, ја ти паднем са све бициклу Мх, ја сам бегала са све дете ма
ло Вр, ондак се извали са све оне жиле, са све оно Се, гајили смо све, мучили смо
се са све РД, радила сами са коњима, и са кравама, и са плугом и са све С, узели ми
кокошку са све јаи Са, све ни ту узну са све казан Лг, тако смо побегли са све ко
ла, са све стоку Ш, са све кофу дам сир Су, Немац искочио са све одело Се, главу
са све рогови Лу, са све џак МК, корен са све шашом П.
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Наведене примере издвојили смо у посебну групу, будући да се у неким го
ворима (Реметић 1985:286-7) заменица све, у функцији осталих облика оба броја
и сва три рода, јавља само у инструменталу.
Нарочито у облику све долази до губљења -6-:

се се заврши Бд, се је подаво, се му поузели Ла, па сам се је ја слушала М,
почо да чисти се метлом С, па здраво се било ко челикТ, па слађе дајеш неголи се
Т, се се с поњаве покривало У; уп. и да поделимо са Ла.
Заменица сам

4.182. Ова заменица јавља се самостално, али и уз друге именичке речи чи
ме се потенцира њихово значење:

а) ништа нисам мого сам дучиним С, некад праву сами некад јок Го, па на
шарау сами М, нечије краве идеду лепо саме, а нечије не С,
б) Бог сам нека гледа Лу, по образу самом Бд, моа мајка остала сам једна са
ма, а две ћерке удала Бд,
Њен придевски карактер огледа се и у јављању форманта одређеног вида
м. р. -и:

в) сами Бог да зна Мx, баш пред сами рат Ск, сами шећер М.
Заменица сваки

4.183. Поред именичке (в. т.4.134.) забележили смо и придевску употребу
Ове Замени Це:

забодеш у сваки ваљак М, сваки гај има надимак А, сваки смо динар купили
и штедели У, да је био сваки други, он бизино и ништа Лу, сваки пос Бд, сваки пос
ми постимо Ск, сваки спрат има степенице своје У, имау по један шиљак на сваки
два метра А, на сваки три месеца Ли, па сам ишла на контролу сваки три месеца
Мx; а имао је на сваки десет прстију девојку С,
сваким детету А, и да се сваким детету коцка шећера Вр,
свака држава има својега владара ДД, свака свила свако зрно рани (на кли
пу кукуруза) К, свака фамилија има свој гај А;
У следећим примерима могли бисмо помислити да имамо плеонастичку
употребу облика свако уз прилоге недељно и месечно и да су ове конструкције на

стале угледањем на синтагме сваке недеље, сваког месеца; сваку недељу, сваки
месец. Међутим, ови облици су могли настати и угледањем на прилог свакоднев
но или придев свакогодишњи (РМС) и тада би их требало писати састављено
(свакомесечно, сваконедељно) као адвербе.

свако недељно (сваконедељно свака жена има своју карличицу С, свако не
дељно (сваконедељно мора да пере сирење њено С, свако месечно (свакомесечно
се коти она Се, по колико кила меса смо давали свако месечно I свакомесечно У,
јел ја идем на очно често свако месечно ( свакомесечно Ос.
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Заменица неки

4.184. Код ове придевске заменице нисмо забележили паралелне облике с
ни- (уп. Ивић ... 1997:135):

неки Влада ПрокићТ, и неки Драга агроном Т, саде, неки нов кукуруз, ситан
корен М., после помогне и неки туђ Го, у џак неки у шта било Гр,
изишла нека звер, а кака звер Ск, нека пијандура Бд, ово је нека пијаница Бд,
имо неко писмо Т, ицепаш неко јáе Сa.
Заменица који

4.185. Ова придевска заменица, исто као и именичка (в. т. 4.129), има неко
лико облика (који, кој, куји, куј, с овим коренима и за остале родове).
1. Облици без сажимања:

а) који: како ко има жита, како који домаћин и како ко имао Би, измери па
све цедуља како који тражио Ву, како који ради Ву, како који данУ, па биде како
који умесиш У; и како коа носила Се, па сат како која је волела да ради Ш:
па имао пандур који коло шири Вн, ораоник који иде у земљу ВО, имаш
ужар који сече уже МК, само жене кот куће и ови који су били, који нису могли,
који су ћопави ДД, а ко остане кући, он сачека онога који дође кући исцркве Мx,
сви они који су однеговани Гл, попови они који држу гор оно слеме Ли, а посе се
метне лоза која рађа ДД, која није баш печена, она се окруни Ку, посе смо имали
косачицу, жетварица која коси Су, имао је жетварицу која је жњела Су, имаш др
љачу коју вучу краве С, и на коју страну ветар дува, ту се окренемо У, коју нисмо
могли да узмемо, бна остала туна Т, иди бирај одело које ти најбоље одговара ВО,
руно оно које ваља, које покривена бвца Р, на оном дрéшу малим тим имало ту

лумбе које лупало Др, то су четири греде најдебље које мећеш А, обуко сам једне
унтруце, туђе које су биле све поцепане Го, ми држимо краве које раду и телу се
5

има и који нису нижењени бре Гл, а има који су били полицајци Лг, морали
да се повучу, који су се извукли, а који су повaтaли, они су стрељали, побили Ли,
има који донесу Ло, ал има који правито Мх, има који бацају снопове, има који ву
чу сламу С, наиђоше Швабе, који су Т, који су насељени први у Трновчу Т, мен је
млого волео, има коју је мрзо Лг, имао је туна у које се надо да ће да га спасу Ли;

коју да узне Вн, на кују оћеш странуУ, незнам којећу дугме да притиснем У,
б) кој: он је узо комбај кој растурао сламу Су;
сад ко носу барјаци, кд носу мртваца (добијају дар) Гр,
в) куји: како куји Вр,

куји се борио, он имао Рд, газда куји рукује с машину Р, па метем каменчић је
дан куји је одређен зато Мx,један стриц куји је рођен деведесети седме године Го,
они куји то зинат оће Ву, не знају ни старији куји нису то практиковали Мx;
а има кује краду жене Са, тамо куји копа остане мало да с одмори Ву, куји је
био плашљив... куји је седео Гл, ја волим куји пије, који год пије тај је добар Лг,
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има куји је добар полицајац Лг, куји може, куј има са шта он изугари, преврне то
Р, а куји је ово сељак, он издаво држави по три вагона жита С, а има куји су овако
на оне чивије Мх, има куји су са тулајкама Мx;
куји? -ми Го, кујим делом путуе Ли, (јеси му свећу запалила) кујим Го,
г) камен куј меље Ли, ал има крај ку(ј)е нижи па вода у бразди Ли, онај куј
терату џбру, он мора да Ли, у тај шлеп кујне превезо Ку, сви људи куј пазаре,
они... МП,
куј ће миђао ту Се, а ја увек у куј пар кажем ајту тај пар бич на коња Лу, а ел

није имало стока куј ће да вуче ту косачицу Т, нису они казликуј су они У.
2. Облици са сажимањем и покретним покалима:
У Г(А)сг. м. и ср. р. долази до губљења интервокалног ја потом до асимила
ције и сажимања вокала. Такође се у овим облицима чува и покретно -а:

искога сте местави Ви, искога је места Др, искога села М, откoга је наста
ло данашње Удовице У, имаш ти још кога брата Лг, кога датума У, кога пратиш
ти С, кога коња јајашим, тај мора да победи П,
У ДЛсг. м. ср. р. cрећемо облике:

а) без сажимања: каткако се накриви којим тад и крсти Ли, али у Дпл. роди
тељима ким се допада Гл,

б) са сажимањем и с покретним -е: мету своје живинче коме је одузета рука,
нога МО,

в) са сажимањем и без покретног -е, и ком није пукла пушка, који није бра
нио В.,

Заменица чији
4.186. Ова заменица се среће и без интервокалног -j-

чüи су Ло, чие су ово девојке Лг, али и нечије краве идеду лепо саме, а нечије
не С.

У вези с предлогом негација се не одваја од заменице:

алти ниси никад пружила руку за ничије Са, нема да враћаш од ничије Ли.
БРОЈЕВИ

Основни бројеви

4.187. Основна одлика ових бројева јесте њихова фонетска и прозодијска
променљивост. Најчешћи тип фонетских промена јесу редукције појединих (или
група) гласова.

1. Број један и други облици изведени од њега скоро редовно чувају гласј,

осим у неколико примера: едан Ло Т, едан бакрачић Мx, една Мx, до ено пе-шес
десет иљада кила Гр, уп. и еданпут Лг, едаред Вн.
Забележили смо неколико акценатских варијанти овог броја:
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а) едан ЛоМxТ, један АВр Ву Го Гр Др КЛоМx Ос Р Рд ССе Су ТУШ,
једним МО Р, једном КЛо Т, једног В КЛо,

б) једним Бд Р, једном КМО, једног Бд,

в) један А Ба Бд ВОГл Ко Кр Лг Лу М МОМxП Рд Ск Су Ш, једног дана
Су, јеног С,
г) један Вр.
Такође се могу срести и облици без д које се нађе испред н.

јенога В, јеног С, јеном К, до ено пе-шесдесет иљада кила Гр.
Број 1 и 2 разликују облике за родове: један, једна, једно, два (м. и ср. р.) и
две (ж. p.), с тим што овај први, када је у функцији неке од заменица (неки, овај)
има и множину:

једни ложу ватру, други окрећу ВО, једни простиру уже, купиду, једни везу
ју, једни трећачу Мx, једна свирачи свирали народу, а једна свирачи у собу Ос,
кад бни ми једни приитише котарицу (неки од групе Немаца на које је наишла)
ДД, плугови и једни и други ДД, обуко сам једне унтруце, туђе Го.
2. Број четири поред уобичајених облика, познаје и оне с апокопом и са
синкопом:

a) четири Ба Би Вн Гл Го Гр Др Лг МК ПТ Ш, четири брата Ло М, четири
дана Кр Лу, четири ектара Вр, по четири коња ДД, четири лемеза А, четири ме
сеца Ли, четири пара У, четири пилета Са, четири сина Ос, четири ћерке С.
Ту су и примери с акцентом на првом слогу, као што је то у облицима са
синкопом:

четири Мx Су, четири брава Лг, четири године Т четири милиона и сто
Ву,

четири Бд, четири године Го, четири сина В,
б) четри В Вн ВОВр Ву ГлКр Ку ЛоМП МxПР Рд Се Ск СуУ Ш;

в) четир Ко, четир детета Су, четир године У, четир и по године ДД, од
деведесет и четир кила ВО, четир пет краве МК, четир основне Рд,
четир ћерке В,
г) до пре четр пет година Го.

3. Број шест и сви они који се зваршавају сугласничком групом -ст, на це
лом терену су чешћи и обичнији без последњег консонанта.

4.188. Деклинација бројева је скоро сасвим изгубљена. Забележили смо са
мо дативске облике броја две два и три:
двема МО, двема сам дала машине шивеће ВД, њима сам дала, онима двема

што с стариепо два дуката Ос, двома децама Кч, свем трима потриесари (кћери
ма) Ос,

Дакле, непроменљиви облици су обичнији и чешћи:
то сад код нас две Се;
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и покрије нана са две беле поњаве А;
међу два забрана В,

са два леба А, с два цегера У; с два детета У, са ови два женски (детета) Лу,
са два оделéнца ВД:

са три прста Ли, с три детета Ли, кућа са три оделења ВД,
са четири вола А.
Слично је стање и у говорима централне Шумадије (Реметић 1985:297) и
Баната (Ивић ... 1997:153).

4.189. Бројеви од 11 до 19 имају две крупније фонетске промене, и то на це
лом терену. Прва је свођење групе -aе- на -aj-, а друга упрошћавање -ст у -с. Ин
тересантно је истаћи да се срећу са старим али и новим местом акцента, па чак и
са послеакценатским дужинама:

а) једанајс ДДДр ККу Ли ЛоМ Рд Ос ССе Су Ск Су Т, дванајс Вр ДД Ос С,
тринајс Ли Ш, тринајс Вр ССк; четрнајсА Др Кр Ло Ос РС Се, петнајс А Би Вр
By Гл Гр ДД Др Кр Ла Ли ЛоММП Ос ПРд С Са Т, петнајс Су; шеснајс АВр Гл
ДД КП С Са Се Су Т, седамнајсАВр Ву Кр С Са Т, осамнајс ВД By Гл Го Ку Ли
М МК Ос Т, деветнаје А Вн Вр Др К Ку МО Ш;

б) једанајс Су; четрнајс Ос Су; петнајс Вр Ву ДД Ко Ку Ли ЛоМx Се СуУ
Ш; шеснајс Бд Ко Ло Су Ш, седамнајс БиВО Кр МК Мx СуУ, осамнајс Би Кр Ли
МП П. СуУ Ш; деветнајс Су;
в) једанајс КМО, дванајсАВО Вр Ву Гл ДД Ла Лг Лу МОР ССе Су Т Ш,
дванајс Бд Ли МПП Се СуУ; тринајсА Би ВВД Вр Гл ДД Кр Лг Лу МОМx СТ
Ш; тринајс Бд Лу Ос Се СуУ, тринајс ВО, четрнајс АВД. Вр Ку Ла Т, петнајс
ВО Вр МО, шеснајс Гл МО, седамнајс ВД, осамнајс КЛа.
Овакав фонетизам ових бројева налазимо и у Бачкој (Поповић 1968:75), у
Банату, али у северном Потисју и са сажимањем једанест (Ивић
1997:279-280), у Срему (моја грађа) и на др. местима, као нпр. источна Херцего
вина (Вушовић 1927:82).
Неизмењена група -aе- остаје у говору Левча (Р. Симић 1972:150), села Жа
бара (Реметић 1986:521 и 523 и др.), Галипољских Срба (Ивић 1994:228). Негде је
дошло до асимилације вокала а у е: у Ресави (Пецо — Милановић 1968:257), у

централној Шумадији (Реметић 1985:297), у Крагујевачкој Лепеници (Вукићевић
1995:178), код Биограчића је знатно чешће једанес од петнаес (Ивић 1978:150).
4.190. И код система десетица, поред уобичајених облика, код већине је до
шло до разних фонетских и прозодијских промена:
а) двадесет А. Бд ВД ВОЛа Мx С., тридесет Гр Ку, трпдесет ВО, четрде
сет А ВО Вр Ла ЛгМП ПР Рд Се Су, четрдесет К, четрдесет К, четрдесет Бд,
педесет A Би ВВД Вн Гл Лг Ли МП Мx Pд ССе Т, педесет Др КТ, педесет Бд,
шездесет АП Ск, седамдесет ВДВн ВОГо ЛгМ Рд СуУ, седамдесет Бд, осам

десет ВДВО Гр ДД Кр Лу Мx ССк У Ш, осамдесет Бд, осамдесет Гл, деведе
сет ВОГо Гр ЛоМ Мx Ос, деведесет К МО.
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б) Веома честа промена је губљење финалног слога -ет:

двадес Ло, тридес Гр, четрдес Се, четрдес Ш, шездес Др, седамдес Ос,
осамдес Вн, деведес Ло.
в) Поред овога веома је често губљење и -дчетресА Бa Бд БиВ ВДВД Вн ВОВр Ву Гл ГоДр ККо Кр Ку Лг ЛоМ МК

МП Мx Ос ПР Рд ССе Ск У Ш, четрес Бд МОВ, четрес В Го Лг Ли Мx РС Ш,
четрес К МК С Се, до четерез дана Ш.
г) Уз обе наведене промене (губљење -ети-д-) новонастале вокалске групе
уклањају се девокализацијом другог самогласника -aе-> -ај- и -иe-> -иј- или
уметањем интервокалног -ј- у -иe- - -ије

двајсА Бa Бд БиВ Вн ВОВДВр Гл Го Гр ДД Др Кр Ла Лг Ли Ло Лу МК МО
Мx Ос ПР Рд С Са Се Ск Су ТУ Ш;

тријсА Бд Вн Вр Гр ККр Ку Ла Лг Ли Лу МКМОМП Мx Ос РСе Су;
тријесА Бд Гл ГоДД ККр Ла Лу МП Мx ССе ТУШ, али и: триес ВОВуК
Ко Лг Ло Лу ММП Ос С Са Су ТУ Ш;

четиријес П, али и: четрпез Са, па и двеста четрис Мx.
д) Од броја шестде/сет остали су само почетни и финални слог шесет:

шесет А Ба ВВД Вн ВОВр Ву Гл Гр ДД Др ККу Ла Ли Ло Лу ММК Мx Р
Pд С Ск У; шесет БиВД Вр Гл Ли Лу Рд Ск, шесет Вр Ву К.
4.191. За означавање броја 100 и оних који се творе помоћу њега користе се
(-)сто, -ста и стотина. Формант-ста везан је искључиво за бројеве два и три.
Једино код броја триста имамо чување старог облика трисвта, а у осталим слу
чајевима су аналошка образовања.

а) о(д) сто један остаје Вр, сто грама Кр, сто кућа ВО,
двесто Кр, тристо Кр,
двеста Бд Кр Ку Рд Су, двеста године Ш, двеста педесет гостију Т, за две
ста динара ВО, преко двеста душа Вн, двеста илада С, двеста педесет иљада
ДД, по двеста јаја Ло, двеста педесет кила ЛгУ, двеста метара Го Гр Ко, двеста
милиона Р, двеста прстију МК, по двеста снопа МП, двеста четрис Мx;
триста Ко Рд Су Т, триста ектара Ку, триста илвада Кр Ло, триста кила
КРС, више о(д) триста ланаца земље У, триста метра П, приста педесет ми
либна Бд, за триста њи Мx, приста чуда Лу;
четиристо седам Мx, четирсто милиона Ос,
песто Ко Ку, по песто јаји се фарба В, по песто и више јаја Рд, али и пет
сто кила Ла, по петсто литара Се;
пе шесто јаја Рд,
седамсто КРд, седамсто кила Ку,
дcамсто кила МП,

девесто динара ВPд, девесто прве Су, девесто друге ТУ, иљаду девесто
треће Р, иљаду девесто четврте Би, девесто шесте Бд, иљаду девесто осме Ко,
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девесто дванајсте године Го Ку, девесто тринајсте ВО, иљаду девесто седамнај
сте Ли, али и деветсто девете године Ло,
б) по стотину па до двеста иду у пратњу Кр, стотину брава С, градимо по
стотину, по сто двајс Ли, неки пут фарбамо и по стотину Ос, стотину, сто
двајс књига ДД, имало до стотину кућа Кр,
по две три стотине Се, по три стотине Ло,
четири стотине ВДЛу, по три четири стотине Ли, четири стотине МО,
четир стотине Су, четири стотин КС,
пет стотина Кр Ло Лу, пе стотина душа Бд, по пе стотина душа К, пе
стотина илада С, по пе стотина кила У, пе стотине Су;
ше стотина Кр Ос, шестдтина динара ВОМП, шестдтина кила У, ше
стотине Су;
седам стотина кила К Лг, седам стотине Су;
дcам стотина КЛо, деам стотина кила Лг, деам стотине Ли Су, подсам
стотине Ос,

иљаду девет стотина тридесет и друге године ДД, иљаду девет стотина
и Лу, иљаду деве стотна шесте године Бд, деве стотине Су.
Збирни бројеви
4.192. Ови облици су жива категорија која је везана углавном за ниже бро
јеве (двоје, обоје, троје, четворо). Треба напоменути да нисмо нашли облике ти

па обадвоје, али смо забележили придевске форме од наведених бројева.
1. Бројеви двоје, обоје и троје употребљавају се:
a) за именовање особа различитог пола:

наздвде Ла МК МО, по двоје Т, нас смо давадесет и двоје у кући били В,
двоје су ми умрли (деце) BД, имамо двоје децу Вр, двоје деце и нас двоје Гл, двоје
деце: син и ћерка Ск, он има двоје деце Су, прво се њи двоје договору А, њи двоје
Вр, њи двоје умрли Гл, да не обилази настроје, њи двоје и ја стара Гр, за нас двде
Др, сам нас двоје у ту кућу Мх, само ови двде Мx, отац ми и мајка, они њи двоје
сами Ос, ти двоје: Јован и Јованка Ос, кренемо ми, нас двде П, сами нас двде П,
дбое Бд, и ми обдe то вучемо (муж и жена) В., ми дбоје да смо отишли Гл, за
дбоје нас (муж и жена) МО;
трде АВД. Гл МО, троје деце К, имам троје деце Су, сви троје Бд ВД Гл,
чезе су за троје В, у чезе могу да седну само трде П, има још нас троје живи Ли,
нас троје МОМП, њи троје мали ВД, њи трде Лг, прођу ти тpде Ск,
б) за именовање особа мушког пола, уместо збирних бројних именица дво
јица, обојица, тројица:
и онда двде пресечу тај колач, син и отац А, њи двде (два брата) Ба, и тај му

брат о стрица, њи двде зајено везали В, синовци сам имала, њи двде Вн, то ми син
уради, он, њи двде Ло, а нас двдеће е напртимо и да е однесемо, као реклити мом
ци Мx, пашенози зоведу се њи двоје Ск, а ти двде, Драгомир и тај Чеда Ш;
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да правимо свадбе за обде (за два сина) МП, да служим обде Р, а били су
обде вође Р;
спремала и (им) на ти трде официра Ш, нас троје смо били у тој кутији (све
мушкарци) Лг, дођу два, троје Се;
в) уместо придевских облика двоји, -а, -е: по двде кола дара РД.
2. Придевска образовања двоји, -а, -е јављају се:
а) уз именице које немају једнину:

имам двоја врата на кући У, двоја кола Кр У, дај двоја кола сена Ло, да по
крије она двоја кола У, здвоја кола Лг, двда кола КРС, за дво троја врата дали
Се, трдја кола Ј Ку Лу;
б) уз именице које имају једнину, али се обично јављају у пару или означа
вају неку целину:

имале краве двоје М, трде чарапе Са, по троје свирале ВК, троје партије
сам чувала децу Ск, двоји плугови, троји Кр,
в) уместо двоје и двојица:

само њи двоји (син и снаха) Кр, наздвоја (свекар и снаха) Лу, скувам кафу
сину и снаји и мене, свима тројима ВД29;
исподрéша бивало обично по двоја који су прихваћали у џакови жито (два
мушкарца) Ли, ја сам имоњи двоја ту (два сина) Лу, ка дођоше троја и тражу со
бу сами за себе (немачки официри) Ш.
3. Збирни бројеви на -оро срећу се:
a) у једнинској форми:

четворо Гр МОМП, било нас четворо АУ, нас четворо било деце В, че
творо Др, било нас четворо ГлК, било нас четворо деце Гр, били смо нас четво
ро, пет у кући Гл, по четворо В, имам четворо, имам три ћерке и сина ВД, он је
родио четвороњи Ло, нас петоро В, нас петоро смо, два брата и три сестре Ос,
нас дванајсторо родила Мx;
(=четворица) четворо га спустају Кр, то су само четворо унели Ли, коман
дири се наши поплашили, саставили се сви четворо Ло, њи четворо стадоше пред

Ацу Ло, стоимо сви четворо Ло, прво ћу да саслушам ови четворо Ло, ми смо се
женили сви четворо Ло, нас четворо на робиу Ло, тражи вас четворо сви Ло,
б) у множинској форми:

четворе Су, нас четворе било Др, било нас четворе Се; имали смо шесто

ре деце ВД, нас смо седморе били Би,
(=четворица) сви ал четворе армијски ђенерали Р, а четворе њи онеспосо
би Р, два на ноге, два на руке, њи четворе, а један бије притком Се;
в) у придевској форми: четвора кола Ј Ку Лу.
20. У Качеру у ДИЛ срећу се најчешће ликови: двојма, тројма, али и са двојим (Д. Петровић
1999:392).
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4. И у нашој грађи као и код Реметића (1985:299) и Ивића (... 1997:157) сре
ћу се кардинални бројеви уместо збирних или збирних бројних именица:

имали пет браћа (петорицу) Са, имао три он деце (троје) Су, нас пет деца
ма мати имала, четири женски и једно мушко Го, пе деце ДД, десет нас деца било
(десеторо) Се, две крмаче и четири назимади (четворо) Ос,
наз два (двојица) Вр, имала сам два брата (двојицу), два и заробљау наши,
каже, батаљон Ло, нас три (тројица) Ба, нас пет смо били (петорица) Ло, дошла
сам са нас пет другова да останемо ко теб (с петорицом) С, пре тога сви седам
(синова) отишли и чим стигли, поседал сад омата дан, дал други дан сви седам
изгинули (седморица синова) Ос.
Збирне бројне именице
4.193. Ове именице се завршавају на -ица и -ина.
1. Наставак -ица:

двојица Бд Ло С, двојица ДД ККу Ло Лу Мл Су ТУ, тако причају ти двојица
што су пуштени В, само једна година међу њи двојица Ву, били њи двојица ДД,
њи двојица сели Др, ете и води још двојица њи и мојега бца, њи тројица Ло, двоји
ца не воду B, двојица љуљају девојке, момци Вн, ви сте двојица вас Ву, још двоји
ца били Ло, а ови други двојица М, двојица камаришеду, двојица издаједу, двоји
ца вучеду Р, двојица раде у млину С, а они двојица ваду пића там У, дошли двоји
ца Ш;

У нашој грађи нису се нашли облици типа обадвојица, већ само обојица:

обојица се грабили и овај и онај Бд, дбојица С, обојица У, обојица Вн КЛa
Лу, унуци су ми обојица добри Би, инжињери обојица М., и цркли обојица МО,
обојица д иду МО, они се поженили обојица Ос, лепи обојица Са, синови му обо
јица У,

тројица Т, њи тројица В Гл Др Мл, и ту њи троица Лу, тројица њи из оп
штине С, сви тројица Вн, и сви тројица сам оженила Се, ел трошца беше ел че
творица Ос, били троица Р, по тројица држу МК,
Име црквеног празника има фиксиран акценат на првом слогу:

Тројица А. Бд Вн Гл Ку Ск, само до Трдице Гл, око Тројице Ли, Трдјицу Ву
Кр, на Тројицу иде киша Го, пре(д) Тројицу умро је С, кад буде на Тројици Ку,
четворица Вн, вас четвораца има да водите рачуна С, браћа Недићи сви че
творица Р, четворица вучеду Р;
петорица Лу;
Од косих падежа забележили смо само облике за Асг. и ДПл.:

двојицу МО, за њи двојицу тројицу Гр, ја ћу да пуштим тројицу Ло, он роди
тројицу Ло, има њи четворицу В. дошо са двојицу Су;
двојицима није пукла пушка В, а ја обојицима сашијем гуњиће МО.
Именицама на -ица не имењују се само лица м. р. већ и две или више особа
различитог пола:
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наздвојица (она и муж) Вн, ја сам била шнајдерка и брат ми био шнајдер,
брат шнајдер и ја, нас двојица целу ноћ шијемо М,
немојте обојица (баба и деда) Вн, они седу на кревет обојица и плачу (отац и
мати) Лo,
и тако се састанемо нас троица (она и два мушкарца) Вн,
нас четворица (и Загорка — Гора с њима) С.
Облици изведени од збирних бројева

двојка ракије (буре) Лу, две тројке Лу, четворка Мx; дође тројка, то се
звало тројка (за време рата) Ос, у тројку (стока за орање) МК,
четвор (врстатканог платна) АВ, четвор поњаве, четвор сукње Ба, четво
рац (платно са четири ните) П,

у двојне редове Р; четворне сукње АС, ткали смо четворно Р.
2. Наставак -ина везује се за десетице и њиме се исказује приближна коли
чина21:

имало је по десетину нас у кошењу Бд, имало нас, мисим, десетину, ако ни
је било више у задругу Го, не знам тачно, али за десетину знам К, скупу се по пе
шес, десетину, шта ја знам Кр, нас десетину (терао у Смедеревоза откуп) Лг, ра
нили смо по десетину С, за десетину мораш да спремиш вечеру У, (Колико сте
чували брава) Нисам сила, десетину М., имам десетину брава Рд, старија десети

ну година Лг, старији десетину година Се, а било ми десетину четрнајз година
Ла, можда је десетину године био старији Р, десетинудана А Гл, седим десетину
дана Кр, десетину дана К, десетину двајз дана Р, по десетину дана Р, негде има
ло по десетину (душа) Кр, десетинуиљада Кр, напраим десетину колца Лг, десе

тину комада працију МО, имамо ту десетину цигански кућа МО, отприлике де
сетину метара АЛи, ал имало је обд) десетину једанајс одборника Т, оставио де
сетину оваца Бд, и сад овако стара сам посадила десетину оџака петнајс Са,
опраља по десетину пушака Ло,
било негде двајстину њи мобилисани Ба, по двајстину акчија бидне, десе
тину људи, десетину жена К, двајстину ари Су, имали смо ту двајстину брава
оваца Лг, имам двајстину бубња Ку, ћале ми умро има двајстину година Гр, двај
стину година Р, стоји двајстину дана Се, има једно двајстину заробљеника Ку, а
он тражио чоек бачву о двајстину и десетину кила У, па то имала општина по
двајстину људи Ло, дођу по двајстину њи Рд,
лани смо имали триестину Го, око триестину P, триjстину ари Р, па смо
имали триестину брава свиње Би, можда ми било триестину година Го, ка тамо
тријестину њи Ко, триестину сантима Ку, свиње има триестину Ло.
Претходном значењу синонимни суфикс је -ак. Забележен је само у три
примера:

било десетак Бугара В, пре десетак дана умро Вр, по десетак младе МК.
21 И у Качеру су обичне бројне именице типа десетину, петнаестину (Д. Петровић 1999:392).
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Остали начини изражавања апроксимативности

4.194. Апроксимативност се најчешће изражава комбинацијом два суседна
броја или бројне именице:

1. Јединицама се најчешће изражава апроксимативност. Притом сваки број
може задржати свој акценат или пак чинити једну нагласну целину:

а) два-три дана ВО, два-три трла ВО, две три године ГоМx, две-три длаке

Ла, две-три куће Кр, пре једно две-три ноћи ВО, боравили код ментуна њи
три-четири ДД, три-четир бушотине У, три-четири године Лу С. три-четир го
дине Лг, три-четири дана Ла, три-четири крушке Ос, три-четри шине Кр, четi
ри-пет кила Се, четир-пет краве МК, четир-пет леба Кр Су, по четир-пет метра

Ло, четир-пет прскања Гр, отчетир-пет стотина У, нас пе-шесЛи Лу, скупу се по
пе шес, десетину, шта ја знам Кр, пе-шез батара А, до ено пе-шесдесет иљада кила
Гр, пе-шескућа Мx, пе-шестелића му страдали ДД, и пет-ше стотина илада Ос,
ше-седам Лo Cу, ше-седам бразда А, по ине-седам говечета Рд, по ше-седам крава
Вн, ше-седам месеци ДД, о ше-седам стотина кила Лг, нaс деам-девет ДД
б) две-три куће Кр, по пе-инес В, пé-шес Гл Др Ла, осамдесет пе-инезгодна
Бд, пé-ше зрна МО, о десет па до тријес пé-шесметара С, дао неке пе-шес мили
јарде Кр, пе-шес момака Бд, пе-шес пута МК,
пе-шес Pд, по пе-шез грла Гл, тријес и пе-шес милибна Гл,
педесет пе-шес Гр, њи пе-шесЛг, пе-шез брава Лг, двајс пе-шес брава свиња

Вр, има једно пе-чез година Ос, по пе-шес кола Др, коло играло на седам-осам ме
ста Вр, седам-дсам до десет метара Ли, седам-дсам детета Р.
2. Код бројева од 11 до 19 може:
а) да се прво каже јединица а потом цео број и да заједно чине једну акце
натску целину:

пе-шеснаје Др, пе-шеснаје ари В, пе-шеснајз брава Ла, пе-шеснајз брава
оваца МК, има пе-шеснајс година Би, била сам пе-шеснајз дана Го, пе-шеснајски
ла Рд, пе-шеснајс куће изгореле Р;
б) да се кажу цели бројеви са својим акцентима: петнај-шеснаје моба ВД:
в) да се комбинују с наредном десетицом:

петнајс-двајс Гр У, осамнајс-двајс месеци РД.
3. У изражавању апроксимативности учествују и десетице:

по дваје-трије брава Т, пре двај-прија година Вн, дваје-трије трећака А;
тријес-четрес брава оваца С, Триес-четрез година Са, по трitec-четрес кила У,
триес-четрес ланаца У, педесет-шесет динара К, педесет-шесет коли А; уп. и
тријес пет-четpге људи убијено Т, дале би ми дваје и тријес милиона У.
4. И збирним бројевима се изражава приближна бројност, али и њиховом
комбинацијом с јединицом:
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а) по двде-трде вучеш А, по двоје-троје седи Ко, није било двоје-троје
МО, двда-трда кола Кч, за дво-троја врата дали Се;
б) дођу два-трдје Се.
5. Бројним именицама на -ица такође се изражава апроксимативност:

за њи двојицу-тројицу Гр.
6. Бројна именица на -ина комбинује се
а) с бројевима од 11-19;

ел имало је обд) десетину-једанајс одборника Т, а било ми десетину-четр
најзгодина Ла, није било ни десетину-петнајс А, имало нас десетину-петнајс
Гл, десетину-петнајс радника Кр.
Ова комбинација може бити и раздвојена именицом: и сад овако стара сам
посадила десетину оџака петнаје Са;
б) с десетицама: десетину-двајз дана Р.
7. Апроксимативност се може изразити и:

а) комбинацијом мултипликативних бројева:
дамо сена једаред-дваред С, па ме Жица дваред-трпред доводио Го,
б) комбинацијом основног и мултипликативног броја:

то сам био једно-двапут ВО, узне се два-трипут Кр, немачки авиони
два-трппут нападали С, два-трипута П.
Везивање сложених бројева
4.195. Сложени бројеви могу бити везани асиндентски или синдентски:
1. У нашој грађи, као нпр. и у говорима Баната (Ивић... 1997: 154,158), пре
овлађују примери асидентске везе:
а) десетице + јединице:

по двајсједно Вн, двајз два Су, двајз две године Гл Мx P, двајс три дана Го,
двај четири године СеT, за двајс четири сата Гр, за двајс четри сата Р, двајс пет
батина ВО, двадесет пет година ВО, двајс пет година Гл Ла Мx С, двајс пет ла
наца Ли, до двајс пет радника Гр, двај шез године Су, дваје дcам дана Лг, двајз
девет година Бд Ли, трија два Ли, триез две Т, трие седам године Т, четрдесет
пет Лг, до четрес пет Би, четре седам Бд, шесет две године Вр, шесет седам
година Вн, шездес пет Др, двеста осамдесет пет дана РД;
двајс прва година Су, двајс прве Бд Ск, двајс прво П, двајз друге године Ба
Pд, двај четврте године Др Лг У, о двајс пете Гр Се, о двајс петог фебровара
Мx, двај шесте године ГрP, двајсбсме Лг Т, двајсбсмога ВО, двајз девете Гл Се,
трије прве године Лг, триес прве Т, до триез друге године ВО, триес треће го
диште МП Су, до трпдесет четврте године ВО, триј четврте К, тријес четвр
то годиште Мx, трпе четврто Ш, тријес пета ДД, трије шесте К, трије седме

К, триј седме Ку, тријс боме године Ку, тријес бcме С. трија девете Вр, тријез
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девете С, до тријес девете Т, четрес прва година Го, четрес прве Ли, четрес пр
во годиште В, четрдез друге године Се, четрeз друге сам дошла Се, четрес тре
ће годиште Лг Ли Мx, четрес четврте Ба Ку, четрес четврте Ли, од четрдесет
четврте Р, четре четврто МК, четрес пете К, четрес пете Ку, четрдес пете
Ш, четре шесте К, четрес осме Р, четрeз девете С, педесет треће Мx, шесет
прве Ба, до шесе треће године ДД, шесе треће ВД Вр, иљаду осам стотина деведе
шесте Ло, деведесет шесте године Мx;
б) стотице + јединице:

четиристо седам Мx;
девесто шесте Бд, девесто бcме ВО Ко,
в) стотице + бројеви од 11 до 19:

сто једанајс К, сто петнајз године Ш;
иљаду седамсто шеснајсте годне Рд, девесто дванајсте године Го,
г) стотице + десетице:

сто двајскућа Бд Лг, о сто дваес кила ВО, сто триј3 година К, сто четрез
година Др К, сто педесет оваца Бд, сто педесет до двеста метара У, сто шесет
километара ВО, двеста тријз дрвета Вн, двеста четрис Мx, двеста педесет
иљада ДД, двеста педесет кала Лг, имали двеста педесет гостију Т, триста пе

десет кила Р, иљаду триста осамдесет динара Т;
2. Синдентска веза се остварује везником и:
а) десетице + јединице:

дваје и једно Ла, дваје и два дана Лу, њи двајс и два У, сто дваје и три џака
Р, дваје и четири ланца С, двајс и пет гради ДД, двајс и дcам година Ос, двајс и
дcам кила Ш, тријс и два динара P, тријес и пет година ДД, триес и пет Лу,
прије и шез године Ла, четрес и две-три године Мx, четрес и три ланца У, че
трдесет и пет Вр, четрес и дcам Кр, у шесет и једну годину М, шесет и два ек

тара У, шесет и четири године Р, шесет и пет година Лу, са триста шесет и пет
иљада Ло, у шесет и шес године умро Ск, шесет и шез године имала Ла, шесет и
седам година Ла, у седамдесет и једну годину М, седамдесет и пет године Су,
седамдесет и седам године ВД, осамдесет и једна година Ко, осамдесет и две

ВО, осамдесет и трiУ, осамдесет и седам година стар ВО, о деведесет и четир
кила ВО,

двајс и прва година Су, двајс и друге године Лг, а ја дваје и трећа У, дваје и
треће ДД, двајс и четврте ВД, двајс и пето Су, дваје и осме ДД, иљаду девет
стотина трпдесет и друге године ДД, тријес и четврте ДД, тријес и четврто

МП, тридесет и седме године Ку, тријс и бема Вн, до четрест и прве Гл, у че
трдесет и другу годину Ла, четрдесет и друге године Лг, четрдесет и четврте
Се, четрдесет и пете А, четрест и пете године Гл, четрес и беме Р, четрес и
девете Се, педесет и друге В, шесет и прва Ск, шездесет и прве П, шесет и друге
Вр, шесет ми и трећа година Мx, шесет и четврто Ло, у шесет и петој години
Ву, шесет и шесте Вр, шесет и шесте године Ву, шесет и шесте године Вр, у
шесет и седму годину Ву, седамдесет и шеста година Го, седамдес и девету Ос,
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осамдесет и прва година Ск, осамдесет и трећа Лу, осамдесет и четврта Ш,
до осамдесет и четврте године ДД, деведесет и седме године Го,
б) Остале комбинације:
три и петнајс (сати) ДД,

четири милиона и сто,
двеста и нешто долара Ку.
Редни бројеви

4.196. Редни бројеви имају углавном исте фонетске карактеристике као и
основни. Забележили смо следеће облике:

увату се три момка: први, други, трећи Ск, први ел други разред Са, први и
други разред Т, попиједну чашу и другу полак Лг, а трећи и четврти учио је њен
муж Т, редовали смо: недељу једна, недељу друга, недељу трећа, а ја четврта
Го, један сандук, други сандук, трећи сандук, четврти У, море, долази други ви
че, море, трећи, море, четврти, њи пе-шесЛг, отеро прву жену, ово му четврта,
са четврту има сина М, деведесет и трећу сам сад узела М, седамдесет седму Го,
у беми пуку Ло, двајз девето Кр,
једанајсти Мx, једанајста година ВД, једанајсте сам рођена Са Су, једа
најстогодиште Др, дванајстога јуна В, дванајста ВДМО, дванајста година Ш,
o(д) дванајсте године до осамнајсте Ву, дванајсте године Го Ли, ја сам дванај
сто, а он десетогодиште Ос, тринајстог априла Ку, тринајста Гл, тринајсте
ВО, четрнајсти дан Кр, четрнајсти фебруар МП, четрнајсти Т, четрнајстог
октомбра Мx, четрнајста Т, четрнајсте године Бд, до четрнајсте Ву Ла Лу, че
трнајсто дете В, на тај петнајсти мај Ву, петнајстога ВД, петнајстог децем
бра иладу девесто деветнајсте године Р, петнајста Вр, шеснајстога фебруара
ВО, шеснајста Вр, шеснајсте А, шеснајсте године Би Ло, шеснајсте годне Рд, у
шеснајстој години ДД, седамнајстог Би, крајем седамнајстог и почетком де
ветнајстога Вр, седамнајста година Ба, седамнајста година П, седамнајсте
године Лг, седамнајсту сам узела Вр С, осамнајстог јануара Мx, у осамнајстим
пуку био Лг, осамнајсте године Т, осамнајсте године Ку Ло, у осамнајсту годи
ну Се, деветнајсти В, деветнајстога Вр, деветнајстог децембра Мx, деветнај
сте године Го, деветнајсту годину Са;
десетогодиште Ос, дваесто Бд, двајсто годиште Ку, обд) двајсте године

до триесте Ло, триесте године ВО, тријестог априла Мx, четресте године Гл
Ос Р, педесето годиште ВДСе, шесете године Ко П, шеесете године Т, до се
дамдесете године Ли, деведесете ВД.

Мултипликативни бројеви
4.197. Ови бројеви се образују помоћу форманата:
a) -пут(a):

куј није долазио годишње једампут у село јел двапут ВО, па ка смо ишли
једанпут да жњемо ђутуру у Крњево Т,једанпут С, двапут ВОМ МО,ја сам два
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пут ишла, трипут, а он сваке године ишо у бању М., и пољуби га двапут У, два
пут Ли Ос, двапут се женио Би, сањала сам је двапут ДД, па се обиђе двапут па
трећи пут Лу, трипут Бд ВО МУ, по трипут да пролазимо Го Р, трпiпут Ву Ли,
посе љубу трплут А, и тако задунеду трптут Вр, трпiпут сам стајала док сам
изишла уз оно брдо Мx; четири пут П, по четири пут Р, по пет пут Вр:
двапута ДД. Главно да метеш двапута Ск, четири пута М,
Када су у питању редни бројеви, онда се обавезно јавља овај формант:

ми га опрашимо једаред, па други пут, па трећи пут Су;
б) -ред:

једаред Лу С, једаред си ишла за леба Ву, па прођу једаред Го, дамо сена је
даред-дваред С, дођи једаред Са, ми га опрашимо једаред, па други пут, па трећи
пут Су, отиднемо тамо једаред Т, још једаред У, само сам овог старијег ударила
једаред МО, ишла сам једаред и там МО, мора да игра дваред МО, он је дваред
гласан за министера Лг, дваред Ли, дваред сам ја био Ло, и дваред сам се прекр
стио Ло, ови дваред долазише С, ту сам ја дварет био настрадо Лг, дварет сам
гласао Лг, па ме Жица дваред-трпред доводио Го,
уп. и: шта се не сасуши (бубрег) да умрем једареда М., па једареде ДД
У нашој грађи су оба форманта подједнако заступљена, за разлику од стања
у Банату (Ивић ... 1997: 158—9) где је -пут ређи.
Дистрибутивни бројеви
4.198. Образују се с по али и с на:

а) иза сваког четири по један с пушком В, сви четворо по један кош (да ру
ше) Ло, њима сам дала по два дуката Ос, по четири коња ДД, по четир-пет леба
Су, по четир-пет метра Ло, скупу се по пе-шес Кр, по пе-шез грла Гл, по пе-шес
кола Др, по пе-шес В., по ше-седам говечета Рд, по ше-седам крава Вн,
по триесари Ос, по тријез гостију Ла, по триј3 душа Се, по тријскила МО,
по педесет-шесет К, по педесет-шесет кила Лу, по деведесет година М., по де
ведесет јутара Ло, по десет-двајз година Мx, по двајc-трије брава Т,
по стотину па до двеста иду у пратњу Кр, градимо по стотину, по сто
двајс Ли, по двеста јаја Ло, по песто јаји се фарба В, по песто и више јаја РД, по
петсто литара Се;
по две-три стотине Се, по три стотине Ло, по три-четири стотине Ли,
по пе стотина У, по пе стотина душа К, по дcам стдтине Ос,

по двде-трде вучеш А, по двоје-троје седи Ко, и сви смо тако стали по че
творо В,
имало је по десетину нас у кошењу Бд, по десетину дана Р, по двајстility

акчија бидне, десетину људи, десетину жена К, ранили смо по десетину С, дођу
по двајстину њи Рд,
по десетак младе МК,

по дваред МО;
б) коло играло на седам-дсам места Вр.

КОНЈУГАЦИЈА
О систему облика
4.199. Као и у суседним говорима, и у нашем се смањује број глаголских
облика. Тако се више не употребљавају глаголски прилог времена прошлог и по
тенцијал П. Имперфекат и глаголски прилог времена садашњег нису тако чести.
Први се јавља углавном у устаљеним изразима, а други је чешћи у функцији
предлога и атрибута. Скоро је потпуно ишчезло 1. л. мн. императива.
ГЛАГОЛСКА ВРЕМЕНА

Презент
4.200. За творбу презента интересантно је 1. л. сг. и 3. л. пл.
У 1. л. сг. свих глагола уопштен је атематски наставак -м, осим код хоћу и
могу који имају континуант старог наставка -о X -у. Међутим, код овог другог
глагола веома ретко се може чути и -м:

а) ја дну Вн Ла ТУ, могу како оћу Мх, ја не могу то В, ја немдгу ГлУ, шта ја
могу друго Ли, помогнем што могу ВД, што год могу, ја урадим ГлУ, кадја не мо
гу, не мож нити МО, ја не могу дајем Мx, немогуја СТУ, јел могу да играм Ск,
б) не можем Гл, као и у изразу може бити, можда“: било можем да смо пу
товали недељу дана Ш.
4.201. У 3. л. пл. долази до уопштавања наставка -у, а и до јављања паралел
них облика: -а(ј)y/-y, -ejy/-ду, -e/-y, -a(j)y/-ду, -y/-ду.

У првих пет глаголских врста?2 поред уобичајеног наставка -у спорадично
се јавља и -ду:
1. Врста

а) па се боду МК, пободу Вн, вршу Гр Кр Лу, вршу А. СМСуУ, овpшу СуУ,
вуку Ку, повуку Рд, провуку Р, вуку Ск, развуку Кр, вучу. АВД. Вн Вр Др Кр Ли Лу
Ос ССк СуШ, довучу Ли, а они се извучу. Др С, навучу Лу, да се повучу Ли Лу, сву

чу Кр, вучу А Бд ВВДВу Гр Ку Лг Ло Ос РУ, довучу Гр У, завучу МКОс Ск СуУ,
22. У раду смо прихватили Белићеву класификацију глаголских врста.
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извучу. А, да се повучу Ло, развучу МК, свучу Кр, свучу Бд, доведу Бд, доведу Ла П,
доведу Ло, изведу Ск, наведу А, одведу Мx, проведу Др, дбђу Бд В Вн ВОВу Гр ДД
Ко Кр Ку ЛоМ МОМx Ос ССе СкТУ, пођу К, пређу Ло С, прођу АГл ГоДД Лу

М Ск, увиђу Ку Ло, упћу МО, уђу ВОУ, донесу Ба Вн ВОДД Ко Кр Ку Лг ЛоМК
МxТУ, донесу К, донесу Кр, изнесу Ш, однесу Мx Ос Т, однесу МО, поднесу Р,
понесу А, пронесу Мx, унесу Гл, загризу В, зађу МК, изађу ВО Ли Мх, изиђу В Вр
ДД Ли МК МО Ос Се Су, зебу МО, иду А Бд БиВ Гл Гр ДД ККр Ли Мx Ос ССе
Ск У, иду Бд, иду Бд, иду Са, иду Вн ВОВр Гр ККо Кр Лг Лу ММКМП Мx Ос П
Pд С Су, отиду П, доу Бд Гл, истучу Ла, једу АВр Ву ДД Др ККр Ку Ла Ли Лу РС
Са Су ТШ, најаду се Т, једу АВД. Вн Кр Мx Ос Ск Су Т, наједу се Ву, једу Вн ВО
Гл Гр Кр МК МОМx Pд Са Се СуУ, наједу Кр, да се поједу A Би Кр, све поју Р,
краду ДД Ко Ло Ос, покраду Ос С, украду Кр Т, краду В Са, покраду Кр, украду Кр
Су, пилићи се легу МК, не можу Мx С Ск, музу. Гл Ли Ос ПССк, помузу Ла музу
ВОГл С, помузу ГлР, навезу С, нађу ДД КМx СТУ, изнађу ДД, пронађу КЛо, на
tiђу А ВОДД Кy МУ, обуку Ск, обучу, АВр Гл Др Ли Ос Р Ск СуУ, обучу Бд Ву
МО Ос СУ, пасу Гр Ли Су, пасу Ба Бд, печу. А БиВн Вр ДД Ла Лу МО Ос СеУ, ис
печу ВВО Гл, печу Бд, печу Бд, плету Вн Вр Ву ККр П, исплету Гр, оплету Рд,
сплету се кике К, помру Ву, умру А, преду АВр С, преду Др КПУ, претресу Р,
расту. ВО Се Су, порасту Ву ГоМxР Су, порасту Го У, секу Ли, сечу. А Вн Ву Гл
ДД Кр Ку Ли Ос Се Ск Су, засечу. А, исечу ВД МКС, насечу Ву, осечу Су, оцену А
ДД Ос P Су, пресечу. А, расечу Су, сасечу Ос, сечу Гл Др МК ПСТУ, исечу ВДЛо
Се, насечу Ос, осечу Ла У, посечу Бд Ву, пресечу Ло, узу Бд У, узму ДД Лг ЛоМО
Мx Т, предузму Т, узну Вн ВО КМП С Су Т, тресу Лг,
б) бодаду Са, забодеду. Ос, пободеду. Гл, вршиду B, вучеду Р, вучеду У, дове
деду С, доведеду МxУ, идеду Кч, изведеду Ву, наведеду Ла, поведеду. МО, спрове
даду Ло, дбђеду Др Ку Лу РУ, прођеду Би, нађеду КуУ, донеседу Ву Мx, донеседу
Ла Ло ССеУ, донеседу Р, изнеседу С, изнеседу СеУ, однеседу Мx Се, снеседу Са,
снеседу Ла, идеду. А Ба Вр Ву Гл ГоДДДр Лу РС, идеду АВу ДД Др Ла Ли Мx Ос
С СеУ, uoеду Кр Рд Уједеду У, можеду ВЛи Ос, обучеду Ку, печеду Вн Мx Ос

СкТ, испечеду Ла С, печеду A Гл Кр Ку Ла П Ск У, испечеду Су, попечеду П, упе
чéду Мx, плетеду В Са У, исплетеду Ку, исплетеду Ли, узмеду ВРУ, узнедy B,
2. Врста

а) бају В ГоМx Ш, беру А Би ЛоМО СеУ, наберу У, уберу Гл, веју А, да га
деру КШ, одеру Ву Лу, закачињу Мx, зову БиВ Вр Гл ККр Рд, позову ВpСТ, кри

жу се Су, дру А Бд ГоДД Лу Мx Ос Т, задру Го, подру ВД МК, перу Вр Ку Ли М
Мx Ос С Ш, оперу А Го Ко Ку Ла Ск, пењу се ВОДД, попењу се Бд, помињу С.
простиру Мx Ск У, протињу главу Су, pву се У, pву се МК, сеју А Кр Мx РУ, серу
ДДМ, смеју се ДД КМ, смеју се А, смеју се ДДР, смеју се АВ, смеју се Гр ДДУ,
стају Лг, трају Мx, угреју Го, умиру М Мx;

б) зоведу Ву ГлККр Лу М МОС Са Ск, позоведу К, зоведу A ГлГр Кр Ла Ло
МО Мx Ос ССе Ск СуУ, позоведу Р, переду Вр Ку, pведу се В, роведу се Ли, рове
ду се ВД, сеједу У, посееду P;

192

Жарко Бошњаковић

3. Врста

а) боцну ВО, видну Бд, викну Ло, врну Бд Гл МОМxСТ, гину Ло, изгину Ос,

гукну Ло, дадну Кр, дигну се АДД Кр, подигну Лг, кад осетим да ми уши заглуну.
МП, закисну Бд, зафркну К, збвну Вр С, ту се истакну А, касну Су, клекнуУ, крену
Бд ДД Рд, легну В, налегну Ла, лизну А, лупну Лу, мету А Ба Бд ВД Вн Ву Гл Го
Кр ЛГ МОМxП С Са Су ТУШ, подмету С, мрзну МК, мрдну Р, нагрну Лг, оп

стану Кр, остану Др, отидну Ла Ли Ло Ос РС Са Т, отпону Бд, отидну Кр, да
отидну Мx, отиду ДД, отргну Мx, помогну Ло, постигнуУ, почну ВДВО У, они

не препу на кола Ло, престану К, притиснуУ, седну ВД Кр ЛгПССеУ, скину А
МК Мх, сретну Т, стану МxП, стигну БиВОГо Ку Мx, постигну Ву, суну. А,
трну Се, упадну Ку, упрегну ВО, урекну Ш, чукну Се, шкљоцну С,
б) гинеду Р, изгинeду Вр, задунеду Вр, кунеду. Са, метеду В Ку, почнеду Др,
пукнеду Ку,
4. Врста

a) бију (се) By Гл Гр ДД КМxПССе, побију се ВОГл Кр С, убиу ДД Ос Са,
убију БиВО ДД КЛг Лу Ос СТУ, бомбардују В, бомбардују ВО, везују А Би Вн
Вр Гр Кр МО Се У, верују А, гладују ВО, дају М., дају ВО, дају ВОДД Мx Су Т,
дарују Бд, дарују Мx, добију Лу С, дочекују Ло, завију ВД Гл, задиркују С, заме
њују Бд, зарадују Ву, заратују Би, издају ВД, испитују Ло, исплаћују Ко, исте
рују Ли, кажеју М, консификују (конфискују) К, крију се С, купују ВВр Го Кр Ку
Ли МxТУ, лумпују МП, да не мањкују Су, милују Бд МО, смилују се С, набију се
ВО, навију ВД, напију Кр, наређују (се) МОСк, насељају се Гр, негују Вр Ву Гл,
ноћивају Гр, објашњују В, обукују Р, овлађују Вн, ограђују Др, добију Т, опасују
Лу, организују Гр, отрују ВО, пакују У, пију Бд ВнBO Го ЛгМ МxР С Ск Су ТУ
Ш, попију Кр Су, пиу Ло, пију Се, подбуњују Бд, познају У, поизбацују С, показу
ју Ву, покрију ГоДр ОсУ, полиу Р Ск, поручују Ла, послужују А, потиишују Ск,
поштују Бд Вн ДДССе Ш, препоручују Ву, пресвукују Кр, признају ДД, продају
ГоДД, продају ДД Мx, продавају Т, путују Гл, пцују Бд Вр Горадују се ВД Ос
Се Т, да се разлежују Се, расеђују МО, ратуу Ос, региструју А, рију Р, сакрију
се М., сакрију се Ск, свукују се Вр, силуyТ, сређују Р, тргују Лг, трују Вн Мх, кат
судају Гр, улећују С, да се умиљају Ск, употребљују Р, уређују В, чују ДД Лг, ши
ју Ба, шлајфују ДД
б) издаједyР, навиједу В, пиједуУ, напиједу Р, да се побиједу Вр Ку, прекри
једу В, рукуједу Ку;
5. Врста

а) атеришу Вн Вр Гл П, и они га перишу Ш, оперишу Кр, арлаучу М П, вежу
Вн Го Ко Кр, завежу АPд, повежу МК Су, вику Ш, вичу А Ба Бд В Вн ГлГоДДК
М МОМП МxР Рд Се Ск Су ТУ, врћу (се) By Гл Ос, дижу ГлК, подижу Го, ди

шу Кр, затежу М., избришу Лг, излећу Бд, облeћу Бд, јаучу ДД, јашу Бд, узјашу
Мx, кажу В ГоДД ККр Ли М Мx С Ш, закажу Кр Се, окажу Ос, прекажу Лг,
кољу АБд ВОГл Го Ла Лг Ли Лу П Ш, закољу ВЛу РС Ш, покољу ДДЛо, крећу А
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Су, окрећу ВО, концетришу се Гр, крешу Т, лажу Вр Гл КЛо, налажу БиВ Гр
Кр, лижу П, мажу Гл, намажу Ла Ск Су, мељу ДД, меришу Мx, миришу ДДУ,
миришу Сметенишу Мx, мећу АВН ГоДД Кр ММx Ос ПТ, помећу ВО, ту се ми
pдину Ло, насрћу Т, обришу В, обрћу ВС, преврћу У, опашу Ву Ск, отежу Кр Ос,

пијучу ДД, пијучу Вн, пијучу Бд, плачу Вн Гр ММx С, полегу Вн, полежу С, пома
жу Ла, помажу се Кр, прежу се А Гл, прескачу ВЛг, рчу Ло, самељу ДД, ciuy
ВО Ос, скачу ДД, скiћу Вн Са, смртвдишу МО, срећу Гл, да се не срићу Су, стижу
Гл Ла Ос, стружсу А Вн, стружсу Бд, сучу Вн, укћу Су, умачу Ла, цичу ДД, шаљу
ВО, шмрчу МП,

б) вежеду КЛу, вичеду ВКу П, жњеду Ла Су, пожњеду Кр Лу, жњеду Бд
Ла
ВКр Мx Се, кажеду Мх, камаришеду Р, капаришеду Ку, кољеду Ку, закољеду
Вр, они се крећеду Ку, мећеду В Вр СеУ Ш, замећеду Р, премећеду Лу;
4.202. Највећи број наставака (-ају/-ay, -ejy, -y, -ду) забележили смо код гла
гола шесте врсте:

a) -ају: бацају Ку, бацају Гл Го КП С, побацају У, бацају Кр, бегају Вн Ш,
бирају Т., бирају Ла, бријају се ВСк, ваљају Ра, ватају ВОКРШ, поватају Гл,
венчају се Вр Ку МОМxУ, венчају се К, вечерају Вн Кр Су, вређају Мx, гледају Бд
В Вн КМx СеT, гомиљају ВО, гребенају Се, гурају Гл, дају Гл ДД Мx СеУ, дају
Ку, даривају МК, дирају Гл Мx, дозвољају Мx, дотерају К, дочекају А ВО, заба
љају се К, завијају Ј, завршавају Бд, закопају Бд, закопају Т, залтвају Го, замдтају
А, затрпају Бд, затрпају Вн Кр, затрпају Т, зафркавају К, знају АВГо Гр Др Ло
МxП, не знају К, не знају Ла Су Ш, играју Бд К, сиграју се Бд, играју се Гл Др Ку
Ли МО Се Ск Ш, издржају Су, изигравају Бд, измешају А, измувају Ли, измузају
А, имају АВн ВОКр Мx Су, имају Го Гр ДД Ку Ск У, немају А ВО Мх П, искома
тају Ла, испитају Ку, испродају С, истерају К, истресају В, па се кидају С, кљу
цају Ла, кољецкају П, копају Ку Су, копају Ск П, кукају Ј, купују Ду, ископају С,

окопају Су, кркају Ла, кувају ВК Го Гр Ла Мх, кукају Бд Гл Го Ку Ос Ск Су, купају
се Ос, купају К, купују Вл, лупају Рб, љуљају Вн, мењају Мx, мећају Ла, мећају У,
морају Ос, мувају В Гр, набивају К, навијају Бд, називају Су, нападају Т, обирају
Гл, одвају Ло, окупају Гл Ку, опушћају Ву, падају БиВО Су, певају Бд ВлВн Го Ј
К Кр МОМx Ск, пилају Ш, пттају Го Кр, питају АК МО, плаћају Бд Ву, подлп

вају Го, поливају Ку, понадувају Ла, порастурају Кр, пречекају Бд, пречекају Ј.
прпчају Мx Ос Ск, причају Бд В Гл Ку, продају Гл Р, продају Ра, продају ЛоМК,
продају Гр, прскају А Гр Се, пустају Се, пуцају ВКр Мx Ос Ск У, решају Ву, ру
чају А Бд Лa, pучају Ла, свирају Ку Мх, свирају Гл Др КП Ш, сиграју се Ра, сики
рају се А, сијају П, сипају Го, сисају Вн МП Су Т, сликају се Вн, слушају Бд ВДЛa
Ос, спавају ВВО Су, спавају С, спремају Ли, спремају Бд ВлВН МО, спремају Су,
спустају Кр, стрпосају се Ск, терају ВВККр Ос П, натерају ВО, отерају КТ,

потерају К, убивају Бд, убијају М, уживају Др, узимају Гл ДД, уједају Ск, уједају
Бд, уплаћивају Бд, фарбају Ра, цветају МК, цветају Се, чекају Ос Ра Ск Ш, че

шљају В Се, чувају Ба Бд Се, чупају ВМКМП, цакају (говоре) Гр, иарају Ск, ше
тају Др, шишају А. Вр, штапкају Бд, штрикају Су;
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б)-еју: разумеју ДД, не смеју МКУ, неумеју ПУ, али и кодједног гл. I врсте
идеју Ду;
в) -ау: бацау. А, бегау Вн Рд, бирау Гл, блокирау Ло, бријау се Ск, не ваљау
М, ватау Ло Т, наватау Т, вечерау Су, вражду ДД, гледау Вр Гр, грабуља у Мx,
гурау МxТ, гуркау Лг, не дау В, дира у Кр, добијау ДД завијау ВД, задевау се С,
закопау Лг Са, заливау М, запевау С, запевау Ло, зарабљау Ло, зидау Вн, не зна у
ДД, играу (се) Ба Би Кр Ла МО Ос Ск СТУ, играу ВО Мx, игра у МО, сиграу се Ву
ДД, имау АВД. Ву ДД Кр Ла Ло Лу М Ос Са Су, изатка у С, изгребенау. Се, изле
ћау Ло, ископау Бд, испраћау Са, исцепау се А, и чупау ВД, јављау Ло, клечау Р, ко
пау АДД МО Ос Са У, ископау ДД, кошкарау Гр, кошкау Лг, кува у Бд, купау се
МО, кусау Вр, лудау се Вр, лупа у А Ду Кр, љуљау Ба, љускау Ла, мељау Ло, мети
љау се Ос, мећају Би, напијау А, напрау Ку, нашарау Мx, немау М, нема у Ос Ск,
немау Лг, нишка у Ба, обдржава у Ду, обријау Лг, одбројавау ДД, одмарау Ду,
одржавау Кр, окупау Ву, осигурауУ, певау Бд ВД Кр МОМx С Са, пипау Лг, пи
тау Ло, питау МОС, пттау С, плива у МП (Едрељановић 1951:91), поређау Ос,
пребирау Лг, причау ДД ЛиОс Т, подливау Ву, посматрау Ло, проодау Ву, прска у
Гл Са, пуцау. АЛо, пуцкау М., пушћа у Ло, разговарау Мx, растурау Са, рачуна у
ДД, ређау ВД, поређау А, рвау се Ос, pптау М., руковеђа у Ку, ручау С, састаља у
Ло, свештау Ло, освештау Ло, свпрау ДД М Са Т, свирау Бд ДД ЛоМО, сијау се
У, сисау Су, скидау МО, спавау М., спавау Ду Лг Ло, спадау Мx, спрема у Са, спре
мау А Ву Гл Гр Лу МО, ставља у ВД, стреља у С, стрељау Лг П, пострељау Ли,
пострељау Ву П, стрпау Ли, терау ДД Ду Кр С, истерау Ли, отерау ДД Кy Лг
Ло ПТ, тркау се Мx, трља у А, трпау С, ћивка у МП (Ј. Ердељановић 1951:91),
убива у МОР, удау Се, узимау Лг, уктњау Кр, фарбау ВД, целивау Лг, цепау се Ос,
цепау се Ос, чека у А Су, чопрљау (сламу) Се, чувау Ву, чува у ВД ДДСк, чупа у Вн,
џарау Ос, шпишау се Ск, шишау се ВДУ, шушњарау Ли;
г) -у: бацy Вн МП, побацу Р, бегу Бд ВнР СуУ, ваљу се Су, не ваљу Лу, вату
А Лг, венчу се Вн, вечеру МО, вечеру Лг Р, врачу. С, гледу Вн Ву ДД МОМx Ос ПР
С СеУ, гледу Кр С, прегледу Ву, говору Ли, гуру Ву ДД Ло С, густиру У, диру Лг
Ли, дозвољаву Т, дотеру Ск, дочеку Ву Ла, дуву В, жуљу Кр, забрку Р, закиву А, за
клању Су, заливу Са, занимyА, заниму се Р, да се зиду Ли, зиду Гр, незну Ку МОМx
П, игру Вн Су, сигру се Ла, избегаву Кр, избиву МК, извињаву се ДД, измешу се Ос,
измотаву се Бд, иму Вн Ла Ли ПР Се Су, иму Т, нему Ву ДД Су, немy ВО Ли Р, нему
Кр Се Ск У, испиту се У, испиту се У, испраћу Кр Рд, каљу се П, кару се Вн, каду С,
клецу се Р, кљуцу Ос, копу Кр МПСе Су, па се коцку Ву, јарам што се кошку говеда
АС, куку Вр, куцу Ос, лупу Вн Ку, љуљу се Вн Р, мењу Др, мешу се Ву, да се мешу
Су, мору МО, мору Ск, навију ВД, називу У, намбру Мx, нападу Ку, наређуУ, ноћи
ву Гр, обрджаву Ду, одвају се А, окупу се Су, осећу У, отпаду У, очешљу се Су, кат
се ошпицу МК, паду Вн, певу Бд Вн Ву Кр Ку МО Ос П РС Су, запеву С, опеву ДД,
ппту. Гл ДД Ко Мx С, питу РУ, плаћу Р, погађуУ, почуку. Са, поцрку Вн МО, пре
гледу С, пречеку Ла, причу ВД Ву ДДМО Ос СТ, причу Вн Ко Ку Лу ПРд Са СеУ,

причу Лг, да се прљу Се, нека се пробтву Ву, да се прску П, испрску Го, пућку МП,

Морфолошке особине говора источне Шумадије

195

пуцу Ло П, испуцу Мх, разговару ВД, разговару ДДМ Мx, разговару ДД ЛгМО У,
ређу П, поређу Вн, ређу се У, ptiљу Вн, да ручу ВДС, ручу ДДручу МОМx, свађу се
Ду, свиру М МОС, свиру Су, сећу се Вн Лг П, сипу Су, склду С, скиду Лг, скуву P,
слушу ДД МО Се, спаву Бд ВН ВОВр П, ставу Ву спаву ДДУ, спасаву Ли, спрему
Pд, спрему Мx, спушћу Лг, стављу МК, стаљу А, теру А БиВн ГлЛг Р Су, истеру
Ку Ск, натеру Р, отеру Ба С, потеру Ло, требу Бд Лу, убију М, угађуУ, удаду ВО,
узиму ДДЛг С, уживуУ, употребљаву Вр, фарбу се Вн Др, чару Рд, неку Су, прече
ку Се, сачеку Се, чуву А ВУ, чуву Вн К, чуку P, шару Р У;

д) -ду: бацаду Вр С, бацаду МО, бегаду П РУ, бријаду У, брукаду B, не ва
љаду Ла, ватадy P, венчаду МО, вечераду Р, гледаду Вр, ВуКу С, гураду Ку, даду
А Вн Вр Ву Лг Ли МОМx Ос ПССкТ Ш, издаду Ли, предаду Ко, продаду Ву, да
ду А Бд ВВД Вн ГлК Ку Ла Ли ЛоМОМП Мx РС Се Ск Су ТУ, диздаду С, пре
даду Ба, продаду МОР Се, дираду Р, завијаду Ку, заливаду Вр Ли, запеваду РС,
знаду Ву ДД КЛо Лу МС Ск, знаду А Бд В Вр Ву Ко Кр Ла Лг Ли МОМxУ, не
знаду Бд Лу СМ Ш, играду се Вр Рд С, сиграду се У, изгласаду Ло, изгребенаду
МК, имаду Бд ВВр Гл КчР Рд Се СМУ, имаду Гл, немаду ГлЛуУ, немаду Гл, не
маду Гл, ископаду Вр, истаткаду С, истресаду Лу, исфрезираду В, кљуцаду Ву,
комишаду Су, копаду КуУ, куваду Ву МО, кукаду ВрP СуУ, лупаду Лу С, лупка
ду С, мешаду Лу, мотаду Ву, муљаду Т, напададу Ву, наређаду В, одвајаду Се,
одвраћаду В, одржаваду В, окупљаду Р, откуцаду СМ, осећаду Лу, певаду Бд Вр
ЛуУ, пападу СМ, питаду П, подразумеваду Лу, позиваду С, порастурaду Вр, по
седаду Вр Се, поседаду МО, признаду Ло, примаду Кч, причаду РУ, прокуваду Ву,
просипаду Кч, пуцаду СУ, не пушћаду К, разговараду Лу, ранаду (равнају) Лу,
рачунадуУ, решаваду Се, руковеђадуУ, pучаду С, свираду Вр, спремаду Лу, ста
љаду У, стрељаду Ку, тераду Лу Т, дотераду МО, истераду Вр, отераду Вр, по
тераду С., ткаду П Ш, ткаду Бд ПУ, изаткаду Бд, требаду МО, трљаду Вн,
убиваду В, убтваду B, удаду В Мx РС, удаду Др У, удараду Р, удебљаду се Мx,
уживаду Бд, узимаду Вр Ву Ку, утишаду Мx, фермаду Р, фракаду У, чекаду У,
читаду Су, чуваду Р У, чупаду Р, шврљаду С, шушкаду ВД:
разумеду Ло, не смеду Ву, не смеду Лг Ли ЛоМО СУ, умеду Ву, умеду ДД
ли у.

4,203. Код глагола седме и осме врсте забележени су наставци (-y, -e, -ду):
7. Врста

a)-у: бару Кр, баталу Су, бацy ВВО Су, бацу Бд ВОГл Ла ЛоМx Pд У, белу
се Ск, блажу М., блату Мx, боју ВД, болу Бд ВBy ГоДДСе СкТ, болу ПС, бора
ву Го Кр ЛоМ, бору се ДД Ли Ло, брану (се) ВОСТ, братиму се Р, буну се В Др
Ли Р, бушу Ку Лг ОсУ, ваду АВД. Ван Го Ко Кр Ку Се СМУ, изваду КЛо, поваду

Рб, не да важу ЛоМ, валу (хвале) Бд, веру Мx, веселу се ВН Мx Ос, виду АВ Вн
ВО Ву ДД Др Ду Ла Ли ММКОс ПССе ТУШ, влачу Ли, воду В Го КЛо Лу МО
СУ, изводу Бд, изводу Ра С, наводу Вн, возу Вн Гл Мx Су, волу Ба Би Вр Ву ГлК
Кр ММКМП Ос ПР Рб Са Се Ск Су, врату (се) А МОР СкТ Ш, поврату се Ку,

вршу (посо) BД Ку ПС, заробу ме ВК, завршу Бд, завршу Бд С, извршу Ло, газу
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ВО Вy Гл Су, згазу МО, изгазу Су, погазу Су, гају Ос, говору В Вн Др Ку Мx Ос Pд
С Ск У, гору Бд МО, гору Се, изгору P, грабу се Бд Вн Рд СМ, граду Др, грљу се Бд
МО, загрљу (се) КоМОСк, загрлу се У, делу (се) Бд Ла ЛоМx Се, изделу МО, по
делу ВнJ Ло, довату Рд, довду Ло, договору се АВГр МК, долазу Бд, долазу Бд
By Гр Ду ККр МО Ос РбССе СуУ, обилазу Ду, пролазу Рб, доносу Ву Лг Ли РУ,
доносу Ду, лепо се дружу Ду, жалу се Бд В Ву, жену (се) Гл ККу Ли РУ, ожену
се Ву, живу Вн Гл Гр ДД Ду ЈКр Ку МП Ос Су Т, живу А Бд Гл Ку Ла Ли, испр
жcу Ј, киту барјаке Вл, купу Вл Мл, па се искупу Ра, исповеду Вл, ложу Ј, мрзу ме
Мл, мучу се Мл, натовару Ј, навалу Ра, носу Ду ЈКч, олушту Ра, осушу се Ра, пу
шу СМ, раду Вл Ду Ра СМ, рану Мл, да решу ВК, кат се сету СM, сиру Ра, служу
Кч, спрему све Вл, опалу Ра, трчу ВК, упалу Ра, дувату Мл :
б) -е, возе ВО, воле Ло Рд, говоре Ду, долазе Бд, долазе С, жале Мx, живе
МО, зараде Гр, заробе Вн, исплате У, камаре Вн, купе Вн, лење се Су, ложе Бд,
месе А, мрсе Мx, накнаде С, носе Гл Ј Кр У, осуде Лу пале П, плате У, покупе П,
посте В, пребаце Лу Т, пролазе П, пусте Гр К, пуште К Ло, раде ВОК Кр МК Мx
СТ, рале МК, растуре ВН ВО Ли, седе Мх, скупе БиВО, тегле Го, товаре Ск, ува
те Вр С, укрсте ВО, умесе Т, упуте МО, уступе ВО, фале Бд, цене ВО, чине Бд,
в) -ду: бациду Мx, бациду Ку, боледу Гл, бол поуУ, болиду СеУ, бориду Лa,
бушиду Р, веселпоу С, веселиду С, волиду Вр У, гориду А Се, жириду Ш, затвори
ду Ку, зpиду Су, извлачиду Лу, да се јагњиду А, камариду У, крстиду МО, кршиду
У, купиду МxУ, купиду Вр, ложиду В, месиду У, умесиду B, мислиду Др, мучиду
Р, накитиду Ку, направиду В, наредиду Ку, идсиду Би Ку Мx У, одвадиду Ку, од
лазиду ВД Ку, одлетпоу Су, оправиду У, отвориду Ку, покупиду У, полазиду Би,
потревиду Мx, правиду КуУ, провалиду У, пропустиду П, pöдиду Лу, родиду
МО, седлду Ли Ск, седиду Бд У, сушиду В, топлду Ку, па се топиду У, тpлиду У,
учиду В Ск,
8. Врста

a) -у: блеју Са Су, блејуУ, боју се Вн Ск, боју се Бд, врпшту МП Мx, вришту
Бд Су, врчу (трактори) А, врчу ДД, држу АВН Ву ДД Лг Лу МК РС Се Ш, држу
Ду, задржу Ло, одржу В, звечу Мx, зврју ВнР, лежу Ву ДД Др, лежу Ск, одле

осу Ло, разлежу Ла, ложу Бд, накptiосу А, птишту ДД Лу С, пишту Ло ПС, режу
Мx, стоју. А Вн ГлКо Кр Ла Лг Ло Лу Мx РаРд Ск Су, постоју. ВР, стоју ДД, тр
чу Бд, трчу Гл, трчу Рд, истрчу Вр, стрчу. А, ћуту Ш, ћуту В, штрдју. Бд,
б) -е: кад клече Ву,

в) -ду: заспиду Са, стојиду ВнУ, стојиду Ку;
4.204. И код помоћнох глагола шаролик је инвентар наставака:

a)-е: дје да га ископу Бд, и они дје да праву Бд, па дје да кољу ВО, тако они

дhe M, нека причу шта дје, нек раду шта дне МО, пасторке дјед узну С, дидhe
они да мудаду У; ће да га згазу свиње МО, мен ће да напрту Мx, бни онда шта ће
да раду Т, неће да слушају Ба, и оне неће да наиђу ВО, неће оне М, неће Кр Ос, а
они неће као да даду С, неће да раду Ла Су.
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Као што нам грађа показује, овај наставак се обично јавља испред везника
да.

б) -у: како људи дâу А, кад дјутакб деца Бд, да ли се дју дал нећу Гл, Маџа
ри дну д иду Лг, нек певу шта дну С, како дну Кч, како они дну Ск, они нећу А, али
у јарам нећу ВО, а баксузи нећу да учину Лг, и каже, вама ће да се предамо, а Буга
pима нећу Ло, нећу МО, ови опет што нећу сас нама Ос,
биду Ку, кад биду киселе С, бне буду А;
в) -e(ј)у: нећеју Ос, неће у Ба ВК Др МО Ос, они сира нећеy М,
г) -ду: бићеду Ла; шта ћеду ми паре Р, оћеду Бд В Вн Вр Ку Мл, как дједу

МП, шта дједу Ла Ли, све деду лакши живот Ву, како они дједу Гл, сви оћеду
жито С, они дједу како они оће Су, дједу они дуђу У, нећеду Бд Су Ш, нећеду В
Вр Гл П РС, да л ће они да дочеку да л нећеду Ву, нећеду ови наши Кр.
Наставак -ду се чешће јавља када иза њега не следи везник да. Међутим,
овај наставак није искључен ни у таквом контексту, у којем се обично дешава ди

симилативна редукција: јел ћеду дузну јел ће дође неки Кр, нећеду да раду Ла.
4.205. Након изнесене грађе, а у вези с појединим наставцима, можемо за
кључити следеће:
Скоро на целој територији и то код свих глаголских врста присутни су на

ставци -у и -ду. Први је у односу на овај други знатно фреквентнији.
У шестој глаголској врсти наставак -у се паралелно јавља с -ају и(ли) -ау.
Ова два последња су скоро на целој територији, у односу на први, знатно чешћа.
Наставак -у се среће у севернијим селима, а ретко у јужним као нпр. у МП. Само у
неким на северу (Ви Ко Р Рд) чак је и чешћи у односу на остала два наставка. Ина
че нисмо га забележили једино у Ш. Наставак -ају нисмо нашли у Ко ЛГ Лу и Са, а
-ау у Го Др ККо МК и Ш. Дакле, наша грађа показује да наставак -ају има шири
ареал у С-В говорима и да се не среће само на шумадијској периферији, тј. на са

мој граници према Ш-В дијалекту, како је то раније констатовано (Реметић
1985:311). У суседним говорима стање је следеће. Код гл. VI врсте на -ати у гово

pу банатских Хера (Ивић 1958:341) уопштен је наставак -ду, а у говору Галипо
љаца -ају. Код Биограчића (Ивић 1978:164-166) најчешћи је наставак -ау, а ређи
-у, осим у Кнежевцу у којем је једини. Код гл. свих врста, па и у шестој јавља се и
наставак -ду. У централној Шумадији (Реметић 1985:308–311, карта бр. 24, стр
109) на целој територији јавља се наставак -ају. Поред њега а у најисточнијим ко
смајским селима чује се и -ау, а у колубарским и -аје. У К-Р зони Крагујевачке
Лепенице (Вукићевић 1995:181) чују се и -ају и -у, а у Ш-В-ају и ретко-ау. Наста

вак -ају веома је чести у Батовцу (запевају, лупају, свирају, бирају, ритају, швдкају
— мој материјал) и Жабарима (Реметић 1986: терају 504, iљају 507, ватају 507,
нарендају 512). У првом говору чује се и наставак -ду (сликаду, продаду/продаду
— мој материјал), а у другом и -ау (Реметић 1986. ударау 505).
Наставак -у је у седмој врсти веома, а у осмој скоро сасвим потиснуо -е.
Број потврда наставка -е ни у једном пункту не прелази цифру 4. Једино је у ВО,
најјужнијем пункту, забележено 7 примера, што може представљати и индивиду
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алну особину информатора, насталу утицајем стандарда. Овај наставак нисмо
уопште забележили, што не значи да се не може наћи, у два ареала: средишњи (Ба
ВДДД Лг Ос Са) и севернији (ВуКо Ку Ла Р), као и у селима Др М и МП. Прили

ком ранијих испитивања Кусатка (К) и Глибовца (Гл) нису забележени примери с
наставком -e (Реметић 1985:306, нап.860 и 861). Међутим у нашој грађи се нашле
две потврде за прво село (пусте/пуште и раде) и једна за друго (ндсе).
Наша зона, с обзиром на однос наставака елу, уклапа се у широкареал доми

нације аналошког -у, који почиње од североисточних делова централне Шумади
је и простире се до румунске границе укључујући ту јужне прилазе Београду и
Банат. Ареал ових наставака у штокавским говорима прецизно су утврдили Сло

бодан Реметић (1985:305-308) и Асим Пецо (1993:491.—520). Исто је стање и у го
вору Батовца (мој материјал), у којем господари наставак -у (упалу, пусту, носу,
љубу) и веома ретко се чује -e (направе, љубе).
Наставак -ду у односу на банатске говоре (Ивић ... 1997:163-168) није то
лико чест (426 потврда), али је фреквентнији него у говорима централне Шума
дије (Реметић 1985:312-315), где је везан за ограничен број глагола (болети, ва
љати, велити, догнати, горети, дати, жњети, звати, знати, зрети, имати,
ићи, разумети, смети, ткати, хтети). По један пример је забележен од глагола:
венчати, врити, зидати, клети, мрети, расти, и цврчати. На нашем терену овај
наставак је чест код следећих глагола: (из-, пре-, про, у-)oати, (по-)ж(њ)ети,
(по-)звати, знати, ићи, (до-, на-, про-)ђи, имати, (до-, из-, од-, c-)нети, (ис-, по

y-)пећи, смети, ткати, (до-, из-, на-, по-, спро-)вести од 5 до десетине потврда,
по 5 потврда (за-, пре-)мећати, (ис-)плести, (раз-)умети, по 4 потврде: гледа
(c-)играти, кукати, певати, узети; по 3 потврде: бацати, бегати, бости, ви
кати, луп(к)ати, моћи, рвати, стојати, и од 1 до 2 потврде преко стотину разли
читих глагола. Дакле, за нашу територију није карактеристична његова везаност
за одређене глаголе, већ је то једна од битних особина С-В дијалекта.
Наставак -ду најчешћи је код глагола шесте врсте, као што је нпр. и у Рачи
Крагујевачкој (Р. М. Павловић 1982:45), а потом прве и седме. Овај однос је сли
чан оном у банатским говорима (Ивић... н.д.). И у говору Батовца наставак -ду
iliи,

бележимо код неколико глагола VI врсте: продаду/продаду, даду, знаду, сликаду,
али и нећеду, зриду.
Иако га углавном налазимо на целој нашој територији, он је учесталији у
северозападном делу (в. карту бр. 8): У (57), Ку (34), P (32), С(31), В(30), Вр (29),
Лу (23), By (22), Мx (20), Ла (17), МО (16), Се (14), Ли (13), Гл и Су (12), Ло и П
(10), дакле у зони која је ближа Биограчићима (Ивић 1978:165-166) и Банату
(Ивић ... 1997:163-168). Овај наш компактан ареал нарушава стање у три села Би
Др Ко у којима је број примера мањи од 10. Верујемо да је ово условљено обимом
грађе из ових пунктова.
Ареал јављања наставка-ду прецизно је одредио Реметић 1985:314-315, a
допуњен је у монографији о банатским говорима Ш-В дијалекта (Ивић ... н.д.)
подацима из западнијих штокавски говора, као и из чакавског и кајкавског на
речја.
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4.206. Као и у већини севернијих штокавских говора (Ивић ... 1997:176-7,
нап. 547), имперфекат се своди на лексикализоване форме. Тако је на нашем те
рену он уобичајен и релативно чест код глагола бити и звати:

а) не знам како беше то А ОсУ, ди оно беше А, ди беше, оцо С, како се беше
звало Ба, како се беше зове Гр, зоведу га, како оно беше Ла, то се как оно беше зб
ву Ос, шта беше, ја не знам Бд ДД, а ово шта беше Ла Мx, не знам шта то беше чи

вија К, док је била ма свекрва, некако беше В, беше у Годомин вишње, јабуке,
брало се, иди бери то ВД, беше лепо време ВД, ту не беше доктор ВК, беше слама
у камару Вн, беше вече Вн, да л беше на вуловска кола Вн, а беше Дражини ови
Вн, у, бре, шта ми беше, каже, да терам Вр, и не знам куј беше трећи Вр, тели да га

аперишу, али беше неки Пера наставник, он каже Вр, како то беше, Веро Ву, па
беше бели кукуруз се сеје Гл, беше и прође Гл, кад беше рание, мого и стан да до
бије Гл, и ка то не беше ДД, кад беше, у марту месецу ДД, и беше добро малчице
по(д) Тити ДД, и беше зима баш тако лети ДД, от које године беше Кр, деда му
умро јесенас, зимус, како беше Кр, то кад беше инфобиро Ку, беше неки Слоба из
Микајловца Ла, које године још беше гласање Лг, и кад беше ту један Лг, кад бе
ше кот пруге Лг, кад беше ујутру Ли, тежину потопиш па стоји, Мико, колико бе
ше Ло, како беше се зваше Ос, ел троица беше ел четворица Ос, и колко дана то

беше стоји Рб, је лтако беше РД, беше један бедем велики С, ту беше неки наред
ник С, шта беше оно, капут С, а чија беше кола дошла за тебе С, ел то беше Јбвина
гробница Са, Миодраг беше мали Ск, јел знаш ти колко беше, беше шесет милио
на Ск, играли Жикино коло, како још беше коло Су, беше Божа Веселиновић су
дија Т, беше колера нека Т, имало само два коња у селу, три беше Т, беше овди ка
фана Т, и човек дал беше ту дал није, не знам шта беше У, како беше, заборавила
сам Ш, уп. и у плусквамперфекту не знам јел беше нешто донела Ра.
Углавном у два пункта, на западу наше територије, срећу се и краћи облици
имперфекта, који имају само његову основу, а наставке аориста бБ - бе (Ђорђић
1975: 158):

кад бе ујутру, он... Бд, па шта ти бе Лг, како се оно безвало МО;
шта беа не знам Бд, да не беа те моје свекрве, одеше све у партизане Бд, ка
ком беа име Бд, како оно беa Бд, како оно беа МО, сад које беa Бд, па не знам кол
ко беa Бд, ди беа МО, мал беа на врата Ј;
у мен беy шљиве пуне Кр (Ердељановић 1951:92).
Међутим, забележени су и следећи облици:

не знам које године би ДД, кад би вече пре тог априла Ло, старојко ми би из
Београда У, док не бијесу стигли ови шпорети МО.
На основу изложене грађе можемо закључити да је дошло до семантичког и
морфолошког укрштања имперфекта и аориста. Наиме, и облици с би и с бе- могу
се употребљавати у истом контексту, а и за један и други корен могу се везати на
ставци и имперфекта и аориста. Такође, битно је истаћи да се и за несвршене гла
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голе могу везивати аорисни наставци (в. под в). Све је ово резултат компензације

губљења имперфекта. Идентичну ситуацију налазимо у централној Шумадији и
другим штокавским говорима у којима је разбијен систем простих претеритал
них времена. Списак говора и инвентар облика в. код Реметића 1985:374–6 и
315-6.

б) како га зваше А, како се зваше Кр Ла Ли Ло Ос РС Се, како се зваше ово

место Бд, како се зваше оно што шира излази Вн, не знам како се зваше то црвено
жито Ла, не знам како се то зваше Ш, из оне варош, како ти се зваше, Титоград М.,
друкше се зваше то Рд, како се зваше то што су убивали тежину Ск, како се вика
ше (=Зваше) Бд, како се оно викаше Т.
Уместо зваше код млађих се чешће чује перфекат: како се он звоја не знам
Ли, како га звали (црвено жито) Ла, како се звало то Вн, како се оно звало С.
в) Код несвршених (или двовидских) глагола може се јавити наставак-ше:

у једнини: ти ми причаше за Весу тога, ти си причала П, он кукаше, докле
кукаше, кукаше, после прекамуко већ П, после Другог светскога рата дођоше ве
зачи (машина), па виде народ да је лакше, куповаше везаче, везиваше К, неки ме
познаваше ВК, тераше још неко време, паде Тунис, прође још неко време, паде и
Рим, Италија одрече Ли, и бна посе погинујом син, бна тако тераше јадна, тера
ше и умре и бна МО, он се окрете у дувар и ћутеше мал Р.
у множини: они бише га, бре, бише, а један Врбовчанин беше учитељ, па ка
же: доста сте П, они вечераше мал Др Лг, вечераше, уредише све Мx, колико оно
говорише да има кућа, колико, Цицо, говорише Су, и лепо идеше до Шећеркови
Ш, једоше С, бни тунака једоше Су, за срећу не копаше (колибу да нађу сакривен
шећер) С, кршише се тамбна ДД, каже, престој ту, они разговараше, разговара
ше, каже, дбђ овам К, и бни ту ћуташе Ло.
Многи од ових примера, а нарочито они чији су облици с наставком -ше ре
дуплицирани, имају функцију имперфекта.
Од имперфективних глагола начињене су аорисне форме, које су, пак, упо

требљене у имперфекатском контексту: и ја идо око те Збре, идо, идо, идо, докле
ја дођо до њене куће Т, љубисмо се, ај дође време са да је уватим за ноге Лг, она
артиљерија кад би, оно одело, оно лети гор Ло.
Од глагола хтети забележили смо и једну имперфекатску форму и две

аорисне: ћа да кажем С, према аористу: шта тедо да рекнем Др, тедо лекару МО.
Аорист
4.207. Ово глаголско време жива је граматичка категорија и у свакоднев
ном говору, а и у представљању слушаоцу непознатих догађаја као доживљених.
Овај облик се најчешће јавља у 3. л. сг. и пл., а потом у 1. л. jд. и мн. Његово веома
ретко јављање у 2. л. сг. и пл. резултат је самог чина комуникације. Наиме, ретко
се прича некоме о нечему што је управо сам реализовао. Међутим, баш оваква

фреквенција аорисних наставака може бити и показатељ нарушавања стабилно
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сти овог глаголског времена. Изнесене констатације потврђује и стање у нпр. го
ворима централне Шумадије (Реметић 1985:316).
Навешћемо само део веома обимне грађе:
Прво лице једнине и множине

1. (1. л. ст., али с понеким примером и 3. л. ст.) е, тад га ја мало видо В, кат су
кола стигла, ја видо ту сестру да уђе у кола, ја се сети да има ту нешто Ко, а ја кад
видо тога човека С, кад ја видо да он пружа намен прс, ја побегнем изводенице С,
кад ја видо, мамати родила шесто дете Т, што се ја не врто од пола пута С, и ја (ј)у
дадо јабуку Лг, дадо ју прут Мx, како ја се диго А, ја се диго Др, ја после диго руке
нека га нек пије (ово може бити и перфекат) МО, ја се диго да побегнем МО, ову
руку подиго и прекрсти се па се навали на дувар Лг, ја после дођо кући, они оста
ли ДД, кад ја дођо, они седу ДД, кад ја дођо бдена Р, ја дођо с колимату Лу, покi
да се јажива, што дођо ја, шта уради Мx, и ја дођо С, једва дођо Ск, и ома изађо А,
кад ја изађо напоље, оно стиже ваздух, стварно неки Ба, ја, каже, изиђо Лг, ја
изиђо Ло С Са, кад она иде отут и запева и ја излето, реко, шта мајка запева Т, ја
ту испадо храбар С, и, ето, ја ти исприча пуно Мx, а ја се јави С, а ја кад јурну у
кревет са све опанци, она држ па за ноге овако увати Лг, правила сам три свадбе,
казати К, кад му то каза, он оде кући пати лепо казо матери да ћу ја да побегнем
Т, ка се ја мало маши очи, ту видим стиже и мој свекар В, а ја мету под сандук
од брашна један цреп С, ја нађо Ск, а ја неочекивано наиђо Рд, што је ја не обори
одма туна у собу Лг, ја кад дбрто се, видо њега кад напрти онај џак, доо ја да ме
неко не види да он стао код мене В, кад се ја обрто, он се смеје Ло, кад ја обуко
кошуљу Лг, ја одо да риљам Бд, реко, до ја сама и диго ја руке и бдо ја сама Др,
кад ја доо код ње, нема је ту Лг, ја само ел ме наљути, готово је, до ја и остави га
Мx, а ја окрето дете па узоракију Др, ја му дпра ноге и вако само замету у чар
шав и ћилим и леже он и викну ме једна жена на врата С, детави ја послужовник
и све гости и ддо ја кући и наместим се У, а она кат се виде у невољу, она трућ,
утече она, она утече, а ја остадо код њега М, море, погледаја В, а ја погледа ДД
Ла, кад ја погледа, оно сија нешто Лг, тек одједанпут ја погледа Ло, погледаја, не
ма никога Лу, погледаја, ау, није ово чиле Р, а ја сама себе поједо С, све се попеко
живо и ноге и руке Ск, стадо ја мирно и поздрави га Р, и ја кадунђо у велику со
бу, нешто ме дкрете и ја ти паднем и шлогирам се А, кад јауиђо Лг Ло, и јауиђо у
окно, купи, купи С,
2. Веома ретко код појединих глагола у 1. л. сг. може се јавити неки неоче
киван наставак.

а) из млађег сигматског аориста, уместо инфинитивне основе + —х: а ја по
гледо Лг,23 што ја не умро да с одморим ја Гл, реко, ја умро, остадоше деца, про
паде кућа МО, мал не умро Мл.
23. Уп. и: и кат погледомо ми Ло, видомо У, уместо погледасмо, видесмо.
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б) из 2. или 3. л. сг. јауиђе А. Овде је реч о свођењу сингуларских облика на
3. л.

в) из инфинитивне основе, али с кореном за млађи сигматски аорист
врт + (н)у: врту се ја, врте се моја сестра В.
3. Од 1. л. сг, глагола рећи, губљењем акцента и гласа х, добили смо речцу

реко: баца, наш забран, реко, почистили све Бд, уђи, реко, Станимире, Бд, реко, ја
сам Бд, она је, реко, глува В, кише падају, тешко, реко, увек у рату те кише падају
ВО, саћу дајем ту чорбу, а, реко, а јели смо пре Го, реко, да бацим на ђубре, па ни
сам Го, па реко, знаш како докторе, ми смо, реко, сељаци људи Го, реко, не позна
јем те опште Гр, ију, реко, пуста, реко, батина, па то дузне човек па надоват да
бије ДД, преко, реко, спавају Др, кажи ми, реко, што неће се кокошке налегну Лa,
најо, реко, изгледа ми да сити плакала нешто Ло, ја, реко, да сам, реко, тај и да сам
то мислио ја Лу, ја бајем и испраћам, реко, на високо дрво, на виле и, реко, нисам
ја грешна М, ма реко, ја не смем Мх, а, реко, ти пријатељу, ово знаш да радиш С,
сад ме, реко, тераш да сечем Са, што бија, реко, мал сира Ск, шта то, реко, лупи у
врата Су, реко, не могу да побегнем Т, Росо, реко, чуем У, деда: а ја се осећам још
мушко, баба: реко, па јесити, реко, био, пријатељу, женско неки пути У, мори, ре
ко, Живка Ш,
4. У 1. л. пл. срећемо неколико различитих наставка:

a) -xмо --мо: видомо У, а видомо њенога брата от стрица Кч, ал добимо ми
Кч, и дођомо кући С, кад акчије завршиле свадбу, каже: ми завршимо посо код
Милана, покламо (свиње) и опрали смо му и обор Вн, иддмо У, и кад ми изиђомо,
он увиђе код њи Ло, изађомо у другу собу Кч, кад наиђомо у сокак, капија отворе
на, кад увиђомо у авлију, на кући врата отворена двокрилна Ло, ми намиримо сто
ку и пођомо Кр (Ердељановић 1951:94), и пођдмо ми Ку, и ништа, кретомо ми В,
ајде, домо, збогoм Ла, ајде ми отомо у кућу Са, постојамо један минут два Ко,

ју, Ангелина, ми потрошимо паприку Мx, почемо да причамо за Бд, и онда почo
моту Ра, и сакримо се ми и они и ми В, саранимо Божанку па ома оно вече кад је

грунуло Су, седомо Кч, бабо, са таман стигомо, бре Мx, и ми док стигомо до њи
ве, коњи све лакше, све лакше и лакше и кад стигомо до њиву, кобила паде Ш, и
ућутомо Ло,

б) -смо: што мало пре говорисмо У, кад је пос премирило се мало, дај, дај,
све дадосмо Ли, дођосмо СМУ, имадосмо добри коњи У, испратисмо те ком

шинке дар за Крњево Са, и тако ет испричасмо се све С, љубисмо се, ајдође време
сада је уватим за ноге Лг, нађосмо У, терајтам, терај онам и огладнесмо Ли, еј, ми
оддемо Гл, и одоше они, ми остадoсмо Ко, они одоше, а ми остадoсмо Р, а оде

ми остасмо Ра, отиђосмо там Ш, кад ми погледасмо, бна иза штале лежи и јагње
сише Ос, кад ми дођошмо увече, погледасмо ми С и ми поизлазисмо С, седoсмо
ми туУ, ми се после сетисмо С, угасите га, ми угасисмо, и каже идите ви, спавај
Те Бд,
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в)-имо: кад ми дођоимо увече, погледасмо ми С, и јауиђо у окно, купи, ку
пи, напунишмо џак С.
Ови наставци на нашем терену не показују јасно издиференциране ареале.
Први наставак -(x)мо најчешћи је, што је и очекивано, с обзиром на то да је
он типичан за С-В и К-Р говоре (Реметић 1985:320, нап. 928). За наставак -смо мо
жемо рећи да није редак и да се у односу на стање у централној Шумадији, где је
његова фреквенција изразита у „ерским“ селима, његов ареал може померити
још ка северу, до самог Дунава. Аналошки наставак -имо (према -ше) веома се

ретко јавља и то као факултативна варијанта прва два. Тако видимо да је један ин
форматор у истој реченици прво употребио -имо, а потом -смо. Ареал и ова два
наставка одредио је Реметић н. д. нап. 929 и 930.
5. У следећа два примера опет немамо наставак млађег сигматског аориста

(уп. имадосмо У), већ једно аналошко-е, вероватно из 2. и 3. л. сг. аориста. У пр
вом глаголу имамо и формант -д- има-д-e-мо, а у другом аорисни корен

сврт-е-мо: не знам колко имадемо зетина Бд, једну луду сабљетину издиго и ми
свртемо лево Ло.
Друго лице једнине и множине
6. За ова лица имамо само четири примера, од којих су они из Ск одговори
на директна питања:

а) ти мен угази, реко, Ло,

б) а ви отдсте (информатор рођене 1908.) и ви оддсте (информатор рођен
1921) Ск, и никога не пптасте ДД
Треће лице једнине и множине

7. 3. л. сг.: ел виде, бацо, удари ме мој девер Лг, он кад виде мојега сина Са,
кад га виде, кат стаде да га љуби, кат стаде да га воли Ск, врну га на колибу Ло,

па кат се врте отут, а ја пушку С, да ме бтац даде, што ме зацрни А, ка даде вољ
но, ја погледи К, она даде мен ракију и скува кафу и седе код мен Лг, па што, Бо
же, ми даде, даде па ми узе С, патолико сребро ти њему даде Т, и он се лепо диже
сам М, он се диже, још није зора сванула и дбуче се и оде на капију У, и доби на
плућа и умре А, он доби пензију, а ја нисам добио Р, кад наиђету, донесе померан
џу Вн, кад нема мене, он дође там ВО, и он дође мен иза леђа Вр, ето, дође ми син
и Смедерева сад Ву, он чеко, чеко и увати пут те онда дође да тражи блузу ко тим
кући у Микајловац ДД, и дође милиционер један кад га зва и како дође Ко, дође
ма свекрва, донесе ручак Ск, не заврши школу, досени се чак отуд и то нисмо во
лели Гл, а он се загледа тако у мен С, дуну ветар, Савка, и бна запали и бно изгоре

ДД, па посе изби овај рат, погинутајунук Лу, избриса он и дстави и дбђе код мене
У, он изучи занат пату датвори мал радњу Гл, и утама из оне гомиле испаде један
у годинама чоек па кад удари штапом одаске оно пуче ка пушка Ло, још мало да
си закачио и паде шоља и uиепа се М, колкотражиш за кућу, каза онај колико Р,
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он напуни канту, у тај ма поче пуцањ П, дое и леже Гл, таман он оде, дбђе једна
мала лимузина Р, све се дзноји Ш, и опростио се и леже, и кадлеже, он се окрете
у дувар Р, делужи војску па дође посе, па се джени, удаде ми се ћерка у Београд
Гл, дета све, ништа не понесе МО, кад оно деy Немац, поче да бије Ку, јој, Дани
ло, што ме дпрова и удави ме Бд, он се само дчеша о мененака и дде Др, повади
неки колачи, даде тима шоферима и кондутеру Ла, он га само мало поли и попр
ска Ск, она поче дам изува, па ме изу, паузелавор... па м дпра ноге Лг, а она што
је прдговори му нешто, преговори му и тек она угоди пушку на раме, увађе и ува
ти ме и аус, изјури ме напоље, жена дође, даде ми ципеле испот кецеље Ло, она
узела па милује тога голуба и он преговори Т, али истос и он пропи Мx, и како ле
же, више се не диже, одма умре М, уби град, паде град, сам била дете ДД, увати
онај мраз и бна измрзи и пропаде Лу, кад укну један ветар па узе да грми ДД, и та
жена ка чу то, она дкрете леђа и дде Ко,
3. л. пл. кад видоше коњи, осећу терет, почеше да бегаду уз брдо У, вртоше
га Ло, дадоше ми новине ВО, дадоше Вн Др У, иди се дедоше, дете, када се затр
паше долéнака да не видо ди одоше, тако се извукоше Др, дигоше се и оддине као
виор С, и они тако увече дођоше од рад Вн, и они дбђоше Ба ВН ВОДДЛг Ли МС
Са Су, дођоше они наследише Кр, кад они дођоше и оно покупише Бд, дођоше Ко

Кр Ку Лг Ло У Ш, закачише прво Турци и Бугари, изгибоше Ј, после се смтрише
Турци и Бугари па одоше на Аустрију, на Маџарску па се саставише и Немци и
Маџари и Аустрија, прегазише Југославију ДД, и онда засвираше сирене, они по
гледаше К, изедоше по једно парче Р, они испрегоше краву и узеше Вн, и они нас

истераше и опет дадоше по шољу чаја К, истераше не у неко добо ноћи Ку, кад
беше задруга, конфисковаше му његовога унука, тог деде и скидоше му и цреп са
куће Ли, метуше га доле на земњу П, ал отуд одовуд некако људи навикаше и они
ме дадоше Вр, кад наједном месту наиђоше авиони, а они сви побегоше В, шта ми
направише што ми дете узеше МП, бни се погледаше њи двое једно у друго и при
стадоше Ба, дођоше на ту чесму, погледаше, нема ники и бни уватише преко бр
да и отоше Ло, а они одоше СМ, побише и ВК, ди се, дете, подеваше Др, грдни
прајци ми полипцаше Ш, поумираше Ј, помреше сви, поцркаше Бд, они пориташе
алуватише га они па га увукоше унутра Ло, посекоше и однеше Бд, пос испрода

ваше и потрошаше Ву, не знам дирекоше да е Вн, тако рекоше ономад Ли, моa
деца стигоше, порастоше А, седоше они на клупу код мени узеше да причу С.
8. Наведени облици се углавном слажу и са стандардним формама, али има
и неких одступања.

Тако глагол донети у следећем примеру нема облик млађег сигматског

аориста, већ се наставак-ше директно додаје на инфинитивну основу: ништа, до
нéше бни ДД

У два пункта у 3. л. пл. забележен је презентски вокал -е, оно дбђеше још
народа, дбђеше неки тамо Ш, поред после дођоше они једне ноћи Др.
У једном примеру је забележен презентски корен с аорисним наставком:
што ми не као саше Бд.
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Неки глаголи обичнији су с формантом-д-: даде Ла, остаде жив ти Лг, пре

стаде мој отац и мој стриц (при-) В, кад ми у Пожаревац, а на мосту, скиде ме(н)
Немац Бд, удаде ми се ћерка Гл, и она се удаде МО, Драгоша Поповића свастика,

како ју имаде (како јој се имело) Лг, имаде неки инфаркт Мл, Бора немаде деце
Мл, не знам колко имадемо зетина Бд, имадосмо добри коњи У, не могаде да нађе
стан Мx, и пожњедоше, ете и дотераше увече жито Бд, шта тедо да рекнем Др,
тедо лекару МО.
Перфекат
4.208. Примећена је честа употреба крњег перфекта у 1. л. сг. и пл. и 3. л. сг.
и пл. Он је уобичајен:
1. у клетвама, благословима и пословицама:

срам и било Вр, далеко било, сви три сина му пропали о тога Гл, причали су,
далеко било, о вилама МО, жива била МО, живео краљ Петар Р, не дао Бог да не
верујем МО, и то смо ишли да беремо дудови, дао Бог смо имали два дуда велики
кот куће П, Бог му дао и среће и здравља куј изумео Рд, ди ћемо да се делимо, да

лило ми се месо откостију Др, очити не испале Бд, дабогдају очи испали Мx, јек
тика га појела Мx, пољубиле те мушице она златница Бд, Бок ти помого АР, мој
ми два вида стари, не прекрстила се Ш, убио га Бог Ко, како с посеала, тако ти ни
кло ВД: ко је јачи, он био, ко је слапши, он бего Мx;
2. у набрајању:

драли са говедима, кравама, плугом, драли с воловима, жњели смо српом
Бд, имала сам унуку, спремала, удала Вн, и чувала сам и крила сам и санитет и њи
и ранила, и прала, и крпила и свашта сам радила Др, косила сам, везивала жито,
товарила, камарила, налагала Др, сутра данjа клао, спремо, гости долазу код нас
на литије К, сутра дан Немци не опасали, ту не заробили, терали на Дољни Град

Ку, здрава сам била ко тресак, мушка била и орала, и косила, и сејала жито, и све,
муж није мого, и пластила сено и све Лa, ja сaм и штрикала, ишла на пијац, носи
ла МК, и ондак сам морала да слушам очува ко оца, поштовала сам га, чувао ме,
школово ме, однегово ме, узо ме, и помаго ме увек МК, зимуске јак мраз био, све
пропало, оправио парк и све руже посадио, траву посејо Се, па смо то гребли нате
гребене и тако прели, ткали Гл, кат смо били чобани, играли смо се клиса, попи
ћа, јурили се по Гају, све живо, пекли корење, јели лубенице, брали гројзе, све смо
то радили, чупали ону тежину, прели С, тежина се сејала, конопље, па прела те
жина, па се плело, нецовала, прела, плела џемпери Гл
3. у осталим случајевима:

кад ја погледнем, било, реко, шта било Мх, са ћу дати испричам, па баш ме
брига, ваљало не ваљало (по њу) Вр, а ми смо морале да трпимо, да ћутимо, кад
јели, кад не јели Ш, Драгана, трећи пут ти говорим (да се врати кући), нећу, жетве
ла, умрла ту ВД, ако ми неки каже: гле овај понавља разред, па ја стварно нећу да
идем па ти мене секла, била, ради што год оћеш Гл,
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и ето виш колко порасо Ш, отац ми био најбољи богаташ у Враново Вн,
млого му отац био шалџија Вн,
и кад било у дванајс сати ноћи, ја вежем кучићи и издам му ствари крос про
зор и отиднем код бца и код матере Вр, било и лопови, али било лопови ајдуци,
није лопови, него ајдуци се звали, и ти ајдуци били о две врсте Вр, једна баба чува
ла овце, а Бебејић наишо Вр, али био је неки ајдук Бебејић, он помаго народ, са
ћу да ти испричам Вр,

била сам девојка, седела деветнајзгодина, побегла сам с вашара К, пре Дру
гог светског рата имао сам пушке и на трлу боравио и то сам пуцо, убивао К, ка
сам био у заробљеништу, ја даво другим цигаре, а ја нисам пушио К, имала сам и
то, имала чекрк што мота цевке Се, Немац док дошо, он је окопиро, прави окупа
тор био Бд, имали смо четрес седам оваца, све то продали за кућу Бд, нашли смо
волове, свиње, говеда, све то нашли (учесници) Бд, два ми брата умрли, а нас смо
три остале Вр, ту су сад наместили ти црни Шифтари куће и чудо направили ДД
ди год сам уватио за браву, била ми отворена врата К;
мојом жени заболело око, ја је одвео код неке врачаре К, и те сукње пос
остало мен, ја носила и МО, доно ми брашно, па нисам била кући, била у Гају и
он ми оставио ту прет кући С, и дошао ми на свадбу (бивши момак), ја играла до
мога брата и он се уватио домен С, и та вода надолазила млака и отицала там А,

он имао мојега мужа у педесет и две године, и ондак дочеко да га жени и све му
(акчије) радили што го тели и крос цело село га возили Вн, а певач био, како дошо

из ропста у Солуну, пево стално до год није умро Вн, ја бвди лежала, бнди има
једно кревече, она се дигла, спавала, ови гор млатили пасуљ, она виче Гл, мој мо
мак повео коло па ме викнуо да играм, а метуо огледало на опанак па ми видори
бу Мх, он нашо тај фидан, он нашо и ддно да биде запис Ш, узели ми лепшу зе
мљу, а оставили брдовито К,
колико теб, Чедо, узели Бд, а знаш шта радио Бд, и они посе нама исплату,
шта нам исплатили, шеснајсиљада Ко, али видиш, сине слатки, шта ми казб мој
деда С,
4. У нашој грађи нешто је чешћи перфекат одрећи него од глагола казати:

а) никад ми није реко В, кад је тако деда реко В, и он реко његовима В, тако

ми је муж реко кад је дошао С, и реко ми како ме воду ВД, што реко мој син Ла, ја
сам рекла В, што рекла ма мати МП, што рекла једна из Београда Др,
б) а он је овако казо В, он слушо и казб К, али видиш, сине слатки, шта ми
казб мој деда С, ја му казала дије В.
5. У грађи су се нашли и примери с помоћним глаголом је, али и без њега
испред рефлексивне заменице се:

a) тад је се верио са младом Др, дије се грејало на дрва П, мој унук кад је се
сад женио Бд, ту је се пластило на гумну А, вино је се претакало Ли, шта је се
радило Бд, Анреј је се родио Бд, кад је се стварало то Ба, кад је се удала Бд, то је с
узимало С, то је се све ткало С, и не знам да л је се што куповало С, није дао се
жив да га увату, убио се Вр, па кој ниј се родио, тај не да умре Ш:
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б) кат се наша војска вратила с Једрена Ли, а кат се делио пролетос са бра
ћу, а потревио се Милан там отишо Вн, кат се делила, она све узела Ш, како се
звало то Вн, мајка ми се оделила о стрица Су, како се он звоја не знам Ли, те се та
ко мало омањило, удала се ја, удала се друга сестра и они се оделили В, он се сву
ко пре, па лего у кревет Мx, тежина се сејала... па се плело Гл, кад ми ћерка се
удавала Вр, пре ни се прскало МК, ни се убио, убио га Талијн Р.
6. Перфекат се често јавља и уместо плусквамперфекта:

кат се делила, она све узела, што готимало ново узела она Ш, кад је Немац
дошо, ја сам довео њу Др, ка сам дошла, он још није устао, није имао куј да га раз
буди В, а ту ка сам дошла, ја сам радила српом ВД, ка сам ја дошла, они се издели
ли Гл, ја после ка сам дошла кући, скинула, оно пуно гњида и ваши МО, кад је мо

ја мајка дошла код нас, били смо нас три сестре и Љубинко П, ка смо дошли кући,
ништа нисмо затекли Вн, после кат су они дошли одотут, оно већ изишло ДД, кат
смо женили тога унука, продали смо једну јуницу Вн, дије он заботу шипку, он
да они су ту обележили овако један круг и почели да копау А, ка су зуставили,
свекар дошо и скино ме с коли В, кад је он то испито, ишо је даље Рд, ка смо ми
од њега купили плац, ми ископамо бунар зајно Ла, ка су они намирили стоку и по
или, и угледали ту крстоношу... један му да крс да носи К, онда је он закло прасе
ка то наредили В, ка су отворили, имали шта и да виду Ла, када сам ја отишла,
крв само лије на носи пуна соба Вн, ка смо тамо отишли, бни одвајали по година
ма К, ка смо ми отишли, срели смо га у Бачинац Мx, кад они питали је се свиђа
мо једно другом, ја сам рекла: свиђа ми се ... В, кад ми свекар погuно, ми смо пра
вили гробницу В, кат се погодили, онда после је била капара МК, кацам с Ацом се
породила, онда ме возио на сонице МП, кад је пуко кроз оџак, дете за сат умрло П,
кат смо сишли доле, он побего С, ка сам стигла кући, милиција стигла К, он се
пресеко кад му убили мајку Ла, кад је деда умро, они се оделили В.
Плусквамперфекат
4.209. Наш говор спада у оне који познају овај глаголски облик, али се не
користи тако често будући да се замењује перфектом (в.4.208.6). Преглед фре
квенције овог облика у штокавским говорима в. код Слободана Реметића
(1985:333) у нап. 970.
Плусквамперфекат се твори углавном од перфекта помоћног глагола бити,
дуже и краће форме:

а) ја сам то била бацила Ск, пола сам био исплатно, а пола на кредитК, ја
сам био научио мое жито овршим кад ја оћу Бд, био сам ја одрасо Бд, у цркву сам
била отишла В, био сам пао Ло, таман сам била пошла там д идем на капиу В,
мен било седам година кат сам била пошла у школу ДД, а била сам се разболела
па сам осам месеци лежала у кревет МО, а била сам читала, па сам читаво била
скренула С,
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отац ми је био живео у Београду Ра, деда је тако био одредио В, да л је он то
био уобразио, ја то не знам В, каже да је он био у тим учествово ДД, старија није
ни била учила школу Су, овај се није ни био родио, овај само се родио Ву;
волели смо се били годину дана Др, ми смо били изашли од њи Ла, а испекли
смо цигљу били туна Вр, само ту машину смо били купили Ло, ми смо били зајно
лежали ДД, стан смо били обезбедили Ло, е посе ми смо се били оделили С, нас
пет смо били остали, а били смо нас седам Вр, били смо пошли турскога рата ДД,
а имали смо овце, спремили смо били Вн,

који су били отишли тамо на фронту и оно изгинуло све Ву, и били су поде
лили Србију Ло,
б) био добио на плућа Бд, па долазио био неки Милан Милојевић ВО, бна
била дошла МО, ова мала и она била играла у коло Су, сунце зашло било Ло, а тек
се била изјагњила Ос, наљутио се био па зашипио врата, не да ми да легнем код
њега Вн, а био дбећо по сто иљада да да К, е кад је била пред овај преврат, бна би
ла остала са тим шестим дететом А, он се био поболео, уво га болело Вр, како се
био он поделио, заузео био и кућу и све М., па је падо са дрвета па се поломио био
Се, Боне био родио се В, а Немац био узо Романију, Грчку, опасо не у круг био Ли,
мајка ми била умрла Рд, командир се био уплашио и он С, и она се ту удала била,
ал је била змајовита и кат се она ту удала, ома ноћу убио ју тог човека Ли;
а ми баш нешто били узели К;
њега, каже, били дали да школуу, а он, каже, побего С, што се заглавили би
ли Лу, Срби што били избегли кад наишо Немац Кр, а они се ту били населили Ло,
били ме оптужили да сам ја био као подајник четнички Бд, били у школу отишли
Бд, биле ћале да не поделу Ло, а мéн били уапсили Бд.
Само у једном примеру се овај глаголски облик твори од имперфекта по

моћног глагола: не знам јел беше нешто донела Ра.
Футур I

У нашој грађи забележили смо и сложене и просте моделе градње футура.
4.210. Сложени футур

Тако у оквиру сложеног футура, који је знатно чешћи, као граматички пока
затељ радње која ће се десити у будућности могу се појавити енклитички облици
помоћног глагола или само 3. л. сг. ће, које је сведено на партикулу, будући да на
основу њега није могуће одредити агенс. Лексички и семантички показатељ радње

која ће се десити у будућности јесу конструкција да + презент и инфинитив. Оба
ова облика имају и своје синтаксичко-морфолошке варијанте. Наиме, у творби фу
тура може учествовати и презент без речце да, а инфинитив без крајњег -и.
1. ћу, ћеш, ће ... + да + презент:

1. л. сг. са ћу да бацимВО, а дићу да биднем С, ја ћу да ви будем купац Ву, ја
ћу да будем С, ја ћу да видим М, то се незна дал ћу да се вратим Ву, него кае да се
договоритећелда градите ви ел ћу да градим ја Ло, толко ћуто да дам зато ВО, ја
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и онако ћу да му дам ВО, ја ћу дати дам Ла, три и по дана орања ћу да дам земље
Лг, ја ћу дати дам уверење С, шта ћу догодине да ви дам С, она најме поштује па
ћу њој да дâм Ш, ја ћу да ви дам Ш, ајд иди ја ћу да дођем Вн, села сам па ћу да до
ручкуeм А, дићу да га закопâем Вр, ја ћу да запишем Ву, како ћу да знам Се, ја ћу
сад идем А, дићу д идем А, ја, каже, и опећу д идем кот колибе М., са ћу јад идем с
тобом да се љубим Мx, ја ћу дем (дидем) П, него ћуд идем и тако да га једнако за
говарам С, ја ћу д идем да орем С, ја ћу д идем да путуем там Са, ма нећу, ћуд идем
Т, ка дођем, све ћу да те избушим Ло, ћуд имам, не знам, две, три пет иљада кила
Р, са ћу да ти испричам Вр, па ћу ја да му истерам мачку на оџак Лу, ја ћу да јем
ди сви једу Вр, са ћу дајем ту чорбу Го, како ћу да ти кажем Лг, како ћу да ка
жем ССе, ја ћу њом да кажем (Ј. Ердељановић 1951:94) МП, ма дај, ја ћу, реко,
оцо, да кречим Т, још мал ћу да кувам Су, ја ћу да купим киломеса па ћу дајем два
три дана Лу, са ћу мал да легнем С, ја ћу дете да љуљали У, ја ћу да метем, реко, на
чезе и да истерам С, како ћу да носим оно Ву, ја ћу д оперем Ос, са ћу да ти оста
вим сина и ћу д идем У, ја ћу да отидем С, ја ћу, кае, стрина, да платим све то да
се окопа за дан Су, ево, баш ћу да вам покажем Рд, е, са ћу да причам Ку, ја да ко
пам нећу, ја ћу то да продам Са, још ћу да пуштим тројицу Ло, шта ћу ја са да ра
дим Мx, и ја онда шта ћу да радим Ск, па ћу да радим Ш, ја ћу да седим и ћу пијем
у тај шпајз Ку, ако могу, кае, ја ћу да спавам Бд, ја ћу да те спасим Лг, ја ћу да ти
сунем С, докле могу да трпим, ћу да трпим, нећу д идем Вр, ај ћуд узмем ВО, a
што д изиђем ка ћу да умрем Вн, мамо, ја ћу пре о теб да умрем М, ка ћу думрем,
нек умрем Са, ћу да умрем и не могу Ш, не знам како ћу да ви упоредим Мx;
2. л. сг. каки ћеш ти домаћин да будеш С, са ти ћеш да видиш Ву, и ћеш да
дођеш Го, ка ћеш па сад, бабо, да дбђеш Мx, са ћеш ти да легнеш на његово место
П, Боже, Ружо, ти ћеш, каже, да паднеш озгоре с оне приколице МП, једнако жи
виш и ћеш да ме сараници Са, ја ћу ти дам лотру и ти ћеш да сtiђеш Гр, ајде, ти бо
ље ћеш то да товарни Гр, од брда се ја надам ка ћеш да ме увучеш у кукуруз Лг,
ћеш да умеш, оћеш Лг, ти ћеш, Видосава, думреш у њи Бд, ти ћеш думреш у њиви
Бд, шта ћеш ти сам д урадиш ВО,
1. л. пл. са ћемо дизгинемо Ло, са ћемо ми то да искаљамо М, ми ћемо ове

трошице диспржимо сјаји В, ка ћемо да лежемо, а мен срамота, сијалице гору
Лг, де ћемо да останемо без деце Гл, ка ћемо да га печемо С, па ћемо да се посва

ђамо М, како ко заслужио, тако ћемо и да прођемо С, са ћемо дударимо Лг, ми ће
мо дуађемо Вн, па ћемо посу навиљак дунаваљчимо А.
Наша грађа показује да су лични наставци најбоље сачувани у 1. л. сг. а по
том у 2. л. сг. и 1. л. пл. Ванјезички фактори утичу на ниску фреквенцију 2. л. пл.
2. ће (у свим лицима) + да + презент:

1. л. сг. како ће дозебим В, шта ће да предам К, други пут ће да разговарам
вн,

2. л. сг. удри, удри да видим докле ће да бијеш Мx, па ће да будеш свесна, ал
ће ти буде касно Гр, аје ли ће да ми даш мало ове шљиве да скувам мал слатка Се,
он ће ти исприча, а ти ће да запантиш све то МП, ти ће да легнеш на његово место
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П, довече ће вал данасадиш Са, немо да праиш метуел ће да погинеш П, а ка ће да
препредаш, онда мораш овако МК, ако ће да радиш, оће да имаш МО;
3. л. сг. ка ће да бидерат ДД, шта ће да биде П, маде да се јавим, ће да бидне
горе Лу, да л ће да буде рат Бд, договору се куј ће да буде В, нисам ја имо појма да
ће она да буде болесна ВО, ово ће да буде овако, онако Ву, да кажем шта ће да да
ВО, и посека ће да ни да тај сир Р., и то ће да дође ВО, и ће да дође у петак М, а сад
не сме да дође ел ће да дође он МО, та ће дати дбђе пре рока С, са ће он да дође У,
то већ мрак, ће да дбђе кући он У, а ко ће то да држи МП, нисам је ја теро, она са
ма, ће да иде и она ВО, и он ће диде да је види ДДјел он ће да сад узме ово, па ће д
иде да те тужи С, не може ће да се изгори Ш, и она ће дизађе на врата Ло, и да му
каеш он ће дате истерде у лаж Ла, шта има везе, ће да има везе Ск, шта има за њи,
ће да има и за нас Ш, ће да каже ВО, ја читам, а мој Радиша ће да каже Мx, да
идем, ће да ми каже снаја Ск, са ће њему Алекса да каже У, он ће да направи
глупос С, жудан си ко ће да ти наиђе, ко ће дати дбђе Гл, куј ће то да носи ДД, ja
велим ће д оздрави М, његова Нада ће да му пали свећу М, куј ће са да ради Т, оп
ће да рекне мéн А, Бора ће дубије Вр, не сме дете да с омрси ће да губие баба Ос,
па се дигне ће да га удари Ли, сад куј ће дузме те чезе Лг, мој девер, ај ће дузе он
та плац Са, плови отуд говно ће да му улети у уста ДД, са ће он дуађе Ву, ово ће
мен да умори МО, ка ће думре јадан, он каже мен овако Ла, док се ја врнем кући,
он ће и думре Лг, он ће дупали село посе Ш, са ће да цвета с пролећи ВД,
1. л. пл. то ће да видимо ВP, један дан чешљамо, сутра ће да гребенамо А, ја
ти гарантуем да ће да дамо К, а диће, мамо, да га донесемо Ко, ће да живимо ван
брачно Ск, ка ће да замесимо, ми га повлажимо Го, па ка ће да замешуемо РД, ми
ће дидемо напред Ко, ће да изводимо да ту мете хидро Се, и теб ће да издржаемо
Ло, сутра ће да имамо једног човека Кр, ми ће да копамо МП, де го(т) ће да ноћп
мб Кр, и ка ће да се оделимо, каже Ло, бабо, па ка ће ми теб да с одужимо Ла, има
там моа братичина па ће да питамо ВД, ми ће да платимо ВО, ми ће то да пова
димо Лу, са ће да повадимо Су, ми ће да покваримо В, вама ће да се предамо Ло,

да видим шта ће да продамо К, ће да и пуштимо ВО, сутра ће да радимо па ће за
радимо, ће да имамо Гл, а нас ники није знао шта ће да радимо Ло, шта ће да ра
димо друго МО, ће да узнемо Ли;
2. л. пл. ако ви ће да градите, ја узимам полак имања Ло, ево са ће да јете
питу Т, ако ће да му узнете Гл,
3. л. пл. са ће да бомбардују В, они ће да ватау гор брдо Ло, они ће да дођу

Ву, Руси ће да дође па ће то да накнаде С, да л ће они да дочеку, да л нећеду Ву,
купу му одело и ће да га жену Ли, ће да га згазу свиње МО, све ће да знаду Лу,

пош ће да зpидујабуке Су, ал ће дидеду у Микајловац Вр, Румуни ће диду Се, са
ће да изместу бандеру Кр, ови ће сви да отидну Мx, ће да и побију Кр, сви ће да
погрешу Лу, имао је туна у које се надо да ће да га спасу Ли, говорили су раније да
ће да спроведу Кр, са ће да не стрељаду Ку, Швабе ће да и теру Гл, ако ће дуби
ва, ће дубтваду редом В, па ће да убију МО.
Први корак ка стварању балканског типа футура уочавамо у свођењу ен
клитичких облика помоћног глагола на један (ће) облик за сва лица, као што је то
случају македонском ке, у бугарском це и у грчком 90. Ово се слаже са стањем у
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осталим К-Р и С-В дијалектима (в. код С. Реметића 1985:324). Тако је и у Батов
цу, ће д идеш у Аустрију, а кога ће д оставимо бвденака (мој материјал).
Партикула ће у 1. л. сг. веома је ретка, у другом је нешто чешћа, али не толи

ко колико је заступљена у 1. л. пл. Објашњење ове појаве лежи у тежњи језика да
се ослободи двосложних енклитика (ћемо - ђе), а и у чињеници да су лични на
ставци у њима редудантни, будући да су присутни у презентским облицима (уп. и
П. Ивић ... 1997:185). Све ово потврђује и изузетно ретко јављање наставка -ду у
3. л. пл. јел ћеду д узну јел ће дође неки Кр.
3. (ћу) ће + презент:

1. л. сг, ја ћу будем грешна Лг, па ћу се веселим Се, па ћу ти дам Вр, имам
брашно ћу ви дам Лг, ја ћу дам њему Ла, у четвртак ћу ти дам Лу, колко оћеш, ћу
ти дам паре П, Боже, чико, ћути дам и неку ракију Р, ћу дам неким Се, сутра ћу
дођем Лг, а ја ћу ти донесем Са, имам унуци па ћу и испраћам у војску Се, ја ћу ја
шим Горостаса П, са ћу ти кажем Ко, како ћу ти кажем Лг Ло Ос Р Се, како ћу
вам кажем Се, сат како ћу каем Се, ћу купим другу ако та изгори М, са ћу ти ку
пим свеhy M, ја ћу ти напраим код мое куће па ћу ти донесем Ла, ја ћу се обесим
Вр, ја сам сиротињка ћу окопам на руке Вр, ћу перем сам М, ја ћу ти покажем Лa,
ја ћу им покажем да јесам била поштена Мх, са ћу ти покажем У, посећу ти по
кажем Рб, добро, ћу покосим Гр, а ја ћу ти помажем МО, чека да л ћу се ја поро
дим МП, ја ћу се потпишем ВО, па ћу га пошаљем Вр, ја ћу га пратили у Социјал
но Ко, са ћу ти пустим Мх, ја ћу те пуштим (Ј. Ердељановић 1951:94) МП, па ћу г
ударим В, кад не знам шта ћу узмем Лу;
2. л. сг. са ће видиш зета Ск, с краја пободени сврдлом де ће се држпшС, бе
жи, шта си стала ту, жено, ће погинеш Су, па јел ће потревиш љуцки јел нећеш
Мх, опет ће ме пређеш нећеш, каже, дођеш Ко, па мал, мал па погледају књигу па
ће се сетиш Ш, ће ме снимиш то МП, и пре ће стигнеш у суседно село него у њи
ве В, ће сунеш Др,

3. л. сг. мислила да ће бидне Вн, како ће буде не знам В, сутра ће буде мало
Гл, ако је украо, неко ће га види, ће га као се Ли, Бог ће ти да добро П, са ће дође
мати да га води Ли, и ка ће већ поп дође да га саранимо, ми извадимо то и зарани

мо стоку Ш, ће с ожени, ја не дам М, слете се и ће га закоље Вр, дије био Бок ће
зна Ш, ал сад дал ће га изводи он Лу, не цибај сила, ће се искида М, она ће ти нај
боље то исприча Мx, стра ме ће му ишета неки кола М, он ће каже Бд, и он ће ти

каже, па макар га стрељали ВО, а Живојин ће каже Лг, да видиш шта ће ти каже
МП, не знам шта ће ми каже Ск, воли да има казан, ће га купи Вр, нико ми се није

насмејо ни ће ми се насмеје Ла, за два милиона ће га оправи Р, куј ће те остави,
куј ће ређа живину Вн, а он ће остане Мx сам Мx, немо неки да ве види ће ве по
бије П, да даш имање па ће те прими дом Ко, већ је отац одредио шта сутра ће се
ради Би, жито ће се мање сеје Т, то ће не кошта скупо Ло, зна да је ту Пера ће га
увати загушу Вн, е посеће ми се уда зава о стрица мојега Са, сестра ће ми се удае
у јесен Ли, тамо ће ми она умре В.,
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1. л. пл. а, ће водимо ми бабу у бању Ву, и зато ће исечемо Се, ми немамо па
ре за леба, каже, ће купимо кућу Р, а нас двое ће е напртимо Мx, ал ће повадимо

виноград Су, и они вичеду: предајте се ће пуцамо П, ће се свађамоту кот куће ВД:
2. л. пл. то ви треба, ће имате децу па ви треба Ву,

3. л. пл. овим путом дошли, тим ће се врату Се, испечем пиле ка ће ми деца
дођу В, са ће дођу они да не побију ДД, не смеш да переш ће се исцепају чарапе
Ск, сутра ће нам месу колач Лу, можда ће се освету В, остарели смо, ће помре, ће
остану млади, ће причу П, подигнем вршњик ноге ће се попечéду П, и сад бни ће
се селу кући Мx, и побегнем јел ће ме увату Лг, сестре ће ти се удау Се.
На основу грађе можемо констатовати да је балкански тип футура, с парти
кулом ће и презентом (ке бидам, кечитам; цесом/ице бљда, ше чета; 9o: etplot,

9o čuopćigo), присутан и на нашем терену. Међутим, код нас се у 1. л. сг, несреће
партикула ће, већ ту суверено господари енклитика ћу.
У Батовцу исто тако бележимо и примере овог типа, који су изгледа чешћи:

алија знам да ћете тамо бијуТурчићи, ћете бију Швапчићи па ћуте питам после,
ће правиш да се вратиш кући, куј ће седи у те куће, ја и Драгићеви дајемо паре, то
ждребе стигло и ће га учимо да га ватамо да радимо с њега (мој материјал).
4. Забележено је и неколико примера с редукованим вокалом у, е или сло

гом -еш у енклитици: слушај, реко, шта ћ да ви кажем С, и ја ћ да се пуштим К,
шта ћ да радим М, caj да видиш ВД, са ћ да погинеш Бд.
5. hy, ћеш, ће... + инфинитив

а) с финалним -и: ја ћу испитати Кр, па ћуте онда питати Ск, али то ћу по
вадити Кр, ја ћу помоћи Гл, ти ћеш живети још боље Ли, ми ћемо да с испењемо,
а ти ћеш скинути ону лотру Бд, да л ћеш се спасти Ку; ја им кажем јел ће бити
најбољи јел ће да биде најгори Лу, и ти ће народ, који се врне, имати, ће лако да
живу Лу;
б) без финалног -и: ја да л ћу живет Лу; па ћеш видет Вл, па ваљда ће доћ
саду недељу С, како је то било Бог ће знат МО, текника ће, каже, пословат Лу.
Сложена творба футура с инфинитивом, у односу на број примера с кон
струкцијом да + презент и на стање, нпр., у централној Шумадији (Реметић
1985:322), веома је ретка. Међутим малим бројем примера чешћи су они с финал
ним -и у инфинитиву, што је у непосредној вези с морфологијом овог облика у
С-В и Ш-В говорима.
4.211.Прост футур има ниску фреквенцију, али је ипак чешћи од сложеног
с инфинитивом. Интересантно је да се он гради на исти начин и код глагола на
-ти и код оних на -ћи, што је познато и другим штокавским говорима в. нап. 553
код Ивића... 1997: 183.

1. од инфинитива на -ти: боравићу два три дана Лг, ди знам, бре, мати, виде
ћу ВД, даћу ти је ја ДД, даћу ти се Лг, даћу и њој МК, (ј).ћу те уста ако те, каже,
не закољем Вр, па стра ме паднућу МО, питаћу вас Ла, погрешићу д утечем С,
продаћу ову МП, убићу ти сву фамилију Вр, да ниси и тијела, убићуте ако си јела
Ла, нека дојде, умрећу М, видећеш Вр, видећеш сад из бунара кад пијеш Ву, виде
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ћеш Су; он није тео да прима пенsију, није тео, биће, огрешиће се Лу, дбђи, биће

ти опроштено Мx, па биће та што ради у школу Ш, видеће се сад пошто ће да буде
Ву, љутиће се Лг, ако незна, научиће се ВД, пиће мали докторица Лг, каку сат ће
он улогу да изигра видећемо Ку, ако мене чуваш, имаћемо децу Мx, нек цени шта
оће, не бој се, испливаћемо С. разговараћемо У; видећете Вр, залiћу се они Су;
2. од инфинитива на -ћи: доћу ВД, доће и он сигурно А, доће менена краљ К,
доће време дати и цреп са куће скину Ли, доће време Лу С, доће време ка треба да
се делу Ву, доће неки Мx, доће и Калабић С., доће ти памет у главу Гр, завуће гла
ву Гр, изиће закон Лу, наиће неко Мx, наиће мој брат Сa.
4.212. Конструкције с презентом глагола имати и да + презент имају фу
турско значење: не дај Боже, ти да умреш, ја имам да цркнем за теб Ла, сутра сва

ки трећи има да буде убиен Ло, те видиш нем да се усмрди М.
Футур II

4.213. Овај глаголски облик твори се од презента помоћног глагола будем и
радног гл. придева углавном свршених глагола. Напомињемо да је конструкција
3. л. сг. презента буде, везник да и презент, која је забележена у банатским гово
pима (Ивић ... 1997:186 и нап. 558), непозната на нашем терену.
Футур П најчешће се јавља с везником кад:

кад бидем умрла, нека се сећа, да имају то (ћилиме) П, и кад будем дошла из
њиве, оћу да видим књиге на столу и да идеш у школу Гл, мама, кад будем дошо,
ја ћу дати дам Ко, и ка се једампут будем оделила, све то на четири ће се дели В,
кад ја бидем ту твоју жену покарб, па и да ошамарим, да бием, ти немој да кажеш:
ej, што си ми био жену Ло:
кад бидеш ушао, они ће за вама Ло, кад будеш дошо догодине, ја ћу, реко, да
дођем Ко, кад будеш дошо и школе, да ми направиш салату МП, пази да знаш кад
будеш узимала ВО,
кат се биде она осушила ... У, спремна свећа, па кад биде умро, та се свећа
њему стави у руке Гл, за сад нема ништа, не исплаћујемо, а кад буде било, нека ти
јави кума-Деса Ко, ел би тели да ме зовете кад буде весеље било С, кате буде он за
тпто и кад ти будеш отишла тамо, а ти кажи Ск, кад буде пошао Никола, да се ја
вратим да будем секретар ДД, па преручимо у цедило кад буде пустио сурутку Су;
и кад будемо други пут дошли, ако се не поправите, знајте шта вечека В,
кад га буду они омлатили, они га онак склоне Би, и онда каже да се спреми
кад биде добили наређење Ло,
уп. и пример без помоћног глагола: кад у мом њиви прву бразду окренули,
Мићинога сина затрпали С.
Среће се и уз заменице ко и шта:

и онда га покриемо ко је најпречи или жена или ћерка или ко буде имао (це
лива га) Кр, то кој биде дошо, кога зовеш на вечеру Гл, е, сад ким биде запало у
парчету, он се радује ВД,
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ја волим дајем нешто кувано: пасуља, чбрбе, шта буде било Лу, па шта те
буде питао синовац, ти ћеш да причаш Ку.
ГЛАГОЛСКИ НАЧИНИ

Императив

4.214. Губљење вокала -и у 2. л. сг. и 2. л. пл. присутно је и у нашим говори
ма. О истој појави у другим говорима видети код Реметића (1985:325) нап.944.
Овоме можемо придружити и радове који су објављени након наведене године.
Тако је и у Крагујевачкој Лепеници (Вукићевић 1995:185), у говорима Баната
(Ивић... 1994:292 и 296-7). У говору Драгачева губљење вокала -и у 2. л. сг, вео
ма је ретко. У овоме раду аутор је дао и преглед гледања на ову појаву (Ђукано
вић 1995:150-1). У говору Понишавља (Ћирић 1999: 174-5) изостанак наставка
-и у поједниним случајевима карактерише се као „индивидуална навика говорног
лица“. У Заплању (Ј. Марковић 2000:170) „нису непознати облици са отпадањем
крајњег вокала у једнини, што се пренело и на множину“. У Гори (Младеновић
2001:425) наставак -и у 2. л. сг. императива „стабилан је иза свих сугласника,
осим иза -ј-“.
У нашој грађи подједнако је често губљење -и и уједнини и у множини:

а) беш тамо Кр, беж у шуму Ло, беж одатле Ск, беж, Санела, овам Ш, и
беж у Селевац Лу, вит кака баба Вн, вд.(д) ти то дете кући Мx, диже овам, диже
онам, реко, не могу Лг, диш се У, доћ сутра Ло, Ангелина, долаз овам Мx, донес
флашу С, држе ово, држе оно А, и држе овам, држе онам и не могу А, држе столицу
Кр, држ, дедо, дизгине Ло, она држе па за ноге овако увати Лг, држе на њега Мx,
дрш се ДДЛо, дрш се, Милка, да не испаднеш П, дрш се добро Ш, затвор та врата

Лг, отвор та врата П, ид повучи тужбу А, каш ти њему ДД, мет неко дрво Лг,
обрн кола Лу, паз да није Се, пасти немо да легнеш Лг, пођ за нама С, поћ са нама
С, скин се Бд Лу, ћут Ло, улаз овам у кућу ДД
У следећем примеру након губљења финалног -и дошло је и до упрошћава

ња групе -гн-: ајде дик се В.
б) беште с милим Богом ДД, беште Кр Лг П, бiтету Ло, вештеУ, да вите
ВО, ето вите Ву, вите ви ту мушицу Ку, а вите шта има сад Се, доћите Бд МП, до
несте Кр, изнесте У, дрште се ви ДД, живте како ви оћете А, изаћiте слободно
В, извинте А, изволте, друже генерале МК, изволте МП, изволте МО, изволте
Р, uте позади тенка Ку, ви каште Ло У, каште ми М, кренте се негде по баба, не
мој све по лекари Ву, манте ви то Ск, носте то там нека перу М, носте ручак Се,
пењате се Бд, поделте А, поменте мајки спокој души Се, посолте вама Бд, слу
ште се Се, траште Кр.
4.215. Код неких глагола четврте врсте у 2. л. сг. и 2. л. пл. срећу се и облици
без сонанта ј:
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а) па немо да ме брукашР, бабо, попи пиво Ла, саши децама одело Су, скри
стоку Гл, иди се суми Вн, па то је уби Боже Ву, ти мене уби Гл, убиједнога Немца,
они ће дупалу село Ш,
потепте ви то па побите Ку, а овима ома разбите и претуpите Р, боље га
убите Гл, ако ви њи осудите, ви мен убите Ло,
б) пиј Бд ВД ДД Лг МО Се; кријте Ло, ви пијте ВО Лг.
4.216. И код једног глагола шесте врсте чекати у 2. л. сг. имамо и губљење
финалног -ј, али и -а:

а) и чека да видиш Ву, чека дати кажем Ву, чека да донесем столицу Др, ма,
реко, чека дем у собу с тобом Лг, чека да обришем Мx;
чек да затворим овце ДД, чек да видим Ла, чек, бабо Са, чек да видим боље Се;
б) чекај да видим Вн, чекај, ја ћу Вр.
По Белићу (1999:354–5), облик чек добијен је губљењем финалног -и у јед
нини (чекних чек према дигних диг), што се пренело и у множину чекте. У За

плању (Ј. Марковић 2000:170) и Бучуму и Белом Потоку (Богдановић 1979:85)
уместо гледај срећу се и облици глед/гле, глете, који су добијени губљењем -u
(гледних глед).
4.217. И код облика немој веома често се губи -ј, примере в. у 3.325.б.
4.218. У неколико устаљених форми чувају се остаци 3. л. сг. и 1. л. пл. им
ператива:

a) биди Бог Го, помози Бог, децо Ло, роди помози Бог Лу, помози Бог, госин
капетане С,

б) па рецимо А, рецимо, кад је соба дугачка А, ту је се пластило на гумну,
рецимо, само жито А, то се посади лоза, рецимо, на метар ДД, узнемо, рецимо, ис
плетемо од неког пешкира С.

У функцији 3. л. ст. и пл. срећемо презент с речцом нека(а), в. 5.69 (непро
менљиве речи).

4.219. Узвик или неправи глагол хајде“ може да се употреби самостално
или у конструкцији с имепративом или с да + презент.
1. У самосталној употреби најчешће се среће у 2. л. сг. и има више значења:

а) „дођи или пођи“; ајде Др Ку Ла МП РУШ, ајде, реко, дешо Гр, каже, за
твори и ајде са мном ВО, ајде, сине, дед свирај Бд, ајде ја ћу ти покажем Ла, ајде,
Живораде, да јеш Р, ајде лези у собу У, ај да легнеш бвденака Р;
б) „иди“: ал није било ка сад кола, него вољуска кола па увати па ајде, ајде у
Дубону па се венчамо МО, упртиш лонце, корпе и ајд у Гај у њиве А, кака сва
ђост, узимај мотику па ајд на њиву Вн, метем на кола па ајд у њиву Ко, ајд ми, ајд,
24 Шкаљић (1979:299) турске лексеме ћауdel haydi! одређује као узвике и преводи их импера
тивним облицима „иди идимо пођи! Пођимо“.
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дјд дођемо кући Мx, покупили и ајт ДД, увила дете и ајт кући Ск, а мало сумра
чак, ај кући Ку,
в) „дај“: ајде прави испраћајунуку, отишо у војску Вн, ајдеја кољи, реди Ла.
У овој функцији употребљава се и сам глагол дај: ништа нисмо имали, па
онда пос кад је почело то, дај да продамо зелену детелину, дај да продамо коку
руз, дај да продамо жито, дај ово, дај оно МП, дај да закољем прасе Р, дај да је
зовне Ш;

г) „уради“; ти ајде како он каже па се не бој Го.
2. Облици ајде/ајдWај најчешће се јављају уз облике императива или да +
презента у функцији речце за подстицање:

a) за 2. л. сг.: ајде води краве С, ајде диг се преити судови Мx, ајде дик се В,
дјде дижи се, Живота П, ајде купи ствари па полази кући Ла, ајде плати Др, ајде
пођи са мном Ко, ајде попијШ, ајде, дедо, причајни П, ајде пушти свиње Ву, ајде
цепај то М, ајд једи па иди ВД, ајд иди ја ћу да дођем Вн, ајд изиђи У, ајд остави
Лу; ај кажи Се, ај пипни Мx, aj питај ме ВД, ај сад причај Би,
б) за 1. л. пл.: ајде зајено да посадимо Са; ајд идемо ВД, дј поз демо на про
шевину Рд, ај да пијемо Лг,
в) за 2. л. пл.: ајде, бре, доћше МП, ајде изволте Ла, ајде, реко, изиђите ви
напоље Ш, ајде очитајте оченаш Ву, ајде мало свратите В, ајде седите Ву.
На основу примера под би в можемо видети да се код хајде испред да + 1. л.
пл. презента и испред 2. л. пл. императива, због редудантности, не јавља лични
На СТАВАК.

Међутим, не тако често срећу се и облици за 1. л. пл. и 2. л. пл. који се могу

јавити самостално али и испред конструкције да + презент: тасте, ајдемо, каже,

код Симчу да тражимо блгу Вн, ајдемомбнака кући Др. У овом другом приме
ру имамо редуплициран наставак -мо и партикуле -на-ка.

Наставак -те за 2. л. пл. може се додати на комплетан облик за 1. л. пл. или

на редукован форму ај: ај, бре, Чедо, ајдемоте да бегамо Бд, ајдемоте Др,
него ајте, каже, гор на збор Лу, ајте кући У.
У говору Баната нпр. (Ивић ... 1997:188) 1. л. пл. веома је често, за разлику
од стања у централној Шумадији (Реметић 1985:325), где се оно среће само у кон
таминираним формама ајдемоше.
4.220. Обично с императивом, али и самостално могу да се јаве узвици
де/дед/дедер и при том се добијају следећа значења:

а) подстицање „хајде“ де мети, сине Бд, де покажи ми то Гр, де полако

спусти ноге Лг, де, реко, ти Слађо, мен угоди нешто Са; ајде, сине, дед свирај Бд,
дедер ти (рецитуј) Бд,
каже, де, каже, ти мен да се лепо свучеш Вр, сине, де, мајка ћете носи на ле
ђа Се;

б) забрана, противљење уз негиран императив, де, не дижите прашину В,
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в) ублажавање заповести када је де неакцентовано и када се налази иза им

перативног облика: дај де џак овамо С.
4.221. Узвик на може добити и императивни наставак за 2. л. сг. -ј и обично

значи „изволи, држи, узми, ево“: нај МО, дођем ја кући, мој отац: најбициклу да
учиш да возиш Мx.
4.222. Негиран императив се изражава на два начина:
а) помоћу не и императива несвршених глагола:

не бој се ВО Лу, ти ајде како он каже па се не бој Го, ништа, реко, ти не бри
ни Вр, сит спавај, не брини ништа, не бој се Лг, не дај, Боже Ву, не мрдај Лг, не пи
тај ВО, нигде не причај Лг, седи, иди кући не причај ништа МО, а ти не пустај Лг,
грудњаци путњаци путујте не стојте Вн,
б) помоћу немој/немојте и (да) + презент несвршених и свршених глагола:

немо да гледаш у младу, не ваља В, немо ме гледаш ВО, ти немо да гледаш
МО С, немој да гледаш него дижи бициклу Мx, ти мене немо да говориш ништа
Ло, немо да даш Го, немо, реко, да ми дижеш ту прашину Ос, ти њу немо да ди
раш Р, немој да ми дбђеш у њиву МП, немој да ме држilи голу и босу Ла, а ти не
мó да зеваш P, немо, сине, да идеш ВО, немо да једеш само месо, то гоји Ла, немо

да кукашР, немо да лажеш Ла Ск, Ацо, немо да се то надаш МП, бежи, Рино, не
мо да ме нападаш Лг, нешто подај, али немој да се наредиш В, немо да с обесиш
Вр, немб дрво да ми осушиш Вр, немо да се пењеш Кр, немојти мое ноге да пе
реш, перитвое и твојима децама, а менети немо да переш Ло, мéн немо да питаш
ВД, како је било немој да питаш Др, нембто да ме питаш МП, слушај, немо слу
чајно да поднесеш никим Мx, и немо да подндсиш Мx, немо да га прераниш Ло,
немој више да родиш С, немо, Милутине, да слушаш никога Го, немо џабе да
тражиш С, немој да судајеш док наши синови не однегуеш Ву, поштуј старије
га, Бог ће ти да добро, немо поштуеји старијега, Бог ти неће да добро П.
У следећим примерима немој се не јавља с редудантним наставцима -мо и
—ine:

немо да кажемо В, немо да причамо ми о бабама Ск,
лежитету, немој да гвирите на прозор Ба, немој да ме оставитетам, немо,
молим вас МП, чек, немо све да ме питатеУ, немо да се свађате Ла, немо да се
дите Лу, немо да спремате В, немо да уђете ВО, немој да им купујете црне ма
раме ни вама немој да купујете црне мараме В.
Ретки су примери у којима облик немој добија плуралски наставак -те: не

мојте зло радити Бд, немојте на мен да обраћате пажњу МП, немојте да там
лупате Др.
У следећим примерима изостаје конгруенција по глаголском лицу, а њихо
во значење би се могло протумачити „немој чинити оно што ће проузроковати

радњу исказану презентом: немо, бре, да не побие човек џабе Ло, девојке немо да
жалу (умрлог деду) В.
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4.223. За приповедачки императив, који је веома чест на нашем терену, ка
рактеристично је то да се један исти облик (2. л. сг.) обично редуплицира, чиме се
постиже још већа експресивност и динамичност у излагању, а и употребљава уз
СВаЛИЦа:

1. л. сг, нема мрдања нигде, у кући меси, кувај, пери, бриши, ето сам радила
Ла, додаји блато, прави, вучи воду, ово оно (набраја своје обавезе)BД, ја вучи там
Гр, сине, де, мајка ћете носи на леђа, а ја чучнем па вучи, вучи Се, ја повучи ону ко
билу, она се затеже Гл, па поседај и овима што доносу Ву, деца мала, даји другим

напола оним те оним, ајде са сваким мораш да угађаш А, у леву страну скоро се
шлогира и ја држи да се дигнем и држ овам, држе онам и не могу А, и ја пустим
њега и отиднем и тако славарска свећа, гледам је, а ја узела једну малу богојављен
ску и донеси и спусти тако у чешљару С, кукајја, плачи, јао моја кућо Мx, и јауиђо
у окно, купи, купи, напунишмо џак С, садлези, лези, лези, болу ноге, болу руке и ма
лакса ми и снага Го, (син јој се повредио) мећи ракију, маоси и лука Ву, а ја узмем
памећи пеше струка оног Мx, кад било у шести (разред), тропира па понавља, мо
лија, моли Гл, а ја носи то дете тако П, пери, пери па на шушари суши, па плети
џембере, па плетичарапе па носи Др, шта ћу ја са да радим, ја папи, папи Мx, a ja
претурај, претурај да нађем снимак Гл, онда јака стигнем у ливаду тамо, узјашим
ону кобилу па терај поливади, тако док се ја научим Гл, ја трчи тамбнака и нађем
једну кантеру и на ђерам и заваћај воду и гаси и гаси и угасим Др,
2. л. сг, жњеш срповима па посе косом па вуци жито, па врши код куће, а сад
комбају њиви само донесеш жито, превуци сламу и готово све МО, па вучи, па ву
чи само да имаш нешто па да имаш нешто Гл, па дођу у авлије, па играу, па дај,
дај им јаја, сланине, брашна, све што имаш даш МО, сад ако јеш, дувај, дувај (бо
лесна од срца) Го, а сад, нема, искуће изиђи, не осећаш да л се пече лебац, нема
ону миру К, дође машина вршалица ти у авлиу, ложи, ложи док добије пару Р,
артије на прозори, мажи сас јаје, оно беланце да се види боље Ла, све еднако ра
диш, напој пиле, напој свињу, иди у башту, ајд овамо, ајдонамо Ли, сад седи, ча
ми и то ти је Ба, па ка дођеш кући, окрени леђа, скини љуљку на кревет, купи ба
краче па на воду МО, чекаш да залади, ујутру те дижу, опанци у руке и терај на
паси (овце) Гл,

3. л. сг. она вучи, ма не мож, дићеш ти мен да вучеш Лг, саде дође сестрица

му до љуљке сас парче леба, а оно држлеба отсестре да узне даје Ш, плети ужа,
плети, плети па једна купи и налаже МО, и онај пливо и тео да судави, овај рези
ково његов живот, па пливај до њега, па пливај, он се дави, а он гувати за косу, па
га акне ближе обали Се, а он кад узе један прут па удри, па удри Вр, он ти напојед
нога брата, па уједај, па љуби Мx;
1. л. пл. ту смо поставилиза пет минута и бежу шуму Ло, ми допаднемо ку

ћи, улетимо и узмемо колач и беж у Селевац Лу, ми пронађемо Живадиново, ал
бна у крвљи, ми бриши, бриши овако С,једна се ћерка удала па дај намештај, дру
га се удала падај намештај, па сватови, пос ожени сина па прави уређајВД, кад је

пос премирило се, дај, дај, дај, дај, све дадосмо Ли, и Дражини смо тако дочеки
вали и њима дај да ручаду, дајракије, па дај вина С, а ми увати па играј Ла;
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3. л. пл. па бацај, бацај (поњаве) ни ми да топло, ни ми да ладно Го, забога
он био на неку сахрану па као неки га уреко и они дај доведи бабе, бају наступ,
док они то њега тако лечили, пукло слепо црево В, и они дај стручне људе, оне
мине поваду, и ајде на оно Ло, бни типовадише вечеру па дај оно вино, па дај ону
ракију, а ја од зорта сео сам овако па сам узо једну корицу от погаче и гризем Ло.
3.224. Строжа заповест или наредба изражава се презентом глагола имати
и конструкцијом да + презент:

кат су била моја деца, као дечаци, ја кажем: имате да учите, да идете у
школу и да дбђете кући МП, у задругу имаш да уђеш и сву имовину дунесеш Лг.
Потенцијал

4.225. Потенцијал II није жива граматичка категорија, а ујединој форми мо
гућег начина помоћни глагол је сведен на партикулу би, што је карактеристика и
многих других штокавских говора (Ивић ... 1997:189, нап.559). Следе примери:

1. л. сг. да виш шта би ја њему рекла А, са то не би знала А, а да сам здрава,
ишла би Бд, па не знам сад ја коју би ви жену рекла да има што су били(з) села
одатле Бд, ја не псад смела Бд, ја не би мого да испричам Би, како би казб Би, ја да
сам тела у задругу, ја би се удала ди има пуно браћа В, моја мајка даје платила и ја
би умела да говорим као ти В, кад би видла да ће губие, ја би чепала онога за очи
B, не знам шта би више требало да вам причам ВД, волела би, мисим, да живим
ВД, сад шта би знао Вн, да је не би наљутио, ја кажем ВО, ја би узо њу ВО, ја би
зидб шталу Вр, а би ишла да и тужим Вр, а сад бија то радила, волела би да месим
Ву, да ме ниси ишибала оно вече, сигурно да не би завршио Гл, оно што ме боли
то би причала Гл, кад би могла, ја би прва и заменила Гл, само чекам, једва би че
кала д идем да с одморим (да умре) Гл, ја би желела да читам Го, ја би мдго да ти

кажем Гр, не знам шта би мого све да причам ДД, да сам знала да отворим врата
сва, не би ми фалило ништа Др, ја би вемолио да пуштите К, ја би дошао Кр, ја би
таке све скупио па би отероте на робију, ја би таке вешо Кр, знао би ја шта би им
ја радио Ку, кад бити ја поднела моје слике да видиш кака сам ја била Ла, да ми је
син ко снаја, благо би мени било, ја би срећан човек био, ја би данас био газда-Јова
Ла, кад би правили, ја би сваки дан донесивала ручак, би, богами Ла, ја те не ппо
гледала, ја не би тела ни ногу добришем о теб онда Лг, кад би живела још неку
годину Ли, ја би пре мојега бца био кући Ло, шта би мого још да кажем Ло, значи,
да сам ја отишао и ја би завршио Лу, само да су ми сад шесет и пет година, ја би
њег узо, ја би њега школово, ја би њега извео на пут Лу, ја кад би окусио мал, после
би пио млого М, ја сам ишла да би направила кућуту МК, ја б њега увила у чаршов
МО, ја не би то моје одрекла Мx, ја, каже, не би дала кад би митражили Р, па не би
знала РД, ја не би на његову свадбу отишла, па да свира банда С, имала би ја сина
за пример Се, алjа сам увек врдала да се не би срела са њим Ск, сад не би умела да
јем тај леба Су, ја би тео, реко, и желео би да видимо Т, бар да имам, ја бити из
нела да видиш Ш;
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2. л. сг. саткад би видо код нас каке су капије А, како би гати назвo Би, имао
сам вина које сад не би мдго да нађеш ВО, ти би био за попа ВО, бако, шта мисиш
да си ујку саранила бвде кад бити изишла на гробље Ко, кад би прдио тамо тим

крајом да видиш одакле сам искаке куће Кр, теб да није тога носа, ти би траву па
со Лу;

3. л. сг. а више за живота не би се јавио А, Драгицу не би ни родила него ка
зали да буде мушко мо(м) матери и зато Драгицу родила Вр, да би ми Бог опро
стио МО, ако би нека друга лисица дбила у авлију, он је јурио и уопште није фа
лило да не би се уватила, јел се ту окотила А, да би пушћало по мало зрна А, а они
га лагали, лагали да га запослу да би он дао то имање В, то не бити поп венчао
(кад је пост) В, и кад би погвпрнуо има значке да ту официри седу Вн, тај управ
ник што ми био, он би потписо ВО, па да не подигне ралицу, исеко би ме срали
цом Вр, Момо, сврати кад буде, реко, време за школу да би Добрица ишо с тобом
Гл, ето би било добро Гр, да сте га чували, он не би ни отишо ДД, кад би сви по
мóгли, наша би држава оскочила доста Др, а да је био низ брдо, он би направио чу
до, изгино би народ и он би погино Ко, њој да није добро не би пила Лг, ма врана
косту не би донела Лу, он бије убио, био би и на робију М., пустиш да се тишти да
би се истекло МК, ајде да правимо веће (снопове) да би мање се везивало МП,
причала би она, жена, али не чује, јадна Мx, она би те била П, угушио би кукуруз,
пропб би, метла не би (угушила), ал он би (угушио) P, ја оженим тога мог сина да
би се скрасио С,
1. л. пл. ноћивамо у њиви да би поранили Бд, па једва чекамо да би дошли до
тога Би, ту неки пут изнесемо шпорет да не би га у собу мећали В, ми не би имали
ВД, а не би смели ни да бацимо ВО, идемо на капију да би дали то одело К, ми би
спровели једну чесму Ла, и са ми да би чули од њега нешто, отишли смо Ли, да се
не би и ми побунили Ло, на оним орању данас ми не би имали ништа Лу, сад би ми
ишли да ратуемо П, ми би тели Се, па да бијеле нас две Ск, и добили смо воду да
би појили стоку Су, то тако се полéчка меће да светли да би ми прели Т,
2. л. пл. ел би тели да ме зовете кад буде весеље било С,
3. л. пл. да би носиле више јаја А, и попењу се на дрво да би чули момци из
другог села да дођу Бд, да би се извукли партизани и(з) села В, у Нишу су дали от
пор да би се извукли ВО, помажем им да би могли да постигну Ву, шта ће да пре
дам да би га пуштили и затвора К, да би равније стајали чанци и тањири Кр, дај
нешто да да да не би нама стоку узели Лг, па отваро ране на ноге да би га пустили
да се жени с мене Т.
ОСТАЛИ ГЛАГОЛСКИ ОБЛИЦИ
Инфинитив
4.226. На нашем терену срећу се и дужи и краћи облици инфинитива. Грађа
забележена у спонтаним разговорима показује благу превласт првих форми, што
је сагласно стању у већини других Ш-В, С-В. и периферијских К-Р говора (Реме
тић 1985:300, нап. 855):
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а) па жито не мож боље бити Би, не мож боље бити К, по један остао, мож
бити, кући Вн, неко ће мож бити и да дочека Ву, мож бити Др У, то је мож бити

био Ку, само тешко је бити добар човек ВО, ја им кажем јел ће бити најбољи јел
ће да биде најгори Лу, а стра ме и вадити (зуб) Кр, али то ћу повадити Кр, боље
нешто веровати него ништа не веровати РД, то је била једна лепота да се (имало
шта) гледати Бд, ја то дочекати нећу Ву, хоће држати радњу (утицај књ. јез.)
ВО, ништа не жалити (кад се кува) МП, данас је много лакше живети Вн, лепо
је живети П, ја ћу испитати Кр, па ћу те онда питати кака ће веза да буде Ск,
немојте зло радити Бд, не мог се сетити Ос, а ти ћеш скинути Бд, еј, мори, каже,

неће смети нико више ни да дође за ту вашу ћерку В, дал ћеш се спасти Ку, уби
ти човека па се после покае, е, ђавола, јесте Кр,
б) мож бит једнакамара да увати по педесет, по сто ти трећака Би, с пролећи
истера мож бит четир пет прутова ДД, шта није било што неће бит Кр, неће то
бит рад ко што је био раније Лу, мож бит ниси Лу, раоник мора бит гвојзден Кр,

код њи је лако бит богомољацМx, па ћеш видет Вл, милинајгледат Мx, па ваљда
ће доћ сад у недељу С, јадал ћу живет пола године јели две године то је мало теже
казат Лу, како је то било Бог ће знат МО, неће ти се знат ни кућа ни кућиште С,
код њи је лако пћ у цркву Мx, не ваља много ни клат Ра, (Шта је комишање) то је
кукуруз крунит Су, тешко научит Гл, доће време, каже, кад неће остат камен на

камену С, текника ће, каже, пословат Лу, код њи је лако постит Мx, лако се пре
чешћиват Мx, то је мало и непријатно причат Ск, лакше им радит СМ.
Глаголски придев трпни

4.227. Овај глаголски облику наставцима има форманте-ни-т, при чему је
први знатно чешћи.
Наставак -ен јавља се:
1. Код глагола прве врсте:

а) ту ти стоју виле забодене А, пободени С, није прободен кад умро Ш, и она
је доведена из Брестовика Се, акси заведен там (уписан) С, извучени извлакачи Ло,
обучен К, обучен Ку, да ли сам гладна, да ли сам обучена Гл, ја сам увек била оче
шљана, обучена МО, све то обучено и деца обучена Су, што то дете није обучено
Др, обучени Лг, овршено А, печен Вн, није баш печена Ку, данас овца печена Р, от
печене цигле А, гмиљав, жив, непечен леба Ос, то је дебело ко рука, плетено А, ко
шић имао плетени от пруће Ку, плетене корпе А, то је плетено А, плетене чарапе
Ск, исплетено А, уплетено прућима А, кад им је упредена жица В, његова пресуда
изречена ВО, исечен Т, опсечено Са, осечено МК, а бни су имали стечено С.
б) Захваљујући истом облику императива (вези : пази), развиле су се и исте
форме трпног придева код глагола прве и седме врсте (вежен : пажен). Анало
шки се обично јотују сугласници з и с али и д:

вежен прслукТ, вежена грана Се, са низовима била вежена кецеља Кр, ве
жена кицеља Се, вежена кошуља Се, на сомоту вежена Ск, вежену кицељу Се,
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кицељу вежену Т, донела сам вежену сукњу Ба, што само около има вежено то
се зову вежене сукње Гл, ово је вежено МО, вежени јастуци У, вежени опанци
Вн Лг, вежени рукави, вежено и туна Р, кецеље те вежене МО П, вежене кице
ље Вн Ли Рд СуШ, вежене кицеље Ос, вежене сукње Гл, вунене сукње вежене,
све вежено на нас Су, вежене чарапе Бд, чарапе вежене В, вежене чарапе ССу,
извежен МК, овце су мужене у ведрицу Ос, краве су помужене Ра;
армуника уочи Мале Госпође донешена С, у стара доба донешено А, доне
шено Ли, донешено Ра, донешени ДД, донешене В, и кад ми смо изишли, оно од

нешено јагње Са, то није ни изнешено Ку,
ојеђена шаша У, па крађено је Са.
Аналошки је замењено и су следећем примеру: то е донештвано Ли.
Забележена су само два примера са старијим облицима трпног придева: а
има и везено овако везено крпче Се, и ју рука тако однесена Ш.
Ове алтернације сугласника познате су многим штокавским говорима
(ареал в. код Слободана Реметића 1985:329-330). Овоме списку можемо додати
Ш-В говоре Баната (Ивић ... 1997:206-7), Крагујевачке Лепенице (Вукићевић

1995:187) и др. Овако је и у Батовцу: донешен, истрешена, измужена (мој мате
ријал).
2. Код глагола четврте врсте срећу се облици с ј и в испред -ен.

а) и ти бијени сви бни помрли ДД, који год су бијени ДД, бијени људи није
само бијени, него и пребивани људи ДД, људи су бијени млого Лу, све то побије
но, послуга побијена Ло, да ли они побијени не знам Лг, нога пребијена Ло, Алек
сандрије била пребијена једна нога Ло, кантина сва разбијена К, дије разбијено и
ја не знам С, није убијен Ли, има да буде убиен Ло, ниј ми убијено ништа Др, врата
су затворена жицом завијена Ло, био опијен (за операцију) ДД
б) нико није био бивен В, ти матора мора да будеш бивена Ла, набивено Се,
судови су обивени В, побивено ВО, шта је побивено Ку, они су побивени П, преби
вен Др, нема ништа, све то разбивено Ку, па убивен све П, иду (у цркву) кад је

Исус Христос убивен Ли, и он је убивен Р, убивенога Бд, биће убивене Ку, стоји та
ко заливено МО, надувен бубрег К, све му рука била надувена Су, ноге надувене

кад врши Вн, јена нога му боса, једна обувена Ло, а обувене смо Ск, сам дивизија
(зграда дивизије) покривена са цреп Кр, па озгор покривено са ћерамидом А, по
кривене са ћеремидом П, покривено С, опанци покривени Су, то је било сакривено

там Ло, он је био чувен играч Ос, оће да буде чувенР, то је био чувен Петар Костић
Су, чувени Костићи били у околину Су, то је чувено било Рд, ел шивена или ткана
С, па то сашивено Ос, па купио одело (платно) ново несашивено Др.
в) Облици с -вен забележени су и код неких глагола осталих врста:

жњевено А, жњевено А, није било као сад застpвено ВД, одевени Лг, ни
сам ни ја био учеван ДД, нису то били учевни људи ДД, нисмо ми тако ни учевни
људи ДД

3. Код глагола шесте врсте забележен је само један пример и то од глагола
дати: тако ми то дадено Гр.
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4. Код глагола седме врсте долази до јотовања коренског сугласника.

а) то је једна виђена млада Бд, кад грађена кућа М, чаир је био заграђен Бд,
заграђено М, само није била доређена ВД, ово је с муком зарађено Др, ицеђена
вода Ли, чим сам ослобођен К, ја сам био осуђен Ли, ту је био кошугођен А, зара
жена њива А, сад је већ батаљено РД, o(д) далеко смо ми досељени Ш, син запо
шљен Бд, син запдшљен МК, син је запошљен СеУ, он је у Београд запошљен Ос,
није нигде ни запошљен Ву, нисам била запдшљена Ву Кр ЛоМО Ос, деца су за
пошљена МО, она је запошљена Су, запошљене МК, запошљени су ВуК, ка сам
заробљен КЛу С, кућа заштиљена Мх, сад је она је калемљена Ос, калемљене ру
же Ба ВН МК, имали смо лонац купљен В, кад је она напраљена не знам Ос, са бра
том био сам посе одељен Вр, наша је фамилија тамо осељена С, сви официри су
покупљени ВО, свуд попаљена светла ВД, то је так престаљено У, на среди уже
бљен А, ужљебљено Вн МК, копе су већ укопљене Рд, етније ни упаљен Бд, јеси
жењен ти Ло, имала сина ожењенога Са, ал било је страшно забрањено К, то је
земљиште поклоњено Т, није погино него рањен Ву, ту је био сарањен ВО, и ми
смо враћени Лу; ту је бачено Ку; ондак је замешено тесто Др, запрдишена је Ли.
б) Углавном у неким селима на североистоку наше територије, у којима се
чувају трагови шопско-торлачке и вардарско-моравске миграционе струје, не до
лази до јотовања у трпном придеву, будући да се на основу садашњег времена до
даје наставак -ен по угледу на даден, врзен, донесен (Белић 1999: 144):

ја сам заробен Ку, заробљеници што били заробени Ш, зардбени тамо Ш,
ништа није излдмена Ш, све иситнено Ш, држава оголела исцрпена Су, руже ка
лемене Р, калемену лозу МК, дије дете носено ко доктора Вн, не знам каде опрае
но Ш, ондак је било већ офдрмено Гр, ди год правена свадба, он био акчија Вн, уп.
и уобичајене облике: он није запослен Ву, тад сам ја и запослен ДД, и он запдслен
Ск, запдслени ВО.

в) Јотовање изостаје и код неких именица: запалење Ву, оделење Вн Р Су,
са два оделења Вр, пет оделења П, у сва оделења Су, оделењу Вн, два оделенца
Ву, на љубење руке Р, али запошљење Лу.
г) Код глагола седме врсте са сугласничком групом ст у корену чешће се
среће подновљено јотовање, што је пре свега карактеристично за К-Р говоре
(ареал в. код Реметића 1985:330).

замашћено, мој син, није ни он кршћен П, ово дете што ми умрло оно кр
шћено па ето П, кршћено Ли, колко има нису кршћени П, да не умре некршћено
Вр, прекршћено овако Вн, па с оно прекршћено Ш, знаш ди бити био намешћен

Лг, та соба је намешћена Вн Лг, тишљераји намешћени Ло, мој брат ту смешћен
Ло, а ја сам овлашћен Т, оЉушћене Т, почишћен је ббор Вн, и почишћена метлом
Др, није почашћено Ск, напушћен С, напушћена М, отпушћен МО, они отпушће
ни нигде немау посо Ву, дал је пушћен Ли М, завесе пушћене У, сад је мало то пу
шћено Ли, дванајс остали, а шесет смо пушћени Лг, лети носи тако пушћене Ос,
спушћена цев Р; уп. и намешћај Р.
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д) Срећу се и примери са старим јотовањем:

крштен В, све то крштено А, крштено име Кр, није тела некрштено да га
закопа Ла, који су крштени Ск, укрштене Гл, па намештено М, oЉуштена Се, да
л је пуштен В, ја сам пуштена Гр, било то запуштено Кр, уп. и крштење Ли, на
мештај М.

4.228. Наставак -ан јавља се код глагола с инфинитивном основом на -а:

1. у другој врсти: нека звана Алија С, седељка звана Су, звано Језеро Гр,
Милош Перин, Ламба звани Лг, дбрана шаша Ло, још нису дбрани Бд, дбријан Вн
Ск, да си дирана У, и она загледа како је дирано Ск, подгрејано У, ко да је то поo
рано А, то је све жито засејано В, посе рата сејана репа, сејана је соја, сејан сунцо
крет Ли, сејано ВО, касно сејано Ко, како посеано, тако никло ВД, посејано У,
усрано Р;
2. у четвртој врсти на -ова: кад је било ујутру, бомбардован је Београд Вн,
кошуље даване, давано којешта друго Бд, све затровано П, и унутра све испре
грађивана А, испреграђивано Гл, опанци ковани С, тако закована даска Су, па од
озгор заковано А, заковане даске А, по три четири мотке заковане Ли, лаковани
каиши Ли, има кола и краве насликоване ДД, он је там негован Кр, поковани У,
поудаване А;

3. у петој врсти: стиже и мој свекар везан В, везан ВО, крава ни била везана
П, била сам везана за кућу С, завезано А, везане за греде А, повезана сам била У,
нога увезана Су, глађаисани лонци Бд, ту је највише клано В, излаган народ Ли,
нисам био мобилисан ДД, а четвртају година како је омалтерисана Ос, мој све
кар је био записан у црну књигу В, има записано МК, и на бандери овде написано
В, ту је написано Ку, колико тиј написано М., имао написано М, атерисан К, то ми
та нога оперисана Ли, то је патосано А, сукњу паразрезану до дупета Вр, па то је
све урезано унутра нека слова и крс А, имало урезано име А, то је тако било уреза
но у мозак В, прућом уплећане Бд,
4. у шестој врсти: путеви су асфалтирани Кр, ко да није батаљивано Ба,
није ватана Ш, није воспитан Ла, а семе није добивано Бд, ту је мој бтац доте
ран Ло, није то закивано ВД, закуцано било Кр, корен је замотан Т, он је био два
пут затваран С, а то је заштићивано некад Би, него тако кућа зидана Гр, озидани
шпорети Бд, само позидана са циглом В, сазидана Ос Су Т, попеглан био Ла, дође
uцепан Т, uцепано МОс РУ, то е клечано ВД Гл Кр Р, ћилими су били клечани Др,
тује копан темељ Ку, кувана ракија С, ма био је човек школован, начитан С, то се
купи ново сито неупотребљивано А, кат су отерани Гр Лу П, ја сам увек била
дчешљана МО, дчешљане смо Ли Су, ово је сат претерано ДД, прскано све Ву,
моја баба што је сликана Кр, кој зна кад је сликано Кр, тада су стрељани Ба В Ли
C, мој свекар је теран Ос, ткану кицељу Ос, сукњу ткану Ву, ткано Др ОсУ Ш,
ткани јастуци Кр, ткани опанци П, изаткани Рд.
4.229. Формант -т присутан је у мањем броју глагола I-IV и VI врсте:

1. у првој врсти: а није ниједан донет МО, била му глава разнета В, како је
разапет А, дисити видо код нас Исуса Христа разапет Ку, коме је доузета рука,
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нога МО, моа земља узета Бд, мен је узето пет ектара К, подрт Бд, перинац по
сут Р;

2. у другој врсти: а зват је мој тас Лу, и зват је тај зет Лу, који су звати Др,
они што су звати Ли, прато Ск,

3. у трећој врсти: видим даје он забринут јако С, загрнут био бурумак Су, па
трње заденуте Ли, није ни метут Бд, па метута полуга Су, метуто дрво Су, ту
су моториметути Би, метуте пруће Др, и мене се чини да ја не идем тамо, него да

сам обрнута за овам В, овако малодметнут зид А, откренут (отшкринут) Др, сад
је скренута за навек Рд, ти си готов, смакнут Ос, чим то скинем, немам стегнуто,
ома ме боли Ш, леп је, али само чакнут С, да бидем и чакнута баба ВД:
4. у четвртој врсти: људи кат су сити и напити, они никога не признају ДД,
што је убит ондак Ш, сиротиња убита Т;
5. у шестој врсти: ово ми дато од срца, ово ми дато за желудац Ли, није ти
дато Лу, што гот му је дато Ш, неки су знали да је то продата земња В, Косово
је прддато Ла, са то продато М, то је било продато Т, браћо, ми смо продати В,
удата ВО, једна је удата Вр, ћерка ми удата Вр, ту рођена, ту удата Ву, она је
удата Кр, ту му је била сестра удата Лу, а удата сам М, једна удата ту у Сарабр
це Са, ту у Лозовику она удата Са, та ми унука није удата Ск, једна ми је удата
Ск, удата У, Дана била удата Ш, ми смо нас три сестре у Водњу удате В, удате
Ву Са Су, и рачунат сам ја за одличног ученика ДД
4.230. У нашој грађи нашли су се и трпни придеви изведени од непрелазних
глагола: види кака си сва поплакана Ла; нису зарђане (маказице) Кр, ја сам била
провддна (волела да игра у колу) С, кад је било бегано о Турака Бд.
Глаголски прилог садашњи

4.231. Овај глаголски облик чешће се среће у функцији предлога и придева,
а ређе у његовом основном значењу:

а) има њиве идући Биновцу Су, идући Врбовцу Би, и пос овамо долази Бара
идући Милошевцу Кр, тамо међу Љига и Белановице идући Чачку P;
б) до идућег првог ВД, ова година и још идућа Лу, идуће године Вр Мx, до
идуће године АК Ла, за идућу годину Вр Ла Ли Т, у висећем је положају Ли, две
летеће батерије пољске Ло, знаш како је: до двајс година, летеће године Мx, ови
извори текући Би, то је текући поток Лу, текућа вода Би,
в) гледајући гор према Паланки Ли, опште ова села моравска гледајући Ве
лика Плана, Смедерево па лева страна ка Морави ту није могло (да се ушоре ули
це) Ли. Ова два примера семантички су блиска онима под а.

У следећим примерима имамо симултаност радњи: остао гледаући Гр, ја
пишем, пишем, ал кат се сетим ја за мачку, и за кучку и за кућу, маја цркнем кука
ући, не мош да ме утишаду у воз Мx, метеш дете да цркне кукући МО, ицепаше се
звона лупаући М,
идејашећи В, мој отац ишо јашећи на Дунав за воду Ш.
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Сви примери се творе од 3. л. пл. презента и наставка -ћи. Уочавамо да се

Код глагола шесте врсте јављају сва три типа наставака -ају, -ay, -y, (гледајући:

гледаући, кукаући, лупа ући, кукући) а у седмој само -e (висећем, летеће, јашећи).
Усамљени су примери уби се радеоћи/радаући забележени у Су. Сличан
облик од истог глагола бележимо и у Батовцу (мој материјал), не може никако, па

с уби радеући, не може. У Качеру (Д. Петровић 1999:393) овај глаголски облик
има стандардни лик и сломи се радећи — и ништа. Иначе, у овом говору глагол
ски прилог садашњи „среће се тек са покојом потврдом“.
Глаголски прилог прошли

4.232. Глаголски прилог прошли сачуван је једино од глагола бити, и то са
мо у функцији придева: бивша Југославија Др, за време бивше Југославије Ос, из
бивше Југославије С, у бившом Југославији ДД Др.
ПРЕГЛЕД ПОЈЕДИНИХ ГЛАГОЛА И ГРУПА ГЛАГОЛА
Глаголи прве врсте
Однос према осталим врстама

4.233. Прва врста представља реликтни скуп разнородних глагола без ка
рактеристичне вокалске основе у инфинитиву. Због алтернација у основи, многи
од ових глагола су неправилни. Све ово утицало је на то да су поједини глаголи
пришли другим врстама, а она се сама није обнављала. Виталност прве врсте са
чувана је захваљујући честој употреби већине ових глагола (Ивић... 1997:196).
Однос према другој врсти
4.234. Старословенски глагол peti — пети, који се углавном среће с пре

фиксима из-, по- и уз-, у презенту има облике по првој и чешће по другој врсти:
а) ако неки се не испе А, пење се па с испе Бд,
б) попење се В, на таван да се попење П, попењу се Бд, ми ћемо да с испење
мо Бд, не мог да с успењем Вн.
У радном гл. придеву основа је инфинитивна: море, пели се на месец ДД, а
ја таман се попела В, а он се исто на неки дут С.
Облике с кореном пењ- познају говори Галипољаца (Ивић 1994:273), Го
спођинаца (Поповић 1968: 198), Левча (Р. Симић 1972:406), централне Шумадије
(Реметић 1985:348-349), Драгачева (Ђукановић 1995:157).
Однос према трећој врсти
4.235. Слободан Реметић (1985:345), позивајући се и на остале ауторе (в.
нап. 1013), констатује да су семантички и морфолошки моменти били пресудни
за овај трансфер. Употребом форманта -не- постиже се семантичка диференција

ција између презента свршеног глагола дићи — дижем — дигнем и итеративног ди
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зати — дижем. Перфективност глагола прве и треће врсте био је исто веома би
тан моменат за прихватање форманта -не

Ова појава је прилично одмакла у централној Шумадији, али није тако из
разита као у неким К-Р говорима (Ремтић 1985:342, в. нап. 1007). У Банату је при
сутна код многих глагола (Ивић... 1997:197).
Грађа је разврстана првенствено према типовима прзентске основе и дели
мично инфинитивне, будући да на терену, нажалост, нисмо инсистирали на ин
финитивним облицима:

дићи/дигнути — дигнем: дигнем (се) By КЛа МО Мx Т, дигнеш (се) ДД МО
Ск, дигне (се) By Ла МО Мx Ск, дигнемо (се) ВнР Рд, да се дигну А, подигнем Лг
С, подигнеш МК, подигну Лг, да се напрегне (крава од зелене траве) Ос, затегне
ВО МК, натегнем У, потегнем Ло, да се сагнеш Бд, ти сагнеш главу С, стегне Р
Су, стигнем Гл ГоДД Лг ЛоМО, стигнеш Би С, стигне ВВн Ву ДД Др Ла Ли Са
Т, стигну Го, постигну Ву, престигне П, он тргне Кр, упрегнеш А, упрегне Вн,
лећи – лежем/легнем: легнем А Гл Кр ЛоМОМП ССеУ Ш, легнеш ДД Кр
Лг, легне Бд ВМx Са Ск Су, легнемо Су, налегнем Лг, што неће се кокошке налег
ну Ла, кад жито полегне АВд, са ћу те разлегнем (да натера квочку да се разлежи)
Р, кат се слегне Кр, избегнемо Су, побегнем Ву ЛгМО Ос С Са, побегнеш Лг, по
бегне Гл Гр ДД Др Ли, побегнемо МО, побегнете Лг, пребегне Ву, а ми се разбег
немо Вн, помогнем АВДДр Ла МПП, помогнеш МП Ос, помогне Бд МО, помог
не ВО Кр С У Ш, помогнемо Ло,
(-)таћи/(-)такнути - такнем: дотакне С, натакнем Ло, и ту се истакну А,
замакнеш А, измакнем (се) Ло Ск, измакне (се) Ла Ли Ос С, одмакнем (се) Ск, по
макнем (се) Лг, промакнем (се) А, размакнемо (се) Су, смакнем А МО, то се на

викне Кр, никне ВГр Др Ку Ла Ли МКР Ск, никнеш P, никну Ос, изникне Гл, омек
не Ли, пукне АГо Ку РТ, не смемо да омркнемо Р, смркне се ДД ККр Ли МОС Ш,
цркнем Ла МxУ, цркнеш А Ос, цркне А Гo Ca;
рећи - речем рекнем: овако да рекнем Го, шта тедо да рекнем Др, рекнем ја
за њу Су, он ће да рекне мен А, како чича рекне Бд, некат се рекне нешто Го К, а
бна рекне да оће Лу, што рекне то мора да буде МО, кадрекне Бог Са, не смем да
му одрекнем С, знао да прорекне Ли, ка се урекне дете Ш, затекнем Р, затекне
Вр, утекнем ВнЛг, утекне У, али и: ја утечем МО, ћао да утече Ло, ми ћемо крос
конку и дутечемо Ло,

(-)чети - (-)чнем: начнемо Ла, почнем В Ву ДД МП Мx P Pд, почне Бд ВМ
МК РТ, почну ВДУ, почнеду Др,
(-)пети - (-)пнем: запнемо Ло, пропнеш (у ткању) Кр, једва се препнем на
праг М., претнемо Ба; уп. и: бни не препу на кола Ло,
(-)стати - (-)станем: останем ВД Вн, остане Гр МП С Сa, cпанем Ко
МОСк У, стану МК П, пристанем Гл, ја се посустанем В, устанем ВД Гл С,
устане Вн Мx Се, устанемо МО Ш;
пасти - паднем: паднем А Го Гр МП МxПР, паднеш Ла, падне Ба ДД Лг Рд

Ск У Ш, падну У, испаднеш П, отпадне Мx, препадне мука В, препане ми мука
Мx, пропадне Ла, пропаднемо Ли, чим снег спадне У;
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сести — седем/седнем: седнем ВОГл Ко Лу ММП Мx Ос С, седнеш Вн Мx,

седне А Ба Бд Вн Ву Го Кр ЛгМxУ, седнемо А Ба ВВн Ли ССе СуУ, седну ВД Го
Кр Лг П Ск, седнеду Лу;
срести - сретем/сретнем: сретнем Вн ДД Лг РУ, сретнеш Гл МО, срет
не Ли Ск, сретну Т, пресретнем Гл.
Иако није свршен, овде формално спада и глагол kleti - klњпо који у корену

има формант -н- кунем се Бд, кунем ти се В, да се кунем Вн, треба ја њу да кунем
ДД, да ме куне ДД, куне, куне Су, кунеду. Са, а она се закуне Ву. У радном гл. при
деву јавља се инфинитивна основа: ал сам се клела пред Богом Вн, тако је клела, а
њега цео свет клео С, они су клели К, Бранка се заклела Се, па га проклео неки Т, и
прдкло је да мора да слави Вн, ћерку прокло Се
4.236. У радном глаголском придеву горе наведени глаголи не срећу се с
инфикс -ну- (дигнула, тргнула и сл.).

ја сам избего Лг Су, а неки су избегли Кр Лг Ос, неки и побегоДД, није побе
го Ли Ло, побегла ДД, кат су побегли ЛГ МО, они су пребегли Ос, диси део гаће
Ли, не знам дисам дела штап Го, ди би се дели Мx, дисује баш дели Рд, тако заде
ли (име) Го, тако су надели то име Ос, надела име У, диго би се Лг, диго се М Сa,

дигла се ДД Ли, ни се дигла Ло, подигла КоШ; затекла сам Ву, а ја сам лего на њу
ЛгМх, ја легла У; испрегли Вр, напрегла се (напела се). Ос, мој син није навико Гл,
нисам навико П, већ сам навико С, нисам навикла на то Вр, ја сам тако навикла Гр,
навикла је П, навикло МП, натакла ДД, нико је Ву, жито никло В, тако ти накло
ВД, тад ме омрзо Вр, кад је пуко П, кад је пукло В, а ја реко Ло, и смркло се ДД, са
гли главу В, смако ДД, ја сам стиго Ву ДД Ск, стигла Ск, док није стигло копа
ње Го, ту не стигли Би, а посе синови стигли Ву, ка смо стигли Ку, таман смо ми
стигли Мx, стигли га П, стигле Ш, кад је тргла вода Ла, само да нисам ја тргла
јастук С, она е утеко Ло, утекла У.
4.237. Веома су ретки примери с инфиксом -ну-у инфинитивној основи:

што остануло Лг, стигнули су Ос, уп. и паднућу МО.
4.238. У императиву смо код неких глагола забележили:

а) само облике с формантом -н- дигни се, сине Ш, дигњи се МО, мајко, по
дигни ме мало Р, станите Ку, устани С,
б) и облике с формантом -н- и без њега: легни АЛг Ли СУ, прилегните У,
Боже, помогни Го, Боже Господе, сваким помогни па и мом деци напослетку Лa,
Боже, помогни ми Ла Су, помогни ми Се, помогните ВО, седни МП Рд,
ако дође да каже лежи Бд, лежи доле П, лежитету Ба, лези Го У, помози
Бог, децо Ло, роди помози Бог Лу, помози Бог, госин капетане С, седи Ба МОМП,
седи, ти баба, седи, седи Го, седи туна Ко, седи дрво на дрво Кр, ту седи Лг Лу, се
ди, пријо, јеђи Ло, седи до прије Ск, ајде седите Ву, седите ДД
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4.239. Код глагола умрети у радном глаголском придеву, поред облика по
првој врсти, ређе срећемо и оне који иду по шестој или по седмој као умела или
60/1e2/10 :

а) умро Ба Бд ВВДВО Вр Гл Го Гр Др ККо Кр Ла Лг Ли Лу М МОМП Мx
Ос Pд С Са Ск Су ТУШ, умро Др, умрло Мx; али: умрла Бд БиВ ВОГл ДД Кр Лг

Ли Лу М МК МОМПП МxОс P Pд Čа СуУ Ш, умрло Гл МК МxП С Су, умрли
ВД Вн Вр, изумрло Ку, изумрли ВО, помрла Др Ла Мx, помрло ГоДр Ла МО Се Т,
помрле Го Лг, помрли Вн Вр Др М Мx P ТУШ,
б) умрео Вн, умрео МО, умрела ВВД Вн Гл Гр МОМx Са Су Ш, умрело Гл
МО Мx, умрели МО, помрела Мx.
На појаву форманта -е- свакако су утицали облици инфинитива и презента
умрети, умрем (Реметић 1985:346). Ова појава није честа ни у говорима централ
не Шумадије (н. д.), а позната је и многим другим говорима (н. д. нап. 1015).

Следећа два примера ипак указују да овај глагол иде и у правцу једначења с
формама седме врсте волети — воли — волела : умрети — умри — умрела: кат куј
умри У, нека умри Ш.
У аористу нема облика умре(х), умреде: што ја не умро да с одморим ја Гл,
реко, ја умро, остадоше деца, пропаде кућа МО.
4.240. И код глагола прострти — прострем бележимо двојство облика у
инфинитивној основи:

а) она прострла В, прдстрла Ли У, застрла Ра У,
б) прдстрела У., распрострели смо Р, све се затрело Ла, ово дете ме затре
ло МП.

У презенту је -e- да прдстрем У, прдстре В, прдстремо В, распрдстремо
МП, што се разастре Др.
У поређењу са стањем у централној Шумадији (Реметић 1985:346—347), у
којој је само једном забележен радни глаголски придев с -e-, наша грађа показује
благу превласт примера с овим формантом. О стању у углавном К-Р (C-B) гово
pима обавештава нас исти аутор на наведеном месту.
4.241. Глагол узети у презенту и императиву има три форме (узмем, узнем и
узели), од којих је друга у благој превласти, трећа нешто ређа од прве две. Прве две
се наслањају на глаголе типа почети — почнем, а трећа на умети — умем — умели
или мет(н)ути — мет(н)ем — мет(н)ули, при чему се претпостављају одређена
фонетска упрошћавања и дисимилације, као нпр. узмем - узeм или узнем – узели.

Међутим, ми бележимо и примере с губљењем првог дентала (дунеш С, да зауну
Р), што додатно усложњава проблем, теје најбоље прихватити уопштенију конста
тацију Слободана Реметића (1985:340–1) да је облик узем настао напоредним де
ловањем и узајамним прожимањем аналошких и фонетским процеса.
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Најпре ћемо изнети грађу са стандардним облицима, потом с формантом
-н- и најзад ону без њега:

а) узмем ВОГоДД КЛу МК Мx С СК ТУШ, узмеш Кр Мx, узме А Ко Ло
Лу МООс ПРд С, узмемо Вн Гл Ла МО Мx ССу ТУ, узму Бд ДДЛгЛоМО Ос,
узми нешто ДД, цвеће узми Ла, узми нож ЛоМП, узми скрешите трње Мx,

м“.
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pº

„“.

\

—
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wх

—

иди ти па узми П, узми МО, узми ти С Се, узмите Се, ви узмите У;

б) узнем ВВД Вн Ло Лу РС Се, узнеш Вн Др ККр ЛоМК Мx С Са СкТУ,

узне Вн ВОВр Гр ДД Др Кр Ли Лу МКМx Ос ПРРд ССе ТУ Ш, узнемо Ли Мх Р
ССеT, узнете Гл, узну Вн ВОДД КМПС Су Т, узнедy B, заузне Ку Р, заузну Др,
зауну P, да ти одузне Р, дунеш С,

узни ДД Кр Ла Су, узни бре Са, узни књигу МП, узни паприку Ко, узни ту
другу У, узните тај џемпер В, узните МКУ, узнате колачи Др,
в) у зем Вр П РСТУ, узем Го, узеш Ву М Ос Р Са У, узе Вн МО Са, уземо Вн
By Гл Го Са Су, узу Бд СУ, узи, деко (праунука каже деди). Бд, узи имена Вн, узи
Лу РСе, узи то па продај М, узи, Савка М, узи лекове С, узи Бд, узи једну књигу С,
узи ми Др, узите Кр.
Сличну судбину има глагол отети — отмем у којем имамо замену -м- c

-н- да дипне Косово Ла, кад је било да се дипне Косово Ла, датне му Су.
4.242. У стандардном језику глагол жети — жњем неправилан је, будући
да се општесловенски инфинитивни облик ženti c формантом -н-, због закона
отвореног слога, свео на žeti, те сада немамо однос нејотован: јотован сугласник
у корену, а нема ни тематског вокала у првом случају. Међутим, Белић (1973:25)
је овај глагол, само због палаталног сугласника у презенту, сврстао у пету врсту.
Други пак (Ивић ... 1997:200) сматрају да је он ближи глаголима типа почети —
почнем или узети — узмем, те га сврставају у прву врсту. Међутим, овај глагол на
целом нашем терену, као нпр. и у говорима Баната (н. д.), има и у инфинитивној
основи презентско-њ-те га стога можемо придружити глаголима шесте врсте ти
Па Смеши. — СМем.

Различите облике овог глагола и њихов ареал може се наћи код Реметића
(1985:362-3). Иначе само да напоменемо да се наша зона уклапа у шири ареал до

минације презентског облика жњем, који је чест у централној Шумадији и окол
ним К-Р и С-В говорима.
Следе прво облици презента и императива, а потом радног гл. придева:

a) жњем В ГоМО, срп узмеш пажњеш Са, жњеш Би Гл ДДМО Мx Ос Ск,
жње А Бд БиВ ВОГо ККр Ла Ли МК МОС Су, жњемо рукама Са, жњемо А Бд
ВО Кр Ли Ос Се Су Т, жњеду Ла Су, жњеду Бд ВКр Ла Мx, Оснажњеш ДД Кр,
нажње ДД, пожњеш Би Лу, откако се пожње жито А, пожње Би Вн ВО Се, по
жњеш МО, ка се пожње Бд, пожњемо ВСу Рд СТ, пожњеду Кр Лу пожњеду Бд,
б) копај, жњеј, ради К, жњеј МО;
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в) жњео ГоДД Др Кр МК Р жњела Лу МОМx Су, жњело се жито БиВД
ВО Гл ГоДр К МК Мx Се, колко смо ми жњели А, жњели Бд ВВД By ГоДр К
Кр ЛоМКМО Мx Ос ПРд ССе Ск Су Т, жњеле Гр МО Са, пожњели Ш, пожње
ли Бд; уп. и пожњедоше Бд.
Однос према седмој врсти

4.243. Глагол озепсти — озебем поред ових облика има и оне који се конју
гирају по седмој врсти:

а) д озебеш У, озебла У, озебле ми руке Се, да сам назебо Лг,
б) зебим У, зебиш У, зебимо У, озебим В, зими да не озеби, лети да се не осу
ши В, оће да озеби У, нога озеби Вн, да не озеби Су.
У Батовцу смо забележили сличну ситуацију: немој зебети, озебла, да озе
биш (мој материјал).
У грађи се за глагол црпсти нашао само један пример и то по првој врсти:

uцрпли се Су.
4.244. Глагол расти — растем и његове префигиране форме конјугирају
се, као и претходни, и по седмој врсти:

а) расте Су, расте Бд В, нарасте Гл, нарасте У, одрасте Су, одрасте МК,
порасте ВД КРд, порасте Бд ВМК, урасте Гл, ја нисам дорасто ДД, дорасо
МО, израсо Ву, што нарасо (емфаза) Су, ја сам ту одрасо ДД, са мном је одрасо
Ло ССе, порасо Ш, дете расло Ос, израсла ми деца Су, нарасло Гл, одрасло Бд,
порасло ДД, кат сам порасла Го, порасла Са У Ш,
б) расти АВД. Вр Ву ГоДД Ло Лу МП Рд Т, расти МК, растимо Бд, не
можда му се зарасти, да му зарасти ВО, зарасти П, израсти Ла, нарасти Се,
нарасти СеУ, док не одрасти Вн, док не порасти. А Гр Др Ли кат порасти. Са
Ск, кат порасти Мx Су, ома порасти У.
4.245. Глагол врћи — вршем у презенту има облике и по првој и по седмој
врсти:

a) вршем Ск, врше ВОЈ Кр Ло Ск, да вршемо Ра, вршемо Кр, овршем Рд,
овршеш Pд, па с оврше ВО МК Са, кат се оврше СМ, да се оврше Рд ТШ, овршемо
вот.

б) вршим Др, врши БиВД ВлВн Ву Гл Др Ко Кр Ла Ли МОРСе Су, да се вр
ши Бд РбУ, вршалица што врши жито С. вршиш Ј, вршимо С, вршимо Ли, вршимо
С, вршимо Ку, вршиду B, овршим К, овршим Бд, овршиш Ли, оврши АВн Гр Ј Лу,
сати он оврши у њиви Гр, оврши МОСу, и он оврши Се, овршимо Вн Се, овршимо
Ла Су У, овршимо Ку.

Облици по првој врсти ређи су и јављају се у источном делу испитиване
области (в. карту бр. 9). Истина, у три пункта на западу је исто стање, али са напо
меном да ти примери нису забележени у спонтаном казивању, већ на основу
упитника. На овај ареал наслања се и говор Батовца: вршемо, овро, вро, врли (мој
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материјал). Ови облици су једини у централној Шумадији (Реметић 1985:338—9).
Исти аутор је и указао на ареал појединих облика у штокавским говорима. У вези
с нашом картом желимо да укажемо да околни говори имају облике по седмој вр

сти. Тако је у Биограчићима, осим у Моштаници где је врше, овршемо (Ивић
1978:167), у Жабарима (Реметић 1986: 521 (о)врши се, да врши, вршијо, вршило),
у Чумићу (према усменом саопштењу проф. Милице Грковић) и код Галипољаца
(Ивић 1994:264). Из јужних банатских села немамо податке, а у осталом делу Ба
ната срећу се и једни и други облици, с тим што су они с -и- углавном на северу
(Ивић ... 1997.:203–4).

У радном глаголском придеву велико је шаренило инфинитивних основа
(-a-, -e-, -и- и -а-), од којих су само прве две фреквентне, а друге две су сведене на
по један пример:

в) ка сам вро Вр, вро сам ДД, то се врло ВО, врло се Вр КСМ, рањије се врло
С, то смо врли Кр, врли смо Вл, они су врли Лу, па, врли смо Мx, са том машином

смо врли Мx, врле су ондак машине ВО, па машине врле ДД, врле МК, машине до
лазиле те врле Са, овро Вр, што сам двро КСМ, кат смо овpли жито ВО, жито овр
ли Кр,

г) вршео А Би, вршео Ли Су, вршело Гл, и тако се вршело Ли, вршело се В,
вршели смо А, жито смо вршели Бд ПРб, ка сте вршели У, ка су код мене вршели
У, парњаче су вршеле Ли, јесте овршели В,
д) вршало се Ву, кад је вршб Ву,
ђ) вршачама се вршило К.
4.246. Глагол спасти — спасем /спасити — спасим на испитиваном терену
чешћи је у другој варијанти:
а) ја ћу те спасим Лг, да га спаČи АП, да спаси Бд, да се спаси МО, и он спа

си Ос, ко би то спасио А, спасио Др Се, спасио Др, ја би моје јагње спасила ДД,
спасила П, јел те спасило то Бд, спасили МО, и тако смо се спасили обојица С, а
они што нису били спашени Ос,
б) дал ћеш се спасти Ку, само живот да спасе Ш, Љотић ме спасо Лг, да би
не спасло Бд.
Међутим, овај глагол у Банату (Ивић... 1997:205) „најчешће задржава про
мену по П врсти). У централној Шумадији (Реметић 1985:341) у презенту, инфи
нитиву и трпном придеву јављају се облици по VII, а у радном гл. придеву и по

овој али и по I врсти. И у другим говорима овај глагол се не мења само по једној
врсти. Тако је у говору бачких екаваца (Поповић 1968:197), у Срему (Б. Николић
1964:354), у Мачви (Б. Николић 1966:275), у Тршићу (Б. Николић 1968:424), у
Крагујевачкој Рачи (Р. Павловић 1982:38), у Гружи (Стевовић 1969:482), у Трсте
нику (Јовић 1968: 130), у Љештанском (Тешић 1977:231). Само по VII врсти овај

глагол се мења у Батовцу: спасити, спаси, спашен (мој материјал), у Гoрoбиљу
(М. Николић 1972:685), у Драгачеву (Ђукановић 1995:157) итд.
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Алтернације по првој и другој палатализацији

4.247. Код глагола прве врсте, који се завршавају на веларни сугласник, до
шло је у презенту (3. л. пл.) и императиву до аналошког уопштавања палатализо
ваног сугласника из осталих лица. У нашим говорима ова

промена је

прилично

нарушила старије стање. Тако се у грађи нашао велики број примера с алтернаци
јом куч:

a) вучу. АВДВн Вр Др Кр Ли Лу Мл Ос ССк СуШ, довучу Ли, а они се изву
чу Др С, навучу Лу, да се повучу. Ли Лу, свучу Кр, вучу А Бд ВВД Ву Гр Ку Лг Ло
Ос P Pa Pб.У, довучу Вл Гр У, завучу МК Ос Ск СуУ, извучу А, да се повучу Ло,

развучу МК, свучу Кр, свучу Бд, обучу, АВр Гл Др Ј Ли Ос Р Ск СуУ, обучу Бд Ву
МО Ос СУ, печу. А БиВн Вр ДД Ла Лу Мл МООс СеУ, испечу ВВОГл, печу Бд,

печу Бд, сечу АВКВн Ву Гл ДД Кр Ку Ли Мл Ос Се Ск Су, засечу. А, исечу ВДМК
С, насечу Ву, осечу Су, оцену АДД Ос P Су, пресечу. А, расечу Су, сасечу Ос, сечу
Гл Др МК П Ра Рб СТУ, исечу ВДЛо Се, насечу Ос, осечу Ла У, посечу Бд Ву,
пресечу Ло,
не можу Мx С Ск, стрижу Вр, пострто су Ли;
вршу А. Гр Др Кр Лу, ка то овpшу. Гр Лу, вршу А СМСуУ, овpшу Ла СуУ;
б) вуку Гн Ку, повуку Рд, провуку P, вуку Ск, развуку Кр, обуку Ск, секу Ли,
секу Вл, исеку Вл, испеку Вл,
пилићи се легу МК, полегу Вн, стригу МК, штрпеy МК.
И у императиву су палатализовани сугласници из презента чешћи од уоби
чајених форми с резултатима друге палатализације:

в) вучи ВД Гл Гр Лг МК Мл РбСе Ск, извучи се Лг, извучи га Ло, одвучи Др,
повучи А Гл, свучи Гл Мx, печи проју Ск, сечи В. Лг ЛоМК Мл ПР Рб, сечите Ла
Лг, насечи Рд,

ако дође да каже лежи Бд, лежи доле П, лежите ту Ба;
г) вуци Лу МО, обуци Лг У, туци Лу, лези Го У.
Нарушавање алтернација куч, куц, г/3, г/жих/и присутно је у већини наших
дијалеката: у П-Т, К-Р, С-В, Ш-В, ИХ и Л-К (ареал в. код Реметића 1985:336–338.
у нап. 977). Овоме можемо додати и говоре: Драгачева (Ђукановић 1995:157), Ка
чера (Д. Петровић 1999:392), Крагујевачке Лепенице (Вукићевић 1995:181), Бa

товца: вучу, да се посечу, обучу (мој материјал) итд.
4.248. О аналошком јотовању у трпном придеву в. 3.57.
Атематски глагол јести
4.249. У нашој грађи срећу се облици презента и с проширењем -д- и без
њега. Овакво стање најбоље нам осликава једна реченица у којој се паралелно

употребљавају обе форме: то нејемо ни уље, ни, мисим, не једемо ни ораси ...
мх.
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1. Навешћемо најпре старије форме презента, а потом оне с проширењем -д-

a)јем Вн Вр ГоДДКу Ла Лг Лу Ос Pд ССе Су ТУ, ја нејем сад масникако,
jeм зетин Са, јеш Гл Гр Кр Ку Ла Ли МК Мx Ос ПРС Са Ск Су ТУ, што год јеш,
није ми слатко ниј ми се је Го, је Бд Вн ВОВр Ву Гл ГоДД Др ККо Кр Ку Ли Ло
Лу МО Ос ССе ТУШ, јемо А. Бд ВВД ВОГл ГоДД Др Кр Ку Ла Лг МК МОМx
Ос П РС Се Ск Су ТУ Ш, јете ВРТУ,
б) једем ВОГл ДД Ко Кр МК Мx Pд С Се, лабаво (слабо) и једем М, једеш
ДДКо Ла МxУ, једе Бд В Вн ВОГл ДДДр Кр ЛаМ МОМx С Са Се СкТУ, то ле
тима се једе Су, једемо Ба ВВр Кр Ла ЛоМОМП Се Ск У, ништа не једемо, једе
мо само леба Мx, једете У, једy ВОГл МОМx Са Се ТУ, једу А. ГоДД Ос Са Т,
једу Кр Мx Ос Ск Су.
2. Форме с префиксима могу се јавити с проширењем (-д-) али и без њега.
На јављање гласа /ј/ утиче структура префикса. Ако се он завршава на вокал, за
држаће се ј, а ако је на сугласник, изостаће овај глас:

а) да се најеш Ос Т, па се наје Вн, наје се Кр, и ми се најемо Р, појем ВО Се
У, појеш Гл, појеш МО, поје ВОВр Гл Гр КМ МОР Се Су Т, појемо Го Т, поју Р,
неће куче дује Гр, да ује Р Су; најео се Лг, најело се Мx, најеле се Ос, појео ДД, по
јели Са, појеле ДД, наједеш се ДД, да се наједемо Рд, наједу Др, поједем Са, поје
деш Др Мx, поједе АВ ВО Кр Ла У, да се поједу А, неће да поједу Кр,
б) изеш ми Са, што стока изе Ву, изедоше Р, изели Р.
3. Императивни облици без проширења, у односу на оне с-д-, нешто су ре
ђи (7:10):

а) сваки дан тако је Лу,jejЈ, а јајеј, Веро, да сугојишС,jejше АВУ Ш, јете У;
б) једи ВО, једи, pучај само ако волиш, једи Го Ку, боље једи прошћие јело
него масњие Ла, једи, бре, немо да трпиш Ла, тато, једи М., иди једи, дете, леба
МО, па једи Са, једи, бабо Т, једите, брате, само ако волите Го.
У два североисточна пункта сачуване су старе форме атематског императи

ва: прва (јаш &jaždњШ) са сачуваним коренским вокалом и упрошћеном финалном
сугласничком групом ждужи потом с десоноризацијом и друга (јеђи Ку Ш) с из
мењеним вокалом основе и са заменом групе жду ђ, али и с аналошким наставком

-и. Прва форма (јаш) указује на шопско порекло житеља овог села, који за себе ка
жу да су дошли „от Бугарије“ и да су њихови стари некада говорили бугарски, у ко
јем се јавља исти облик (аж). Друга форма (јеђи) обична је првенствено у црногор
ским говорима (Јовић 1968:130), али није непозната ни П-Т. Тако, поред уобичаје
них облика јеђујеш (Белић 1999:352, Вукадиновић 1996:224, Богдановић 1979:85,
Ћирић 1983:85), понегде се чује и јеђи: у Заплању (Ј. Марковић 2000:169) и Алек
синачком Поморављу (Богдановић 1987:200). У црноречко-неготинском говору

(Р. Симић 1980:117) свуда се јавља јеђи, поред једи, али и јеј.
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У целини гледано, у нашој зони чешће су старије форме (јем, појеш), дакле,
оне без проширења-д- (121:90). Чувањем ових краћих облика наша зона се укла
па у широк ареал који иде од албанске границе у Метохији до Мориша (Ивић ...

1997:208). Дакле, то је једна од особина готово свих говора К-Р и С-В дијалекта
(Реметић 1985:339).
Особености глагола моћи

4.250. У вези с овим глаголом потребно је указати на 1. л. сг. и 3. л. пл. пре
зента, као и на дуже и краће форме у свим лицима.
1. У 1. л. сг. обично је континуант старог наставка -о- -у и веома ретко-м:

а) могу како оћу Мx, ја не могу то В, ја не могу ГлУ, шта ја могу друго Ли,
помогнем што могу ВД, што год могу, ја урадим ГлУ, кад ја не могу, не мож нити
МО, ја не могу да јем Мx, не могу ја СТУ, је л могу да играм Ск,
б) не можем Гл, као и у изразу може бити, можда“: било можем да смо пу
товали недељу дана Ш.
2. У 3. л. пл. јављају се два наставка -у и -ду. Први се везује за аналошки јо
тован сугласник корена, а други за презентску основу:

а) не можу Мx С Ск,
б) можеду В Ли Ос.
3. У свим лицима јављају се дужи и краћи облици, уз напомену да су ови
други чешћи, а нарочито су фреквентни у 2. и 3. л. сг. Друга њихова карактери

стика јесте та да се за њих углавном везује кострукција да + презент, у којој се
накнадно могла изгубити наведена речца.
а) не можеш ти да живиш М, што не можеш диздаш жито С, не можеш да

купиш С, можеш како год оћеш Mф, можеш да подмесиш квасац Мx, шта мо
жеш да радиш Др,

штамдо се друго да буде Гр, може и да има, не знам ја ДД, немда се да уби
је ВО, не може, то је као војска поп Мx;
него кад ми не можемо да радимо да има куј и код нас Ву.
Забележено је и неколико примера дужих форми, али без личних наставака:
не може, нано, да се женим Ла;

мдже да лечиш Мx, може да не радиш МО;
не може да се боримо ВД.
б) У 1. л. сг. чешће се среће облик мог, али није непознат ни уопштен лик за
СВа ЛИЦа МОЖ.

не мог ни диспричам Ли, не мог се сетим да кажем Ко, не мог да му кажем
Т, али не мог да скинем Вр, не мог да сносим то Кр, сад ја баш не мог дати опи
шем Ос, сад не мог, сад немам Ос, а шта мог ја Се, не мог да газим Су, не мог да
доитим МП, мог дидем У, ја не мог да ви кажем У, ту немдг дати објасним Лг, па
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јадамдгтолико појем У, не мог да почистим Ла, штамдг да радим Т, не мог да се
сетим Ло,
не мож више да радим Су, а ел може да скувам кафу Кр,
2. л. сг. по неког можда видиш Мx, не можда и гледаш очима П, можда и

доватиш В, а ти не можда држиш Ос, можда заглавиш К, то не може да зами
сиш А Ву, можда је запалиш Мx, то не можда засладиш уопште Мx, ти може и
да не знаш Мх баш сад немдос да идеш Гл, не мош по кућу дидеш Ко, не можда
имаш Са, не мош то да с останеш, мораш да јеш С, не може да копаш МО, ома
може да куваш Т, можда метнеш МК, не може за њим да наложиш Гл, може да

носиш P, не можда с окупаш Ш, мош како оћеш Ос, може да пијеш Гл, може да
повраћаш Мх, амдж и да потопиш квасац Мx, ето, може како год оћеш да месиш
Мx, немдшти да рачунаш ДД, па посне можда га саставиш Мx, не мошти да се
диш Т, не мош се сетиш све Вн, можда се смејеш ДД, ти може да тражиш Ку, па
кад је појуриш може да је уватиш У, а може и да судаш Гл, може да узнеш Т, не
може да га урадиш В, не може да вуђеш жив у земњу Са, штамди Бд МО, шта
може Рд, не мош ништа Др,
3. л. сг. како можда биде друкше Бд, него сам имала сина што мож боље
биде домаћин Гл, може да биде Ло, не може да биде боље Лу, може да буде лако
МО, не мож лепше да буде У, не може да се венча П, баба не може да вуче воду
Су, не може ники да му да Ла, ако може да добије М, мош се живи Ку, поно може
да се живи МxУ, јел не може да задужи толико Гр, да л може Гила да га замени
Ло, демди Талијан да замени мојега сина Т, не може да се извуче Рд, и сад може
да коси Т, можда купи готово У, не може да ме нађе Ло, не мошто да плати А,
можда покрије У, не можда претера дан Ли, може да рекне Бог Ос, не можда
сакрије Мx, не можда седи све Мx, можда траје Мx, може да ти траје Се, може
да убије онако Мx, па не мош то да се увеже ВО, можда се узне Кр,
1. л. пл. не може да и вучемо У, не може да га дигнемо Р, да можда добије
мо кредит Т, ми не може донесемо закон Кр, може да запалимо село Р, не може да
јемо Р, ми не може да једемо Се, ми може да кажемо шта оћемо за Немци ДД, може
да кажемо Се, шта може морамо Се, не може да нађемо петла Ш, сад не можда
овршемо Т, не можда се покудимо Др, може да примимо Бд, то сад може да при
чамо Ку, не може да радимо Бд, не можда радимо Су, ако може до мрака да сре
димо Гл, ми не може дугодимо Ло, можд узмемо Са;
2. л. пл. можда вите на око Се, ел можда дотерате ВО, мож вид идете
ујутру кући У, може да се надате Гл Лу, не можда ме подносите ви Р, а ви не
можда скреште грањци ДД, можда се и смејете ДД, немджда увиђете ДД
И у 3. л. пл. јавља се у нашој грађи само аналошки корен мож, а не мог како
бисмо очекивал:

ал не можд отвору Кр, не може да бни причу ДД, и не може да га увату Лг,
не може да ме упишаду Мx, мож иза куће да бораву М, немдос да дођу до њејзи
ВО, што може да постоју Др, зато сад не можда и среду Ку, то можда трају Мx,
њине жене не може да га трпy P, они може да умиру редом Мx.
У овом облику (мож), углавном писци упоредних граматика словенских

језика и проф. Белић виде остатке прасловенске старине (П. Ивић ... 1997.:209,
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нап.569), а наши дијалектолози редукцијске промене, не искључујући притом ни
чување старијег стања. Детаљан преглед мишљења у вези с овим проблемом даје
Реметић (1985: 342).
Глагол ићи

4.251. Глаголићи у презенту и императиву има разичите фонетске варијанте:
Пепицина свекрва иде (оде) па зовне једну бабу Ш, иду Лг, дидеду Др, иде
ду Др Мx;

да идем гдем Вн, ја нећу дем Др, сад има дем за две кофе Р, ја морам дем Р,
дићу дем Са, мош само деш да се играш мало Вн, ај поз демо Рд,
тује ишао Ло, ишом отац Лг, ишо Ло, ишбје Ло, ишо У, ишла Мх, ишли У,
иди А, иди Бд, иди ВОГо Лг Ли Ли Ло Р Се; идпте Бд, идите Бд, идите Вр,
uдите Вр М. Мx У;
uду... ДД, ид донеси Ос Ш, и ти по бабе Ш, ите ДД, и те Кр Ку Ло РТ Ш.

4.252. Глаголотићи такође има различите творбене и фонетске варијанте:
1. У презенту овај глагол најчешће има облике по трећој Белићевој врсти:

а) ја отиднем ВВДВу Гр Ла Лг Мx Се СкТУШ, дотиднем ДД, отиднем
ВО, отиднеш Мх, отиднеш АЛи Т, отпдне Бд, отидне ВВн Вр ДД Др Ла Лг МО
МП МxР СУ, отиднемо ККо ЛоМОРд Са Ск, отиднете У, отпдну Бд, отидну
Кр, отидну Др Ли Ло Ос Р Са У,

б) дн - д: отидем А. Ба Би Гл ДД Др МОМx СДД, отидем ја Лг, отиде Др,
отиде Су, и он отиде Кр М, отидемо Би Т, отидемо Р Са У, отиду ДДП Су;
в) дн - н; отине Су.
г) Облици с префиксом о- конјугирају се по првој врсти и веома ретко се

срећу: дем Ск, де У.
2. У императиву су такође чешћи облици по трећој врсти:

a) отидни Лг Ло Мx;
б) мрдни бде ко доктора, дои у продавницу, дои у послугу, требати паре Гр,
ддите, децо Ш.
3. У аористу су забележени облици и с префиксом о- и от

а) ја одо да риљам Бд, ја одо там Вр, реко, до ја Др, кад ја до Лг, до ја Ло
Мx Са УШ, ајде, доомо Ла, еј, ми оддемо Гл, а ви одосте (инфор. 1921) Ск, одоше
ДД Др Ко Лг Ла РС Се, одоше Бд,
б) отидо ја Р, па отидоја Са, отидо ја у суд Т, ми отомо Ла, а ви отдсте
(инфор. 1908) Ск, отоше Кр ЛоĆк, уп. и отиђосмо там Ш.
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4. У перфектуједино срећемо облике с префиксом от- и кореном -иш
отишао Ба ВД Вр Гр ДД Др Кр Ло Лу С, отишо БиВн Гл Го Ко Кр Лг Ли
МК Са П РССе Ск СуШ, отишо ДД КМО УС, отишо Бд, отишо Вн С, отишла
Бд МО, отишла В Рд Ск У, отишло У, отишли В Вн Ла МП ПУ, отишли В Вр
Мx, отишле Ш.
|-

4.253. Глагол ући такође показује творбено и фонетско шаренило:
1. У презенту се јављају следећи облици уђем, увиђем, уиђем:
а) уђем ЛгУ, уђеш Ли, уђе ВМК, уђемо Ли, уђу У; уп. и да вуђеш Са, као и уј
х

у своју собу Мx;

-

б) увиђем ГоДр Ск, увиђе Вн Вр ДД ЛоМОМx Pд Са СеT, увиђемо С, уви
ђете ДД, увиђу Др Ку;
в) уиђем Ло Се Лу МxУ, уиђеш ЈРУ, уиђе Кр Лг Р Се, уиђемо Вн Лг Ло, ушћу
Вр ДД

2. У аористу се срећу исте форме:
a) видо да уђе Ко П,
б) господин увиђе А, он увиђе код њи Ло, увиђе Ш, кад увиђомо у авлију Ло,
и бни увиђоше Ло, увиђоше Мx P;
в) и ја кад уиђо А, кад јауиђо Лг, ја уиђо, поздрави се с њим, седо Ло, и ја
уиђо у окно С, кад јауиђо Т, јауиђе А, уиђоше неки Немци у пивару Лг, упћоше Р.
3. У перфекту је слична ситуација:
а) ушо Ла, ја сам ушла Лг, ушли су Рд,
б) увишо Вр Су, увишло Гр, увишли Бд МП, увишли С,

в) уишао Лу, уишо Бд, кад је уишо Лг, ушио црв Ос, ушио у кућу Са, ушио
Се, уишла С, уuшла ДД ОсУ, уишли РУ, уишли Вн Лу.
4.254. Чешћи су облици изведени од глагола изићи, а ређи од изаћи:
а) изиђем ја В Др ККо ЛоМxП Су Са У, изиђеш Вр Гл Др Ко Р, изиђе А. Би
Вн Врву Гр ДД Кy Лу М МОМx С Са Се Су ТУ, изиђемо А БиВ Гр Лг ЛоМ Мx
С Су, изпћемо Гл, изиђу В Вр Ли МК МО Ос Р Се Су;

изиђи Вн Гл К Лг Са У, изиђите Ло, изиђите Ш, али и изите Ло,
ја, каже, изиђо Лг, ја изиђо Ло ССа, он изиђе ЛоМ ТУ, изиђе Р, а кад ми изи
ђомо Ло, изиђоше Ло У,

изишао Лу, изишб Лу, изишо Бд МТ, изишла Ко Т, изишла Вн Гр К, изишло
Го, изишли Бд Лг Са У Ш, изишли ВК Кр Ло Т, изишле Ли;

б) изађем В, изађеш Се Ск, изађе ВОГл ДД Ла Мx С, изађемо ВОКоМx С,
изађу Ли Мx; изаћше В.
-
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и ома изађо А, кад ја изађо напоље, оно стиже ваздух, стварно неки Ба, он
изађе Кр, изађоше Др,
изашао У, изашо Са Ск, изашла Др, изашло Гл, изашли Гр Ла, изашли Кр С
Ш, изашле МО, изашле Мx.
4.255. Несвршене варијанте ових глагола гласе уилаз-, улаз- и излаз-, изилаз

a) уилазу Немци Лг, иду и уилазу у пивару Лг, ди уилазу Ву;
б) улази тамо Вн, улаз овам у кућу ДД,
в) излазим У, излази Бд, излази Ву Гр МКТ, излазу В ВнКо У, излазе ДД,
излази Гл Ос Са, излазите В,
излазио М., излазила сам М., излазили К,

г) изилази Вн.
4.256. Глагол сићи/силазити не познаје варијанту саћи/салазити:

a) сиђем Гр К СУ, сиђи Гр,
б) силазим У, да му силази МК, силазите У.
Глаголи друге врсте
4.257. Глаголи типа вејати, грејати, сејати, смејати у свим облицима ре
довно имају вокал е испред сонантај.

веје Вн Ла У, веe Ли Су, извеје Др, извеем Вн, вејао Р,
да се грејем Ск, грееш Ву, да се греје Ли Ш, грее МК Су, грејемо В, греемо
МК, греју се В, загрее се П, изгреје П, да се огрее Ви Ла, да се погреје Р, ракија се
погреe Ли, угрејем Лг, угреем МО, угрејеш С, угреје се ВСк, угрее Вн Ли, угрејемо
Гл, угреемо Р. Су; греали су Ли, огрејало Ву, угрејо Ла Лг, угрејала В,

сејем Лa, céем Ву Ла, сејеш Лa, céеш Ву Ла, сеје Вн Ла МО Ск У, сеe By Ку
Ла МК РС Су, сејемо ВВД, cěемо ВДЛи Су Ш, сеју Р, посеем Ли, посеешР, посе
је МП, посее Са, посејемо Др, посеју Су, просејеш К, просееш Вн, просеје К, про
сејемо В Гл Др Ш, просеемо ВPд, посеј Са; то сам сејао Р, сејо Ос, сејала сам Ли
Лу, сејали смо Ба, сеали смо Ли, посејала Са, посејали Са;
да ми се смеје ВД, смеје се Ли СуУ, смее се Вн, смејемо се Вн, смејемо се

Ку, да се смеју В, па ни се смеју Др, смеју се Ву, смејали смо се Ла, насмејо се Ла.
Однос према шестој врсти
4.258. Глагол бријати — бријем комплетно је прешао из друге у шесту вр
сту:

бријам се МК, бријаш се МК, брија се МКР Ск У, он се брија Ос, брија се В
Вн Ли, па се брија Ку, брија се К, бријају се ВСк, бријаду се У, обријам се В, да с
обрија К, обрија се Лг, обријамо В, обријау га Лг, мој се бтац бријао Мx, бријо Р,
бријали се В, обријо се Бд У, дбријан Ск.
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Овакво стање је у највећем делу централне Шумадије (Реметић 1985:348,
карта бр. 26), а и у К-Р и С-В, како констатује исти аутор. У банатским говорима
Ш-В дијалекта у кикиндској зони овај глагол се мења по другој, а у тамишкој по
шестој врсти (Ивић ... 1997:217 и нап. 572 у којој је изнето стање и у осталим го
ворима који нису обухваћени горе цитираним радом). У Батовцу је овај гл. исто
прешао у VI врсту: брија га.

4.259. Код глагола прати — перем једном смо у радном глаголском приде
ву забележили презентску уместо инфинитивне основе: највише перали кошуље
Го, али, па м дпра ноге Лг, прато Ск.
4.260. Глаголи типа отирати — отирем, простирати — простирем, раза
стирати — разастирем углавном се конјугирају по другој, а спорадично се може
срести и понеки облик по шестој врсти:

смо

па се простира Ку,
и нема да с отире Кр, па с отиремо Р, простире ужа МК, простиру Ск, то
простирали под нас Ку; разастиремо В.
4.261. Глагол рвати — рвем не прелази ни у шесту врсту презентским на

ставком -а (као што је нпр. у Батовцу рва се, рвали се) или инфинитивном осно
вом -е, као ни у осму спојним вокалом -и у презенту, што је све случају говорима
Баната (Ивић ... 1997:217—8). У нашој зони забележили смо неколико примера и
сви се конјугирају по другој врсти:

pвемо се В, pведу се В, да се поровемо Ли, роведу се ВД, роведу се Ли, рову
се Вн, поровали се Вн.
Видимо да су чешћи примери с девокализованим р.
4.262. Шаренило облика које глагол ткати показује нпр. у централној Шу
мадији (ткем, ткејем, ткам Реметић 1985:349-352, в. карту бр.27) у нашој зони
изостаје, будући да је он углавном прешао у шесту врсту:
ткам Мx Бд ПСеУ, ткаш ГлПСТУШ, тка Ба Вн Ву Гр Др КМО МxР Са

Су Ш, ткамо АВН Ли Ос, ткаду П, ткала Бд ВД Вр Го Кр ЛоМx Ос Ра РбССеT
У, ткала Ск, ткало се АВлРдУ, ткало се Ло Ск, ткали смо Бд ККр Рб ОсУ, тка
ли смо Ло, ткале смо С, изаткам Се, изаткаш Вн С, изаткамо В СуУ, изатка у С,
uзаткала КМО С, изаткала Са, шта сам ја поткала А, шта сам ја подткала Ск,
ткање Ос, ткано В Др Ос Ш, от сукања ткани Мx, ткане Ск. Овакво је стање и у
Батовцу: тка, ткају, ткала (мој материјал). У спонтаном разговору смо забележи
ли само у Ј ткеш, а по упитнику и ткајем Ј, ткејем / тке СМ, ткеем Ра.
Творба имперфективних глагола
4.263. Неки глаголи имперфективни вид творе по моделу -ињати —-ињем,

као што је и у банатским говорима (Ивић ... 1997:218-9):

ту се закачиње Вн, да се закачиње плуг С, то није било да се закачиње проја
најексер Ск, па ја сам закачињо корење у кошЛг, окачињала гор о греду С, отка
чињеш А, а ти се измачињеш Лг, нису тако они запињали да раду Са, дигне се па
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испрoмaњe децу (измења мајкама децу у љуљкама) Вн, пре је Морава измињала
корито Ли, размињали ћеркама (дукате) Ли, уктњау са то Кр, опет се помиња Ку,
помињу С, да се спомиње Ли, протињем (провлачим) В, почињем Др, почињемо
ДД, отпочиње В., да ми уиђе у детелину да ми се напиње бвца Ос.
Глаголи треће врсте
4.264. У облицима који се творе од инфинитивне основе скоро доследно се
чува формант -ну

a) у инфинитиву: а ти ћеш скинути Бд,

б) у аористу: оно бридну Р, врну га на колибу Ло, све изгину Ло, а ја кад јурну
у кревет Лг, а он ману главом Лг, свану се Ло, па ка се тресну Т, кад укнуједан ве
тар ДД, а он чукну на врата Ло, после изгинуше ДД
в) у радном гл. придеву: бринуо Б, бринуо Су, па ме викнуо Мx, бни се врну
ли ДД, кат смо се врнули Лг, преврнуо К, поменуло се не поврнуло се ДД, не повр
нуло се П, кад је грунуло В, беше дунуло ДД, тад је народ много изгинуо ДД, оно
лики народ изгинуо П, изгинуло војске Би Го, изгинули АВр Ло Лу Ос Т, погинуо
Су, погино Ву, погинула Би Лу МП, дете погинуло С, погинули Бд, погинули Гл Гр
Су, клекнули Вн, кренуо Р, кренуло МК, кренули Ку, окренула С, окренуло Ос,
окренули ЛоМО, окренули С, крзнула В, много ни лакнуло Ли, освануло се Ку,
опоменуо С, не поменуло се Кр, кад би погвпрнуо Вн, преминуо Кр, преминула Гл,
сванула У, кад је било свануло се Лг, па се сврнула Са, она се скинула (сишла) ДД,
скинула КоМОУ, скинули Вр Гр Т, ка смо се скинули Ко, сунули М., сунули му Ло,
јукнуло ДД, имагнуло жито (учмало) Су.
Однос према седмој врсти
4.265. Примери преласка у седму врсту веома су ретки и јављају се у појед
ном пункту.

Само смо једном забележили формант-ни-у радном гл. придеву у селу В: ja
и мој чича смо бринили.
Глагол трнути — трнем има презентске и инфинитивне облике по седмој
врсти: кат стаде да трни Се, кат су ме утрнеле руке Се.
И глагол чучнуту — чучнем пришао је седмој врсти: а ја сам чучила Др.
Судбина глагола метнути — метнем
4.266. Овај глагол је чешћи без -н-

метем Ба Вн ВО Др Ко Ку Ло Лу МП Мx Ос С Са Се СкТУ, метеш А Бд
ВД ВОГл ГоДр Кр ЛоМx Ос Р Са СкТУ, мете А БиВО Кр Ли МОМx Ос СкТ
У, метемо В Го Кр Ла ЛоМ МОМxПРд СкТУШ, метете Мx, мету Вн Го Лг
Мx Са Су Т;

мети А, де, мети Бд, мети С, мало мети В Ко, мети нешто Се, мет неко
дрво Лг,

а ја мету под сандук од брашна и мету један цреп С, ја мету У;
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метуо Лг МК МxП Су Т, метула Ву ДД Ли С Са У, метула ВО Мx СуШ,
метуле Бд, метули Кр Лу, метули Вн Др П ТУ, одметули Кр,
метбГо, мето ВО Лг Са ТУ, метла Ко Са, метли Ло, само се Љубомир из
мето на тога Ло, изметло се на оца Са; метуте Др,
Само је неколико примера забележено с формантом -н- ја га метнем Се,
метнеш Би ДДМКУ, а после се метне ДД, метнемо Се Ск, није се метнуо на њи
Вн, метнуо Т.
За облике без -н- већ је константовано да се јављају у С-В и Ш-В дијалекту
(Реметић 1985:353) и понегде на западу или југу од назначене територије (Ивић
... 1997:224). У овом последњем раду указано је и на узроке губљења -н- То су:
висока фреквентност овог глагола у говору, дисимилација према осталим сонан
тима (метнем, метнемо, метнула) или консонантима (метнем). На појаву синко
пе у (нпр. метли) утицали су следећи чиниоци: висока фреквентност, фонетске
промене и аналогија према обрасцу тресе : тресла - мете : метла.
Глаголи четврте врсте

4.267. Као и у стандардном језику неки имперфективни глаголи на-авати у
презенту имају -аје:

дајем АЛГ С, даем Са, даéм С Са, даеш А, даје Ск, даје Кр, дае А Ву Се, да
емо А Ву МК Са, додајем В, додаје В, издаје се увече вечера Бд, издаé Ли, четрез
дана му се издае Се, издају ВД, предаје је младожењи А, везуе марамицу и предае
се Лг, е сад она предаје оној Ск, придодаје ДД, продајем АС, ја то не продајем Са,
продајеш Ко, продаје Р, продаје Бд В Ву РСе Су, продае Ко Ла, продајемо Бд,
продајемо Го, продаемо ДД, продајемо ССе, продајете Ву, продају ГлР, испро
дајем Рд, ми то испрода емо Ло, раздаје Кр, удајем Лу, да судаеш Ву, да судајеш
Ву, кат се удаје ВД, да судаје Кр, дудае А, да судâе Вр ДД Ли, да ме удае Ву, од
ма се удае Ку; ја не познâем Вн, не познајем Гр Се, можда га ја познајем Р, позна
ем Ла, познаем га Лг, да ли га ти познаеш Лг, познаје Се, по устите познаје М, кад
не познаје Лу, по томе се познаје Ск, не познае Вр, познае се Ш, познае се А, не
познајемо се Гл, ал ја ништа не признајем Лг, он никога не признае ДД
Међутим, забележен је и један пример без форманта -аје: Љубицу ја познам
вh.

Овакав презент имају и други глаголи на -авати код којих је у стандарду
обично -ава:

кад венчае Др, сат се не венчајуУ, дал дозвољају Мx, нека завршајечарапу
T, дићу да га закопâем Вр, ја закопајем Др, ома посезаматорае девојка Ос, запе
тљáе (закопчава) В, запишае ДД, запржае Р, затрпаем МК, затрпае АВр Ли,
затрпаје Ск, затрпаје Др, затрпаемо Р, зачепљаје Гн, избегав се то Р, и мора он
да избежаје Бд, да се избежаје Бд, извињајем се Се, задржав А, да издржавм
Вн, издржајем С, издржајем Т, издржаеш Вн, да ти издржави Р, он ме издр
жáе Вр, дито може да издржае народ Ло, издржавмо Ло, издржају Су, одржа
еш МО, одржаје ВО, ми предржаемо Божић Ву, моро сам се садржавм МО, да
искувајемо Вн, испраћајеш Вр, липцае Ву, маркаемо (мајкавамо) Бд, намотаеш
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А, да се наоружаје ВО, да се насељае Гр, почели да се насељају Гр, ја обећајем
Лг, опеваје га Бд, нека војска опкољаје ни Ло, ми очупајемо снопови В, не пони
штајем Ск, потревљае С, ми прекопајемо Т, то се приближае Ку, да га продуваје

ветар Кч, да не прокишњају А, прочишћае Ву, раскопâе се Кр, не смете да распа
paете то Ба, има још ту да рашчишћае Кр, дије често рашчупаје се Ск, а ја реша
ем Ву, решају Ву, она и саслушаје Лг, ја видим да он већ смалаксаје МО, па да се
умиљају Ск, ово се употребљаје ВО.
Презент на -аје јавља се и код глагола на -ивати?“ који у стандарду имају
-ује: он не дотерајеУ, дочекаеш Вр, дочекаемо Гл Ос, што свилу истеpaе А, он
ће да те истеpaе у лаж Ла, истераје Гр, што свилу истеpaе А, пречекаје ВД Мx,
пречекае и Кр, пречекаје ме Ба, људи пречекаје Вр, пречекају сватови Бд, кад је
почело да се свањае Ло, смркњаје се Др, кат сунце смркњаје се МО, да се тај на
род срођаје Лу.

Овај формант је забележен и код глагола шесте врсте на -а: влатаје В, кла

caе К, класаје Кч, кaтпочне да листаје Бд, ножаеK, ножáе К, ножаје Кч, очупа
је сноп Мл, свилае Бд К Су, свилае К Се, свилаје В.
У следећем примеру презентје у корелацији с инфинитивом ослобођавати,
а не с ослобађати, како је у стандарду: ослобођајем се војне дужности ВО.
Однос -авати : -ајем Белић (1973:22) тумачи постојањем паралелних обра

зовања гл. типа давати — давам и дајати — дајем код којих је касније, под утица
јем типа куповати — купујем, пљувати — пљујем дошло до укрштања основа да
вати — дајем, при чему је спроведена тенденција да у презенту имамо формант
је, а у инфинитиву његово одсуство.
Код глагола с презентом на -аје уочавамо три основна акценатска типа:

-àје, -аје и -ăје (издржаеш, решају и издржајем). У вези с овим треба рећи да су
прва два типа чешћа, као и то да последња два имају и своје варијанте: -āje/-аје и
-аје (издржајем искувајемо и избежаје). Све акценатске варијанте, осим типа из
бежаје, коегзистирају у истом пункту, а и код истог информатора. Наведени ак
ценатски тип везан је само за Бд, говор с новоштокавском акцентуацијом у којем

се среће и тип избежаје. Слични акценатски типови уочени су и у говору Банат
ских Хера и Метохије (Ивић 1958:341—2).

Још 1958. године Ивић (1958:341) је, на основу тадашње литературе, утвр
дио да је презент итеративних глагола на -аје раширен у два ареала К-Р дијалекта
— у Метохији, најјугозападнијем делу, и на северу, у долини Велике Мораве и
око ње. Овај ареал се наставља у јужном Банату (Ивић н. д.) и нарочито у Кру
шчици. Ова зона је утицала и на суседне говоре тамишке зоне у којима се као изу
зеци јављају форме венчаје (Ивић ... 1997:225). У трстеничком говору (Јовић
1968: 132) ова образовања су сасвим ретка. У ресавском говору такође налазимо
ове облике (Пецо — Милановић 1968: 349). У Левчу (Р. Симић 1972:425) се пре
зент од глагола на-авати гради помоћу ава (дава, решава) и -аје, при чему је пр
** Не би требало искључити могућност јављања инфинитива и на -авати, али, будући да се овај
глаголски облик не јавља тако често и да одговори на директна питања нису поуздани, ми не може
мо са сигурношћу ово тврдити.
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ви чешћи, а други углавном везан за глаголе типа (пре-, про-, испро-)давати, по
знавати, признавати, али и за неке друге: венчају, затрчају, испуњав, ослобођа
еш, укопају.

Овај формант такође се може наћи и у неким црногорским говорима. Бран
(1940:470) за црмнички говор констатује да се наставак -ајем дели
Милетић
ко
мично чува у презенту глагола с инфинитивном основом на -ават(и). У говору

Бјелопавлића (Ћупић 1977:92) код овог типа глагола јавља се формант -аје, а са
мо изузетно-ава. У староцрногорским средњокатунским и љешанским говорима

код глагола на -ават јавља се колебање у облицима презентске основе
-āјем/-ајем и-авам и не може се тачно утврдити који облик преовлађује. Једино је
Извесно да је иза палаталног сугласника корена (а нарочито на -ј-) обичнији фор
мант -авам (Пешикан 1965:168).
4.268. Код глагола с инфинитивном основом на-авати у презенту се, поред
-аје, ређе јављају и -ава и -ује:

a)-ава: дозвољаваш МП, завршава В, завршава Бд, завршавамо Бд, изгреја
ва У., извињава В, нити обитава Кр, обожавам Бд, одржаваш МО, окушава ме

Лг, продужава Бд, продужавају Бд, да се спасавам Ло, па ми се узнемирава срце
МО да краљ и не узнемирава Т, употребљавамо МОМx Pд, цркава Мх. Употре
бом -ава ови глаголи остају у VI, а други јој, пак, прилазе из IV: преудаву ДД, и
бна са ћерку удава ДД, продава Су, продавај Су, давај Су.
б) -ује: васкрсујемо Др, ја се изражуем Би, чим почне да липсуе Ш, да не
мањкују (кокошке) Су, објашњују В, и она откључуе врата Лг, проверуеш Ли, а
Мара продужуе Лг, кокошке његове нит су ме теле да се разлежују да насађуем
Се. Ови глаголи су из шесте прешли у четврту врсту.
4.269. Глаголи с инфинитивном основом на -ивати у презенту, поред већ
споменутог -aje (4.267), обично имају формант -ује, а ређе -ива и -ава:

a) везуeм Бд, везуeм Вн Ла Т, везујем Ву ССе, везуеш Ли СеT, везуe A By Ко
Ку ЛоМКР Су, везује ДД Др Ш, везује Бд, везуемо АЛи Су, везујемо В, везују А
ВД Вн МОСу, повезуемо Лг, да се превезуе Гр Ла Су, дочекују Ло, ја не дотеруем
(улепшавам) ништа Би, заграђуеш А, да га загушујем (тесто) Др, па идеш па заду
жујеш па одужујеш Ск, задужуе РТ, задужуемо Вн, замазуе Ли, замењују Бд,
замешуемо Рд, иде и запаљуе куће Др, запрашуе Ку, зарађуе М, захваљуе се МП,
не избацуемо Т, издаруе Рд, искључуе Р, испитуем Кр, испитуеш МО, испитуe

Лу, испитују Ло, исплаћујемо Ко, исплаћујете Ко, истеруе Лг, истерују Ли, ако
сам нешто сањала, ја ништа њему не казујем В, казуем му да бћу С, немој да казу
еш: сад ме заболела рука, сутра нога С, казуеш Су, а разуме све што год ју казује

мо Ск, исказуе ДД, показуем Др, показују Ву, збра се указуе С, наваљује Вр, на
грађуе Р, намируеш Ск, наплаћуe BДВу, наређуем Р, наређујеш Т, наређуе Лг, на
ређују МО, наручује В, обграђују Др, овлађују Вн, погвирује Ла, ми ајда подвечер
куемо Су, подмируе Ли, сат се појављује Ку, потписуе Т, потиишују се Ск, пре
теруе ДД, ја се пречешћуeм Ба, да га пречешћуе МК, па се пречешћуемо Вн Мx, да
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се пречешћују Ск, да се раздужуешР, размешуе ВД, растребљујем М., расађујем
В, да с уписуеш ВД, везуј Ло, наређујте Т.
У следећем примеру уместо имперфективног свањ(ивати) имамо у презен
ту перфективни корен сван (ути): свануе се ВО.
б) везива МО, дарива Вн, не испитивам га Кр, наређива Ш, ноћивам ЛгУ,
ноћиваш Гл, ноћивамо Бд, пресађива У, таман се расвањива Ш, ујутру чим се сва
њива Р, кат се свањива Ск, уплаћивају Бд,
в) дотеравам мало те ране Гл, дотерава се вршалица Гр, или да га обезвре
ђавам Би, погурава Лг, ти мене не премећаваш В, колач се не пререзава Бд.
Само уједном пункту МКуместо избацивати — избацивам /избацујем забеле

жили смо следеће облике: да не би избацала клобук, на другу рупу избаца ваздух.
4.270. Глаголи типа извлачити у презенту и императиву имају аористни ко
рен извук(ох) и формант -ује:

а) извукуeм ЛоМП, извукуеш Вн, извукуе Вр Ву Ск, извукуемо Су, завукуe
Кр, повукуеш Кр, повукуе Р, провукуеш Ли Т, провукуе Т, да сувукуе Су, обукуeм
Ли, не обукуе М, обукују Р, пресвукују се Кр, кат се пресвукују Кр, па никако се не
свукуeм Мх, свукују се голи Вр.
У једном случају смо забележили палатализован корен и презентски фор

мант -ује: развучуе Кр.
б) У императиву у истој реченици један информатор је употребио и формант

-уј, али и -увај: а он каже ма свукувај се ти, немо да забушаваш, него се свукуј Мx.
в) Облици од инфинитивне основе: навукивали МК, то сам обуктвала ја Ск,
те смо сукње обуктвали Ск, тако су не обуктвали Мх, нисмо се обукивали у свилу
Су, пробуктвали Р, зато с они повукивали у мочваре Рд, провуктвали Су, у старо
време се развијало, развукивало тесто Кр.
4.271. Код већине глагола формант -ива- остаје у облицима изведеним од
инфинитивне основе, једино код ноћивати ређе се срећу и облици с -ева:

а) додељивало се Р, нису зашипљивали У, истерпвали Лг, ноћпво Р, ноћпвао
Р, ја сам ноћиво У, ноћпвала сам Ск, ноћивала ЛгУ, ноћивали Су, ноћивали Гл Ск,
ноћпвале Ли, откупљтво Ск, подмећивали (квасац) В, пречекивала Лг, сарађиво
Лг, сарањивале М.
б) они там ноћевали В, ноћевали Вн.
4.272. Међутим, основе -ивати и -авати могу се међусобно замењивати:

а) дотеравали Гр, истеравали Бд, дочекавали С, пречекавали Кр, премећа
вала В,

б) дозвољивао ми Р, тек се расвањивало П, кад га саслушавали Ло, ал нисам
га употребљавала М, употребљивали Р, упропашћиво Бд.
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4.273. Глаголи с инфинитивном основом на -овати у презенту углавном
имају -ује, а само код ковати и сновати јављају се старији облици по другој вр
сти с формантом -ове:

а) мислим да ћу да божићкуeм Ло, а канда ћеш ти да божићкуeи кот куће
Ло, ја не болуем ДД, не верујем Мx, не веруе Ву, гарантуем Др, гладуе Са, дару
јем Ла, даруеш P, она га дарује Бд, ај да се даруе Ш, млада даруе ДД Ли РД, па кад
буде посе да се дарујемо увече Ла, дарују Бд, доручкуeм А, доручкуе ВДЛа Су,

доручкује Т, да се жртвуе Ку, ако те интересуе Лг, интересује Мx, куе П, кује Ј
Рб, откује Ла, поткуeи П, ја не купуeм В, купуе Ба ГлР, купуемо ВД, лумпуeи Бд,
лумпуе Бд Вн, негуе Су Ш, негуемо Вн Ву, негују Ву, однегуемо Рд, да с однегуe
Вн Рд, пакуе се Ло, послујем МО, послуемо Вн, поштуем Бога М, поштуе ДД, да
се поштуе Р, поштуе М, она најме поштује Ш, поштују Вн ДД Ш, оћу да пра
зникуeм Се, празникуемо Бд, прстенуе МК, путуем Са, путуе Ву Се, путује Ш,
не пчуем ја МО, пцуе Вн Др МО, пцује П, пцују Др, он се радује ВД, сат се радуe
Ос, радујемо се П, ни и терали да ратуу Ос, редуемо Ку, светкуемо Вн, снује ВД,
снујемо Вн, па се то оснује (о ткању) С., тргују Лг, фруштукуемо Су, шприцуе В,
да ве ишколуем Ву,
б) ковем ВВД, ковеш косу МК, кове В, ковемо косу А. ВО, заковем Ба В, за
ковем В, закове се даске Ш, закдве се Ли, заковемо А, па се закову. А, отковем В,
отковеш је МК, да се откове МК, укову Вн, она се снове Су, сновемо Р Су, онда се
то основе П, основемо Р. Су.
Павле Ивић (1957:274) је одредио ареал ових облика рекавши да се они сpe
ћу у П-Т, К-Р и С-В дијалекту. Тада цитираном списку радова додаћемо оне који
су објављени након тог времена.
Александар Белић (1999:322) наводи три глагола (ковем, провем, истрове
= изгуби) који имају презент по другој врсти, а овај други и по четвртој. Новији
истраживачи углавном налазе два. Тако је у Лужници Љубисав Ћирић (1983:85)
забележио само глаголе тровем и сновем. У говору Ниша и околних села (Тома
1998:214) глагол ковати увек иде по другој врсти, а тровати по четвртој. У на
поменама 245 и 246 исти аутор указује на судбину ова два глагола у осталим го
ворима овог дијалекта.

У ресавском говору (Пецо — Милановић 1968:350) само глагол ковати има
облике по другој врсти ковем. У трстеничком говору (Јовић 1968: 131), као и у на
шој зони, двојни облици, по другој и четвртој врсти, срећу се код глагола ковати
и сновати. У Левчу (Р. Симић 1972:426) само код глагола коват спорадично се
јавља презент по другој врсти. У цитираном раду у напомени 227 наведен је Жуп

ски Александровац и Брус, Вучитрн и Пећ и Врњци. У Крагујевачкој Лепеници
(Вукићевић 1995:183) наведен је само глагол ковати с презентом ковем.
Тачна је констатација Павла Ивића (1994:274) да се презентски облици ко

вем и сновем срећу само у једном делу С-В дијалекта. Тако је у говору Галипољ
ских Срба (Ивић 1994:274). У говору Раче Крагујевачке (Р. М. Павловић 1982:39)
ови глаголи се конјугирају и по другој и по четвртој врсти. Међутим, у целој цен
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тралној Шумадији (Реметић 1985:356), па према томе ни у космајским селима,
најближим нашој територији, не налазе се облици по другој врсти. И у говору Би
ограчића (Ивић 1978:168) глагол ковати не иде по другој, већ по четвртој врсти.
4.274. У облицима изведеним од инфинитивне основе доследно се чува
формант -ова-, осим у два примера у којима смо забележили -ува
а) нисам бедовала за ништа Са, ту смо биваковали ујутру Ло, гладовали Са,
гладовали Са, ја сам даровала све ВД, само се сви даровали Бд, даровање (на са
храни) Гр, (али и даривали смо ВД), највише смо мајку жељковали (погинула)

Ш, ништа нисмо жудовали Др, зимовали Ло, до сат сам коповала Са, куповне Ск,
поштово СеУ, поштовала Ла МКС, поштовало Кр Лу Р, поштовали П, празни
ковали Бд, тргово Са, трговали Са, илинговала Ло,
б) нисам купувала веш, ја сам купувала њиве М., пцувао је Су.
Релативно ретко се среће - ува- и у трстеничком говору (Јовић 1968132).
Глагол сликаши може добити и формант -ова- у перфекту:

a) кат се сликово Са, сликовали они Мx;
б) сликала сам се Ба МxСе Ш, то смо се сликали Кр, они ме сликали У; уп. и
презент који не прелази у четврту већ остаје у шестој врсти: там се сликам Се, да
се слика П, сликају се Вн.
4.275. Глаголи типа добити у презенту се чешће срећу с облицима на -ије
од оних без тог форманта:

а) добијем БиВО ДД М МОМx P, добијеш ДД Др Ла МО Ск, добиеш Ли,

добије АВр Ву Гл Гр Ла ММО ПРТ, добије РШ, добие А, добијемо Бд ВОВр Кр
Ку Рд, добиемо МК, избије Ву, набијем Р, дбијеш МО, да побије коље Лг, да не по
бие Ло, он убије МК, завие Ли, завиемо Са, завијемо В, развијемо В, заптием Вн,
заптијем Ос, кријеш Лг, један се крије Гр, покрие ме Лг, покријемо Т, крв само
лие Ло, подлијем Ла, подлијем Ла, подлијеш Ли, подлијемо Р, полие Ли, пије Лу,
пијемо Ш, шијем М. Мx, шuе Ос, шијемо М., па се сашије А;
б) ја добим А, ишо сам неколко пут да је добим Лг, ал нисам мого да добим
Ск, добим Кр, мого сињу да добиш Лг, те добиш повесмо Ло, да добишТ, добимо Т,
ви ћете да добите позив Т, па гор клас, а на среди изби овако нож Т, кад ја наби Р,
дбиш МО, сада га пребим Мx, да га убим Мх, саћу тубим одма Т, да га убимо Вн,
и кат се подли, ми узмемо то цедило Р, и гор се покри Вн, да покримо Т, па га
полиш Ск, он га само мало поли Ск, па полимо зéтин Ос, таман он отидне, ја попили
чашу Лг, ако попимо ако не попимо МП, ми савимо се до земље А.
Одсуство презентске основе на -је- најчешће је код глагола (-)бити, али се
појава шири и на друге глаголе. На овај начин ови глаголи се прикључују седмој
врсти добити — добим као носити — носим.
И говор Банатских Хера (Крушчица и Кусић) познаје ову особину, али само
код глагола добити (Ивић 1958:342).
Трпни придев код ових глагола испред наставка -ен има или в или ј:
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ја сам била бивена Мx, они су побивени П, рањена сам у ногу, убивена Бд,
убивени Ос,
то је набијена земља добро Др, све маљевима набијена Др, па посе опет је
дан убијен Ос, убијен У, то је све попијено Лу.
4.276. Глагол умити се обично се јавља с једним иницијалним с-насталим
елизијом вокала -е у облику се. Пут настанка облика сумити показују следећа

три примера: да сумијеш А, да се сумије Ла, да с сумијем Ра. Следе остали приме
ри: сумијем се ВДЛа, сумијем се сапуном Рб, да децу сумијем Ла, сумијем га Ш,

сумије се Ск, ми га сумијемо Вн, сумијемо се Се, да се сумијемо сви Ш, иди се су
ми Вн, сумила сам се ВД, сумили Др.
Само смо један пример забележили, и то на директно питање, без с-, а један
у спонтаном разговору с префиксом о- умијем се МК и дмијемо снопови В.
Глаголи пете врсте
Однос према другој и шестој врсти
4.277. Глаголи типа метати — мећем вишеструко су интересантни. Тако се
презентски облици могу конјугирати по петој и шестој врсти:

а) нећу да је врћем Вр, врћем се Лг, ел се врћеш ти К, врћеш Т, врће Лг, он ме
врћеУ, врћемо ВО, ми врћемо Немца Лг, ми се не врћемо више Лу, и врћемо се ку
ћи Т, неки се врћу А, врћу В, они га врћу Гл, врћу се Ос, да га преврће Гр, кад он c
осврће Са, сврће МК, дркћеш Бд В, дркће А. Го Ку Т, дркћемо П, дркћу М МО,
жваћем ДД, запћеш МО, заиће Се, заићемо МП, зашћу Се, завићу Ло, за ништа се
не привићем Ло, запрећеш (затрпавати пепелом, нагртати жар) Вн С, капуће киша
У, мећем Вр Др Ла МК Ос Су, мећеш Бд Гр Мx Ос Са Се, меће АВ ВД Вр ГоДр
ЛоМО Мx ТУШ, мећемо А. Кр ЛоМx Са СуУ Ш, међу АДД Кр Ос Т, мећеду Се
У Ш, замеће Би, намећеш А, помеће ВД, насрћу намен Т, облeћу Бд, обрћеш МО

С, обрће се А Кр М МО, обрћемо Су Ш, окрећеш А, окреће се точак, окреће се
време Кр, прегpћемо лозу Ву, скакуће Ба, смећу (сметају) Бд, а ти шапућеш У ша
пуће МП,
Код појединих глагола у корену срећемо напоредну употребу вокала е и и:

размиће ону пређу (Су) према знатно чешћем меће, да се не срићу (Су) према че

шћем ја срећем њега (Р), преплићеш (Ву) према саплећем се (МО).
б) и он доића А, да заића народ водуУ, узеше да излећау Ло, мећам Вн, ме

ћа Др Ш, мећаш Се, мећа МО, у крила мећа, мећа У, мећамо Бд, мећамо Ш, купи
мо оно жито па мећамо на сноп У, мећау Би, мећају Др У, мећају Ла, мећаду У,
окрећа Ш, окрећајте Ло. Међутим, у два пункта бележимо и неизмењен сугла
сник корена у презенту: некомета, неко не мета Рб, мета СМ, меташ редом Рб,
метају Рб, метај СМ.
У овим примерима присутне су аналошке промене метати — мећем (V вр.)
> мећати — мећем (II вp.) > мећати — мећам (VI вp.). Прелазак глагола из друге
у пету врсту забележен је у К-Р, С-В и Ш-В (Реметић 1985:358-9, нап. 1035). Ово
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ме списку треба додати и студију о говорима Баната (Ивић ... 1997.:226-7) у којој
је констатовано да се ареал ове појаве првенствено протеже у екавским говорима

од Косова до Поморишја. У напомени 578 наведена је и новија литература за
екавске говоре, као и за оне ван овог подручја.
И прелазак из друге у шесту познат је и другим говорима. Тако је та појава
не баш ретка у кикиндској зони банатских говора, а среће се и у неким селима ру

мунског Баната (Ивић ... 1997:218 и 227). Двојни облици (огрћам: огрћем итд.)
забележени су у Елезовићевом Речнику косовско-метохијског дијалекта (цит.
према Реметић 1985:358, нап. 1054). У централној Шумадији ови облици су све

дени само на неколико примера (срећаш, мећау, мећаш н. д.).
4.278. У инфинитивној основи јавља се формант -аа) иза нејотованог сугласника корена: и врто ме мој очувТ, па после смо се
повртали кући Го, све метао лед А, метао Мл, сир се метао Гл ДД, кат сам ја ме
тао С, метала Др Ос, метала сам Ко, пре се метало пепо Мx, метало се Мл, цве
тови се нису метали Гл, сламу смо метали Мx, метали Ос, ми смо ту метали Т,
б) иза јотованог сугласника корена, што је нешто чешће: ја се нисам врћао Р,
пресвраћала (пресипала) Кр, она је завићала воду Лг, завићали воду Вр, ка смо се
крећали Ло, мећао МО, мећала Го У, мећало се и слама Ли, мећали су АГо КТ, за
мећали бугарски Р, па сам код њи помећала Са, помећали Т, ватраљи пре били што
су ватру прећали Ли, прихваћали Ли, и то сам све сваћо Лу, саплаћала је П, прућом
уплећане Бд. Примери овог типа показују да би и инфинитив могао бити с -ћ4.279. Глаголи с кореном на -к, -г углавном имају јотован сугласник у пре
зенту, дакле, остају у петој врсти:

вичем Ву Ло, ми вичемо ДД, забрчем (тесто) Др, кукурпчем В, мрче се А, по
срчемо С, рчу Ло, скачем П, прескачу Лг, сучемо А, умачу Ла, ја једнако учем за
тобом Лг, ти лажеш Са, лажу Др Ло, налажемо А, полежемо У, помажемо Бд,
стружем А, стружсу Др, лежи Лг, ајде лежи Мx.
Мањи број глагола прелази у шесту врсту: викам Ш, вику Ш; ја не легам да

се не крстим М, одма се лега П, простремо доле шашу па полегамо Ск, легај Са;
то сас пепо што бајем то млого помага Ш, ми помагамо кат стигнемо Кр, да може
да слага жито Ку, слега се Кр.
Код глагола (из-, по-)скакати среће се јотован сугласник корена, али пре

зентска основа шесте врсте: искача Ш, искачај Ло, лупу SBöна, побуна, ју, ми по
скачамо сви, шта је то Вн.
Презент глагола стрићи и стризати има измењен сугласник корена, те је
отуда у 3. л. пл. могућа и промена врсте. Наиме, овај облик је из пете (стрижу
ако је инф. стpигати) али исто тако и из прве (стригу и аналошко стрижу) мо

гао доспети у шесту врсту: маказе па се стрпосају овце Ск.
4.280. У инфинитивној основи скоро доследно се чува нејотован сугласник

корена: впко Са, а бни лагали Ло, и ми како смо полегали Ло, помагали Бд, слагб
слова Ву, кат сам ја стругб А.
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Само у једном примеру забележили смо аналошко продирање презентске
основе у радни гл. придев, али странци много и помажали кад је (цркву) правили
Кр.
4.281. Глагол капати — капље у нашој зони углавном иде по петој врсти:

капље Го Ку МКУ, па се искапље ВД, колико искапље Го, искапље Кр Са
Су; капале ми сузе на њега М.
У нашој грађи се нашао само један пример промене овог глагола по другој

врсти (в. и т.4.290), па га пос окачимо те се искапе она сурутка Р. Овако је нпр. и у
Заплању (Ј. Марковић 2000:184), што говор овог пункта, с обзиром на порекло
становништва, доводи у везу с говорима југоисточне Србије.
4.282. Код два глагола у презенту смо забележили нејотован сугласник ко

рена, што је знак да су изједначили инфинитивну и презентску основу и тиме
пришли VI врсти: и то се обиђе, стизамо овде Ло, ница по градину Р.
Однос према седмој врсти
4.283. Глагол јахати — јашем скоро је у потпуности прешао у седму врсту:
а) јашим Ву П, јашиш А П, он јаши Бд Гл МК Ш, јашимо Ло, свака кућа по

јаши коња П, појашио сам П, артиљерци појашили леваце Ло, појашили ми П, он
сјаши МК, узјашим Гл Се, он узјаши В Ли, узјахо Ли, узјашу Мx; идејашећи В. ја
шећи Ш;
б) али спорадично и јашем ДД, ја узјашем П.
Однос према осмој врсти

4.284. Глагол мирисати — миришем има само облике по петој врсти: мири
шем В, мирише ВДКМx Pд ССе Ск Су ТШ, замирише РТ, мерише Ву Ла МКМx.
Забележили смо један пример преласка гл. пете у осму врсту: баба квдчи (о
Божићу кад се уноси слама) Ли.
Поједини глаголи
4.285. Од глагола слати бележили смо облике презента и императива с во

калом а у корену: шаље В, шаљу ВО, пошаљем П, он пошаље ВО, све се то поша
ље Ла; пошаљи ми Ко.
4.286. Углавном презент глагола казати — кажем претрпео је низ фонет
ских промена: кажем - каем - кам; каже - кае Х ка; кажеш - каж.

кажем свекру Ла, каже Кр, кажеду Др,
па каем ти Кр, кати каем Ла, ја ћу нешто да каем Ли, кае Кр, она кае Ла, ни
ти кае добар дан Ла, нек дође, кае, код мен Ло, њен чоек кае Ло,
како да ти кам В, како ти кам Ву, ја право да ти кам Кр, ја кама свекрви Ла;
нему ка ништа Кр,
ниси смео да каже Гл, каш ти њему ДД, ви каште Ло.
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4.287. У корену несвршеног глагола потицати уместо и имамо е (< e): бни
потецали одотут ДД
Глаголи шесте врсте
Однос према првој врсти
4.288. Нисмо забележили глагол цвасти — цвате, већ само цветати — цвета:

цветала МК, цетала Ск, рацетала Ск, прецветала Ос, цвета МК, цвета А
ВДР ССк, прецвета Вр Се, рацвета Ли, цветају Се, цветају МК, и само једном:
она кад цати Ос.
Однос према другој врсти
4.289. Једино глагол чешљати се може да има облике презента и по другој
врсти, што је знатно ређе:
чешље се Ск, очешљеш се Вн,

и да се чешљаш Вр Ос, чешља се Ш, чешљамо вуну АП Се Ш, чешљају В
Се, ишчешљаш вуну Гл, ишчешљамо А, очешљаш Мх, очешља МО,
рашчешља А.
4.290. Глагол сипати, поред облика по петој и шестој (в. т. 4.295.а. в.), уоби

чајен је на североистоку нашег терена и по другој врсти: ја отворим уста да он ме
не сипе МК, дисе сипе МК, сапемо Вн, па сипемо оно сириште Р, исипе МК, усипе
МК, пресипемо Р. У једном од ових села (Р) тако се мења и гл. искапати (в. т.
4.281).
Однос према трећој врсти

4.291. Неколико је глагола који имају презент и по трећој врсти:
дадну му столицу Кр, све оде што год имадне и другарице (сви умрли, сем
ње) Вн, кој имадне Вн, она пос имадне дете МО, и ја погледнем Вн Ку Ла, кад ја
погледнем У, погледнем ја У, кад ја погледнем Мx, кат погледнеш Го Ла У, по
гледнеш Ли Р, погледни У; и тако ти снадене он нас (снабде) С,
поред: погледаш В Гр.
Однос према четвртој врсти
4.292. Глаголи којима се именују различите фазе раста кукуруза, у презенту
се могу конјугирати и по шестој и по четвртој врсти, што је ређе:
а) влата В, зрна Су, класа ВВД Вн МК, корена Рд, ножа АВД МК МОСу

Ш, и спрема се да перчина Ку Рд, реса Су, свила А Вн МК Рд Су Ш;
б) влатаје В, класае К, класаје Кч, кат почне да листаје Бд, ножав К, но
жаје Кч, ножав К., свилае К Се, свилаје В, свилае К МК Су.
О судбини глагола типа везивати в. 4.269.
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Однос према петој врсти
4.293. Глагол сисати у презенту се мења и по петој и по шестој врсти:

а) не сишем Лг, сишеш Лг, оно сише Вн, јагње сише МОс, теле сише Рд, те

лићи сишу ВО, сишу Ос, да сишу јагањци Ск,
б) сисам Лг, да сиса Вн П, да не сиса Су, сисају Вн МП Су, сисау Су.
4.294. И глаголи с инфинитивним кореном на-т могу имати презентске об
лике по петој и по шестој врсти:

а) скиће Вн Са, скићу Вн, нема да скићу Са; да и смећем (да им сметам) Го,
немој да смећеш човека Бд, мен срце смеће Го, смећу Бд, то те нико неће смаће Р;
б) волео да скита Су, млого ме смета глава Го, смета Кр.
в) Поред примера типа сметали (Др), јотован сугласник можемо срести и у
инфинитивној основи нијеме смећд ништа (У). Забележили смо само један при
мер у којем имамо јотован финални сугласник корена, као што је то у петој врсти,
а презентски наставак по шестој: смећа (Ло).
4.295. Глаголи с усненим сугласницима у презенту конјугирају се и по пе
тој и по шестој врсти:

a) благосивље В Др Ли; закивљу Ли, презивље Др, презивље Ли, треба да се
презивљемо ВО, да те окупљем ВЛи, окупље га Вн, окупљемо га Вн, отимљем Лг,
сuиљем В, па ту сипљем кукуруз Ло, и ти сипљеш А Су, ми сипљемо АВр, оно се
просипље ВО, узимљем Вн, узимље АВр Лг Са, узимљу Др К;
б) благосивља Ло, благосиља У, ја се не презивљам ДД, презивљају В,
в) презивам Ли, називамо Ли, да с отимам Лг, сипам ВМПРд Се Су Ш, си
паш А Вн Др Кр МК МxР Се Ск СуУ, сипа А Ба ВД Вр Кр ММКС СуУ, сипамо
АВ Вн Рд Кр СуУ, сипу Су, пресипамо Су, просипа се Ву; узимам РС, узимаш А,
јузимаш Бд, узима АВр Ву Гл Ко Кр Ла Ли ЛоМОУ, узима Вн, узимамо Вн Вр
МО, узиму Лг, узимају Гл, узимаду Ву, узимај Лг Р.
И овде можемо срести јотован сугласник у облицима изведеним од инфи
нитивне основе: потапљала ми (хлебу маст) Ла, и ту се потапљале конопље С.
Однос према седмој врсти

4.296. Глагол сањати — сањам има и свој парњак по седмој врсти снити —
сним:

а) некад сањам Го, јаје сањам МП, сањам га П, сањаш Ра; сањао га П, сањo

П, сањала В П, ја сам сањала ДД, сањала сам је двапут ДД, човека сам сањала
пре М, нисам брата сањала П, па сам је сањала С,

б) сним МОР; сат сам је снио ВО, a Béсаснио П, ја сам га снио Р, у сан снила
Гр, нисан га снила како је умро М, сат сам снила МО, ел она снила Ш.
4.297. Глагол спавати — спавам углавном има облике презента по шестој
врсти:

а) а ја спавам Го, а ја не спавам Лг, не можда се спава Го, ако ти се спава Ск,
спавај Ли; ја сам спаво Лг, спавала В,
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б) мало простим Лг.
4.298. И следећи глаголи шесте врсте познају и облике по седмој:

a) кат се свадите Ло, помрле, нис се свадиле Ло, она онда се ућеби Мx, уће
би се вуна П, закључим га (закључам) Др, узела сам па сам закључила Др, дпкљу
чи врата Лг,

б) па ћемо да се посвађамо М, и то ни се свађало Го.
Однос према осмој врсти

4.299. Само смо три глагола забележили с облицима презента и по осмој вр
сти:

а) ја гледим А, гледам С, гледи Гр С, штипљишти онога она тебе Ли, шти
пљу Бд,

б) гледам Бд ВД Вн Вр Гл Лг Ло Лу М МОМx Су Т, гледаш ВВО Вн Кр Лу
МxПС, гледа АБд В Вн ГоДД Ла Лг Ли Лу М ПРд ССк СуУ, гледамо АГлЛг
Ло Мx РТ, гледате В Лу, гледају Мх, гледаду Вр, погледамо Ла Ш.
Творба имперфективних глагола
4.300. Судбину глагола на -авати в. и у т. 4.267 и 4.268.
Несвршени глаголи на а могу се срести и с формантом -ава- и без њега:

a) замеравамо толико Се, ручавамо Гр, ја се не скидавам В, снимава Мx; уп.
и: и сат постојава (шума и кућа у њој). А, није се вечеравало Гл, они кидисавали
Ву; уп. и: имавало је то У, па сам се мржњавала Бд.
У следећа два примера имамо творбу несвршеног од свршеног глагола: ми
смо то очувљавали (извор) Би, и бна је њи сачувљавала млого Ло.
б) ималакса ми и снага Го, ту се са њима позавађа Ли, што ми не поцркамо
Гл; уп. и: после је Немац ту зарабљб Лг.
4.301. Код појединих глагола долази до укрштања корена из различитих
облика:

а) то се не омршава Др, ми се не омршавамо Др, спашава Др,
б) омрсавамо се Др, да је спасава А, да га спасаву Ли, спасавали МО.
4.302. Глаголи с формантом -ива у инфинитивној основи задржавају га и у
презенту (уп. и 4.267. и 3.269).

a) бни су донесивали ВО, закивали А, уткивали Бд,
б) закивам Р, закивају Др, откивам Р, покривамо Мx, па се преткива (отка
њу) Ба, и тако се посто преткива Су, уживам В.
в) Код несвршених глагола, као што је бити, шити у инфинитивној основи
бележимо формант -ива: ди год је биво Бд, а ја сам на пијацу бтво више пута Ло,
шивало Ло.

4.303. Глаголи типа добијати — добијам чешће се срећу с формантом -ива
и у презентским и у инфинитивним облицима:
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a) треба да добивам Бд, добивам МО, добиваш АР, добива ВН ККу, добива
мо К, избива (кад нешто кључа) А, кат почне горд избива сурутка В, избива Ву,

чистиш му оно све што год избива (на лози) Ос, избаву МК, набава ВуКу Се, на
бивајуК, Нато, да разбивамо, а ја кажем маразбивај Гл, трску испребива Ло, нека
се пробтву Ву, сад убивам Др, па се не зна кој кога убива и како се убива Би, куј
убива Се, посе има што се убива тежина Ск, убива Ш, ако ће дубтва, ће дубтваду
редом В, убивамо Ли, па ондак је (тежину) убивамо Ск, убивау МОР, кат се напи
ва слава Ли, па се напива слава МП, напивамо МК,

онај поздер што смо бивали конопље Т, добтво К, добиво Т, добивала Ба,
добивала А Бд Гл, добивали ВОКу Р, ми смо добивали лагерске марке К, то смо
добивали од њи К, добивали смо Р, кат сам набивао жицу Р, то се тако набивало
Ву, понабивали Ла, обивали тежину Ба, ал увек ме одбивали Т, убивао К, он је уби
во Турце што нико није убиво Ло, убивало се В, да би се то убивало Р, они су уби
вали ВО, у Смедерево убивали Ос, то што су убивали тежину Ск, убивали Кр Ос,
ту су убивали Ли, они су и убивали Р, ја сам се напиво Лг, није се наптво Рд, он се
опивао Вн,

б) ја не добијам ДД, добија А Др, добијау ДД
стално сам добијала С, па ми смо добијали ДД, добијали тровање Ск.
4.304. Глаголи чији се корен завршава на -скне мењају га у -ић (нпр. пришће):
па се то пљеска Са, прскаш Бд Ла Ос Ск Су Т, прска Бд Вр Ко Кр Ла ММП Р

Са Се Су Т, прскамо ДДП Се, прскају А Се, прска у Са, испрскамо МП Се, опрска
Гл, попрска Су, попрскамо Вн, пpскај Ш, попрскај Ш; преко Са, прскала П, то се
прскало П, прскали смо Сa.
4.305. Глаголи на -ит појављују се у три гласовна лика:

a) ca-шћ: испашћаш Р, испашћа Р, намешћа Ло, премешћам Др, прашћала
С, укршћаш А Мx, прекршћу П, пушћам Ву М, пушћаш МО, пушћаш Ск, пушћаш
Ск, пушћа ДД Др Кр Р Се, пушћамо А Ву Ло Р, пушћамо Су, пушћате Се, за паре

не пушћаду К, то не напушћамo Би, да отпушћају Ву, попушћа Лу, пропушћају
Др, пропушћала Ву, спушћу Лг, ја сад нећу да супушћам Би, слабо је ко шатор на
мешћа К, намешћала Др, намешћали Ло, пушћај се исколо, пушћај се ка ти гово
рим Мx, пушћао Р, никад ја нисам пушћала да ми уиђу у детелину Ос, да би пу
шћало А, тат се пушћало Ли, пушћали Ли;
б) са-шт: крштавам ДД, отишо да просвешта народ Лг, пушта С, пуштај
се Мx Р, пропушта МК, овако се спуштам В, спуштамо Ло, упроштавам ДД
све се више отпуштала В, ди смо и смештали В, намештај ВД К;
в) са -ст: пуста ВН Кр Ку, пустамо Су, пустају Се, отпуста Се, спустају

Кр, а ти не пустај Лг, пустај се искола Мx; и нисмо напустали Лг.
Грађа нам показује да су примери с подновљеним јотовањем најчешћи, што
одговара стању у другим говорима К-Р и С-В дијалекта, у којима је ова аналошка
промена доследно спроведена (Ивић ... 1997:241 и нап. 601).
4.306. Глаголи с инфинитивним кореном на -т могу се јавити и сјотованом
варијантом -ћ:
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а) ал да се не ваташ више там Лг, ваташ руком Ос, вата Ли, ватау Ло, ва
W. —

w\

ту Лг, зашташ кашиком С,

б) ваћа га А, заваћа воду Се, ништа не преваћа Мо.
4.307. Почетно с-се факултативно јавља и у следећим примерима:
1. Код глагола (c)играти (ce):

а) да се саграм Гл, сигра се ВВД, па се саграмо Бд, ај да се саграмо ВД, си
грамо се СуУ, сиграју се Бд Ра, сиграу се Ву, сигру се Вн, јагањци се сигру Ла, си
грали се Ба, сиграли смо се Рб С Су;
Почетнос- свакако је добијено елизијом повратнога се, које је након припа
јања глаголу поново обновљено, али у нашој грађи с апокопом, па с сиграмо Ба,
шта сте с сиграли Ба.
Тај формант се пренео и на нерефлексивне глаголе: сиграли сви (на испра
ћају) Са, сиграли смо ко и сад сва деца Ш, у сигрању Гл.
б) он се игра У, тако се играмо Мx; играло се Гл, играли смо се Ба ССу, кр
пењачом смо се играли С,
игру Др, мртви кобила смо играли С, играли Са.
2. Код глагола умивати се:

а) да се сумиваш В Гр, сумива се Су, сумивамо се ВВн, па сумпвала сам се
ВД, сумивали се В,
б) умивамо се Су, он ме после умпво Мx; омивамо В.
3. Код именице име, која у дативским конструкцијама преузима функцију
ГЛaГОЛа:

a) заборавила сам и како ми се симе Го, Вера (ј)ом се симе МО, етовим симе
Славиша У.

Међутим, у следећем примеру нема дативске конструкције, а облик се симе

синониман је с глаголом зове се: он се симе Ву.
б) Примери без почетног с- ипак су данас чешћи:

како ти име ДД Ло, а како му име Ло У, име му Илија С, Миодраг му име А,
Слободан му име Кр, њему се име Сиба Кр, мом ћерки Вера с име МО;
в) Да је ова именица преузела функцију глагола показује и формиран пер

фекат: мојим бцу имело Милутин Го, тако ми бцу имело С.
Ова особина је позната великом делу штокавских екавских говора (Ивић
1997:244, нап. 612).
Безлични глаголи

4.308. Глагол требати испред конструкције да + презент може да се упо
треби:

а) безлично: треба да добивам Бд, треба д идем Вр Кр, треба и овам да ра
дим Т, сад ја треба да региструјем Т, треба да је знаш ДД, треба д идеш МО,
треба најмање да имаш педесет људи Т, са треба да га сместиш, треба да гове
јеш, требажда гочистиш Гл, треба да му поделиш П, то треба да радиш данас
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Вр, и са треба д идемо да се гледамо Би, треба да извучемо Су, треба ни да ру

чамо Др, десетдуша треба даједу Се; ја требало тебдубијем МП (Ердељановић
1951:96).

У следећа три примера нема конгруенције по броју, дакле имамо безличну

употребу облика треба: мени свиње не треба Лу, не требам њене паре, треба
њој моје паре, него ју ја не требам, а паре ју требу Лу, што каже мој муж паре
треба попу П.
б) лично: требам д идем у команду К, требам макар чеп од флаше да пип
нем од ракие јаке Ла, ја требам да понесем М., са требам ја да радим Т, требаж

да гочистиш Гл, туд требаш поседа даруешР, а ово сад све требаш искоша, из
амбара да даш пшеницу К, ти требаш дузнеш мотку па да дођеш да га бијеш C,
требамо да добијемо Ку, и требамо сви да чувамо ову данашњицу Др, ви треба
те да се саставите Др.
Као што је то већ константовано и у говорима Баната (Ивић ... 1997:245), и

у нашој грађи су перфекат и потенцијал у личном облику: што му то требо да сам
себе осуди Бд, она је требалад иде Лу, а требала једна жена да погине ДД, ако је
требала вршача да се поправи У, требали они да иду Вр, ту би требали стварно
седну синови који имају Ли.
4.309. И глагол морати чешће има безличне облике:

а) ја сад мора да гледам стално Ск, мора дем од код лекара Кр, него мора д
изиђем Мx, и мора да га крстим Вр, ја мора да кувам Ш, и сад мора да пазим ДД,
мбра то све да попуним Мx, ја мора да послуем МО, па мора да постигнем У, и ја
не мора да стигнем данас први П, мора да узмем па да га бацим Ш, ја мора да
устанем, мора да скочим у то време Рд, мора да бегаш кући Ш, ти матора мора да
будеш бивена Ла, мора дидеш Ло, тимбра деш на посао МО, амбра д идеш ноћас
да жњеш МО, мора да и (им) куваш, мораш све Ск, а порезмбра да платиш на њи
ву Ск, мора да послушаш Ск, мора да пушћаш децу у школу Ск, мора да радиш
Pд, мора да слушаш ти њу и она теб да слуша Гл, мора да купимо Ву, тако томбра
да се мучимо Ск, то мбра сад ограду дударимо Се, ми то мбра да урадимо Ба Мx,
то мора да прославите, ако оћете Ву, мора да измувају нешто Ли, мора да нoћиву
Гр, и то мора сви докусу А, а и знам да мора ми плату Т, ето мора да раду Ву, ти
коњи мора да се сијају као Сунце П, мора да се чуву овце К;
и томбр да га изујеш Ск, мор да музеш Ск, и то народмор да поје Се, и мдр
да се сикирао Мx;
б) ја морам да ви дам Др, и то морам д идем на бунар А, морам д идем Др,
мбрамд идем К, амбрам гиспитуем Кр, и морам да слушам Вн, морам да узнем
Вн, па ја нећу ако не морам думрем ВД, ти мораш да даш Т, мораш дидеш Ла Су,

мораш дајеш једнако С, мораш да купиш па да даш Ш, мораш да сипаш воду Ш,
мбраш да нoћиваш код њи Гл, мораш да радиш Др РД Т, за десетину мораш да

спремиш вечеруУ, мораш да узмеш МО, мораш да ћутиш Ос, мораш да чуваште
ћурке Гл, морамо да живимо Ли, морамо да прскамо ДД, морамо нешто и да пре
трпимо Др, морамо да радимо Ск, а Сунце залазиморамо да смо кући Р, они мору
дучиду школу Ск.

Морфолошке особине говора источне Шумадије

257

У новије време (Ивић ... 1997:246) указано је да ова појава вероватно није
ретка у говорима Србије, али да на њу истраживачи нису увек обраћали пажњу.
То су учинили: Белић 1999:408, Поповић 1968:236, Ракић 1990: 112 и др.
Глаголи с -e- у обе основе
4.310. Глаголи смеши и умети имају у обе основе вокал е.

не смем Го Кр ЛгУ, смеш ти Кр Лг, не сме се Мx, смемо Кр, не смеду Лг Ли
Ло, није смео Лг,
нумем ЛгУ, уме ВМxУ, умемо У, умете У, умеду Ли У, разумеду Ло, не
умеју ПУ, ћеш да умеш Лг, умео сам Ли, умео да се снађе Ос.
Поједини глаголи
4.311. Следећи глаголи имају понеку фонолошку специфичност:
1. Глагол ливати не познаје варијанту се у корену: доливаш Се, доливамо

Вн, заливам Бд, заливам Кр Ос, ако не заливаш Вн Ск, залива ВН Ку МPд, залива
ју Го, да заливу Са, куј није заливб М, заливао М, заливала Ш, заливали А Са, па
се налива Мx, забрањено вода да се разлива Ск, подливали сира Ос, улива се Кр. И
глагол додијати има и: сиротиња Богу додијала Вр.
2. Код глагола отварати није уочено аналошко продирање корена свршене

форме с од отварам Мx, дотвараш Мx, како се отвара и затвара пушка М, за
тварали ги тамо Ш.
3. Скоро је доследно упрошћена сугл. група вљ. стаља се Рд, ми стаљамо
Ло, па ми смо стаљали Ли, стаљали смо РД, састаљау Ло, не остаљам Р, оста
љам ти У, остаљамо Го, опраља Ло, пораљам У, постаља Др, али стављаш Ск.
4. Више је глагола који коренски сугласник нмењају у њ: ту су и батињали
Ба, све то изравњало се Су, накорењао К, равњам В, да се поравња МК, да порав
њамб МП, рачуњам К, и да рачуња В, али и рачуна Ба, рачуна Се, рачунамо Се,
рачунали Ли.
5. Глагол оскудевати углавном у презенту има јотован сугласник корена д

» h: да нико не оскуђева Бд, не оскуђева ништа Кр Лу, да оскуђевамо Ву, ал то ни
ко није оскуђево Лу.
6. И код глагола руковедати уместо дјавља се ђ: руковеђам Ш, руковеђа Ву
Лу, руковеђа Бд, руковеђамо Бд Ш, ову што руковеђара ВД.
7. Глагол корачати изговара се с кореном свршеног глагола корак-ну-ти: и

не да ми леву ногу да коракам љуцки А, да коракамо Ос.
Глаголи седме

врсте

4.312. Глаголи типа болети — боли сачували су углавном веома добро тај

однос на нашем терену, што је карактеристика већине говора С-В дијалекта (Ре
метић 1985:367, нап. 1090). Тако су у презенту веома ретки примери с -е, а у рад
ном ГЛ. Придеву с -и:
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1. Презент:

а) болтме Бд МО, да и не бола ВД, боли Вн Ву ГлГо Гр Ко Кр Ла Ли Лу МО
МxПРС Су ТШ, боли ВО, руке ме болиду СеУ, забола ДДМ Са, обола Вн, побо

лим се ја Вн, да преболи Ку, разболим се Ба, ја се разболим Кр, он се разболи ВО
МС Ш, кад неко се разболи тешко Мx; волим Бд БиВДВн ВО Вр Го Ла ЛгЛу МК
МОМП Мx Ос ПРд С Са Се Су ТУ, волиш Бд Го ДД Ла Мx С, воли Бд БиВ ВО
Вр Ву Гл Гр Кр Ла Лг ЛоМ МОМx ССе СкТУ, волимо Лу П, волите Ву Др У,

волиду У, ту се заволиш Ск, он је заволи Вн, заволи ДД, врiАВ Вр Ку Ла ЛоМК
Мx С, преврт Кр, провpти воду Вн МxУ, проври Би Вр ГоМxР СкТУ, проври Ла

П, проври МКМО, провримо воду Го, провримо Мx Ск, гораш Ву, горп МО, гора
А Др Лг Ли Ло Лу МК Мх П РСе Су ТУ, горимо Бд МК, гориду Се, загори А Р, из
гори ВГр ДДКу МС Ос Са Се Су Ш, изгоримо Се Су, прегори СуУ, yгорим Ла, па
кат се угори Вн, па се то угори Р; зри В Др Ло Су Т, зриду Су, презри Би Су, кат са

зpи Рд СеT, сазри Бд, треба да сазри Кр, чекам дузрiАДр, па кат се узрт Ло, кад
узрт МК Ск Су ТУ,

б) боле Вн, волем Бд Ко, шта ви волете МП, горе Вн, погорем Ла, превре К,
прдврем воду Рд, провре Су, сазре С.
2. Радни гл. придев.

а) ја би желела Го, живела ВД, налетео Бд, држава оголела Су, сат сам
остарела Го, ту су милели Ло, седели смо ту Кр,
б) иструлили Ву, остарили Ву.
4.313. Глагол видети на нашем терену није забележен с кореном вед(н)-,
што је одлика многих северносрбијанских говора (уп. код Реметића 1985:87), већ

само с вид-, како је нпр. у Батовцу (мој материјал: видим, видите), у Жабарима
(Реметић 1986:508, поред ређег ведла сам 531), у Рачи Крагујевачкој (Р. М. Па
вловић 1982:42), у Крагујевачкој Лепеници (Вукићевић 1995:180), у Левчу (Р.
Симић 1972:150, 173–4 итд), у Ресави (Пецо-Милановић 1968:258, 353—4 итд.), у
Трстенику (Јовић 1968:44,134,151) и с видн-, као што је у Церовцу (Барјактаре
вић 1964–5: 120, поред ређег веднути) и у јасеничким или ерским селима цен
тралне Шумадије (Реметић 1985:87). Овај корен је углавном забележен само у
три пункта (Бд и МО, чешће и С, ређе) која се налазе на западу наше територије. У

црноречко-неготинској зони (Р. Симић 1980:118) чује се виђаш у значењу видиш.
Овај облик је могао настати укрштањем ситеративном формом виђати — виђаш.
Навешћемо најпре примере с кореном:
1. вид

a) видим ВД Вн Вр МО, видиш Гр ДД Ла М МОСТ, ете, видиш кака је рука
М, оће он да ме види В, да ме бна види Вр.
б) Облици презента и императива често су редуковани:

ја вам Вн, подај му да вим шта ће да ради Ло, ваш А Бд ВОДр СуУ Ш, виш
кака кућа Бд, да виш како ВД, и чека да ваш Ву, ете виш, знаш ти све Гл, да ваш не
што ДД, виш каке ми очи ДД, е ваш каки људи има ДД, ето ваш како било Кр, ваш
како ме беди жена Лг, а ма да виш каку сам ракиу угрејо Лг, а сад ваш заградио Лу,
ел ваш како је блесава М, а ваш ова кућа на средито је чатмара МО, вишти кака сам
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ја МП, да виш ти како ја офарбам МП, виш како ме тера да кашљем Мx, а виш како
сам неспособна Мx, ова, виш, ова Ос, па виш на какује буку Р, ка дође, виш, па тако
седне С, виш да патим пилићи Са, виш како праву опанци Са, ел виш како је време

данаске Се, вижда и код вас тако Су, виш како сад саду Т, јел ваш У, ваш ти У, и
èто виш колко порасо Ш, да вите ВО, ето вите Ву, а вите шта има сад Се.
в) У радном гл. придеву обично се јављају сажети и синкопирани облици,

те је стога тешко одредити да ли се у основи јавља-е- или -и- Верујемо да би би
ли чешћи облици с првим вокалом, што потврђују и облици футура (видећеш Вр
Ву Су, видећеш Ку, видећете Вр) и радног гл. придева м. р. (видео 2 видо):
кат сам видо Ба, није га ни видо Ву Др, нисам је ни видо К, није видо Кр, ди
си ти видо Ку, тат сам га видо Лг, видо сам Ли, ал он ме није видо Ло, па ми видо
рибу Мx, валда си неки пут видо Ос, видо сам је Р, видо да је добра Рд, чим је видо
С, кад би видла В, нисам га ни видла Го, ја сам то видла ДД, нисам видла Ко, ја ка
сам видла Ла, то сам видла Ли МО, нисам ни видла Мx, видла сам П, ја нисам ви
дла Се, видли В, од нас су видли Ло, нисте видли Р, кат су видли то Рд, али и: ниси
ни видла /видела МП и извидили А.
2. видн

да виднем Бд, да идем да је виднем МО, рада сам да виднем, нисам ишла не

дељу дана тамбна С, само да ми видне Бд, да не видне нана (из песме) Гл, да те
видне МО, да виднемо сватове Бд, а ја отиднем да виднемо јагањце МО, да му вид
ну Бд.

4.314. Глагол мрзети — мрзим у радном глаголском придеву има облике
као видо — видла: ја мрзо сам попа Гл, мрзо је, мрзо је и био је Вн, човек ме неки
мрзо Лг, им који је мрзо Лг, и он мрзомен, мрзо ме Лу, мрзо га један, мрзо га па му
написао М, она зато Драгицу и мрзла Вр, мрзла је опасно П, мрзла свекра С, ни
кат се нисмо мрзли и свађали ДД, убивали ко год су мрзли Ос, тако смо се сад за
мрзли ДД
Однос према трећој врсти
4.315. Глаголи типа заменити не прелазе у трећу врсту: замени ВВОТ, за

менио ДД, заменила Гл, изменим Мx, млого се којешта изменило Кр, сат се изме
нило Ос, па се то изменило ДД, изменила С, изменили се ВСу; променим Мx, про
мени ДДЛу Мx, променио ВуУ, није променла ништа Гр, променили Ву, куј ће да
га смени Ло, и ти смену одотут стражу Ло, ту смо сменили Ло.
4.316. Глагол извинити — извиним у потпуности је пришао трећој врсти: да из
винеш ВуP, да извинеш Ла, дам извтнете Бд, да изванете С, ја сам се извинуо ДД
Однос према четвртој врсти
4.317. Глагол типа сломити — сломим може да се конјугира и по четвртој

врсти: ми сломијемо Ло, али и: да сломи Ли, полдми се Ву.
Од глагола беснети — бесним забележен је један пример по четвртој врсти:

сад народ беснуе Ос.
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Уместо глагола облачити — облачим у два пункта забележили смо и форме
по четвртој, али с јотованим сугласником корена у презенту, као што је по петој
врсти:

кат сам се обуктвала Вн, и онда обучују све ново (мртвацу) МК.
Однос према петој врсти

4.318. Само смо код глагола мрсити — мрсим (јести непосно) једном забе
лежили облик презента по петој врсти: а са да мpшћем Ло.
Однос према шестој врсти

4.319. Неки глаголи типа грешити — грешим, радити — радим и редити —
редим у поједном примеру забележени су и по шестој врсти: грешам Ли, али и да
грешим душу ДД. Иначе, у Доњој Мутници (Ракић 1990:114) овај глагол се мења
по VI врсти. Два глагола VII врсте (радити и редити) у презенту имају умекшан
финални сугласник корена и основу VI врсте: оклагију па рађамо лепо Ск, куј ће
ређа живину Вн. С овим би се могло довести у везу и црноречко-неготинско ви
ђаш „видиш“ (Р. Симић 1980:118).
Однос према осмој врсти
4.320. Уместо типа извлачити — извлачим имамо конјугацију по осмој вр

сти извлакати — извлачим: извлакала ДД, све извлакали из мора песак Вр, извла
кали С, те сам облакао тако Ба, како је ко имао,тако је облако МО, па смо се заје
но и облакали В, па смо се облакали у сељачко Гл, облакали се Др, облакале се
Се, проблакала се Др, тај се провлако само као партизан С, али и ја свлачим оно с
њега С.

Особености појединих глагола
4.321. Код глагола с кореном на -ст срећу се и аналошки облици са -ит и
са -ић, при чему треба рећи да је први најчешћи, а трећи веома редак:

а) пустим В Вн Мx С, пустим се искола Мx, пустиш Вр Гр Ко МК Ск, нека
пусти Др Кр Лг, да ме пусти МОПУ, да га пусти СТ, пустимо ВДВр Су ТУШ, ка
ко пустите, ома бежите Ло, пустите М Ск, пусте Гр Лу, пусту Бд Ло П Р, ако ста
póјко допусти В, нисам тео да га испустим ДД, напустимо Ку, отпустимо га Ш, па
мотпусту Гл Се, попусти Лг, попусти се МО, да попусту Ос, оћу да спустим Лг,
спустиш МП, кат ће се спусти Кр, спустимо А, наместим Ву Ла У, наместиш ВД,
лично га он намести Лг, намести У, наместимо Ос, док се премести У,
пусти је кроз нос Лг, пусти то да видимо Мx, пусти се кад говорим Мx, пу
сти Се;

он пустио Ос, пустила МО, пустили смо га В Се, да би га пустили Т, напу
стио Гл, напустила га жена С, школу сам напустила Су, отпустили В, попу
стио ВД, попустило ДД, све му попустило МП, једна соја попустила Лу, попу
стила Су, попустили Су, попустили МО, шта сам пропустио Лг, пропустила
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ДД, а нико се није распустио, само ја (развео) В, авиони се спустили В, а он то
наместио Ву, а ја се наместила У, ту су наместили ДД, упропастила Ла;
б) пуштим Вр Ла ЛоМПШ, пуштиш ВуКУ, пушти А Бд ВД Вр КЛг Ли
ЛоМx Са, пушти мене, а пушти и тога ВО, пуштимо АВр Кр Ли Ш, ће да пу

штимо ВО, пуштите А. Ба К, нису тели да је пуште Ло, не да пушту Бд, пушту
не ДД, и пушту нас К, пушту воду Кр Ли, трећи дан и пушту Ло, кат се пушту Ск
Т, напуштим и њега Мx, напуштим С, кати напуштиш кућу С, напушти Кр, по
пуштим С,

и (иди) ти, реко, пушти мало, oри В, пушти га Вр, ајде пушти свиње Ву, пу
штите А;

пуштио ДД Ла СТ, пуштио Ла, пуштила МО, да би га пуштили К, кад ме
пуштили Лг Ло, пуштили МОс, кад ји пуштили Ш, пуштило Лу, пуштили Бд В,
па што си напуштила С, отпуштио В, и срце попуштило Го Кр, попуштили Ву,
и пуштише га М,
в) пушћу радија ДД, и (з) затвора ме пушћу Лг, олsушћиш врбу Ос, уп. и сме
шћај има ту Ло.
4.322. Глагол мислити интересантан је због творбе радног гл. придева, а и
због упрошћавања сугласничке групе сл у презенту.
1. У радном гл. придеву срећу се четири начина творбе:

а) ја сам мислео ВО, он мислео Вр М, мислео Лг, ја сам мислела ДД, то што
си намислео Лг, уп. и ка мал намен лпчео Са, правео С, сад је растурио, там гра
дио кош па растурео М., па и довлачемо (1x) : довлачимо (3x) B,
б) мислили ВО, мислили су Ло, намислио сам мало да те волим Лг,
в) па мисо да Вн, шта си ондак намисо Лг, ја сам мисла да му не јавим М, ja
сам мисло Лг,
г) а Љиља је мишљала да дође Мx.
Први облик је типичан за К-Р говоре (Реметића 1985:370, нап. 1090), а на
нашем терену он може бити резултат миграција или аналошких промена. Тако
инфинитивна основа-е- из типа волети — волим није продрла у презент, али јесте
у радни глаголски придев мислити — мислим. Као што примери показују, ова
основа се шири и на друге глаголе седме врсте. Поред ових облика с -e- сачували
су се и они с -и- Облици под в могли су настати фонетским путем преко оних с
ОСНОВОМ На —e-: мислеO X мисеO X мисО ИЛИ И На -и- мислила Х мисила Х мисла

(Овај след не говори о хронологији промена), а могао их је подржати и образац

видо — видла. Интересантно је указати да се у истом пункту, па чак и у говору
истог информатора срећу две или три различите форме. Пример подг могаоје на

стати угледањем на образац чешљала, али не би требало искључити ни утицај
других говора у којима се јављају исте форме: мишљд, мишљали (Качер, усмено
саопштење проф. Д. Петровића), мишљао, мишљала (Левач, Р. Симић 1980:118).
2. Обично у презенту група сл даје с мисим А БиВДГр Кр Мx Ос Pд С Са
Се Ск Су, не мисиш Бд, мисиш Ло Лу С, да замисиш А, не можда замисиш С, миси
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ВД Кy Ла, он се миси П, мисимо Ск, како мисте Ло, замисте ви, цео посне једе
мо сира В, али и: мислим Мx, замисли ВО.
4.323. Код неких глагола седме врсте уместо коренског л јавља се јотован

сугласник љ: грљу Бд МО, они мене загрљу Ко, загрљу се МО, нема оне, мори, да
га загрљу па да га љубу Ск, ту тим пљу (само ракови) ВО, оно се помољи моја баба
В, и он врљи пушку пред њи Ло, али и ја је грлим Лг, кад се угмпли Ос, оне се
угмилу Ос.
Глаголи осме врсте

4.324. Код ономатопејских глагола типа врискати, цикати презентима јото
ван сугласник корена вриштим, цичим, што је карактеристично за многе штокав

ске говоре (Ивић ... 1997:256, нап. 627): врпшти Вн МКМx Ос Су, вришти МКУ,
вришту Бд Су, птити Ш, само ппшту оне гранате Ло, деца птишту, мајка му пи
шти С, уп. и недељно се пршти (виноград) К, пршти А, опршти К, дречи Ш, цичи
МК, та гбра учи Ло, али: врискала В, пискала Ло, преко К, дреко Ш, цикала МК.
4.325. Глагол стајати у облицима изведеним од инфинитивне основе знат
но чешће се јавља с изворним кореном стој-. Тумачење порекла вокала а у истом
корену в. код П. Ивића ... 1997:257, нап. 629.

а) стојо АВ ВДЛи, стојала А У Ш, стојало Ву Ск, некад стојало Кр, сто
јале Вр ССк, ми смо с њим добро стојали Ло, стојали смо Су; уп. и кашике сто
јаће Вн,

б) ту није стајо кревет, ту стајале кашике А, стајала ВУ, да би стајали Кр.
Однос према другој врсти

4.326. Глагол заспати — заспим не прелази у другу врсту: заспим В, докле
год не заспим У, заспим Гл, заспи Др, заспиду Са.
Однос према шестој врсти

4.327. Као и у другим штокавским говорима (Реметић 1985:373, нап. 1112),
и на нашем терену се срећу две парадигме глагола бежати (бегати):
1. бегати — бегам

а) бегам Вр Гл Лу СУ, бегаш В Гр Ла Лг Мxш, бега А Бд В Вн Вр Ву Гл Лг
ЛиОс ПССеУ Ш, бегамо Бд БиВ Вн Лг СеУ, бегате Лу, бегу Бд СуУ, бегају П,
бегаду П РУ;

б) бегај АВ, од Азањаца бегајтри дана ДД, бегај негде да се не видиш П.
в) бегао МО, бего Мx С, ја сам бегала Вр Гл Др Лу Мх, бегало СеУ, бегали
смо ВОВр МОШ, бегали су Гл Го Р Рд Т, ми нисмо бегали Мx П, бегали у бежа
нију У, бегали смо Ш,
2. бежати — бежим

а) ја бежим ЛоМП, бежи Бд, оће да бежи Бд, и почео да бежи ВО,
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б) бежи тамВ ДД, бежи тамо Ло С, бежи, бре Милосаве, лежи са ћ да по
гинеш Бд, бежи од мен ВО, а ја бежи даље Гл, а ја ти бежи напред, она за мном
Мx, а ја бежи за овцама Ск, ма, бежи, бре Гл Ш, бежи, све смо радили Го, море,
бежи Го, бежи, бедо невиђена ДД, бежи Ку МО П, бежи, Рино Лг, бежи у шу
му Ло, бежи кући М, бежи далеко од њу Р, бежи код нас С, и ома бежите у шу
му Ло, бежите ПС, беж Кр Ло Ск, и беж у Селевац Лу, беж, Санела, овам Ш,
беште с милим Богом ДД, беште Кр Лг П,
в) како бежо Ло, ка су бежали ВОКЛо, ми нисмо нигде бежали Кр, ми
смо бежали Т.

Примери нам показују да је императив најчешћи са ж.
Овај формант продире и у глагол побећи — побегнем, за који смо, у два нај
западнија села, забележили следеће примере: да побежим Бд, да си знала да по

бежиш Бд, да побежи Бд, све побежи от куће Бд, ја и тај побежимо у једну ко
њушницу К.
Однос према седмој врсти
4.328. Глаголи типа бројати — бројим прешли су у седму врсту: бројим Се,

броши Кр, броја Гл Се, бројимо В, да избрдјим ВДЛг, избрдји Ли, да и набројиш
на прсте Ло, па се дете зноји Са, зазнојиш се Др, да с озноји Вр, бројала сам Др,
бројили су Су; па сам сезнојила Ос, а ми се ознојиле У, али и: избројо сам ДД
4.329. Глагол ћутати — ћутим радни глаголски придев чешће твори по
седмој врсти (уп. и т. 4.322.а) и то с вокалом е:

а) ја сам ћутео ВОГлЛг, ја сам ћутела А, ћутело Вр Ш, али ми смо ћутели
Го, а сви ћутели Лг, само смо ми ћутеле А, заћутела сам Ла, ја малту прећутела
Мx;

б) ћутао С, ћутала В, ћутала Вр, заћутала Су.
Помоћни глаголи

4.330. Код глагола бити у презенту је уочено велико шаренило морфоло
шких и фонетских облика. Презентске основе прве и треће врсте могу се везивати
за корене с инфинитивним вокалом бид- и презентским буд-. Оба корена су скоро
у подједнакој употреби, а презентска основа по трећој врсти је ређа:
1. бид

a) биде: (ако, да, кад) бидем ВД Го Кч Лг ЛоМ, ја ћу бидем добар М, ако би
дем жива МО, дићу да бидем Са, да бидеш Вр Гл Лг, са ће да биде А Бд ВД Вн ДД
Др Кр Ку Ли, можда биде Ло Лу Рд, да биде готово М, официр си биде, буде мал
неко време па мењају Мx, кад биде Ву Ос П РТ Ш, кад биде умро Гл, кад баде
врућа та вуруна У, па биде густо Са, она ће биде жална Ск, биде Се Ск, да биду Ку
Ло П Се, кад биду киселе С,
па, бади, каже, ти кум Вр, бади миран Р, бидибба Го, бите ту Ло,
б) бидне: ако ја биднем ВД, али сам моро да биднем све Лу, да биднеш С, ако
бидне Ли Су, да бидне Кч Лу, кад бидне Вн Гл С, да не бидне К,
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2. буд

a) буде: да будем ДД МТ, ја ћу будем жална Ск, да будеш А Ду КоМ Т, кад

будеш Гл МП, каки ћеш ти домаћин да будеш, каже, каки будем С, па ће да будеш
свесна, ал ће ти буде касно Гр, да ти буде А, да буде Бд ВВОВр Ла ЛоМО МxП
Pд Се Су ТУШ, не да буде добро Ку, кад буде Го ККр Ли МК Р, ким буде запало
ВД, шта буде Ву, Гл, шта ће да буде и како ће да буде Лу, то неће да буде С, да бу
демо Бд СуУ, буду А. Вр Мx;
буди службеник С,

б) будне: да будне В, да буднеш Ву, да будне Бд Ву, кад будне Ку Ли Мx, кад
буднете Ву.
3. Забележили смо и несвршену или учесталу варијанту овог глагола:
и шта бива ВОШ, тако то бива Кр, све временом бива МО, и, ето ти, шта би
ва то Мx;

деда је биво неки десет година прецедник Би, виноград бивоту МО, и акчи
ка сам бивала Вн, то сам бивала на пијацу П, ето, тако је то бивало ВД, бивало је
ВО, бивало је ДД, па и то је бивало Ли, па бивало је, бивало Ос, то је некад бивало
вашар Гл, то није бивало Гл, није бивало предјело Гл, (јели било убистава у селу)
бивало Кр, а бивало је МО, то је тако бивало У, а два дана су свирачи бивали Ос,
он(да) бивале заразе Су.
4.331. У вези с глаголом јесам треба указати на облике није и нису, који се

пред енклитикама и ван њих сажимају у ни и ређе у на:
1. ни Њ. енклитике:

а) ниме интересовало никака фудбал Ву, отац ни медао Лг, ни ме мајка дала
даље МК, ни ме стра МОСк, ни ме стра У, а ни ме било жао МО, а ни ме познâво С,
ни меники прембро Су; ни ми баш А, ни ми требало В, ал ни ми пало на памет В,
ни ми дошо чоек Вн, ни ми на то одговорила ништа ВО, ни ми то помогло ВО, и ни
мији примио Вр, ни ми био бтац Го, мори, ни ми ништа ДД, ни ми светио водицу
ДД, ни ми са до ништа Ко, ни ми потребно Ку, ни миники крив Ла, ни ми реч реко
М, ни ми је најбоље МО, ни ми рекла МП, ни ми је баш било Р, ни ми било тешко
С, нп ми лако С, ни ми био ту муж С, ни ми било тешко Се, ма ни ми било до ништа
Ш, ни ми се вратило Ш; ни ти је срце здраво Ла, она ни ти дала Лг, поп ни ти казо
Р, ни га ни ватала обавеза Го, а ни га ни жалила Се; ни му је за чување Ву, ни му би
ло згодно Ла, ни му била бољка С, ни му јасно Са, ни му отац ни ишо Са; па ни ју
баш право В, нију прошо свети Сава РД, да ни ју ћерка Ш, нијом дало П, ни ни да
леко Р, поп пита да ни ни неки прембро Су; ни им лако Бд, ни се баш шарало (јаја)
Ба, ни се баш куповала фарба Ба, ништа ни се куповало МО, ни се мрсило Вр Ли Р,
ни се мрсило Вр, ни се плаћала казна Ву, и то ни се свађало Го, и ни се ни вратила
ДД, две недељени се дигла Ло, ни се ишло МК, пре ни се прскало МК, ни се кајала
Р, ни се убио Р, ни се толико водило рачуна о војски С, и ни се ни вратио С, ни се
оженио Са, ни се то видло У,
б) И плуралско нису може се свести на ни:
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а ни метерали да идем да учим да шијем Мx, а ни ме ни били никад РД, ни га

опевали Т, ни и терали да ратуу Ос, ни се делили Вр, ни се ни јавили Го, ни се ра
ниле свиње Ло, а ни се више ни враћали Рд, ни се бојали Рд,
в) ни ме смето син, ни ме сметала снаја Лг, ни ми лоше било ВО, ни ми дава
ла Вр, ни ми било никако У, ни нас тукла Ш.
2. ни Н наглашене форме:

а) ни имао децу В, ни имало МОСу, ни мен стра ДД, ни писано ништа ДД, ни
кав сад Ос,

б) ни имало П, ни мо баба мен причала ништа Ш, уп. и ваљда ни Бд.
Ово сажимање карактеристично је првенствено за говоре Ш-В дијалекта:
Срема (Б. Николић 1964:359), Бачке (Поповић 1968:71), Баната (Ивић
1997:259-260), Батање (Ивић 1994:44), Мачве (Б. Николић 1966:278) и централ
не Шумадије (Реметић 1985:376).
4.332. Помоћни глагол хтети има следеће облике презента:

1. ја дју Вн Ла ТУ, није било дјеш нећеш Вр, па ти како дјеш С, дјеци У, чи
кад ће ВО, дâе да се коси жито Ву, сат сам остарела и сад дје да се умре Го, дје да
учини Лг, кујдје уточи Ло, дје, кад умре, да се повампири М, оће да буде, неће да
буде Р, он дје Ск У.
2. У 3. л. пл. наставци су:

a)-е: дје да га ископау Бд, и они дје да праву Бд, па дне да кољу ВО, (млади
ће све заборавити) па дне Го, старии дје да га жену Ли, дје (Немци) мушку децу
да убијау М, тако они дне М, нека причу шта оће, нек раду шта дне МО, нек раду
шта дје Ш, пасторке дјед узну С, ди дне они да м удаду У;
б) -ду; дједу Бд В Вн Вр Ку, шта оћеду Ла Ли МО, какоћеду МП, сви дједу
жито С, све дЋеду лакши живот Ву, како они оћеду Гл, они дједу како они оће Су,
дheду они д уђу У;
в) -у: како људи дну А, кад дну тако деца Бд, да ли седлу дал нећу Гл, Маџа
ри дну д иду Лг, нек певу шта дну С, како они дну Ск, иду ди оћу Ск.
3. И презент глагола хтети, као и моћи, своди се у свим лицима на један об
лик.

а) оћеш: тетка Олга, ак дјед идеш В, него, реко, оће ти да бидеш спреман да
дођеш Вр, девојку пита момак: оће да с удаш за мене К;
б) оћемо: оће да дâмо Ос,
в) сад дј да се пуштим Мx, чим он да да пије Лг, не смемо да јемо оћ се зада
вимо Р;

г) ош ово Ли, ак дж да ти кажем Р, оћи да ми кажеш У.
4. Енклитички облици гласе:

ја ћу Вр, ја ћу да ви будем купац Ву, не знам дићу Гл Го, а дићу ја после С,
шта ћу ја сад Гл, и сад шта ћу Др, и шта ћу Го П, баш се мислим ка ћу и шта ћу (да
оде на причест, јер није ишла двадесет година) Кр, шта ћу, каже, у цркву, да гле
дам бни кат се пресвукују там попови Кр, па да идем него шта ћу P;
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ми нисмо нигде бежали, седели смо ту кући, ди ћеш Кр, ел ћеш ово ел ћеш
оно Ли, па шта ћеш (шта хоћеш) Ли, ћеш ти мен да чекаш У;

ë, ка ће ручак, онда се скидата погача А, диће (да иде) Гр, ово ће да биде не
што ДД, шта ће мен Ко, шта ће ми поп Кр, шта ће ми то Кр,

и каже кога ћемо ДД, Немац наишао, ди ћемо, шта ћемо Кр, шта ћемо за ру
Чак Р.
У 3. л. пл. имамо:

a) -е: шта ће да раду Бд, бни онда шта ће да раду Т, ће да га згазу свиње МО,
мен ће да напрту Мх, опет ће да плате У;
б) -ду: јел ћеду д узну Кр, шта ћеду ми паре Р.
Као што се из примера могло закључити, семантику енклитика одређује
контекст, као нпр. ди ћу (да идем), шта ћу (да радили) и сл.
5. Негирани облици презента у 3. л. пл. имају четири наставка:

a) -е: неће да слушају Ба, и оне неће да наиђу ВО, неће да приму Кр, па неће
се разлежу Ла, неће стоку дузиму Лг, неће оне М, млади неће да трпу П, и они не
ће као да даду С, неће да једу Са, неће више да дођу Се, неће да раду Су, они неће
да пију Ш;
б) -ду: нећеду ВВр Гл Кр П, да л ће они да дочеку да л нећеду Ву, нећеду да
раду Ла, нећеду проју Р, на њега нећеду партизани (ударити) С, нећеду Бд Су Ш;
в) -e(ј)у: нећеју Ос, неће у Ба Др МО Ос, они сира нећеy М;
г) -у: они нећу А, али у јарам нећу ВО, који год је добар оће да учини, а бак
сузи нећу Лг, и каже вама ће да се предамо, а Бугарима нећу Ло, нећу МО, роду
једно два више нећу У, ови опет што нећу сас нама Ос.
6. Негирани облици овог глагола у свим лицима презента, испред речце да

и садашњег времена, познају и сажете форме не и не.
а) ја не дидем Бд, не доставим Бд, ја не дучим више ВД, ја не да носим Вр,
не да грешим душу Ву, ја не да ви се мешам у кућу Ву, не ни да помисим Ву, и не
да кажем Др, не да сеем Ла, не да лажем Ли, ја не да гледам Ло, ја не да бием, ја
убијам Ло, поштуе, не да кажем П, ја не да ти кажем подај С, не да живим С, ја не
да живим целог века Ш, ми не да се удајемо Ву,
б) не да садим ништа Са, не да пијем ја Се; а, деда, не тичупам ја пасуљ Ск,
овога пута не да се извучеш В, што ти не да купиш ВД, откуд можеш да не
да радиш Др, не да веруеш Ло, ти не да имаш коњи никад Лу, ти не да видиш М, не
д идеш у задругу С.,

то не да с отире А, нико недат уведе А, не да пише Бд, попне да венча В, пла

чу што не да остане Вн, не да му носи паре Вр, не да се поврати то Ву, не да се жени
ДД, па не дизиђе ДД, куче не да је проју Кр, сна не да трпи Кр, не да буде добро Ку,
никад не да липче Ло, нед изиђе М., она не да ћути С, и там га превату и не да падне
Се, не да ради Се, не да продужи Су, па кој ниј се родио, тај не да умре Ш,
ми не да дочекамо Бд, онак не да се понизимо Ву, не да мећемо шећер Кр,
ми не да радимо Се;

не да ми побегнете Лг, не да гледате овим кућу, нећете оним да гледате кућу В,
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не да пушту Бд, бни не да причу ДД, не да чувау стоку ДД, не да чују Ко, и не
да ме примy ВО Лг, не да раду Ли, сад не да једу Ли, сведоци ту не да важу Ло, не
да једу Са, не да раду Се, не да слушају Ск.
Видимо да се дугосилазни акценат (не) шири и на она лица у којима је уоби
чајен дугоузлазни (нећу, нећемо, нећете).
7. У радном глаголском придеву срећу се три облика тео, ћео, ћао, од којих
је први обичнији:

a) тео А Ба Бд Вн ВОГл ГоДД Др ККо Ла Ли ЛоМ МОПР Pa Pд С Са Се
Ск СМ ТУШ, тела В Вн Вр Ву Го ККо Кр Ла ЛоМ МО Ос С Са Се Ск У Ш, те
ло Мx, тели Бд Вн Ла Лг Ли ЛоМО Мx Р Се СкТ У Ш, теле ВО С,
б) ћео Ли Лу, ћела Др У, ћеле Ос,

в) ја сам ћао В, ћао да упали целу кућу ДД, уопште није ћао да дирне Ли,
ћао дудари Ли, он је ћао Ло, ћао дутече Ло, ја сам ћао да му скинем Ло, није ћао
да чека МО, а ћао мал да пије МО, ал нијећао да узме МО, дал је ћао У, ћала она
ДД, шта сам ћала са да кажем Ос, ћала дају сипа млеко Ос, валда она ћала да га
напусти Ос, ја сам ћала да те завадим У, ћали смо В Гл МО Ос, и ћали да не поко
љу ДД, и после сељаци који су ћали да ни дођу Ло, само комунисти ћали да не
отеру на робију Ло, ћали да с оделимо У, биле ћале да не поделу Ло.
На основу грађе можемо закључити да се први облик јавља на целом терену,
а код друга два не уочава се компактан ареал. Примери под вархаичнији су и наста
ли су, вероватно, према облицима имперфекта xћаше (Ивић 1978:167 и 1994:294,
где је дат и ареал ових облика), који се на овом терену скоро повукао из употребе,

осим у С где смо забележили ћа да кажем. Облици ћео, ако се срећу на овим тере
нима, веома су ретки, а могу се тумачити контаминацијом ћао и тео или остатком
јекавске струје (Пецо — Милановић 1968:357). Паралелизам облика тео и ћао, при
чему је први обичнији и чешћи, присутан је у многим србијанским говорима: у
Левчу (Р. Симић 1972:458), у Биограчићима (Ивић 1978:167), у Рачи Крагујевачкој
(Р. М. Павловић 1982:44), у Ресави (Пецо — Милановић 1968:356-7)јавља се, као и
код нас, сасвим ретко и ћео, а у Трстенику (Јовић 1968: 133), поред тео, тела, ћео,
ћела, ћао, ћала, среће се и ктео, ктела.
ГЕРИЛОЗИ

5.0. У вези са прилозима треба истаћи њихову изузетну акценатску, фонет
ску и творбену шароликост. Овакво стање, по речима Слободана Реметића
(1985:378), условљено је метанастазичким струјањима и „самом природом при
лошких речи“, које услед непроменљивости нису подлегале парадигматским
уједначавањима, него су се уз постојеће облике укрштањем стварали и нови.
Већина прилога се употребљава с једном или неколико партикула (овдек,
овдека, овдекана, овденакана). Оне се углавном чувају код најстаријих информа
тора и није необично да се у истој реченици појави више различитих ликова (али

дни дбђу тунака и јаву се тунака у канцаларију и ту ддма се пресуди па тек дн
да да га примамо тунана Т, Света Танасијевић, 1902). Исто тако, прилози „пока
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зују често и деструкцију свога облика губећи поједине морфеме „ (Стевовић

1974—1975:88): овд, од, овам, там, онам, туд, свуд, одовуд, одуд, отуд, вамо,
вам, нам и трансформишући их: вод, нод, оноде и сл.
Прилоге ћемо класификовати према значењу и творбеним ликовима. Тако

ђе ћемо издвајати заменичке од незаменичких прилога.

Прилози за место
Заменички прилози за место
5.1. Ови прилози јављају се са заменичким елементима к- (где « kљđe/kbde,

камо, куда), -6- (овде, овамо, овуда), те (ту, тамо, туда) и -н- (онде, онамо, ону
да) и различитим карактеристичним морфемама за означавање: места -де (овде,
онде, где, негде, нигде), правца -амо (овамо, тамо, онамо, камо), правца потица
ња од- и -уда (одовуда, одотуда, отуда, одонуда, откуда), правца пролажења
-уда (овуда, туда, онуда, куда), полазне тачке кретања или простирања од- и -де и
-ле (одавде, одатле, оданде, одакле) и завршне тачке неког кретања или прости
рања до- и -де и -ле (довде, донде, дотле, докле). Ове заменичке прилоге Митар
Пешикан (1967:258-259) именује следећим терминима: убификативни или ме
сни, дирекциони или смеровни, ретродирекциони или обратносмеровни, просе

кутивни или „путни“, аблативни или исходишни и терминални или циљни.
Честе су следеће партикуле: -к (овдек), -ка (овдека), -кана (овдекана), -н
(овден), -на (овдена), -нак (овденак), -нака (овденака), -накана (овденакана) и сл.
5.2. Иако се јављају сва три облика упитних прилога за место (где : Камо :
куда), семантичка дистинкција међу њима је нарушена. О семантичком односу
ових прилога и њиховом упитном, неодређеном и односном значењу у штокав
ском наречју говори се у раду Где, камо, куда(а) (Лалевић 1934:19-25).
Прилогом где (у разним фонетским варијантама) првенствено се означава
место вршења неке радње или стање:

где живу А, а где си запослен ДД, десмо стали ВО, де су те паре Гл, деда га
бодеш Гл, демије она марамица Гл, да знам десте МП, да им) кажем де је С, дес
имала ладњак Ск, деси био, ти мали Т, дије Бд Гр ДД Др ККр Лг Мx СУ Ш, не
знам дије Гл, да тије то Го Р, а да је нана С, да е момак Са, да је она У, да сам МО,
да су Ку Лу МО, ја се вајкам да ћу да нoћим У, у Водњу да ли је ДД, а да да и за
твориш Лу, није имао да да се запосле Мx, да радиш ДД, да ми боље Мx, да мето
Са, да има Т, па да нађе У.
У следећим примерима прилог где је преузео значење адверба камо:

где сте отишли МП, дећеш Бд ДДЛоМП, дећемо Т, деко оће иде Гл, да ћу

д идем А Гл, да ћеш Др, да оћеш Кр, да ће Гр Мx, да ћемо Мx, да идеш сад Би, ја
немам да дидем А, дије нису водили није могло да с излечи Ло, да нисам ишла С.
У неколико примера забележено је значење пута или простора којим се реа

лизује радња: има отвор на тавану де се пењу на таван ВО, њиву нисам оставио де
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нисам кополамгуме Ло, де су некад попови оне литије носили и читали У: да је за
пијац, да с иде Мx, ди пролази У.
У следећим примерима изражава се чуђење у вези са нечим немогућим, не
природним, неочекиваним и у њима је прилог где синонимичан са откуд и ређе ка

ко и зар: де знам каки су! Кр, (Зашто нема кише) — де знам! М; да знам! А Бд ВОК
КоМПП Се Су Ш, па да знам шта значи! Ос, да знам шта је он тео! С, дија знам ди
ћу да бидем! Са, да знам како! Су, да је нама Го, да то ја смем! Бд, да смеш! Ск, да
ти да га купаш! Вр, (Да ли говориш са снахом?) — Ма да говорим! Лу;
да виду де то мож машина да коси Т, де то можда забрани, реко, оволику
воду! Т, де се, тетка, сети то!? У; да да носим штап Бд, да ми било доживота! С.
Прилог где јавља се и са г акцентом кад иза њега „не следе друге речи у са

ставу исте реченице“ (Ивић ... 1997:272): нема де А ВОТ, али и немамо де сад Т,
да ВВн Др Мx ОсУ, немам да ГлУ, немам да С, па немаш да да с окупаш Ос, а ди
да и затвориш кад немаш да Лу;
које ди Бд В ГлУ, био сам које ди Би, само и водали које да В, што иду које
да Гл, био по државама које да Гл, дозвољивао ми да идем које да Р, ове виранде
дрвене има које да (негде) У, и бегају који да Ш, било да С, па како да Мx РС.
Када је где у функцији везника, онда се јавља без акцента: де има Гл, бд деје
ДД, десето ради Др, там де спавала МП, тамо детреба да радимо Т, де су ноћива
ли Су; ди ће се мете камара А, дије полегла А, ди ми стоји А, ди кој кога закачи
Би, ди ми дали собу В, клет дистоји пиће, брашно Вн, ди чувамо Го, ди ми пилићи
Др, дити се нареди Др, ту дисам ја био К, ту дије школа МО, дије дом Ко, ди има
Ли Р, ди имамо идемо у гости, где нема... Pд, ди се сеје Лу, водио мене у болницу
ди сам аперисана М, ди бна оће С, ди су Власи У, шушка је оно дистоји коренУ.
5.3. Неизмењени облици где (ређе гди) обично се чувају у сложеним прило
зима са не- и ни-, а без иницијалног г- са формантом год:

негде А Ба Бд ВВОГо Гр Кр Лг Ли Лу МОМx Ос Pд С Са СкТУ, ту негде
Би, негде далеко В, негде се дешава па и жена везуе ВО, негде два, негде три, негде
једно Кр, он дао дете негде МО, негде сијео С, негде имало и земља Ск, али и не
гди У;

нигде А БиВД Вн ВОВу ДД Др Гл Гр ККо Кр Ку Ла Лг ЛоМ МОМxПРС

Са Ск Су ТУ, нисам ни ишо нигде ВО, нигде се није мешо ДД, нигде није излазила
Лг, нигде зора нема М, нисам припадо нигде МО, свуд идем, ал нигде нема бољи
Божић Мx, то нигде нема С, нигде девојка нема Су, нема нигде стакла Т, нема је
нигде У, не смеш нигде ни да седиш сам У,

али и нигди А М Ск У, немо дидеш нигди А, нигдин идем ја А, нисам ишо ја
нигди М.

де гдд Гл, де гдд пођеш Гл, ди гдд Бд Вн ДД КЛу, ди гдд видим како цвеће
лепо, ја доносим ВД, ди гдд пођеш Го, ди гдд је било страшно К, ди гдд отиднеш
Лу, ди гдд сам коракнула С, ди гдд су отишли.
Из наведених примера види се да је и овде присутно значење и места и циља.
5.4. Изворно значење прилога куд („којим правцем, којим путем“. Ивић...
1997:273) сачувано је у следећим примерима:
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кут ко зна туд и нек иде К, кућу да прођем Др, ку сте ви прошли К.
Куд може бити синоним и са камо или некамо: немаш куд Др, нек се он
склања куда може и како може В.
5.5. У нашим говорима прилогом камо не пита се за правац, већ „за оно чега
нема, а жели се, одн. сматра се да треба да буде“ (РСАНУ под камо 1.б.):

мали, камо ти књиге што сам ти рекла за школу да идеш да купиш Гл, камо
ти још Лг, а кам ти кум Вр, кам ти Збка, а Збка дије Го, кам ти деда Бора, дити је
Го, кам спроводник Лг, кам још Лг, кам ти одело што сам ти доносила М, кам,
Гино, леба С, кам таред што ја оста (а деца помрла) Гл, уп. и камте среће да сам ја
отишла Гл.

У вези с речи да „истиче се жаљење што се није десило оно што се жели: бо

ље би било, бар“ (РСАНУ под камо 4.б.): кам да сам ја погинула МП, а сад пију,
што реко онај, кам да има Р, кам да је имала довољно и проја Р, још кам да има и
прóја Го, уп. и у земљу жива не могу, кам кад би могла, ја би прва и заменила
(умрлу децу) Гл.
5.6. У селу Ш, где има насељеника из торлачке зоне, од старице рођене

1907. године забележили смо и овај прилог: да видиш каде се.
5.7. Прилог овде, који је члан низа где — овде — онде — ту, веома је фре
квентан и јавља се у више фонетских и творбених варијанти:

бвде А Бд Гл Ку МОМx, посејемо по њиви бвде бнде дулек Т, двде ВД Го
бвде веже Вн Гл, да будем бвде на служби ДД, сад и двде то друкшије праву
М,
Гр
Pд, а бвде, гле, диго се лад Са; овде Лу МО, причау овде преко телевизора Ос, не
знам двде, не знам онде Гр,
бвдекГо, бвдека У, бвдекана АМ; бвдена Ку, ова се удала бвдена У, овдена
ка АВ МОССе; овденакана МО, ма мајка се преудала двден у ова сокакТ, бвдена

А Вн Вр Мx Ос P Pд Т, имали смо девојке овдена М, не знам у друге цркве двдена
Мx, наћеш и там неку бабу дати прича каја овдена Мx; бвденак Др Кр, двденака
А ВН МП РС Ск,

бвди АВ Вн ВОГл МОТ, онди и овај бвди Вн, дошо је бвди ВО, бвди имамо

цркву МО, бвди ко жене Т, они се доселили и населили бвди Т, бвдиј радила Т, дв
да Гл, води Др,

овдА СуУ, бвду земњи Мл, бвду мојим крају А, бвду селу Ла;
вод Бд П, воду градину Др, а они били воду овај шанац П, ти да ме вод те
раш у ред Лг,
имамо млад виноград воде Вн, ево воде У, ово воде све је био купус Ви,
водек Вн, воденака Др,

бие буse oвoд Лг, овод се седне засталУ, да она остане да преноћи овод Лг,
ја овод сам дошла на пијац У; оводенака Др,
оде МК Мx, а ми смо оде били В, оде близу што е Ко, што је седео бде Се, а

не да му да дође бде Ло, кат сам дошла дое МК, бдена А Ку РТ,
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бд де је ДД, бд у Коларе Ко, мора да идјeм бд код лекара Кр, бд у граду Лг,
од у нашу Паланку Лг, бд код нас Т, а бд била једна прошевина У, од у кућу У, од
у ову торбу У, ова кућа бд Вн,
вође га примили Др.
Прилог овде може бити синоним и с овамо: ајде вод кући У, вод СМ, терај
од у Мораву У.

УШ од информаторке рођене 1912. године забележили смо прилог тука у
значењу „овде“.
5.8. Прилог онде чува се у систему, али са знатно нижом фреквенцијом:

бнде Бд Рд, пише онде Бд, дндé КОс, диде мало Т;
бндека А, бндена А, држи дућан, онај дућан што на среду ондегана М,
бнди и овај бвди Вн, бнди има једно кревече Гл,
ка седиш оноде У; има нод света У, нбд Ј.

У примеру увек сам се шетала биде по брду, забележеном у М., прилог онде
синонимичан је с адвербом онуда који има просекутивно значење.
5.9. Прилог пује стабилан члан система и јавља се без партикула или са њи
ма. И овде је присутна велика гласовна шароликост:

ту Вр ГоДД Др Ко ЛгМ МОМxПРУШ, ту га убију Би, то је ту ВО, и на
вео ме ту Го, ту смо били Го, па тумен срео један Го, туе и направио Гр, седели
смо ту кући Кр, ту там дол Лу, ту сева М., па су ту код мен близо Мx, ту смо ку
ћи Мx, ја ћу дем ту и ту П, није ту П, па се мете ту јело Т, метеш ту. Т, нема ту
шта У, и он ту падне У;
долазили па с остављали стоку тун Гр, заборавио господин пушку три У:
тун Рб, ту на А Бд Вр Ко Кр Ла Лг МОПР С Ск У, боравили код ментуна ДД,
имамо снају ту на с нама П, он је ома туна уклањо квар Р, напраимо ту на Ск, оста
вим њи два ту на У, ја дођем постуна У, и он падне ту на У, тај касапин ту на про
даје У; тунак останемо ВО, тунака В Вн ВО Др Лг ЛоМО Ос РС Са У, шта сад он
лупа пунака У, то стоји тунака У, деда Влајко се први населио тунака Т, ту нана
Ла, па тек онда да га примамо пунана Т, туне ВД М МxС, туне нема код нас ВД,
туне метемо лети шпорет М, становали су туне Мx, барјаци се ставу туне и стоју
Мx; тунена А Ла; туненака Гл С, пуна Вр Ву ДД Др Ко Ку Лг Ли МО ПСе Су Ш,

били туна две-три године ДД, само дође туна ДД, и нек остане пуна Ко, неговала
сам га постуна Ли, били смо нас око двадес ту на Ло, и он туна живи Ло, он туна
спава Ос С, пунака Ос, пуне Го КМ С, пуне е можда мето мал пекмеза Го, баш био
туне пре два сата М, тунак Ск, пунака ВОМП РД СкТ Ш, метем тунака Ск, ту
накана Ку Ш; ту нека С, пуненака С, сад ја да туј боравим Т.
Прилог ту се употребљава и место просекутивног туда: муваш се ту Лг,
ту пролази возило Т.
Ту се може јавити и у корелацији са прилогом тамо: ту и тамо К.
5.10. Прилог овамо први је члан семантичког низа (камо) — овамо — тамо
— онамо и јавља се у различитим гласовним варијантама:

овамо ВД ВО Др Ко Ла М МxП СуУ, овамо доле Су; овамо Гр,
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овам А. Бд Др Ла Лг Ли М РУШ, овам А Кр М МО;
овамдна ДД КС, овамонака Др МО;
вамо Ла МП Ос Су Т, вамо П.
Примарно значење прилога овамо најбоље се очитује:

а) уз императив, ајд овамо — ајд онамо Ли, бежи овамо П, дај говамо МО,
дођи овамо Ла; овам донеси У, овам, бато, у ред Лг, дођовам ВД, од овамВД:
б) уз глаголе кретања: па дођу овамо Мx, не можеш д идеш овамо У; слива

се овамонака у Дунав, а вамо се слива у Мораву Ос, и дођемо овами Р; а мен си
испратио овам на прстенУ, неће (да иду) пилићи овам Гл, и он иде там и овај дође
овам МО, сиђеш овам на друм Мх, отишо овам за Водањ У; ја вамо ко дрвене ка
пије да сиђем Гр, вамо се вратила П,
в) уз глаголе којима се означава место завршетка радње: једна седне овам
А, овам сам преместила Др, овам је постављено А, изнела вамо МП, па мeтeмо
вам у врелу мас В,
г) када се њима указује на место где се неко или нешта налази или где се ре
ализује нека радња. У следећим примерима овамо би се могло заменити са овде:

а ово овамо зове се петица ВО (Информатор редом показује и објашњава
делове косе), баш једним Ђулићу, овамо што му кућа скраја М.,
приметио сам велику неслогу овам ДД, овам у кућу Ос, овам у Петровац
Кр, а овам меће тулуске Мx, и овам чуле и бне Мx, треба и овам да радим Т, а
овам се умеси Т, овам нисам имала Т, а овам па су били Чупићи Кр, имамо колибу
овамо М, овам седео М., и овам играмо У,
прво био овај вамо Влајко Т,
а овамонака била једна баба У.
Овам се јавља у корелацији са онам и там:

и овам — онам Го Су, и овам и онам Лг, и они лево — десно, овам — онам Р,

овам – онамо Вр Ко, овам — онам А, ове вам оће нам Ск, овам — там Ла, Маџари
одлазе овам, а Миливој одлази там у њиве Лг, два кблца там и овам Кр, там два

— овам два Са, они чувау стоку там — овам Ск, врћу тампа врћу овам В, имала
сам там код очува, овам нисам имала Т, она вуче вам, оно вуче там Мx; там и
овамо Ку; ја сам се провела са мужом овамте онамте С.
5.11. И прилог тамо јавља се у више гласовних и творбених варијанти:
тамо Би ВД Вн Гр Ли Лу Мx СуУ;

тамбна Бд ДДК, тамбна ККр Ло С, тамона В, тамбнак С, тамбнака ДД
Др МО; тамонака В, тамонака В Ли Ск У; тамбнкана Ву; тамбкана С,
тали АБд БиВ ВД Вн Го Гр ДД Ко Кр Ла Ли Ло Лу М МОМП Мx РТУ Ш.
Основно значење прилога тамо јесте циљ кретања:

ал је он одамно тамо отишо Ос, водили ме тамо гор С, водим је тамо У:
и оде тамбна Ло, отишо мало у партијску школу тамбна Ло, и ја отидем

тамбна у кукуруз С, само смо избегли тамбнак Кр, отоше тамонака Ск,
там кад стигнеш Би, и са треба д идемо да се гледамо там Би, одвезоме
Миле там Лу, оно отидне чак там Мx, одведу они ментам Мx, ишли смо и там
и там и тако Мх, там смо отишли Мх, ја одем там Мх, там иде Т, да вода там
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иде Т, а он там је отишо У, он отеро там да чува У; баци га там Мх, там остави
дол Ос, ја вучи там Гр.
Међутим, прилогом тамо може се означити и место вршења неке радње и
тада је он семантички близак са адвербом онде:

тамо се коље В, и оне тамо играу ВО, седимо ми тамо унутра у тај лагер
Ку, момак ми тамо био мен близу Ли, и ондак она тамо кот куће (борави), а ја са
ма М, тамо гор МО, сачека и тамо у порту, не, овдена него тамо дије запис Мx,
тамо ми кућа до пруге близо била Са, и тамо с улие Т, тамо смо имали жито у
собу У;
имали смо овце тамона Ла; тамбна се удала ДД, тамонака поп очита на
гробље Лг, сама сам седела тамонака У,
и там жена маже А, ја била там Бд, ел и мој син там Гл, бни били там по
војски Го, там иза штала Гр, кат се пресвукују там попови Кр, там сам се крио
Ло, тражу там даље негде Лг, купио там гор Лу, то там скраја М, није имало
там МО, там је коло играло Мx, там је остао Ос, там сам била П, ако гувати
там Р, там ми сестра била С, там до границе Ск, колибу смо там направили Т,

и там га превату Се, имам двоја врата на кући, једна там, једна там, тамо поду
при, овамо зашипим У.
Адверб тамо комбинује се с прилозима ту, овамо и онамо:

ту и тамо ККр у значењу понегде, местимично, там и овамо Ку; па ти сед
неш там, ја овам Вн, тали смо обећали, а овам даје дам Ко; туцтам, туцонам ДД
5.12. Прилог онамо чува се у систему, али са знатно нижом фреквенцијом.
Може означавати правац кретања или место реализације неке радње. Обично се
јавља у комбинацији с овамо:

ајдонамо Ко Ли; онам Го Ли Су, онам ди они иду Лг, онам до пута ДД, онам
нону раскрсницу Т; онам А, овам онамо Вр Ко; и овам и онам Го Лг Су, и бни ле
во десно, овам онам Р, оће вам, оће нам Ск.
5. 13. Систем прилога с просекутивним значењем куда — овуда — туда —
онуда — свуда веома је нарушен. Из њега је нестао адвербонуда, а овуда је забеле
жен само једном у Др (овуд). Туда је забележен у неколико пунктова:

туде све мора д иду на гробље Се;
туд СМ, туд АЛи, а туд је ишла путањица Ли, тут сам видо Швабе, а туд
није била пуцњава Лг, пут се ишло Мx, и ја сам пут стадо оваца протериво Т.
У следећем примеру туд је синоним с отуд: од Белу Цркву, туд од Косово Су.
Најфреквентнији је прилог свуда:

свуда МПСе, идете свуда по свету Др, иде жена свуда М; свуде Ву М,
свуд Бд ВКр Ла Лг Ли Мx С Ш, ишла сам свуд Бд, свуд редом ВД Гл, ишла
свуд редом У, идемо свуд редом Гл, само сам ишла свуд редом Гр, иде свуд редом
Ла, свуд су ишле Ло, иду свуд МП, сву деду МП, свуд идем Мх, свуд меће С, свуд
смо ми овде питали Ло, тражили га свуд С, свуд радила Т, ди треба, ће да те вози
мо свуд У, зашипим врата свуд редом У.
Овим прилогом се може означити и место реализације неке радње:
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има то свуда на селима П, свуда је то било Ск, то је са тако свуде Ву, тако ти
је свуде М, ка и свуде Су; свудер бетон сад има Ву, свугде је лепо М.
и свуд по соби ВД, свуд редом се чуе само свирка Ву, а шума свуд около Гл,
свуд унаоколо шума Кр, и свуд је равно Го, свуд је лепо Кр, све доле наше свуд Гр,
свуд је облачно Кр, свуд ведро Ли, а Луњевац опкољен опште свуд около окољен
Лу, лепо је свуд МО, свуд има МО, кад свуд било пропас Мx, то је свуд било Ск,
како суд Ш.
5.14. Заменички прилози се јављају и у комбинацији с предлогом од:

a) одакле си ти В Кр, а одакле сте ви Т;
б) одавде Кр Ку Лг ЛуУ, сад неће одавде донде неће дизиђе Вр, одавде гор
се иде Ло, де је, бре, сребро одавде Т, нису одавде терали никога Ш, одавде СеУ,
да то склониш одавде Вр, па пођем одавде ујутру рано до Крсне Мале пешке на
воз Ос, ја пођем одавда донда па се заптијем Ос,
мож бити има километар одовде докле сам ја из оног краја У,
в) одатле узнемо В, код изиђе одатле Лу, ондак они нису тели њу да дира
ју одатле Мx, кат се пође одатле Мx; беж одатле Ку Ск,
г) да понесем воду оданде бвде Гл, узели ми кокошку оданде Са; оданде У;
д) бацамо вилом донекле, однекле иде рогуљом А.
5.15. С предлогом од забележена је и ова серија прилога откуд — одовуд —
одотуд — одонуд:
a) У нашој грађи није се нашао ниједан пример у којем би прилог откуд

означавао правац. Њиме се указује на извор за реализацију неке радње или на чу
ђење због нечег што се сматра немогућим:

па немаш откуда Др, ми немамо откуд да платимо Ла, и има откуд Ву Лг,
па каже откуд су деца — па отуд (што се излази ноћу) Кр, уп. и нема да врће од ни
куд Вн, дпкуд знам ја Рд, откуд знам ја Ко, откуп сам ја знао ДД
У наведеним примерима прилог откуд је синоним с одакле.
Према одовуд — одотуд — одонуд забележили смо и облик одокуд у једном

примеру из Т. пет њи се доселило одотуд са Косова, оддкуд. Овим прилогом ин
форматор нам сугерише да не зна тачно место одакле су досељеници дошли.

б) Прилогом одовуд означава се правац или страна с које се реализује нека
радња.

оддвуд Ск, додаје одовуд В, бно одовуд од Румуније иде једна звезда ДД,
метем одовуд камен и одовуд камен Ко, а ови иду оддвуд Лг, овај оддвуд иде Р, од
двуд ћу да почнем Се, бџак се ложи оддвуд Ск, оддвут из Мораве Ла; довуд ло
жите Мx, ддовуд и(з) Сремске Митровице С, чунак вратиш одовуд Су, а служавка

служи одовуд У; одовуд Ло, одовуд смо се одвезли некако ВО, а Немац још није
почо да погурава одовуд Лг.
Ови прилози се јављају у корелацији један с другим:

посе метемо једну обгу одовуд, једну оддтут Ба, три одовуд, три оддтут
Ли; на једну страну оддвуд, на другу одднуд Ск.
Овај прилог се може јавити и у сажетом облику одуд (Поповић 1968:209).

ддуд Др, она држи сваки случај да не би греда ганула и држи везу отуд и
ддуд сучелице држи чврстину А, одуд је дошао од бунара С.
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в) И прилогом одотуд означава се правац из ког се реализује нека радња.

оддтуда Кр, одотуда из њиве ВО, одотуд У, и кренемо се оддтуд ВО, и он
дође оддтуд и он опет да је вози ДД, па долазили оддтуд ДД, и тек одједанпут
оддтуд пут иде овако Ло, удари транспортодотуд даље Ло, он иде из њива одо
туд, од њиве Ск, пет њи се доселило оддтуд са Косоват, наиђе наш трактор одд
туд У, ови што били избегли туна, ови одотуд Кр, оддтут ВД ДД Ли МК МП
Са, пијемо оддтут Кр, он пребего оддтут, Маџари иду оддтут, а ови иду одо
вуд Лг, оддтут изливадице Ло, и онај оддтут мирним кораком иде Р, кат су мо
рали оддтут да бегау Рд.
Овај прилог се јавља и у следећим фонетским варијантама:
дтуд Гл Др Ли Лу С, дпуд бегају Вн, дпуд довео Гл, дгтуд из Баната К,
дтуд иду три лимузине Лг, и ми терамо дпуд овце Лу, отуд дође М., дпуд иде
мачка П, бацаду дпуд С, дпуд из Водња Се, а мој муж дпуд изишо Т, дгтуд смо
дошли У;

дтут Др С, датут забран В, ти дтут, а одовуд други Ву, дпут удари Ко,
иде дпут Лг, ја почнем дпут Pд, па кат се врте дпут С, иде дпут и запева Т.
И овај се прилог јавља у комбинацији с другим:

ал отуд одовуд, некако људи навикаше и бни ме дадоше Вр, држи везу
дтуд и ддуд А.

г) Прилози с формантом -н- веома су ретки и ја како идем одднуд Ло, оно
жене одднуд и(3) Шумадију Ш.
Израз одовуд — одонут у примеру и они оддвут одонут и пишу мене цело
купно имање (Ло) синониман је са тамо — вамо, хоће — неће.
5. 16. И предлог до учествује у градњи прилога:

а) докле Гр Са ТУ, докле му је њива Лг, па ка ти поче да пева до станице до
кле се скинула Ла, оградимо докле је моје, докле је њено Мx, докле могло гор Т.
мож бити има километар одовде докле сам ја из оног краја У; доклен гдд Лу:
б) донекле У, бацамо вилом донекле, однекле иде рогуљом А, наши се бори
ли донекла Ло,

в) одавде довде Лг, и они дођоше довде Ло, а виси му кана бвде, брада довде
С, довде Ла; уско па кратко довда Ос, обуче кошуљу посе повртога довденака С,
г) само дотле Гр Лг,
д) донде Лг, одавде донде неће дизиђе Вр, донде имао воз Ск, дошо донде Т;
ја пођем одавда донда па се заптијем Ос.
Остали прилози за место
5.17. Антонимски пар прилога горе — доле јавља се у више гласовних вари
јанти:

горе МП С СуУ, горе на плафону Ск, горе завучу Су, за онај лифт горе У;
горе Ву, има ту шибица гдре Би, ту негде, види гдре Би, а шиљци су гдре напрет
Кр,
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горенака В Др МО СУ, ја сам била горенака па поседбшли бвде МО, горе
нака има С, ту мете и залепи горенака У,
гор А Бд ВВОВр ДД Кy Лг Лу МОТУ, виш оно гор Бд, само се поломи гор

до влата мало Би, а ја слушам гор Вн, а гор је клас ВО, сам отесо грађу гор за кров
Ву, ту гор, ома повише дома Го, гор у центру ДД, гор повише пумпе Мx, после ти
је корен и гор клас Гр, тамо гор Др Лу, па закитишту гор Кр, угодио ону грабуљу
гор Кр, гора гор Ло, неки гор Лу, само му откинута она дршка гор Мx, кокошке ми

носу гор на таван Р, код бша сам гор пекла С, дије Бог — гор Са, онај гор како се
зове Се, суши се месо гор Ск, гор код нас Су, иматам угођено, гор високо У;
гор У, нама је кућа била гор на брду Вл,
доле А ВО МОСу, шта остане доле по земљи Би, он се слепи доле Су, и ако
се она даска оплужитам доле У, доле Др МxУ, доле био Сарабрац Го, имамо доле
тамо Мx, дрво доле Ск, затвори се доле У, и оно капље доле У,
тамо доле Го, да му удари ову цокулу доле М.
доленака Др, а доленака једну викендицу разбили У,
дбл А Ба Бд ГоДД Кр Ку МК МОМxП С Су ТУ, дбл ди пада А, наложимо
ватру дбл Ба, до села дбл Бд, мало дбл ниже Гл, што ј остало дол Гр, дбл су жиле
ДД, нешто дблтутњи Ло, там дол по воћу МО, имамо там дол Мx, дочекали дблу
Дојни крај С, а дбл је било земља Ск, дбл ложимо ватру Су, па вечерамо тако дол
Т. почели даље да копају мало дбл ниже У, остане оно батурика дол Мx, дол Мx,
затвори се долУ.
Прилози горе — доле у истој реченици, поред идентичних облика, могу се и
разликовати на акценатском и гласовном плану:

он боравио гор, а она дбл Вн, има дол сутурен и гор опет спрат ВО, пободе
ду долу зем и гордачице Гл, ми ово закачимо гор, ово дбл Ло, дблужи, а на среди
широки, а гор и опет ужи Т;
и гдре и доле Др, мора да га оплевиш доле, а гбрда га ошишаш ВО, слабо му
иде рана доле, него се враћа гор МО, све сам тако дбле, гор ми не да у вис Гр, уп. и
она иде гор и ка стигне до горе Вр.
5.18. Наведени прилози могу се јавити и с предлозима од и одоз, при чему
се у овом другом, ради разбијања сугласничке групе, развио секундарни вокал о
(одозго, одоздо) или изгубило д (озго, оздо уп. и одол & од+ дол).

a) одгор покријемо Су;
одозгоре А, ставу сто одозгоре Кр, ја метем једно ћебе одозгоре Ла, и кора
одозгоре Рд, вериге које су висиле одозгоре повише ватре Гр,

одозгор АЛу СеT, не зују одозгор Др, а одозгор душема К, станемо одозгор
н ону бразду Ли, па претиснем одозгор даском Мx;
одозго Го К, па посе вршњик одозго Го, напред отвор, а одозго круг К, једва
сам дошла одозго Лу;

озгоре У МП Ш, и онај круг озгоре С, и то метеш озгоре Ск, оволки уши
оклепиле озгоре Су, с онај вршњик поклопиш озгоре У, озгоренака С,
озгор ВОЛа МП СуУ, а таван се олепи оздол и озгор Вн, е, па један је озгор
ВО, озгор жар Гл, и ставу озгор неки чаршав Кр, мету се два снопа уздуж па посе
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два преко и један озгор Ли, онана плекаракат се згрува озгор Ло, и зато онај озгор

и не да леба Се, вашке само плову озгор Ск, озгор метемо кожу Су, па се претисне
озгор и оно капље доле У,
озгбА ВВДСеУ, озго метем камен В, да се крши озго МО, и метем озго теп

сију Мх, озго да помажем РД, да озго га затворим Се, претиснем камен озго Се, па
да легнеш озго У, и узмеш озго воду У, озго А, онај казан мете озгд и ложи оздо А;
б) на коња веже одбл Ло, бдо Ку;
одоздола долазила вода Т, носу одоздоле Го, ја једно ћебе метем доздоле,
једно одозгоре и јорган одозго посе Ла;
одоздбл А Др У, па ето, метете одоздблтуглу јел циглу Мx, одоздбл мето
кртину, а озгор мето све сланину С, одоздо Др К, иду одоздо Бд, одоздо Т, мету
одоздо сандук један на те ствари Го, одоздо је душема С,
извадим она сир оздоле Ск,
то му ставу оздбл Кр, ложу оздол Су; ја имам оздо као зграду А, наишли оздo
Ба, то вуче оздбБи, метемо оздб крпаре У, и ложи оздд А, и ја гледам оздб МО.
5. 19. Наспрам прилога напред стоје натраг, остраг, назад (ређе), позади,
o(д)зади:

a) напред В Ву Др Ос Р СУ, они сели напред Бд, сваки точак мањи напред,
већи озади Вн, ту су и Турци потукли тако опасно да нису могли ни стопу напред
него назад Ло, једна напред, једна позади Су, води сестра напрет Т, ми девојке
играмо напред па само грми Бд,
б) и бна опет да је врати натраг ДД, и врати ме натраг Ко, и ја се вратим на
траг РУ, да врне Швабу натраг Т, да је врне натраг Лу, и врнем се натраг С,
мораш д идеш натраг у Београду Су, да не носим натраг У:
в) па нека кицеља остраг, а нека напред Ву, Милован иде остраг Лг, краљ
Александар остраг сас лимузином Лг,
г) назад Др Ло, и врћем се назад Лг,
д) позади А Ко Су Р, а позади има две овако искосичене А, ја седим позади
Бд, и ја седo позади Бд, свеће носи позади Ко, позади једну кицељу, напре једну

Ос, кецеља једна позади, једна напрет С, позади је ишо П, и то везач други везуe
позади за нама Ск,

ђ) прича ми да су гледали испозади Мx;
e) на дрљачу закачимо брану о трње одзади, дрљача напред Р, овај балон
метула одзади, ону ракију напред, сир вако У, озади Вн, а озади ђенерали Ло, оза
ди А. Ло, теме озади Ли.
5.20. Антонимским паром унутра — напоље (ређе напољу) означава се и
правац и место реализације неке радње:

а) уђем ја унутра У, уђе он унутра М, уиђе он унутра Р, уђемо унутра Вн,

уишо унутра Се, и уилазило унутра Ву, па га увукоше унутра Ло, и он оде уну
тра Ло, ставу пепо унутра С, позове унутра Се, и онда један баца унутра Ск, гу
жевина споља, а влат унутра да не кисне Су:

мора д изиђем напоље Мх, нисам ја смелад изиђем напоље Са, а она изађе
напоље ВО, да изађе напоље ДД, ти изиђи овам напоље Лг, ајд изиђи напоље У,
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ако нећеш (да слушаш) напоље Ск, кат смо пошли напоље Лг, изјури ме напоље
Ло, изнесе се напоље Гл, напоље сам легла У,

али и: ми као деца изађемо напољу и палимо ВО,
б) оформи се зрно унутра Гр, па нема ништа унутра ДД, е, то је унутра ба
рут МК, жито унутра МО, па унутра она дрвена пета, потпетица Мx, (шипка
сумпора) и она сагорева унутра Се, шта има сад унутра да се ради Т, па то је све
урезано унутра нека слова и крс А, и унутра окречено, стављени прозори, а спо
ља даске А, има и по неки црвић унутра У,
напоље свуд ведро, на нашу кућу облачно Вн, спавала напоље на бетон ДД
свирачи свирау, играу напоље Ло, а ов све стоји напоље Мx, једни свирачи свира
ли напоље народу Ос, направи се трап напоље П, пољска вуруна напоље Р, поп
опева прво њега напоље прет кућу, мртваца Се, и ујутру да му трљаш обућу, они
наглавци, напоље на праг Ск, ми ложимо напоље ту вуруну У;
али и метемо један бакрач велики, округо на ватру, не у кући, него напољу
има вериге па се то обеси С, како је напољу. Ш.
в) Прилог споља, у нашим примерима, јавља се у комбинацији с унутра.
Напомињемо да у веома богатој грађи нисмо забележили ниједан пример с адвер
бом изнутра.

жито унутра, а слама споља А, гужевина споља, а влат унутра да не кисне
Су, и унутра окречено, стављени прозори, а споља даске А; уп. и: кат сам ја наи
шла спољи С.

г) Прилог ван потврђен је само једним примером из Су: изиђе ван.
5.2.1. Прилог кући означава и правац и место:

а) бежи кући М, идемо кући Т, и отиднемо кући Мx, и дошо кући Кр, дошао
кући Т, и ето, после сам дошла кући Мx, он је рањен и дошли кући Го, и врћемо се
кући Т, и доведе кући Би;
б) ја сам била кући сâма Гл, а ја сама кући М, да тражи ту блузу ко тим кући у

Микајловац ДД, дије, кући ДД, имаш дању да радиш кући тамо на својим посло
вима, а увече да дођеш да преноћишу затвору ДД дал је кући био Кр, ја сам седео
кући М, тако кући седим Су, а вако седиш стално кући Ос, ако остане кући, он са
чека онога који дође исцркве Мx, дономи брашно, па нисам била кући С, он није
кући Са, шта раите кући Т.
У овим примерима прилог кући одговара падежним конструкцијама за ме
сто код + Г (код куће) и у #Л (у кући).
Прилог кући у овој функцији познају многи говори: Левча (Р. Симић
1972:289, 466), Трстеника (Јовић 1968:98), Крагујевачке Лепенице (Вукићевић

1995:155). Биограчића (1978:170), Батовца (били смо кући,ја сас два детета ту ку
ћи, мој материјал), Баната (Ивић ... 1997:279).

Уместо пред + И (прет кућом) јавља се конструкција пред # кући: прет ку
ћи Бд, имала липа једна прет кући Гл, оставио ту прет кући С.
Поремећен однос правца и места могао је утицати и на замену падежних об
лика уз предлог пред. Облик кући у горе наведеним примерима има функцију
прилога и по пореклује стари локатив без предлога (Маројевић 1981:237-241).
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5.22. Прилози близу и далеко јављају се у различитим варијантама:

a) близо АВ ВН Гл ГоДр Кр ЛоМК Мx Ос С Са Ск, била близо до друма А,
близо тако стоји код мен Вн, ту близо, одма до села ВО, близокот шуме Вр, кад је
близо Ву, а имање нам све тако у (о)колина близо, кот колибе Го, ту близо Гр, ни
су близо Др, то је близо Кр, па, зал, каже, близо нашег рова Ло, они прозори до зе
мље близо Ло, његова кућа и моја близо Ло, близо је Мх, ту је близо код нас Ос,
удо је ту близо С, а ту смо били близо, нема три куће од нас Ск, блтзд митам Кр,
близу Ба Бд ВВД Вр Гл ДД Ко Кр Ли МОС Ш, ту смо били близу Ба, овде
ми близу Бд, па им близу гробље Бд, а бвде ти све близу имање В, ту смо близу ВД,
па учили су који су били близу школе Гр, ту је близу Ос, ту смо близу У; па блтзу
ни С.

Прилог близу у следећим примерима значи скоро, готово, безмало (РСАНУ

значење под 3.); близу осамдесет година ВД, близу двадесет километара ДД
б) далеко В Го Гр Кр П РС Се СуУ Ш, не даш ми далеко па не даш ми ни
близу С, није далеко њива Са, далеко је Се, ја сам далеко У, није далеко одавде У
далеко Ба Вр Гл ГоДр КЛи Мx Ск, далеко МО; долеко Бд Вн Ву Кр РСе Су, није
долеко Са; долеко Лу, долеко је Селевац Лу.
в) Од ових прилога забележени су и компаративи:

ближе У, дије негде било ближе уз друм, успут А, ближе Шалинца Ли,
ближе друму РД, не испраћам ја теб одавде даље. Ти немаш, реко, ближе код ме
не никако до онога дана У, почели даље да копају мало дол ниже У.
5.2.3. Прилог около јавља се и са предлозима од, на и у
исплетеш венац дколо, око каце Ск,
наоколо А Ш;

он је тако мало био као забетониран однаоколо А, док није био овај насип
однаоколо постављен Ли, све се игра коло однаоколо, и коло однаоколо игра М.
свуд унаоколо шума Кр.
У неким од наведених примера преплиће се и начинско значење.

5.24. Прилошки изрази на сред, преко сред, у среди могу означавати место,
правац а и начин:

две мотике са стране, једну на сред Су, на сред широко Су, лонци с они ду

пићи, доле узак лонац, на сред широко, гор опет узак Су;
везао је преко сред Р;
а краљ Ђорђе у среди Лг.
5.25. Забележено је још неколико прилога за место:
преко А Др Лг ЛуУ;

скраја С, (кућа коју су опљачкали) то там скраја М.
десно шума, а лево река Ло.
5.26. Прилози узбрдо и низбрдо значе „навише“ и „наниже“.

узбрдо Ко, кад идеш узбрдо Бд, почеше да бегаду узбрдо У,
низбрдо Ко У, па бежим низбрдо доле МП, има пут низбрдо за село Се.
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5.2.7. Непосредније одређивање места постиже се прилогом одма:

ту близо, дома до села ВО, ту ддма Рд, дма испод брда Кр.
Прилози за време
Заменички прилози за време

5.28. Ови прилози јављају се са заменичким елементима к- (кад, када, каде,

докле), c- (сад, сада, саде, сега), те (тад, тада, тај), -н- (онда, донде) и каракте
pистичним завршетком -ад или -ле (докле) и ретко-ега (сега) и -ај (тај). У овом

низу не јавља се елемнат-в-(уп. месно овде, овамо, овуда и сл.), већ се. И ови при
лози се употребљавају са разним предлозима и речцама (досад, засад, опсад,
отад; некад, никад, када, некада, никада, сада, тада, каде, саде, садан, ондан,
садена, саденака, ондак, ондаке).
Систем прилога за време кад — сад — тад — онда угрожен је „везивањем
члана сад за конкретно, актуелно значење, а тад и онда за анафорско, припове
дачко“ те немамо ону узајамност коју показују прилози за место овде — ту — он
де (Пешикан 1967:259). Услед овога дошло је до потискивања адверба тад и ње
говог замењивања анафорско-приповедачким чланом онда (уп. нпр. и стање у
централној Шумадији (Реметић 1985:382). У неким говорима, као нпр. у Банату
(Ивић ... 1997: 265) прилог тад је испао из система.
5.29. Кад под акцентом има прилошко значење, а без њега везничко. Јавља
се у различитим фонетским ликовима:

кад је бомбардован Бд, кад је било Би, кад заигра Вн, кад избацимо ВО, кад
ми кажу Го, а кад је слaно Го, кад и биде онај дан кад би они јели Р, кад иде за
мном један и трасУ, кад ми дође У; ја кат сам видо Бд, кат смо отишли Вн, а кат
се делило Вн, кат кое рођен Гр, кат сам ја некат сејала М, кат цвета Р, кат су
видли Рд ка дођемо овде Ло, ка сам се удала Мx, ка су ме оперисали Мx, ка сам
отишла Мx;

када сам ја отишла Вн, не можда подигне капију када капија затворена
МО, па то каде иструли Ос, и каде се ту населили, колко кој заузо, толико то ње
гово Р.

У прилошком изразу како кад увек се јавља наведен редослед речи:

неки пут лепо, неки пут лоше, како кад У, па како кат, неки пут јаје обарим,
неки пут млеко, сира Ко.
У кострукцији имати/немати кад не јавља се форма са генитивним настав
ком -е имати /немати каде према имати/немати времена (Ивић ... 1997:266):

кад има кад да се свађамо, ми се свађамо, кад нема, на њиву Вн, кад је све

так, кад иму људи кад Ли, па гледамо кад имамо кад Ос, ако имаш кат Лг;
нема кад баба да с угађа Бд, немам ка дајем Вр, немам кад очистим кућу
Лa, ja немам кад идем Се.
Кад(а) се јавља и са речцама не- и ни
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некада Ба Бд Се, а како је некада било Бд, некада ме попцуе Гр, некада су
биле поточаре Ли;

некад ВД Гл ГоМ МxПСе, то је некад бивало вашар Гл, некад носила, некад
нисам ништа, некад купимо Го, некад има, некад нема, некад јели смо проју Го, не
кад мој чоек ние дао М., па, викали су некад Мх, изгубим некад Мx, некад је то би
ло, некад старе бабе биле Мx, сејали смо некад лан П, кат сам ја некат сејала М.
С прилогом некад синониман је прилошки израз неки пут, в. т. 544.
никада Ла МП, и никада нисам тео Лг,

никад АБд ВВО Ву ДД Др Ко Ку Ло Лу М МОМП Мx Pд С ТУ, и он никад
не дати каже добар дан А, нисам никад пила Бд, никад ми ништа није бранио В, ал
ја не идем никад ВО, никад није могло на један ручак Гр, ја не болуем никад ДДja
то нисам волела никад да крстим Мx, ја нисам никад мењала Мx, никад не изгубим
Мx, никад се с ником нисам посвађала С, никад нисам тео да лажем Т, газда никад
није се одвојио обашка даје, него на врастала У, нисам могла никад даје научим У,
и никат се не врати С, никат ме није ударио Т, ника се неће дочека Ву.
Од кад изведен је придев кадашњи: море, ћути, та роба кујзна кадашња је ДД.
5.30. Сад се јавља у више различитих ликова (сада, саде, садан, садена, са
денака).

сад АВД. Вр Гл Го Гр Др МК МОМx Ос Се Ш, садак оћеш А, ај сад причај
Би, сад је пос, ка и сад Ву, сад немам појма Гл, сад је друкше Го, а сад мало друк
ше Ли, сад неко зове сасвим друкше Гр, нема то сад Мx, а сад нема Др Мх П, сад
јок, сат кат сунце залази тат се купу, тад иду на игранку М., сад иду са оца МК,
крпим (крај с крајем) и сад једнако С, сад имам још можда толико Са, нема сад
поштовање Се, сад имам У, сад ови неђ да раду Ш, на сан сат сам је снио ВО, та
ман сат сам там пресвраћала Кр, сат се то не сече Мх, није то ка сат Са, ко сат
Ск, а саде, сат се спава рано Су;
са ћу ВО, са ћу да причам Ку, са ћу да му ложим ватру там Мх, са ћу ти по
кажем У, са ћемо ми то да искаљамо М, а са то нема Мx, са се мотиком сече М., и
њу са школуем У, е, са, ако ви интересује Т;
сада МО Се СкТ, само што сада, јели, нико не меће сламу Го, исто ко и са
да Го, и сада изишло ово ДД, и сада има Ли, имам га (вршњик) и сада Мx;
саде ВО Ла М Се Су Ш, ајдемо саде напрет ВО, а носим, саде, са ћу да ба
(црнину)
ВО, а саде, јок, саде неки нов кукуруз М, па саде да ми се смеје на
цим
род М, а саде други дан већ раду Ускрса Се, саде неће син мајку и оца да гледа Се,
ка и саде Су, не знам ни дије саде Ш, може куј како оће саде Ш;
садан је госпоцка војска Ли; садена Го Ла МК, саденака Ло.
Једино смо у Ш, селу сазнатним бројем торлачких досељеника, забележи
ли и пример сега нема с експираторним акцентом.
Заменички елеменат -c/c- имају и следећи прилози: јутрос, вечерас, ноћас,
синоћ (в. т. 5.35).
5.3.1. Прилог тад нема много варијанти (тад, тат, тада, тај):

тад ВВО Мx Ск, тад можда се изиђе у село Би, ми смо тад клали В, то се
врло тад ВО, тад је било Гр, кад је био турски рат, тад је народ много изгинуо
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ДД, кат сунце залази тат се купу, тад иду на игранку М., и тад први пут окусиш
кат се пречестиш Мx, тад се веселу акчије Ос, е, тат сам постила Се, и ту је пат
свратио Су, тат су Турци ту копали неки бунар У;
тада А, тек су тај излазили (сатови) Ос.
5.3.2. Прилог онда је фреквентнији од тад и јавља се у више варијанти (он
дак, ондаке, ондан, онак, она, он):

днда АВДВО Гл Го Гр КЛо Лу МПП ССк Су ТУ, онда се то снује ВД, то
днда много народ долазио, сад мало мање ВО, што ти је било днда то ти је и сат
код мен ДД, па днда запаримо Мx, днда се згусне Мx, днда сам морала Ск, дидату
сам дошла Су, па тек днда да га примамо тунана Т, днда смо ми звали Швабе Т,
како се почело и живело днда Т;

дндак. А ВВДВн ВО Вy Го Гр ДД Др ККо Кр Ку Ла Лг Ли Лу ММК МОМx
Ос ПРд С Са Се Су ТУШ, тако дндак било Бд, па дндак метеш бвди, па бвди Вн,
а дндак мораш Го, то едндак било Го, дндак је било Кр, и јдндак нису могли д из
вршујуриш Ло, ти сипаш воду па дидак мешаш Мx, дндак се извали и дндак оста
не џомба Се, дидак је било друкше Ск, па дидакто дотераш кући Т, две године он
дак била војска У, дндаке ВОТ, дндан Р; днак А Ву МО;
па вунене и биле дна МО, он ниј имало детелине Т.
5.33. Наведени заменички облици прилога могу се јавити и с предлозима:

а) докле У, докле ћу да живим М., стоју за време доклета порта биде Мx, до
кле не дозволе Мx, волела ме све докле чоек ниј ми умро Т, напасем овце докле је
ладовина Т, нека живи докле живи Са. Наведени облици без акцента су у функци
ји везника док.

докле гдд Лу, докле гдд не дође права његова девојка Ск, докле гдд не за
спим У; докле гдт траје ја једем ВО, доклен гдд није предана Лу:
до гдд може да се праси, до гдд она њом добри праци В, избеглица ми бора
вила до гдд се није завршило ДД

У овим примерима у ствари имамо везник док чији се финални сугласник,
након једначења по звучности, сажео с иницијалним г.

б) од синоћ до сада Вр, до сада Гр, ја то до сад нисам видла ДД за сад нема
Ко; от сат па до Прображења Мx;
в) отат после ми смо косили после и другима Т, ал за тад Мx;
г) и ја до днда нисам видо колица Р, али донде је било све дрвено, дрвен
плуг орач, посе дрвен плуг прашач Т.
Остали прилози за време
5.34. Систем прилога за одређивање времена према смењивању дана садр
жи следеће елементе: данас — јуче — ономад — сутра — пркосутра. Из система

су испали прилози прекјуче и накјуче, а адверб ономад значи „пре неки дан“. На
ведени облици се јављају с различитим акценатским ликовима и партикулама:

а) данас Лу ССа СкТ, данас — сутра Лг, обд) данас до сутра Ку Мx, да, цве
ће и данас гајим Мx, данас овца печена, а јучер заклана за два дана за кување Р,
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данас јесмо, сутра нисмо У, па и јуче и данас МО, данас А Вн Ву ГоДр ММП Мx
ПТ, данас и ноћас дежураш ти, сутраја А, то се сећам и данас Го, и данас му био
милиционер Ко, и данас он то воли С, и данас ете иде с кокошкама Са, ако не по

јемо данас Т.
Овај прилог је веома чести с партикулом-ке: а шта је данаске Лг, данаске А
Вн Вр Ву Го ДД Ку Ла Ли Мx Pд Се.

Интензивирање трајања неке радње до тренутка у којем се о њој говори по
стиже се следећим формама: и дан дани, и дан дањи, и данас дани, и данас дањи, и
дан данас, и данас дан(ана):

и дан дана Ба; и дан дани Вр Ву МК, тако су не васпитали и тако су не обу
кивали од краја и мен остало то материно и ја и дан дани Мx;
и дан дањи ме жао МО; и данас дањи МО, и данас дањи А;

и данас дани ме боли Ли, хеклам и данас дани Се, и данас дани литије нема
Се; и данас дани она пева Гл, и даназ дани У;

и данас дан Бд, рада сам и данас данана МО,
и дан данас се мучим ВОТ, и дан данаске Ш.
Може се и именица дан редуплицирати и тада та конструкција значи „ни

(једног) дана“ нисам у болницу лежала ни дан дан У.
Олици дани и дањи су стари присвојни придеви одређеног вида од donbnb, и

densis (РЈАЗУ уп. под dani и dani).
б) Прилог јуче јавља се и с партикулом -p:

јуче ВВр Гл Кр Ла Ли МП Ку, од јуче до данас ја заборавим Гл, долазио јуче
Ла, једва сам јуче дотерала она колица Лу, јуче сам цео дан прао вуну и ономат Р.,
ја сам јуче там била У; јуче сам брала купиње Кр, јуче ел довече ел сутра Ос,
јучер Вр Ву Др Лг Ло Р Ш, као исто да јучер је било Лг, пантим као да је ју
чер било Лг, он је, каже, јучер ту дотеран Ло.
в) Ономад је изведено од ономњдњне и у почетку је значило „у оном дану“
на који се мислило, а касније „пре неки дан“. Овај прилог је најчешће синоним с

„прекјуче“ (централна Шумадија: (о)номад, (о)номад, номаде (на), номадека, ну
мад, нумаде, Реметић 1985:382; Левач: ономад, Р. Симић 1972:464, Врака: оно
мадне/ономадна, Д. Петровић (В) 1973:212), Загарач: ономадне, Ћупић 1997:297;
Банат: одономад Ивић... 1997:267), а може и да означава одређен период „пре
петнаест дана“ и „пре три месеца“. Полуглас у слабом положају је испао, у јаком
се вокализовао, а - не је отпало јер је схватано као покретна партикула (Белић
1998:82). Следи наша грађа:

ономад Гл ДД Ос, и сат сам правила ономад баш ВД, па ономад дао годину
Ву, и са дошла ономад кући ДД, сад ономад увече било ДД, от ономад до јутроске
ДД, ономад је узбрала Ко, каже ономад Ла, ономад сам била код Мх, ја сам оно
лад то причала Рд, ономад су били мали, а гле колики су сад У, чоек ономад умро
У; ономад Ла Су, и унука ми била па ономад је одвели ВД, сарањен ономад у сре
ду С, ономад га саранили Су; ономат сам ишла кот ћерке Лу, јуче сам цео дан
прао вуну и ономат Р, ово што било ономат Вн, ја сам је видо онома МО,
ономадне дошо Вн, ономатке Гр,
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номад АС, номад је долазила А, каже номад Бора Го, тако нема га номад у
недељу да дође С, ете номад прође Сa.
г) Прилог сутра може се јавити без именице дан или с њом:

сутра АЛу Мx Ос ПУ, да сутра дођеш ти код мене у канцеларију Т.
сутра дан Бд В Вн Гл Го Гр Др ККо Ку Лг Ло Лу Мx С СуУ Ш, будне, неко
прави прошевину и навече, па сутра дан свадба, па прекосутра апчије — то су
већ три дана, свадба Мx, сутрадан ВО Вр Ли Р, сутре дан Т.
У прилогу сутра (дан) чува се стари генитив именице оutrolјоutro, a у су

тре (дан) Лсг. (оutré /јоutré) укрштен са сјутра. Именицом дан појачава се вре
менско значење (уп. код Скока, ЕРХСЈ под јутро).

д) прекосутра АЛу Мx Т, можда буде сутра, и до мрака и прекосутра, то
нико не зна (када ће да умре) Лу; прекосутра Др.
5.35. Именицама које означавају делове дана (јутро, вечер), ноћ, дан) и не
кадашњом демонстративном заменицом sв у постпозитивној (јутрос, вечерас,

ноћас) и си у иницијалној (синоћ) позицији или падежним наставцима ју (дању,
ноћу), -и (ноћи) или -ом (ноћом) творе се прилози за одређивање времена реализа
ције неке радње. Неки од њих могу се јавити с различитим акцентом (вечера, но

ћас: вечерас, ноћас, ноћас) или с партикулом-ке (јутроске, ноћаске, синочке):
а) јутрос Вр Гр ММО Ос, терао је и јутрос опет да гради колачи М, јуртос
се дигла Ск, до јутроске ДД
б) вечерас Са, вечерас Ку, оће да дође Драга да је вери вечерас Ко,

в) ноћас Лу МО, а морад идеш ноћас да жњеш МО, кадлегнем ноћас Су, ти
ћеш, тетка, да ноћишту код нас ноћас У; ноћас А МК Р, ако ће ноћас да иде, ми
ћемо данас да праимо Р: ноћас сутра ту су Немци С, ноћаске В Вн,
г) синоћ Вн Вр Лу М МО Ос Се, од синоћ до сада ми немамо светло, струју
Вр, синоћ сам једва дошла Др, синоћ сам слушо Лу, правила и колаче синоћ М, ja
синоћ сам то препрала Ос, ја сам синоћ спремила вечеру Се; и ја синоћке дођем У,
д) дању В Го Рд Ш, око десет сати дању меси се чесница, проја ВО, да сам ја
била дању ДД, па да је било дању ДД, имаш дању да радиш кући тамо на својим
пословима, а увече да дођеш да преноћиш у затвору ДД, дође дању МО, ја дању
нећу да ручам Ос, дошли су дању Са, стојали дању, а ноћу ишли Су, пола године
сам запевала и дању и ноћу Го, и дању и ноћу то се радило Го, и дању и ноћу К, ни
сам имао сана ни дању ни ноћу Ло, идемо на игранку дању, а не ноћу Се, кога ви
дим ноћу, него дању се момак гледа и девојка се гледа Се, и ноћу и дању се ложи
У, штрика и ноћу и дању У;
ђ) ноћу В КЛу МОСк, та печеница се пече ноћу ВО, па ноћу се врши Ву, чу

ва се ноћу Гл, до дванајс ноћу Гл, и сат спавам поћу Го, дигнеш се ноћу ДД, ноћу
дођу партизани Др, отидну ноћу Кр, ископамо рупу ноћу Лг, а ја на колиби, ноћу
уватим једну бвцу Ло, дођу ноћу МО, у понедељак увече, ноћу заврши се свадба
Ос, ноћу да с иде за воду не сме П, у дванајс сати ноћу се закукало и до ујтру умр

ло П, није се ишло ноћу РД, и ноћу се сетим С, само иде ноћу Са, па опет тако ноћу
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радиш Ск, он дође ноћу Су, кад било тако ноћу у глуво добо Т, него помрчина но
ћу У;

е) да види да л ноћи дође да пије и да је ту шећер Бд, у дванајс сати ноћи д
изиђеш Вр, ставио ти (гипс) у петак ноћи, у понедељак ујутру ти скинули Гр, ву
кови арлаучу ноћи П, тако вечи се заложи ватра Вл, четири сатају три Ра, а обаве
зно јутри ја морам д устанем у четири Ра;
ж) ноћом, кад легнемо ми, да окади кућу П.
У централној Шумадији (Реметић 1985:383) срећу се углавном исте форме.

У Банату (Ивић ... 1997:267-8) изостају оне на -и, а честе су на -ом. У Качеру (Д.
Петровић 1999:393) се, пак, доследно јављају прилози на -и: јутри, вечи, дањи,

ноћи, али и јесени, пролећи. У Драгачеву (Ђукановић 1995:161) се стиче утисак
да су чешћи облици на -и (дањи, ноћи) у односу на оне с-ом (дањом, ноћом).
з) Рано јутро означено је турцизмом сабајле: сабајле СР, сабајле дође кући

Вн, дигне ме сабајле Вр, у виноград трчим сабајле Ко, и она ми то скува сабајле
М., прво идемо ујутру рано, сабајле У; ујутру сабајле Бд.
5.36. Везивањем предлога за именице које означавају делове дана добијамо
прилоге (ујутру, ујтру, изјутра, увече, навече, ) или прилошке изразе (у јутру,
пред зору, пред вече, на дан, преко дан, преко ноћ(и), пос(л)е подне):

а) ујутру А Бд В Др Ли МОМxПСеУШ, ујутру на Божић А, ујутру на Бо
жић Ос, не мисиш да ће ујутру да умре Бд, устанем ујутру ВД, па кад биде други
дан, ујутру се игра до један сат Вн, само попијем ујутру кафу ВО, ујутру нађује

липцала у шталу Ву, ујутру унесу џак сламе Гл, ставио ти гипс у петак ноћи, у по
недељак ујутру ти скинули Гр, ујутру све отворим Кр, ујутру смо отишли Ли,
бна је ујутру однела Ло, изиђемо ујутру на чис ваздух М, то ујутру дам унуку
МК, нисам ја смела ујутру да спавам Мx, иду пос ујутру Ос, ујутру ајд иду Р, и
он дође ујутру С, млада мора дустане прва ујутру Ск, ујутру опет долазу Су, он
не ујутру диже Т, ујтру МПУ, пошли су на посојтpу рано Ко, у дванаје сати но
ћу се закукало и до ујтру умрло П,
они се крећеду вечерас, а ми ујутру Ку, и јон ујутру јавио командиру Ло,
кад ујутру погледамо брдо, то се само жуту Ло, и ту смо биваковали ујутру Ло,
донеси ни, каже, у јутру Ло, и кад били у јутру, ја сам утицо с бцом Ло,
i3јутра А МОСу, изјутра отидемо Би, изјутра га спреми Гл, изјутра пече
ду печенице Кр, изјутра морамо рано да устанемо Руд.
Именица јутро уз предлог у јавља се у Лсг, а не у Асг., а уз из у Гсг.
б) У грађи је уз именицу зора забележен само предлог пред/прид:

пред зору У, кад је било пред зору В, и пред зору га одно други Са; прид зору П,
в) дођи пред вече Се;
увече В КЛи Лу МxУШ, до пет сати увече Ву, кад увече вечерамо Го, и ува
ту га ома увечете га убију ДД, имаш дању да радиш кући тамо на својим послови
ма, а увече да дођеш да преноћиш у затвору ДД, у понедељак увече Ос, и ту вече
рамо увече Ос, кад биде увече У, моји сутра увече долазу да те капаришу У, и уве
че зашипила У; увечер Ш,
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будне, неко прави прошевину и навече, па сутра дан свадба, па прекосутра
апчије — то су већ три дана, свадба Мx.
Асг. именице вечерњ (без -р) може се употребити у функцији прилога за
време увече: ја дошла у недељу увече, а свекар ми умро у понедељак вече С, нала
жемо, везујемо, вече пос купимо у крстине Мл, и вече се скупи народа Мл.
г) на дан Ли, преко дан Р; преко дана У,
д) и посе преко ноћ кад је било, они се разбегли П, преко ноћ П, преко ноћи
Гл, преко ноћи С.
Уз предлог преко видимо да се јавља и Асг. (преко дан, преко ноћ), али и
Гст. (преко дана, преко ноћи).

ђ) после подне Го Ло, посе подне Мx; до два сата пос подне Ло, посе подне
ВД МО; у подне спремимо Ос.
5.37. Именице које означавају годишња доба када се употребе у Лсг. (лети,
зили), са старом демонстративном заменицом сњ (пролетос, летос, јесенас, зимус)
или с неким предлогом (на пролећ, на лето, на јесен; пред јесен, прет пролећ, пре
ко лета; у пролећ, у јесен), имају функцију прилога или прилошких израза:

а) лети А ВО Лу Ос СУ, појимо стоку лети у ливада А, то само лети кад
буде лети В, сад лети кад накупимо, ми то претачемо (сир) Го, да готвимо лети
Гр, и беше зима (хладно) баш тако лети ДД, има куј превози чамцом, а кад буде
лети, онда газимо Т, радимо и лети и зими Вр Ос Ш; уп. и
то летима се једе (подвечерка) ка дугачак дан Су;
зими А В ДД Лу Ос Са У, зими је био много већи снек Гр, зими да, а лети не
треба (ставити сир крај шпорета) Кр, а зими славимо зимску славу Са, и зими иле
ти Го Ш.

Облик зими може се јавити и уз предлог за остаљамо за зими Го, сукнено
одело за зими било топло Ли.
Наведене синтагме могу се тумачити на више начина.

Прво, реч је о губљењу разлике између падежа правца (за + Асг. зиму) и ме
ста (за + Лсг. зими), што је у овим говорима уобичајена појава.
Друго, у наведеним синтагмама као да је испуштена глаголска именица по
сле које долази темпорална локализација: за коришћење зими, за ношење зими.

Треће, синтагма за зими састављена је из предлога и прилога, уп. прет кући
(5,21).

б) пролетос ДД Ку; сат пролетос купили ова један фергусон нови Гр,
летос ВД ДД
јесенас Гл, јесенас В, ја сам јесенаске видела ДД,

зимуске Ос СуШ, то су зимуске и били там по Морави Ос, зимуске сам ле
жала целу зиму Су; зимуске јак мраз био Се;
в) на пролећ купи В Вн, а на пролећ расте Су; на лето ми ће да с оделимо
Вр, па кад буде на есен Р;
ка дошло прет пролећ Ло, пред јесен Др, преко лета Гр,

у пролећB Вр Ву Кр Ли МК МО, кад буде у пролећ B, он је умро у пролећ В.,
у пролећ правили кућу В, посе смо лани купили у пролећ граорска кола Гр, у про

Морфолошке особине говора источне Шумадије

287

лећ реже се К, кад је било после у пролећ Ло, кад буде у пролећP, ја сам отишла
зими, а у пролећ сунце греје и ми чистимо двориште Ск, у пролет подрљачим Р:
у есен Кр МК, ујесен ВВр Кр Ку МК Рд, он је умро ујесен В, ујесен кад буде
В, кад буде ујесен Вн, ја сам дошла ујесен Гл, пореже ујесен ДД, отишли ујесен, а
дошли у пролећ ДД, у јесен бере се Су.
5.38. Прилозима (лани, полани /оломилане и веома ретко лане) и прилошким
изразима (до године) изражава се сукцесија година:

лани Бд Гр Ла С, долани сам ја ишла код моје ћерке А, посе смо лани купи

ли у пролећ граорска кола Гр, ове су кравелани отелили три Слани Вн ГоДД Ли
Ос P Су, долани сам чувала праце бвде Го, по мал видим ка кроз маглу и то одла
ни Го, лани дао те му други посеко Ли, па ми лани пропао виноград Ос, цело лето
лани копали Су; а ја сам то лана видла у ово време ДД, па како лаић беше ДД од
лане У;

рођене помрле све и лани, полани помрле Го, па како лани беше полани па
де, паде па накризан, накризан па велики да се чудиш и крстиш ДД, Олдмлане
см;

па сад узме колач други газда па до године слави други газда и тако А.
5.39. Прилозима (увек, навек, довек(а), једнако, стално) и прилошким изра
зима (свеједнако, свако недељно, свако месечно) обележава се континуитет неке
paДЊС ИЛИ СТања:

a) увек ВОКо Лг Мx Ск У, увек сам био најбољи у пољопривреди ВО, тако
да сам ја била у некој беди увек Гл, увек се то ишло пешке Го, увек је долазио Гр,
исто ка и увек Кр, увек било, увек лопови имали, увек М, она је увек избегавала
Мх, ја сам увек метала по осамнајс Ос, ми смо увек бранили С. увек сам био на пр
вом месту Ск, и тако смо то имали увек за децу Су, ја сам увек био у канцеларију
T, увек је то причо У,
ова Кристина навек има рану паприку Са, па то ми ђубре не треба у кућу на
век ДД, сад је скренута за навек РД;
на Косову довек рат, а ете и данас виш довек рат Бд, не можемо довек да жи
вимо Са, довек смо имали гројзе, довек смо имали крушке Го, за славу довек кољу
Го, довек смо ракију имали лепу Го, он (празник) је био двајс деветог јуна довек
Лг; ова Кристина доек има рану паприку Са; има довека, знаш, у жито довека има
кукољ, а тако и ото, лопови увек има М,
б) и једнако моли једног Немца да нас пушти К, ја једнако учем за тобом ка
те видим Лг, мори, ицепаше се звона, једнако умиру, умиру М, једнако Ћирило
цима, цима, цима звона М., па ћу једнако да ви правим колаче саме М, а ја једнако
живим М. једнако риба М, ма, држи краву, врда једнако Ос, ја окачила водир оја
буку и једнако стоји С, него ћу д идем и тако да га једнако заговарам С, живиш
једнако да месараниш Са; албна кука једнако МО, ал не мож нијенако и да се ле
жи Го, тијенако причаш за ту свекрву, јенако, јенако, а сат сије, каже, одјурила
кући Мx;
у води свенако (све једнако) Др, све еднако радиш Ли;
в) а вако седиш стално кући Ос, посе то причала стално Ск,
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г) Плеонастичка употреба облика свако уз прилоге недељно и месечно веро
ватно је настала аналогијом према синтагмама сваке недеље и сваког месеца или
најпре према прилогу свакодневно:

свако недељно свака жена има своју карличицу С, свако недељно мора да

пере сирење њено С, свакомесечно се коти она Се, по колико кила меса смо дава
ли свакомесечно У, јел ја идем на очно често свакомесечно Ос. О пореклу приме
ра типа сваки један, свака једна видети код Ивића . . . 1997:96.
5.40. Издвајање једног сегмента времена у којем се реализује нека радња

постиже се прилозима изведеним од броја један, падежног наставка -оме или
форманата пут / ред. Када су ови облици употребљени с предлозима, обично
означавају начин вршења радње (в. т. 5,53. a):

једноме долази марица Т; уп. и леб па мекан, па једном био Рд,
еданпут мен брат долази Лг, па ка смо ишли једанпут да жњемо ђутуру у
Крњево Т, едаред се обучем Вн.
5.41. Блиска временска релација исказана је прилозима оfД)ма, омо, скоро,
скори(м), доскоро, доскора, брз(o):

а) дома ВО Мx, и ддма почело ту се ради Т, дма Мx Ос РУ, дма ту стиже
Би, дма се заратило В, ја га дма подлијем Вн, дма некако умро како сам ја дошла
Го, ја сам дма казала ДД, ал нисмо зајено дма би било друкше Кр, дма после рата
Ос, да л сад омата дан да л други дан сви седам изгинули Ос, и дма крену Рд, дма
он дотрчи да једе зоб У, ја дма идем кући У, ома воду молери У; пресвучем седмо
П, дм ће ти кажем напамет Т;

б) није баш скоро долазила Мx, умро сат скоро један Т, старије смо пошто
вали што није се поштово старији скоро У; виђо сам скори у њином кући Бд, до

скоро А, ту су доскоро Вр, јела сам доскоро коре Го, то доскора код нас трајало А;
в) убије па брз седне на праг Ос, бреску ће брз да беру, он увати па прскају
да не трули Се.
5.42. Различитим фонетским варијантама прилога одавно (одамно, дално,
давно) изражава се велика временска удаљеност:

одавно ГлУ, нисам ишла одавно Са; па умро одавно он Го, одамно бни ту

по Смедереву врчку ДД, то је одамно било Су, сви су ти стари помрли одамно У.
то је одамно Мx; то дамно било Ос, давно је то било ВД.
5.43. Редослед вршења неке радње означава се прилозима (нај) прво(м), пре,
пос(л)(е), пос(л)(а), напослетку, Потем:

а) прво од мене да почнем Ву, он прво тамо учио за то, а после њу преварио
и ето млада дошла Ву, прво се радило мотиком Го:
првом жени дај С, првом десет па поседвајс дуката С, првом комат за на ку
ћу, па после најстаријим Т,

првом и првом се ореже да расти она лоза Т, па ето, првом првом посејемо
кромпир, па посејемо лука Т;
најпрвом оснуеш на коље, па се навије, па се после уведе првом у нити па у
брдо Т,
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б) пре Ли Су Ш, пре постили Вр, а пре нису се делили, него седели у зајед
ако почне пре Кр, није ка пре М, то пре није имало Мх, имало пре, а сега
Вр,
ницу
нема вампири Ш.
в) Прилог после најчешће се јавља и има велик број фонетских варијанти
(после, посла, посе. Поса, пос, послек. Послен, посленака, посели):

после Др Мx СуУ, а после дошли уполак Ло, па му после не ваљам ја М., по
сле иде онако без воде Мx, после сам купила велики џак Са, имао после Ивка, па
Ивко имао посе Мику Т. е, после шта ће да буде У:
па онда послек се дотерава вршалица Гр, послен Вн Др Ку Ш, и послен кат
смо отишли Вн, па послен ту Лу; умро ми чоек, па посленака умро ми девер У, e,
после шта ће да буде, посленака, после имала она девера У; посем Ву МО Ш:
посла ка дошо Вн, и она поса остане Ви, ја ти поса развијам питу У;
пдс Вн Гр Ла Ли МОРд С СуУ, пос иде А, и седимо посвечерамо Вн, пос се
то растурило Ву, пос ову кад је правио Гл, и пос оно само пени, пени Го, пос овла
даше и Руси и Немци Гр, посто заоремо ДД, пос отидне Ла, пос сам ја знао Лг, па
пдс узнеш прашак М, то деца пос купу Мx, пос узо неку из Луњевца П, кат пос
убише тога мога брата С, па дотеру пос овам на конак Ск, пос сам се удала Су, ме
ћеш овако посу но млеко Т, то ми она поспричала У; поз буду МК, поз гледа МК,
ај поз демо Рд, поз добије дар Се, та баба поз дошла У.
г) Боже Господе, сваким помогни па и мом деци напослетку Ла;
д) и дам потем коље Ш.
5.44. С временским значењем остали су још следећи прилози: опет/нано
во/поново, неки пут = „некад“ и „понекад“, још, већ, раније/рањије, доцни
је/доцњије, касније/кашњије:

а) дпет ЛГ МxУ, дпет уватио с с неком А, ја дпет идем туд А, дпет очита
Мx, и дпет лепо Мx, дпет сејемо Мx, радимо дпет и тако Мx, да дпет радим Т, а

испаднем и јопет неваљана М., и јопејсањо сам је ВО, дпе тако Го, и дпе живим
сила МО, и то дпе био вампир Т. баетена МО,
б) неки се врћу наново А, треба се наново покрие Вр, врћем наново на гоми
правили наново Кр, удару наново Ло, посе наново идеш па све наново Ос,
Вр,
лу
наново сеемо Ш; оженио се поново Би,

в) „некад“: све сам се надала да ћу ја неки пут да проживим В, неки пут гра
гибаницу
Вн, да л ћу и ја неки пут да купим коња Го, па то неки пут се ткале
димо
канице што се опасују ДД, и ти Руси, бни, каже, била царевина то неки пут, Руси
ја ДД, не можемо сат ки што смо неки пут Кр, то је неки пут имале те бабе Ку, то
је било неки пут раније Ку, то неки пут је, каже се прале ноге Ку, били су неки
пут Ли, нада се до пензије неки пут ако можда добије М, како је то било неки пут
кад је партизани били, кад је ово МП, неки пут мој чоек носио гуњ и панталбне,
са то нема Ос, само сам чула да неки пут имали вампири Ос, можда сам ја био не
ки пут с њега Р, и голуби неки пут смо имали Рд, то е неки пут моа мати још пра
вила (сириште) РД, јеси ишла ти неки пут Ск, а Скадарлијом није било неки пут
светлење, него помрчина ноћу У, неки пут изведе, неки пут нема Ш.
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Наведена конструкција није забележена у свим пунктовима, али по фре
квенцији не заостаје за прилогом некад (в. т. 5,29).

У следећем примеру имамо плуралску конструкцију, уп. више пути (Ивић
... 1997:170): реко, па јеси ти, реко, био, пријатељу, женско неки пути У.
„понекад, понеки пут“: ја и неки пут појурим, неки пут оће да играу се Ба,
мало неки пут украде Бд, ту неки пут изнесемо шпорет да не би га у собу мећали
В, мал сам неки пут пала Гл, па како кат, неки пут јаје обарим, неки пут млеко,

сира Ко, изведе неки пут све Ла, пре времена обријау га неки пут, неки пут и кад
умре обрија се и ошиша се, али већином пре времена се обрија Лг, буде и то неки
пут Ли, па неки пут пуна (црква), а неки пут нема М, а печем неки пут и у шпо
рет (прасе) Ос, неки пут ме било и жао Ос, а јем и свињско неки пут Са, неки пут
ја то напраим овако у тепсију испечем (кромпир) Са, неки пут лепо, неки пут ло
ше, како кад У; седим понеки пут Ш;
г) је лjди добро учим школу В, оном жито зелено јдин Вн, ен још можда
служу Гр, још ниј се свануло Ло,
д) јес, ете сад виш како ми сад већ отишло, чекајте мало Мх, он се већ спpe
мио Ск, а ја, ја сам и пре тога пиштој метуо већ био у рукав чим он дошао тамо Т,
он је био завршио већ за судију Т, примило веће М.,
ђ) ранie B Гл МК, раније А Вн ВО Др Гл Го Гр Ку Ла Ло Лу МП Мx P Pд С
Ск СуУ, иди раније Го, раније МО, рањиe BBД Др МК Са, рањије А Бд БиВ Вн
ВОВу Гр ДД ККр Лг Ли МxПР Рд ССе Су ТУ, него се жито онда жњело много
рањије Би, што рањије Би, они то рањије Го, то је рањије било Кр, ако дође рањије
вода Ли, дође бициклом рањије М., има рањије Ос, тако је било рањије Ск, рањије
Бд МО, било слободњије време рањије Бд; израние ВД:
е) доцние Ба, не знам за доцније Лг, доцњtie B, ако оћеш да чекаш мало доц
њије Ли;
ж) касније Вр РДСе; најкасније Мx; касњијеУ, има касњије Ос, кашњије ССк.
Прилози за количину
Заменички прилози за количину

5.45. У оквиру заменичких прилога за количину јављају се облици с фор
мантом -к- (колико/колко, неколико/неколко), -6- (оволико/oвoлко), те (толи
ко/толко), -н- (онолико/онолко). Када вокал и није под акцентом, он се губи. При
мери са синкопом нису ретки. Забележене су и деминутивне форме ових прилога
(оволицко, оволицно, оволичко, толицко, толцко, толичка). Следе примери:

а) колико А ВОГл ДД Др Ли Лу М Мx С Са Ск У, колико ти треба Лу, коли
ко кошта ово У, коликоја разумем У, колико је Бд Кр, колико ти донесе, то ти је и
ајде Мx, колико Бд МО, колко А Бд БиВ Вн ВОВр Гр Др Ко Ку Ли Лу ММК МО
Mх П РСе Ск СуУ Ш, колко имаш тамо у ливади коли А, колко смо ми жњели А,
колко оћеш Би, колко можете В, колко сам пут видла Вн, колко кошта ВО, колко

ари Др, колко могу МО, колко има П, ел знамо колко ложимо Су, има колко оћеш
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ВО, имам колко имам Мx, колко пути МО, колко пут нађе нека жена змију ко де
тета Ск, колко год МП.

Овај прилог често се јавља у комбинацији са толико: колико има чланова у

кући, толико парчета се направи ВО, колико жара, толико пара Кр Ли, колико ти
је написано, толико живиш М, колико могу, толико помогнем П, колико зами
сим, толико то израдим Т, колико варнице, толико пара, толико среће и здравља
У; лекови колко телечу, толко те трују Вн, колко варнице, толко здравља, весе
ља Гл, колко жара, толко пара Се Су, колко је мого, он је толко и дао У, па сат
колко члана, толко комата ломимо Ш;

неколико њиВ ДД Мx Pд У, неколико пута У; неколко ВОВр Кр Ку Ла Ло
МКОс Pд СуУ, неколко пута КоМО, неколко пута сам пала Ко, неколко пути В,
неколко пут Кр Лг Рд, пре неколко дана Ку, двадесет и неколко година Ла, некол
ко села МО, има њи неколко Ос,
б) оволико Кр МУ, оволико кошуља Ву, није било оволико ни веша Кр, ово
лико нешто високо М, оволико широка М. оволико велико У: волико вису Ос, ал
волико У, а он осече кобасице, богами, волико дугачко и једном и другом У,
в) толико ВОГо Гр ДД Ли М Мx Са Су ТУ, толико ето коштало Ву, толи
ко високо остане ДД, нисам ја толико никад се лечила М, то је толико лупило
Мx, а то толико раздалеко Ск, толико су били паметни У; толко Вн ВО МК Рд

СуУ Ш, у мој мозаг толко излази, а сад у ваш како излази, ја не знам Гр.
Овај прилог се комбинује с колико / колко (в. пода), али уп. и: Љубо, колко
ти измерили бикови толико и толико Вр, на толико и толико Ло,
г) па те задужу месо, онолико колико не можда се да Лг, а он посе пати но
ликб МО.

д) Деминутивни облици ових прилога граде се следећим суфикцима:

-цко: оволицко, ма, толицко да сам упропастила А;
-цно: од оволицно копам Кр,
-чка: ја само толичка плац, немам ништа Ло,
-чко: сад нема оволичко Вн.
Остали прилози за количину
5.46. У семантичком пољу „много“ јављају се следеће лексеме: много /
млого, ваздан, пуно, доста:

а) много У, то онда много народ долазио, сад мало мање ВО, то е било много
добро Ву, ал били су чисти, били су много добри У,

млдго В, емлого је било, а малоје остало (кад човек остари) ВО, млдго боље
нег бде Ко, и то не ваља млдго да судара (инјекције) М, млдго је било лепо Мх, ја
сам млдго волела на пијац да идјем Ос, ја сам млдго била болешљива Са, то је би
ло млого боље Се, млдго раду Су, ја сам га млдго лепо слушала Т.

Прилог млого може се наћи и уз именицу насталу од придева (муж ми био
млдго тврдица, умешан М) или од глагола чији се начин реализације може одре

дити прилогом добро (напоље свирали (свадба) јел бн (њен муж.) је био млдго
(добар) играч Ос).
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б) посејо ваздан којешта ВОР, имало дрвета: клење, ваздан друго, јасење
ВО, а имам једну снају дебелу ваздан У;
в) достаје сам да пусте Гр, сила сам живела и доста је више Го, имамо ја
буку дост Су;
г) они раде пуно Мx, пуно пути В.
5.47. Интензификаторску функцију имају прилози компаративног порекла
(већином, већма, више(на), повише, боље = "више“), суперлативи (највише, нај
боље, прековише), адверби изведени од придева (велико, врло, јако, грдно, начи
сто, Коџа тур.„велик, голем“. Шкаљић 1979:411), адверби изведени од предлога

(скроз), адверби изведени од заменица (сасвим), именице (сила, чудо, стра) и
прилошки израз (преко мере).

a) већином А, онда се већином држали волови Би, већином оџаци и зову Би,
сад већином пилићи товни ВД, није брдовито, већином имало рамницу село Кр,
да, сад је већином тако, а раније је другачије било Кр, ја (једем) већином јело ова
ко суво М, па зове се код нас оцо, већином, то је старо било — оцо Мx, то су баште
биле, сат су већином воћњаци У, већином сам ја то налазила III,
б) „више“: ми смо већма правили бућкавци В, сат парадаје не расађујем не
го већма га сејемо на оџаци В, музика да биде, већма Цигани Ву, сад већма се оре
плуговима Кр, већма тако то куповно Кр, већма старији иду Кр, Пожаревац, Сме
дерево, то ни е најближе, а већма Смедерево Ос, ал већма дају сад паре Ос, са то
(пилићи) већма гајимо Ос, и црна и већма је била и црвена боја Ос,
в) више пути Бд, више пут МПШ, ја више пут је браним Ла, ако платиш више,
више (звона) бију, ако платиш мање, мање бију М, алjа сам само то једном и пресу
ствовала, више нисам Мx, достаје више Го; уп. испартикулом није вишена МО.
мећу повише сирење, маси слатко Ш, имали смо краве и то повише МК, кој
има мало, он коси ко другог, кој има повише, он кући напраи камару Ш;
г) „више“: мени боље готово било него сад Бд, боље волео Мл, ја боље воле

ла сам онб негданашње Бд, а мене волео свекар боље нег ћерку Вн, свака мајка
боље воли, валда, она него деца дајом оду Гл, ми смо се некад радовали боље Бо
жићу нег животу Лу, она је волела боље да помаже ту тако нешто Ос, и бна некако
боље волела мен Т. Примери нам показују да се прилог боље углавном јавља с
ГЛаГОЛОМ волети.

д) тако најбоље се, што каже, пресвајамо ако то моје свекрве рођаци Гр,
предемо, препредамо, плете неки, кој шта оће, ал углавном преду најбоље Ш: нај
више ми стављали Мx; млада ће да седи и прековише У;
ђ) „веома“: и он је тамо ко велико школован човек ВО, он је велико тврд чo
eк ВО,

е) сеемо врло мало Кр, нема, врло мало буде у цркву Мx;
ж) ми имамо јако велике кошеве А, и били смо јако здрави Би, оне су све
тлеле јако добро Мx;

з)грдно си се мучила Ко, грдно смо се мучили М., и како сам га грдно него
вала М., и он ми казо да сам грдно грешна МО, грдно ми мати била добра Са.
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Исто значење постиже се и синтагмом грдан + именица: грдан народ П,

имам и у авлију грдна трава Рд, грдну стоку имали Вр, он има грдну стоку Се,
грдну сам земљу имала! (имам један ектар, мало) Ос, уп. и: имало жито млого
Ск, и лудо „веома“ велико У,
и) пио је здрао, безмилице Ос,
ј) то ја знам напамет д испричам, само има кона Ло,

к) колко има он година — сила Гр, он има сила година Ба Гр ДД Лу, ја сам
имала сила деца ВД, сила деца Го, сила народа МО, волела сам да имам сила све
Вн, сила сам живела и достаје више Го, имало сила Го, имали смо сила оваца Го,

не да ми сила ни да седим, не да ми сила ни да стојим Го, немам ја ни сила, али то е
велики посо (о винограду) Гр, било њи сила ДД, има сила местади се певало (кад
се опију на даћи) Лг, ту иматичадија сила Лу, пропало и изгубили сила ту Лу, не
цибај сила, ће се искида ка она М, то треба сила ватре да се прави МК, и опет жп
вим сила МО, Вера прави сила сира С, неки ако има, фарба сила (јаја) Са, имала
сам дукати сила ја Ск, кад имамо сила раденици Су, имала сам сила пилежТ,
л) ту је изгинуло Срба чудо ДД
љ) а имам та бубрег болесан, а ова пропао, стра пропао, јадан М.,
м) Жика е преко мере љут Го,
н) да то урадим кућа да пропадне начисто Лу;
њ) у леву страну скpб се шлогиро А, ел скроз бешећера Кр, неспособан чо
век уопште, тај мој шурак, ма скроз неспособан Лг, ово дете невино скроз Мx,
ткани опанци скроз П,
о) сасвим друкше Лу, кад је сасим велика соба, онда се меће А.
5.48. У семантичком пољу „мало, јављају се ови прилози: мал(о), малке,
ПОМал0, лечка, Пола:

а) мало соли А, ал зато је мало сејано жито ВО, мало се згрeемо Вр, мало
дол ниже Гл, мало плаче, кобајаги за оца М, мало вина Мх, ово је мало друкше
Мx, ка задоцнимо мало С, а је ли ће да ми даш мало ове шљиве да скувам мал
слатка Се, играмо мало Су, мало га водим за руку, оно мало трчи, кука У, има не
што мало воћњака, има мало и винограда У., чекајте мало У.
Примери са апокопом су чешћи: мал Бд ВОВр ГоМО Су, мал млада, мал
младожења А, и све му било мал Бд, ја се помери мал В, он волео мал више да по
пије ВД, да се ја разладим малВО, волим мали да причам Вр, да му причаш мал
Гл, (где сте се упознали) малу колу, мал имало наодаџија Го, који су мал били бо
гаћији људи Гр, мал нешто переш, мал чистиш Кр, малтам даље Кр, да се изљу
бимо мал Лг, да се прегради мал Лу, ја мал ту прећутела Мx, мал село, мал поп,
мал ови, мал они Мx, мал се љутили, али правили Мx, уваљамо у брашно, мал
проина, мал стрмна Ос, ја мал чистила, са ћу мал да легнем С, камал намен личео
Са, да скувам мал слатка Се, мал седим, мал идем Ск, мал га закачио град Су, мал
сам шверцовала, мал сам туђу децу чувала Т, мал да помогне У.
Адверб мал(о) може се и редуплицирати: ја мал мал па причам Ву, па мал
мал па погледај у књигу Ш.
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Овај прилог јавља се и с партикулом -ке: нисам ту имала малке винограда
Го, што нисте дошли малке МО, па му она малке донела Ш.
Прилошки израз по мал(о) прерастао је у адверб.

помало бацали Го, имам још мало (сока), помале (пијем) Го, он је јео помал
стално Бд, и да лизну помал те соли А, само помал видим Го, и бројеви помал
знам Мx, то помал пантим Т, уп. и полечка Т.
Од прилога мал(о) забележен је компаратив (мањ се радило В) и демину
тивни облици (малкице В, малчице Бд).
б) Деминутив именице лек у функцији прилога може се појавити у три фор
ме: лечак (Нег.), лечка (Гег.) и лечке (с партикулом -ке, уп. малке). РМС бележи
прва два облика („малко, врло мало, као лека ради“), а ми последња два:

лечка Вн Го, лечка да мете само Го, ова је лечка даље Кр,
и метен оној ћош пепо лечке новој ћош Вн, узни лечке цвеће Р; слатку воду
и лечке кафе Го, уп. и: то тако се полечка меће да светли Т.
в) Половина нечега изражава се непроменљивим облицима по (увек с ве
зником и на који је пренет акценат), пола и с партикулом -к полак:

два и по дана В, три и по дана Лг, по месец и по дана Лг, месец и по дана К,
два и по месеца Мx, четири и по године Вр, годину и по Ск, аков и по К, шеснајс и
по ари Кр, педесет и седам и по ари Кр, метар и по Би,
от пола метра А, до пола пута ВМx, пола године ВО, после пола ноћи ВО,
до пола ноћи МО, у пола ноћи Т, пола ектара Кр, пола милиона Лу, уватио пола
авлије М, у пола шес Бд, пола шес Мx, по пола канте Ос, до пола ноге Се, пола се
ла У,

полак Вн Ву Др ЛгМ ПР, полак ноћи Вн, полак пушњица, полак воруна Вн,
полак и остало тамо, а полак дошло Гр, полак не плаћа Др, полак имања Ло, а по
сле дошли у полак Ло.
5.48а. Учесталост понављања или редослед неке радње означава се прило

зима или прилошким изразима за количину. Они су сатављени из основног или

редног броја (најчешће један, два, три, пет, сто ) и речи пут/пута/пути или
редуреда/реде (в. 4,197).

једанпут С, куј није долазио годишње једампут у село јел двапут ВО,
главно да метеш двапута Ск, двапут ВОМ МО, ја сам двапут ишла, трипут, а
он сваке године ишо у бању М., и пољуби га двапут У, двапут Ли, двапут се же
нио Би, ја сам сањала саборну цркву двапут, сањала сам је двапут ДД, трипут
ВОУ, и дигнем се и седећки се прекрстим трипут МО, по трипут да пролазимо
Го, по трипут по четири пут Р, трппут Ву Ли, посе љубу трптут А, и тако за

дyнеду трптут Вр, трптут сам стајала док сам изишла уз оно брдо код ње Мx,
четири пут П, четири пута М, по пет пут Вр Ш, пет пута МП, пет пути У, шес

пута Др, шес пут Др, дванајс пут Pд, сто пута Мx, сто пут ВЛи Ш; узне се
два-трипут Кр, немачки авиони два-трппут нападали С, пе-шес пута МК
једаред Лу С, једаред си ишла за леба Ву, па прођу и једаред Го, дамо сена

једаред-дваред С, дођи једаред Са, ми га опрашимо једаред Су, отидем тамо је
даред, видим ја како се ради Т, још једаред У, само сам овог старијег ударила је
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даред МО, шта се не сасуши (бубрег) думрем једареда М; па једареде ДД, он је
дваред гласан за министера Лг, мора да игра дваред МО, по дваред МО, дваред
Ли, дваред сам је био Ло, и дваред сам се прекрстио Ло, ови дваред долазише С,
ту сам ја дварет био настрадо Лг, дварет сам гласао Лг, па ме Жица дваред —
трпред довозио Го,
први пут Мx, ми га опрашимо једаред, па други пут, па трећи пут Су;
5.486. Окамењеним (адвербијализованим) Асг. именица недеља, година,

месец и Гпл. именице дан добија се непроменљив прилошки израз којим се озна
ЧáВá КОЛИЧИНА:

недељу дана ДД, по недељу дана Кр, за недељу дана С, недељу дана ГлКЛг,
било можем да смо путовали недељу дана Ш, гддину дана Гл, за годину дана Са,

гддину дана А, био је гддину дана У; напиши на књигу па мал — мал па погледају
књигу па ће се сетиш, барам у гддину дана, у месец дана Ш.
Истог су типа и прилошки изрази са заменичким прилозима (оволико, то
лико, онолико итд.), с прилозима придевског порекла (много, мало, мање, више и

сл.), или с именицом у Нег. (сила, чудо, стра и сл.) уз Гсг. или пл.
Прилози за начин
Заменички прилози

3{f H(fift{}{

5.49. У С од деда Душана Маричића (1899) забележили смо реченицу (неки
ради овако, неки ради онако, како ради тако му и јес) у којој се појављују скоро
сви заменички прилози за начин. Дакле, они садрже творбене форманте к (како,
уп. и некако, никако, које како, свакојако), в (о)вако, т тако и и (о)нако:

а) све да кажем онако како је било ВО, како ти овако лепо пишеш Т, патио
сам и то како, како они такој ћемо и ми Ш:
сад некако дем да се пречестим Лу, али, некако друкше је леба од ње Мx;
дан ми је којекако, а ноћ ми је најтежа Ко, све којекако Р;
свакојако било Вн; (како сте провели живот) свакојако и тако и тако Рд,
б) овако В Вн Др У, да биде што шира овако Вн, не могу овако Гл, горе ова
ко дође Су; овако А ВО Вy ГоДД Ко Мx Ос С Са СкТУ, да се живи овако Гл,
имало овако нешто гор Го, овако натакла ДД, и тек одједанпут одотуд пут иде
овако Ло, кад изрежем, ја све мећем овако, на сатке Мx, није било овако Ск, све
овако да легнете на ену страну У, било и овако и онако ДД, преврне се и овако,
преврне се и онако Ос, неки овако, неки онако У, неговако тако и пита ме каћу да
побегнем Т, вако Др МОУ, бни би тели вако за мало гажђије МО, и ја села вако У:
вако МО; вако ВО Вy Го Ос Ск, вако није велика школа ВО, што год оћеш вако Т,
па кошуља вако дугачка Т.
в) они тако причу и гледу Ву, тад је било тако Гр, тако тијо иде ДД, тако
радим Ла, сат се сеје сејалицом па тако често М., и, ето, тако Мx, све се то тако
меси Мх, говорило се исто тако Т, и тако тамо ми овако се добро, све, али волим

ту Т, тако лепо угодyУ, па смо тако радили наполе У, и тако вако оно ја причам
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њој У; и ја по платну тако и уђем у кућу У, јел ви тако стојите свенако тако У:
то је так престаљено У, како ће они такој ћемо и ми Ш:
г) онако А ВВО Вy Го Ко Мx Ос Са Т, купите неке онако затворена боја В,

све да кажем онако како је било ВО, не кувај коприве онако Го, неће да јемо ка
шикама него онако да не ваду вране Го, дом те неће прими онако Ко, онако скуп
М, ко оће онако, он узме Мx, а у Загреб сам седела онако Мx, сам онако се раним
Са, ја сам то онако Ск, само онако танко преговори Т, пијо си онако У, негонако
велика ко камарица нако У, онако М, неко радио онако Мx, велико онако Су, једе
се онако У, нако ГлКМО, а једно бело нако свилено ДД, и скинула онај вршњик
нако вруће У; нако ГоУ, да ми је нако укусно Го, дотеро волови нако уморан У, ja
код вас све нако долазим, па да се не замеримо У; и седам нако дебели К.
Остали прилози за начин
5.50. За прилоге за начин изведене од придева Игрутин Стевовић
(1974—1975:89) пише: „Облик средњег рода сваког описног придева, као неутрал

ни придевски облик, потенцијално постаје прилог за начин — кад прими прило
шку функцију околности у плану глаголске функције процесуалности: придев
ско стварно значење које је било у структури особине предмета и функцији описа
предмета — сада је у структури описа глаголске радње (начина) и у прилошкој
функцији околности.“ Следе примери:

а) добро Мx, живела сам и опе добро МК, треба да имаш и косу добро за фес
Мx; добровољно Ку; дибоко Ву МП, дубоко А ВМП, лабаво (= слабо) и једем М,
(а кобасице не правите) лабаво, ако волу, они праву, ако не волу, јок М., (да ли су
пушиле некад жене и девојке) лабаво М, лепо казо њен отац Ву, и у авлију то лепо
се дочека и провуче се, ручак се спреми Ву, а лепо с нама ДД, деца се лепо удала
К, и она лепо изгуби њену главу, млада и зелена, џабе С, он лепо живи Са, да жи
вимо сви лепо Т, и није ни лоше Го, путови су били лоше Гр, дал је ћао он намер
но достави пушку У; ни дбично не сме Мx; право да ти кажем — имаш праве У;
идем пречешћујем се редно С, друкше нису тели да се уреду док нема намештај,
паре па све редно К, деца се лепо удала, правила сам три свадбе, казати, и све ред
но, сад унуке и оне стигле, правили смо прошевину, сад унук стиже, друга унука
К; ал то је ретко Го, ретко која кућа да нема (купатило) М, то се све ради ручно
Ву, него се то косило ручно Ку; она зна сигурно Мx, кој миси да живи и да не ради,
ја њега слабо сматрам Д, сад слабо ко има дрљачу А, па слабо су биле краве, били
коњи и волови А, млого радио, пушио млого, а слабо јео Бд, па слабо било (судо
ва) Бд, ја с слабо толико и бавим с њим Гр, код насто слабо имало Мx. У неким од
наведених примера прилог слабо значи „мало“, па после полако, постепено се
пољопривреда развијала, али врло спдро Го, само онако танко преговори Т, тач
но ВОГр У, она баца тачно у бразду ону У; није ни било ништа тешко Ли Су;
пријављује се у биро рад, али тешко Ву, а знам како је тешко кати умре друг Вн,
тешко се живело млого Ли, кад неко се разболи тешко Мx; тако тијо иде ДД, сат
се сеје сејалицом па тако често М.
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Прилог истино могао је бити добијен хаплологијом од истинито или ана
логијом према антониму лажно: ови су дошли косачи да виду да л истино то
можда буде Т.
У Творби придева — прилогајављали су се и предлози, а и различити суфик
си: и данас живи ко Бог: и кола и бесплатно кућа и свега и свачега Лу.
Прилог полако показује велику гласовну и творбену шароликост (полако,
полак, полако, полак, полак, полаган, полагачке, полагачке, полагачко):
па после полако, постепено се пољопривреда развијала, али врло споро Го,
полако Гл Др Ш, целу њиву крешеш мотиком, полако, врсту по врсту Го, полако
каска коњЛг, полак ВД, онда истог коша полак излази А, полак, сине, полако Гл,
а ја пустим полак ноге Лг; идем ја полако У; да полак смакнемо ово Ло, нема да
видиш путом д иде чича и баба полак са штапом Бд,
и пушћам полаган крос то Ву,
а онај стар па полагачке иде Ли, па га кољецкају полагачке П, полагачке се
повучем Р, намаскираду се па иду полагачке Р; полагачко А.
б) Компаративни облици прилога одређују начин вршења радње:
да с ожени боље Гл, да мало боље видим У, ако имаш, ти живи бољ Гл, па

гдре да буде М; мен још и гор укочи Го, дабље МП, дубље МК, да лакше ода В,
виде народ да је лакше К, лакше копам МК, лакше ми је да плетем уже С, сад се
лакше живи У; и то ју лакше (емфаза) Вн.
в) Прилози за начин од придева на -ски и -чки нису бројни: и не да ми леву
ногу да коракам љуцки А, ја не могу љуцки ни дати говорим Гл, да ми он то одго
вори љуцки Кр, па јел ће потревиш љуцки јел нећеш Мx, то је детињски Лr,
радили смо ми курјачки Др, онда се ишло пешачки Лу, а ја оћу сељачки да
заватим Лг.

3.51. У функцији прилога за начин јављају се и стране лексеме (из турског
или његовим посредством и из европских језика).

а) Адверб бадава забележен је само с предлогом за: за шта гине — забадава
Ла, и данас не говори забадава (ћути од мене ни због чега) М, ја сад забадава жи
вим Т, трошимо паре забадава Т.
Прилог бајаги (бајаги, баги) може се јавити и с речцом као (кабајаги, коба
јаги) или с инструменталским наставком -м добијеним аналогијом према лепим
(багим, багам) брише бајаги то кашиче Се; а овај дошао да је баги спасава А, сад
бáги слободно К, ујутру спремам се баги за свадбу Ла, баги смо га донели МО, не
ма га баги Ос, а баги учила боже неки ... Бд, он је касир као бајаги ВО, кабајаги
били неки добровољци Бд, кобајаги М; багим ВЛо, бни узели багим за парк Ло,
старац је таму затору, а ова е багим отишо да га смени Ло, багим ГоМП, а пошто

сам ја ту багам био Го, после багим сјединили се ДД, багим учила школу ДД, па
стигла багим МП, плетем багим да завршим ово Сa.
Адверб барабар посуђеница је из турског beraber „заједно, упоредо“, у ко

ји је доспела из персијског bera ber„прса у прса“ (Шкаљић 1979:120); а сади по
врће барабар Вн, барабар са њим МП.
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Прилог башка има различите акценатске (башка, башка), фонетске (са се
кундарним вокалом о-дбашка) и творбене (башке, здбашка, набашка, побашка)
ликове: ма башка ће да умиру Ба, све башка В, тамо била деца башка Ву, башка
метемо неко буренце ели балон Ву, негде башке се мало кувало Ву,
дбашка Рд СуУ, све то дбашка Ло, елти оставио дбашка Са, оставила сам
дбашка Са; свака здбашко стоји У; ми младе станемо зајно, а девојке све набашка
Се; побашка Шифтари, побашка Турци, ђаци, Срби, мушко, женско, све побашка
колоне Р.

Именица џаба турског је порекла и значи „оно што је бесплатно дато, по

клон“ (Шкаљић 1979:231), а у функцији прилога јавља се у Нег. или Гсг: џаба В С
Т, џаба ти све Кр М, а џаба ти шта сам пропустио Лг, џаба ти кирија С, џаба било
Се, маџаба ти и твоје јело Т, џаба ти било, сам нека иду бестрага Ш, џабе ВВД Вр
ЛоМП РС, џабе сам се само мучила В, што да убијеш џабе човека Вр, а ја живим
џабе Го, и џабе изгинули Ло, немо, бре, да не побие човек џабе Ло, кучка не лае
џабе Мx, ма, шта да седим џабе Мx, немо да му даш џабе Р, и она лепо изгуби ње
ну главу, млада и зелена, џабе С, и дузму џабе Бд, шта ће му џабе Бд, џабе Др, и
ћали да не покољу за џабе ДД, убише некога Дицу ћопавог за џабе ДД, није за џа
бе да овршу, него опет ће да плате У;
б) екстра Р, а екстра мала совpица Вн, екстро гаће Р;
говорили су ал не префект бугарски Р; профект зна француски ВО.
5.52. „Прилози од именица су постали и постају путем тзв. адвербијализа
ције зависних падежа. Ова појава је веома раширена и свеобухватна, и врши се на
основу конструктивне вредности глаголске речи, управо глаголске функције
процесуалности: кад у сферу глаголске процесуалности уђе зависни падеж, он

губи падежну функцију (зависни однос номиналне представе) и губи такође име
ничку функцију предметности, па се именичко стварно значење сада преструкту
ира у прилошку функцију околности.“ (Стевовић 1974—1975:92).
Код прилога за количину (в. т. 547. под к, л, љ) навели смо неколико име

ница у Нег. (сила, чудо, стра), а у функцији прилога или интензификатора уз не
Кe ИМеЊИЦе.

а) Нсг. именица кас и час појављује се у функцији прилога за начин. Обе се
могу заменити Исг (касом, часом), а прва и глаголским прилогом садашњим ка

сајући: и касу собу Ло, нађе она час швалера Бд, и час искокам Мх, свиње наједу
се час Т.

б) Због синтаксичке функције, блиске адвербима, најпре се адвербијализују
Исг. (в. 5.35. дању (д), ноћу (ђ), ноћи (е), ноћом (ж) и Лсг. (в. горе, доле 5. 17. а. И б,
напољу 5.20. а; кући 5.21; близу 522. a; ујутру 5.36. а; лети, зими 5.37. а; лани, ла
не 5.38) код прилога за место и време. Ист. је чешћи у функцији прилога за начин:
а пушио крадом од оца В, а он ми даво крадом лекови и завоји ДД, дете раз

говара, али крадом (од) њега М, мете крадом Ск, остаља се редом вечера Вн, па и
тератако редом Ло, па полази свуд редом Мх, они можда умиру редом Мx, не пи
јем креозан и соду, а ово друго све редом У, исече редом У, набоде редом У; то си
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лом памтим, то кад је сејано Мx; а ви сте га пуштили да иде широм по нашим М,
уп. и (како си се удала, лепим ил побегла) — лепим Гр.
в) На ове, а и друге облике може се додати суфикс-ице: убили смо по десе

тину рукдмице Лг, пио је здрао безмилице Ос, ради немилице ДД, онда сам путово
кући два дана пешице МО, ја сам био две године застопце Ку,
г) У сферу глаголске процесуалности ушао је акузатив с предлозима за, на.
у и уз три дана заред Вн, ију, реко, пуста батина, па то дузне човек па надоват да

бије ДД, изваљамо мало надуже Гл, па га све носим накpкаче Бд, то ја знам напа
мет диспричам Ло, давали напола Др, дао сам и наполе Ба, дали смо наполе Ко,

дао са(м) му наполе Ку, дали смо све наполе Лу, поткириуел наполе Са, жито сам
сејала наполе Са, не можда дајеш више наполе ни кирију Т, нисам имала неко
имање, него сам радила наполицу Са; обрћемо, обрћемо на поредицу печење Ш:
треба да отерам синови да уамар земњу продаду за мртви Ву, истерам стоку и
углас певам С, метемо унакрс В, састаљена унакрс ДД, а оне поседале жене и раду
уруке У; узинат не знам да причам, да лажем нумем Го,
Прилог ђутуре (< тур. götlirii) чешће се јавља без предлога: сечем пруће,

узмем ђутуре, шашу посечем по два три ектара ђутуре Т, узмемо ђутуре Т, ја сам
све ђутуре радила Т; уп. и ђутуру Т, али и уђутуре узне МК; уп. и па погоду ђу
плурице Кр.
Уп. прилоге за место и време који су настали од различитих предлога саку
зативом: на: напред 5. 19а, натраг 5. 195, назад 5.19в, напоље 5.20a. б. на дан 5.36г,
навек 5.39а, на пролећ, на лето, на есен, 5.37в, пред: пред пролећ, пред јесен

5.37в, пред зору 5.36б, пред вече 5.36в, низбрдо, узбрдо 5.26; у увече 5.36в, у под
не 5.36ђ, у пролећ, у есен 5.37в.
д) Предлог без и именица у Гсг. прерасли су у адверб за начин: а ја отишла

бестрага М, сам нека иду бестрага Ш.
Генитивско порекло имају и неки прилози за место и време:
до: довек(а) 5.39а, из: изјутра 5.36а, испозади 5.19ђ; од: одзади 5.19е, одо
згоре, одозгор, одозго и озгор, озго 5. 18a.б, одоздоле, одоздола, одоздол, одоздо,
оздоле, оздол и одол 5. 18a.б; остраг 5.19в, по: позади 5.19д, с: споља, спољи
5.20в, после подне 5.36ђ; преко дана 5.36г, преко лета 5.37 в.

5.53. У творби прилога за начин учествују у нашој грађи само два броја је
дан (заједно/зајено/зајно, једнако, свеједно;) и други (друкше, друкшије, друкче,
друкчије):

a) заједно смо спремале С, ми смо зајено деловали В, ми смо праили зајено
Ла, ми смо били зајено Лу, зајено су били Ос, радимо зајено МП, ајде зајено да
посадимо Са; зајно Ос, нисмо зајно чували овце Ба, иду зајно В, и кад је весеље и
смрт ми смо сви зајно ВД, да славимо зајно Вр, на нас две зајно Гл, спавамо зајно
Го, и ми зајно дођемо Ло, научили зајно тамбнака МО, да пржимо зајно С, луд и
добар они иду зајно Са, живели зајно Т, не можда седиду браћа сви зајно У; ми
смо били зајно лежали ДД, а ми мора да будемо задно У; луд и добар он једнако
Иде Са; мен свеједно М, то је свеједно кутлача — варјача У.
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Неочекиван начин вршења неке радње изражава се прилозима једанпут /
једаред и обично са предлозима из-, на-, од- и уз-. Неочекиваност се често интен
зивира речцом тек. Временско значење ових прилога без предлога видети у вл.

5.40. Следе примери: тек једанпут онај дође Лг, изједанпут се, каже, казани про
суше Лг, смучи ми се изједанпут Лг, и тек они изједанпут на нас Ло, и тек она
њему изједанпут — ти да ћутиш Ло, полагали смо и наједанпут дође један мла
дић Лг, и тек одједанпут одотуд пут иде овако Ло, и тек одједанпут код њега Ло:
одједанпут С. треба узједампут само деца да поједу B, ал немо одједаред да поч
неш да се богатиш Вр, опрасу се четри пет крмача као узједаред В, петланаца уз
једаред купимо У; уп. и: и наједном мој брат каже Ск.
б) Наредни број друг- додају се следећи суфикси: најчешће -ше, -шије, -че,
-чије и само у једном примеру -ачије:

друкше ВВДГр Др Кр МК Р Су, можда је код вас друкше Бд, сад све друкше
Вн, само друкше сад Вр, било друкше Гл, сад је друкше Го, а данас друкше кувају
Др, сат се живи друкше сасвим К, са друкше Кр, али друкше је било Ло, а друкше
не мож ни да се надамо Лу, друкше је сад, а друкше је било пре М., и не могу друк
ше дизменим Мx, сад зоведу тато и друкше јок, татo Мx, код вас је друкше Ос,
друкше се зваше Рд, гужвару ја друкше праим Се, ондак је било друкше Ск, мало
друкше говору Су, некако друкше мирише Т;
друкче Ш, било друкче МО, не мош се оснује друкче Т;
дуркшће Ос, па друкшије било, дете, Гр,
само се друкчије то исказуе ДД, онда није могло другачије Т.
5.54. Заменичког порекла су прилози међусобно, посебно и евентуално је
два:

а) ми међусобно нисмо се свађали Т, уп. и: и шалу се људи међусобном, ко
имаду шалу међусобном Вр,
б) да одвајамо посебно Т;

в) („с нестрпљењем“) ја једва чекам да умрем М, једва чекам МП, једва че
камо да закољемо прасе П,

„тешко“) једва сам јуче дотерала Лу, једва се препнем на праг М. једва је
умрла П, брез оца сам остала, једва сан га запантила У; и једва сам отишла ДД, је
два сам дошла Лу; једва сам се отресо ВО, едва сам изишла уз брдо С.
5.56. Од глаголског прилога садашњег изведен је прилог седећки: и дигнем

се и седећкт се прекрстим трипут МО, и тако седећки умро Са.
За овај тип прилога може се везати и суфикс-ке (Стевовић 1974—1975:98)

који је фреквентан у следећим типовима: и он иде пешке, пешке не тера Лг, и пе
шке се ишло, исПаланку смо дошли пешке Р, два сата пешке носим ту љуљку на

леђима Ск, дошли пешке С, нећу зато што си дошао пешке исПаланке С, мог д
идем пешке до Београда У; малегнеш потрбушке ДД, кад изрежем, ја све мећем
овако насатке Мx.
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ПРЕДЛОЗИ
5.57. Овом приликом навешћемо инвентар предлога, указати на њихове фо
Нетске и обличке варијанте, као и на семантику оних који одступају од стања у
стандарду или у другим говорима. Употреба предлога уз падеже биће тема посеб

не студије посвећене синтакси испитиваних говора. Предлози се наводе азбуч
ним редом. Одступања од овог принципа су ретка и условљена су семантиком по
јединих облика истог предлога.
1. Уз без јавља се и стари предлог през. Укрштањем ова два облика добили
смо предлог брез. Финални сугласник испред безвучних прелази у с. а испред
струјних се губи. Предлог през јавља се само у Др. У осталим пунктовима код
истог информатора, у истој реченици могу се чути све варијанте предлога без,

као нпр. деца ишла и без аљине, и бес кошуље, и без гаћа и бе све Ос и нема дрво
брез грану, а нема живинче без ману Ш. Следе остали примери:
а) без бриге Гл МП Ск, без влата Кч, без газде Ку, без ичега БаРд, без ишта
ДД, без мајке П, без матере Мx, нема леба без матике Др, без меса Вн Са, без мужа

АС, деда ће да мостави без ништа Лг, без новца Кр, без ногу ВД, без њега ЛуУ,
без овчетине Вр, без окета Ли, без оружа Ос, без оца В Вн Вр Т, без оца Бд МК, без
бца МО, без партизана Лу, без разлике Гр, без руку ВД, бес капута Ба, бес копри
ве Р., бес куће Т, бес пара ВОГр, бес петнајс Ск, беспилежа Са, бес посла МК, бес
прекида ВО, а нису могли бестебе М, бести игранка Гр, бестога Ло; уп. и аја оти
шла бестрага М, бе Живана С, безрна А, безрнета У, безуба Вр, бесата РД, бе
свеће Го Др М, бе славе Ву, бе среће Лу, бе шећера Кр, бе штапа Ко,
б) брез Бога ДД, брез жене Вн, брез мака Ш, брез мен Са, брез меса Ла Се,
брез мозга Се, брез мужа Ла, брез ништа Р, брез ноге Др, брез ноката У, брез обзи
ра Ву, брез окета В, брез оца В Са У, брез ракију Ш, брез руке Др, брез руке Су;
уп. и брездушни Ла, брезобразан В, брезобразну реч Су; брес капитала Кр, брес
књиге Гр, брес печеница Ш, брес плеве Др, брес плуга, брестога прошача Го, са
рањен брес попа Се, брес прстију У, брес пумпе Ву, брес теб Ла, брестога Ла.
брес човека Ш, бре зуба В Су, брезуби У, да не умре бре свеће Се, бре своје мајке
Ш, бре сестре У, бре старии Гл, бре суда С,
в) през: ја сам радила през деде Др, през леба Др, през мајку Др, през њи Др,
през бица Др.
2. Прилог ван уз именице има функцију предлога: гот сат кад отиднеш ван
Новог Сада А, ван села В, а грашак испада ван тријера А, ван школе Ло.
3. Функцију предлога имају и више и повише. Оба се могу заменити предло
гом изнад. Предлог повише је знатно чешћи:

а) стигнемо повише Бајине Баште Ло, повише ватре Гр, гори му свćћа пови
ше главе Бд, повише главе У, како сам ја легла, мен се десио јасенак повише главе
Мx, повише главе С, ту гор, ома повише дома Го, постављене повише дувара А, ту
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су били повише моје куће А, повише моје куће Бд, повише њега велико огледало
Мх, гор повише пумпе Мx, повише Селевца Ба, оно трава повише притака Др, по
више наши топова С, хотел повише цркве Се, велика расти, може и повише чоек
ВО, закачим овако повише шпорета А,
б) па више Паланке, више Азање Кр, више Дачиног дола У.
4. Именица врх може преузети функцију предлога преко и тада се јавља у
следећим облицима повр, у ври врз. Аналогијом према предлогу без добијено јез
у врз (Скок, ЕРХСЈ, в. под врх).

а) и да иде поврснега Бд, идемо поврснега П, обуче кошуљу посе повртога С,
б) на врастала У, на вр главе Гл,
в) у врглаве Бд, ја седим с ове стране у врастала У, и седнем у врастала У:
г) Предлог врз „преко“ забележили смо само у једном од југисточних пунк

това (после врзмене родио још пет Т), што је у складу с његовим ареалом. Наиме,
овај облик се јавља у К-Р и П-Т говорима: у Трстенику (Јовић 1968:164), у Левчy
(Р. Симић 1972:468), у Крагујевачкој Лепеници (Вукићевић 1995:194), код Гали
пољаца (Ивић 1994:333–4); у Алексиначком Поморављу (Богдановић 1987:219),
у Заплању (Ј. Марковић 2000:224), у Црној Трави и Власини (Вукадиновић
1996:246), у Понишављу (Ћирић 1999:157) итд.
5. До може бити синоним са следећим предлозима:

а) „уз, поред“: била близо до друма А,
б) „од“: зависи све до човека какав је човек Би, зависи до групе Ли;
в) „код у“ и све су паре биле домене докле после Мира није дошла код насУ;
г) није њима до сланину до од јаја, само мало да проведу Р.
6. За исто може бити синонимно са другим предлозима:

а) „по“: и Чеда оде за Гину, за ћерку моју А, ишли смо за младу Бд, па каже,
она тек треба д иде за млеко кот колибе В, ја сам ишла за млеко Ли, дође свекар за
девојку Вн, други дан се иде за девојку Ли, ишо младожења за девојку Се, један
мора да иде за воду ВО, ноћу да с иде за воду не сме П, дођем за воду Ла, сат сам
била на Богојављење за воду МК, ишла за леба Ву, дотрчим за леба Кр, па сам по
шо за дар са тим мојим стрицом Го, одети овим зет за ципеле ДД, идемо с колима
за младу Др, и дођу за младу Ку, за њега дошли К, данас сам била за лекови Ко,
човек оде за неко сенотам МО, сад има дем за две кафе колко гордо продавницу

Р, жено, иди за лекара С, и ја кат сам сишао долу воденицу за млеву С, код менсу
долазили за цвеће Рб, после чоек кад ми је умро, ту у болницу, ја отиднем за њега

Т, дођите за њу Ву, отишо за њу Су, служавка дође за менУ, иде за Бадњак У, мој
отац ишо јашећи на Дунав за воду Ш;
а лошије краве имало и за иладу динара ВО,
б) „о“: за кога причаш — за Веру Бд, да ви причам за ове партизане Бд, да
нам кажеш за партизане С, слушала сам за то В, ја за ратови не знам да причам
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Вн, казала сам ја за баранију Вн, причала ми баба за вампири ВО, и поче да ти
причам за Румуни ДД:26
она нема шта да брине ни за децу ни за ништа Би,
каже, е знаш за бунар Гр, то све побожно, има све за Бога Се;
ноге му задирале за бедем Ло,
в)“у, заљубио се заједну бвде у близини А, она је толико за њи, била се за
љубила за њи Ск,
идемо за Земун ВО, она ће диде за Смедерево ДД, ту кат се иде за Плану
ДД, ако иде за Смедерево да понесе да плати порез Р, однели га за Београд С, они
су га заробили и отерали за Румунију С, носим га за бблницу ВО, и однесу га за
болницу Т; уп. и: и онда смо кренули за кући Бд,
г) „са „: ти си се венчо за краља Ку,
д) „на“: да л имате сена за продају С,
сестро, ајде журимо за воз Ко,
ја сам заборавила и за мајку, и за брата, и за сви и сад само за њу мислим
МП (Овде би могло и мислим о њој):

ђ) „због“ држо краву за кућу за млеко Вр,
изјутра морамо рано да устанемо за ужа РД;
е) „намена“ који су служили претежно за рад Гр, канте за воду Мх, обори
за свиње Р, тор за овце Р, магаза за жито Р, кош за кукуруз Р, има сејалица за ко
куруз А; за Бадњи дан спремамо Мx;
ж) Остала значења предлога за:

и ми поседамо за оне мале столичице Гр,
каже неки ти би био за попа ВО,

пре рата за јаја ишли (попови да свете водицу), а сад паре, сат се такмичy
Ос, па сам радио за три иљаде динара месечно на грађевине ВО,
ники (није) умро за леба P,
журимо за њиву (да скувају јело па да иду на њиву),
а тамо пролази биоскоп, за биоскоп идеду У, и она иде за њима ВО,
а ја мисим шта моји кажу за њим, ал ја то нећу да причам С.
7. Предлог из некад је синониманс од: па нису те терали из малена, а менте
рали из малена Ск, али и: она је из мога места ВО.
8. Само у једном од наведених примера (онај под a) иза се може заменити
предлозима после или по:

а) посе се роди и други брат иза мен Вр,

б) там иза врата Вн, ома иза школе Го, ту сам, ту иза Зорицине куће имала
сено Гр, мож иза куће да бораву М.
26. Употреба предлога за уз глаголе говорења или сазнавања има балканистички карактер, буду
ћи да и у грчком имамо сличне конструкције: Ти уyoptere Yu outóv; „Шта знате о њему?“ (Ба
лаћ-Стојановић 2002:170), pit}\to yiо колоuov. „говорити о неком“ (Војаџи 1988:383)
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9. Предлози између и међу семантички су се изједначили, а и претрпели из
весне фонетске промене.
a) Предлог између употребљава се у свом основном значењу, али, истина,
знатно ређе, и у функцији међу:

„између„: па тужимо се ми између себ ДД, има мало разлике између като
личке вере и православне Ли, ми смо се договорили између нас МК, између нас
две сестре МП, израли између врсте Р. између Смедерево и ово Петријево Су, кад
је био рат између Врбовац и Ландо, он дође ноћу Су, то је само једно место између
Горице и Подгорице У;
„међу“: ја сам између Шваба био Бд, борио сам се да имам стоку између пр
вима Би.

б) Међу се, поред свог основног значења, веома често јавља и у функцији
предлога између:

„између“ међу Азање и Кусатка А, међу врста остане толико А, међу Госпо
јина Кч, међу два забран В, имамо сестру међу нас ВО, ту скоро било међу два ба
грена ВО, само једна година међу њи двојица Ву, то овај што иде међу врста Го, и
пала, каже, полуга леда међу Плани и не знам ди ДД, међу они два камена Др, сад
неће да ралу, међу кукуруза неће да терау већ коња Кр, ја сам са мужом седела у че
зе и девер међу нас Ла, фуруну смо имали међу стрица ми у собу и нас Ла, међу ноге
МП, нешто је било међу њи (момка и девојке) Ос, тамо међу Љига и Белановице
идући Чачку P, он међу лејалего С, међу ти оџака Кч, међу лука посејемо белу бо
ренију Т, дете смо метули међу нама у кревет У, а ја вако на средину међу њи У;
„међу“ међу девојкама Бд, међу браћама Би, да живи међу њима ВО, нема
никаке управе међу нама Кр, волим да будем жена међу тим народом Ла, браћа
помрла, сестре помрле, остала сам ја и један братић међу нама Ла, али имали смо
међу њима и једног издајника Ли, углед један има међу тима људима Ло, један
дечко међу њима стоји МП, увек сам био на првом месту међу ловцима Ск, међу
браћу П.
в) Међу с повратном заменицом (и личном) може да има и значење предло
га између:

кад би се оно вратило што је било под партизанима и Дражинима, све би се
бни међу се поклали и све би се међу се почистили Лу; ми имамо бунар, ја и ком
шија наш међу себе Ла, они су се били међу себе Ш, почо да се туче међу собом
(народ) ВО, међу собом смо зајно садили Вр, уп. и деца кат се побију међу њи Ш.
Прилог за начин међусобно јавља се и с једним финалним —м (међусобном)
добијеним аналошким путем према Исг. собом. У њему међу може да задржи сво
је значење, али и да преузме функцију предлога између:

и шалу се људи међусобном ко имаду шалу међусобном Вр, ми међусобно
нисмо се свађали Т.
г) Међу и између када су у функцији и значењу предлога између, могу да се
редуплицирају:

V".

--

намести пушку на тарабу између мене, између Добре Др,
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и отоше међу Азање и међу Паланке Кр, и седнем у врастала међу кума и
међу старојка У.
д) Предлози међу и између, чешће овај први, могу да се јаве без финалног
вокала међ и измеђ, а потом аналошким путем, према предлозима над, под, да
приме сугласник думесто ђ (мед), в. Скок ЕРХСЈ под међа. Следе примери:

мету међ прсти Бд, улази мећ коње С, капу ома с леву руку и метеш мећ прс
Р, измеђ Дрине Црне Горе и Босне А;
пос и бни мед њима избило крпање (свађа) Ли, ако буду женскаћи сами, он
мушко иде мед њима Ли, Сарабрци и Лозовикто није било заграђено мед нама Ло.
ђ) Само у три примера забележили смо замену коренског вокала е - и, а у
једном од њих и предлога у уместо из:

нема млого разлике миђу нама и у Вучаку Се, миђу Госпојине Мале и Вели
ке Се; пасуљ умиђу оџака Т.
10. Именица крај може да преузме функцију предлога: ми смо крај Мораве
Ск, на крај села Кр.
11. Предлог к забележили смо и с вокалом а и о

окренути као к себи Ли;
ближе ка Колару Вр, идемо ближе ка селу Ли;
и идемо ко Штетину, ко пољској граници Ку.
12. Код се јавља и с покретним вокалом е и љ, а може се заменити и другим
предлозима:

„к“: иде кот онога Р;
„за“: и седимо тако код астала Лг,

„пред“ ниси ти пре смео д идеш гологлав код свекра и да се чешљаш код
свекра, ниси смео д идеш бос код свекра, ниси смео дете да дојиш ка сад, издула
чи се и седне, извади пред свекра сисе и дете доји Вр.
„крај, поред“ ка ти стоји кот прозора, све чуе Лу;

има тунака, коде то дрво дије Ђема обешен Р, кодљ Охрид Р.
13. У нашој грађи није забележен предлог проз, већ само кроз:

кад он чуо кроз дувар Бд, помал видим ка кроз маглу Го, крос тај крс А, мој
човек гвири крос прозор В, крос прозор Мx, утекнем крос ту авлију Лг, пролазу
кросту јаругу Ло, идемокрос цело село носи се барјак Се; кро Скобаљ Лг, кро Ср
бију М., па то се носу барјаци летије кро село Вн, сваки дан носте барјак кро село
Се, кро живот С.
14. На има широку лепезу значења, те може бити синониман са многим
другим предлозима:

„за“: он (петао у свадби) је намењен на то ДД, то је намењено на то ДД, ди
пломe смо добили на ћилибар (врста грожђа) У;
„у“; чоек ју био у Смедрево радио на банку Вн,
сад је директор на Ласту Ву,
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па посе плати на ратама Ву,
и он отишао там на рат МО;

кој не мож, ниси пантљив, запиши на књигу Ш,
мало, на ужи круг праио свадбу једним сину Ос,
„о“; овако се окачи на нешто Кр,
ја и да сам казала можда би душу огрешила на некога С,

на парадајс, на сира на то живим Ко, копамо на лука (док копамо једемо са
мо лук) Ш,

„По“, сад се свако зове на име (свекар, девер, заова) Ск, ако је старија, онда
ова млађању зове сејо, ова (старија јетрва) њу на име Ск, треба да се презивљемо
натог Симбна, Симбновић ... и сат, ми се окренемо на тога Благоја и сат смо Бла
гојевићи ВО,

следује ти по сто кила на члана С, имамо право двеста грама на члана да са
мељемо дневно ВО, ми добијемо само двеста грама на члану, жито ВО,
„кроз“: све што попије воду изиђе на зној Р;
„над“: ја сам стрепила на њега и сад стрепим на овога С,
„са“: вро сам на вршачама ДД
Остала уобичајена значења:

ни куче да прегвири на врата В, наиђу репортери баш ту на чело наше шко
ле Ли, на Божић мрсимо Мx.
15. Предлог над у Ајавља се с покретним вокалом а без обзира на иницијал
ну сугласничку групу наредне речи: па нада згради на спрату тамо ми је кош А;
нада њу А, па нада те греде А.
16. Примере за предлог насред видети код усред.

17. Предлог низ и именица често прерасту у прилог или прилошки израз:
низ брдо пустиш је С, има пут низ брдо за село Се, да сиђем низ бринглу Гр,
он иде низ греду и там га превату Се, побегнем доле низ дољу, низ поток С, низ
друме возаш га МО, то је ваљало низ друм Се, девојка кике носи низ леђа К, коса
низ леђа велика, до појас коса Су; ја уватим ниспругу Лу, одоше нис пут Др, ја сам
телепо молила ниспут Мx, aj да бегамонис пут П, нисте совре Бд, ни зид Бд.
У неким од наведених примера могао би се ставити и предлог уз који озна

чава паралелност, уп. и: и ја се низ бринглу пењем ко зец Гр.
Овај предлог може се јавити и с покретним вокалом а и у овом примеру си

нониман је с кроз: па се то пружи низа двориште С, уп. и: бежите нискукурузи П.
18. Своја значења је сачувао и предлог о:

а то је било о Божићу В, и у јесен кад било о Миољдану, и о Месовеђе и о
Ђурђеву В, и ондак почнемо о Васкрс Ло, бни ме веру па ће да ме воду о вечере Мx;
кад лупиш руку о астал, маказе звечу Мx;
ми о децама не бринемо ко да и немамо Би.
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19. Од је често синонимно и с другим предлозима:
„с“: пос они дошли од Мораве Вн, дођоше од рад Вн, па кат се врћемо од
гробље Ку, дође се од њиве Ш, он је досељен от Косова У,
„на“: па ја кад видим да је он бедан, нисам тео од њега да зарадим ВО,
„до“; поквасиш новину па метеш од њега неку дебелу артију да не прегори
(прасе кад се пече). У;

„за“: имали смо једно сандуче, знаш, од јексера, одвајс пет кила Т;
„из“: ја му узнем от касу, дам) му те се опаше Р, али сам ја повериоц отј
Трновча Т, одакле си — от Смедерева У.
Остала значења предлога од:

брус је од камена ВО, ужа од сламе ВО, направим кашику от коре ВО, на
праљено од) дрвета ВО, ракија се прави од шљива, од грожђа Т, o(д) дрена ВО,
кувам овај сапун од) чвaрака, от којешта, од лоја У,
квасац су жене остављале от теста С, узме дрвце от коша ВО,
ја сам од) Талијана (породични надимак) Гр, ја сам од Гитарића, од Гита
pића ми отац ДД, а он је од Миловановића био С, то је од моје свекрве као братић
неки Гр, збрат от стрица Т, имао сам браће од) стричева ВО,
умро од брука Вн, мора от пупка да је умро ВО, умро од) шећер Вн, ал он
није остао жив, умро од) тога Лу, море, од) дувана кашље Лг, он је болово од)
чира В.
Овај предлог јавља се и с покретним вокалом а (ода) и у ВО е (оде) испред

сугласничке групе или прекидног сугласника: ода Шваба Бд, оде дрена ВО, оде
кошаре ВО, оде прасета ВО, оде прућа ВО.
20. Предлог око има више значења, а када означава место, синониман је с
прилогом около:

поседамо око бабе Ли, а морали сте да се сретнете ту око крај села Мx, око

копа, па око слама, па око куће Мх, ондак се обилази око куће Лу Мx, па идемо
око куће Су, и они идеду око онога стола Мx, бели се око ранилице Са, око те мот
ке А, око цркве жене седу А;
он иде около куће МП, а около куће нема комшије Мx, оне узну тежину па
окол ону раку мету тежину Су;

„приближно одређивање времена“: око Васкрса ДД, око Госпојине Велике
ДД, око Ђурђице С, око Тројице С, око десет сати ВО, око десет сати Мх, око пет
сати Мx, негде око три сата Су;
тај посо око кречења Т.
21. Богату палету значења има и по које се може заменити и другим предло
ЗИМа .

„иза, за“: иду по тебе Ко, косом коси један напред и по њега налажемо, по
нас један везуe Cу, а људи иду по нас па везују Су, а она руке на дупе тако и по ње
га тамо, свиње рану, кокошке и она по њега дудули, дудули, дудули Су, деца вичу
помене Ш, деца теру комендију па певају помен Ш, па сам зато ја повинула се по
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њима (у говору) В.: уп. и аја, тако јурим, јурим, реко, по послу па посека требам,
ја сам болесна С,

„после“: по светим Аранђелу Ли, по Божићу В, сад ја нећу да га дирам до
недеље па по недељи ћу да нађем још некога па да отиднем да почупам то С, је

данпут прскамо по сетви Вр, кад је било по ослобођење Ку, ја се оженим по свр
шеним рату ДД, у року три дана по предаји Ли, по овим (после српа, косачице, ве
зачице, жетварице) посе кад је дошло, ови комбаји Лу, две године помен живела
посе С.

„за“. У овом значењу предлог по веома се ретко јавља, будући да је ту

функцију преузео за (в.6.a.), дошли по мене Ба.
Остала значења:

да и нама по једно парче ВО, немам зубе, по један, по два на вилици Го, ко
памо врсту по врсту Го, оставимо по двајскила сирења Го, има кад роди по два
корена, има по један, претежно по један, добар, ал има кад и два Гр, све по једно
зрно метеш, по једно Мx, живела ми браћа по деведесет година М, моји стрпчеви
живели по сто петнајз године Т, шашу посечем по два три ектара ђутуре Т,
бни били там по војски и навео ме ту (наодаџија) Го.
22. Под може се јавити и с покретним вокало а, а и с предлогом из:

пода дрво МО, пода крушку МО, али и испода дол А;
испод вршњика Т, испод мен Бд, испод наше куће У, она дошла па ми стала
испод ногу (у сну) С, стражар тамо стоји испод школе Лу; она стала тако испот
кревета код ногу С, ту имб сам велико воће бвде испот куће Бд, баш еве ту ис
по(д) село, то зовемо поток Би, ми смо мало испод) друма, нема једно двеста ме
тара Гр.
Под се може заменити и предлозима у или по.

„у“; седели пот кирију Вн, могла сам дајем пот кирију (земљу) М., па отац
оће дузне један ланац пот кирију С, радили смо под надницу ВД, није да ради
под надницу Са, радио под надницу МО;
„по“; можда под азањски мало више (говоре), а Кусатчани, они отежу мало
више Кр, па ја то под варошки, под варошки ја те грлим Лг.
Остала основна значења предлога под:

ја нисам пекла под вршњик Го, нисам месила под вршник Са, под главу У,
под његову шупу М, сејемо овас, зоб под увратине ДД, У овом последњем приме
ру може се појавити и предлог у

сејемо под мотику Гр, они ми кажу под хитно да идем у болницу Мx.
23. Функцију предлога има и прилог позади:
они сели напредија седим позади кола Бд, и ја седo позади и држим коња за

узду позади кола Бд, онај иде позади њега Др, ите позади тенка Ку, позади њи Мx,
кат погледам позади мене, мене гадно да гледам Ск, уп. и: немој случајно зади
врата да бациш воду, ја седим зади врата Ш.
24. Забележили смо предлог поред и, у једном пункту Ло, његову варијанту
парад кладе. Овај облик могао је настати фонетским путем или како претпоставља
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Реметић (1985:387), аналогијом према предлогу покрај (уп. порад и порај). Дакле,

од порад лако се међуслоговном асимилацијом добило и а у првом слогу.

поред бунара У, поред ватре Бд МОСк, поред зида Бд, поред кола К, поред
мен В, поред мен Бд Лу, поред мен прошао С, поред мог Живорада Мx, поред ње
Лг, поред њега ВО МxУ, поред њи Гл Р, поред њине куће Вр, поред пруге Кр, по
ред реке Раље РД, поред тога дувара Ск, Језава је порет села Ос, поре друма Гр,
поред Чумурџинице У.
25. Прилог после може се јавити у функцији предлога: после ослобођења
Го, па после ње М, он ће после два три дана да стигне М; и ћале му умро постри
месеца Го.

26. И прилог пре може се функционисати као предлог: пре рата Го, пре неки
дан Ко, пре два сата М., пре преходног времена Мx.
27. Предлог пред може сејавити и с покретним вокалоа или предлогом из:

а) преда мном МО;
б) испред мен иде В, испрет куће А.
Основна значења места и времена засведочена су следећим примерима:

в) пред волови Вр, пред икону Мx, пред мене Т, пред њега Ло С, пред њину
продавницу Мx, пред њу Лг, пред радњу П, пред цркву У; прет капију Т, сео
прет кафану Лг, прет кући Гл, а ђерам прет кући Ј., прет кућу М., прет светог
Николу Ли, прет себе Лг.
Забележена су два примера с и уместо е и један средукованим вокаломе:

лежала мал на прагу прит кући Лу, сваки да спреми прит себе одбраниште

Лг; уп. и: прид зору П, прд моји врата Т.
г) кад буде пред Божић Ли, пред Ускрс С, пред недељу дана дође попа Р, он је
најмлађи па пред њега сестра Ву, био је претсмрт Ло, пред) Тројицу је умро С.
Понекад пред може бити синоним и с пре: пред једно две три године попу
стио те на астал (стављали сламу) ВД.
28. Предлог преко обично се јавља у екавској варијанти, осим у три приме
ра из три различита пункта, где имамо и уместо е. Истина, приликом преслушава
ња трака уз ове примере стављен је знак питања због непрецизности изговора.

а) прико друма Кр, прико наћвиу Др, прико Раље Вр,
б) преко брда Лу, преко бунара А, преко те воде МО, преко воде Т, преко во
ду Су, преко Врбовца П, преко Гроцке Бд, преко Луњевца П, преко главе Бд Мx,
преко Дунава ДД Лг, преко Дунави У, преко Мораве Кр Ос, преко Раље МО, пре
ко зиме МК, преко крило Ко, преко лета Гр, преко ливаде Ли, и они прескачу пре
комен Лг, преко наћвиу Др, преко дана У, преко ноћ П, преко ноћи Гл, преко њега
ВуУ, ишли преко њива, преко поља Кр, преко плота С Са У, преко потока ВД,
преко пруге Гл, преко пута ВКр Лг ЛоМ Са, прекопута ВОГл КМ, удала сам се
ту прекопута П, преко радио Гр, преко руке Мx, преко села Ку, преко сламарице
Ск, уп. и: Жика је преко мере љут Го.
Овај предлог може бити синоним и:
с „по“; и то прича преко село Ш,
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с „на“: преко телевизије Ко, то је било преко телевизора (телевизије) ДД
причау овде преко телевизора Ос, па има (вампира) и преко телевизора Т,
с „у току, током“: преко целог дана Вр.
29. Предлог према јавља се и са (спрама) уместо е, али и с формантом с

(спрема, спрама). Ове форме су се семантички изједначиле. И ови предлози има
ју одговарајуће синониме и могу се њима заменити:

„к, ка“: према Београду Бд, према Београду Би, према Дреновцу Вр, према
Кусатку С, према Немачку ВО, према Панчевачком мосту Вр, према Сеону окре

нута У, према Суводолу Вр, према Тополи ДД, према Црквинама Мл, према Ша
линцу Ли, ка дођоше према мен Ко,
„наспрам, насупрот“: седи према врзине, а врзина лепа У, седи према де
војки МО, једно према другим Ли;
„у односу на“: он је дете према мененака Др, према могућности К, према
могутњости Ли, сад он није ништа према овима Су, према садањим времену Ли.
Једино се у овом значењу појављују облици спрама и спрема: спрама мле
ко, ако имаш више млеко, ти сунеш више (сиришта) Р; спрема Др, спрема коли

чине А, спрема земље толико пати (гаји) Ву, па прекупља ону висину колко спре
ма ватре Гр.
„спрам, уз“, па су жене плеле према тим лампицама Бд, прем ону лампу, ја
узнем да плетем чарапе МП, према свећи плетем В, само у Рб смо забележили и:
спроћу жиже је мој свекар седео.
„пред“: али оћу да кажу према нама свима да ли се оћу да л нећу Гл.
30. Предлог при није тако чест, а има месно и временско значење: при зе
мљу прилегну П, „за време“ не личи тако да при служби си бос ДД
31. Предлог против има варијанту и с финалним у противу, а забележена је

у Бд: противу мене Бд, противу Немаца, иначе: ниси смео да кажеш против пар
тизанима ниједну речицу Бд, против вас ВО, против комунизам ВО.
32. Предлог су није забележен, а с се појављује и са (са) и у редуплицираној
форми сас. У даљој анализи обратићемо пажњу на услове под којима се јавља јед
на од ових трију варијанти.

a) Предлог с јавља се испред вокала и гласова вј кл м н њ пр ш ц:

с ове кашике Го, с овцама СУ, с оне ватре У, с оцом Ву, с ужима Гр,
с вама С, с вашара Т, свилу Су, с вино Су, с волови Р, с врућу воду М.,
сјаја ВД, сјаји В, сјајима В, с једну кашичицу Се, с једну Румунку Т, с јед
ну страну Ш, сјесени бере се К, сјетрве М, сјетрвама М., сјетрвом Го, сјетрву Ку;
скамењи Се, сканапТ, с кашику Ко Т, с квасац Т, с ким С, с кола Су, с кола
pима Лу, с коли С, с колима Ву Др Лу МОУ, с колма ЛГ Т, с комшијама Го, с кон
цајула месеца Го, с коња Су, он с коњима оре Ву ГоМО, с коњма Кр, с корпом Т,
с корпу Т, с косачицу Гр, скошуљама В, скравама Ву, с крмаче Су, с купусом Ла;
с леђи Лг, с лопар метеш Т;
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с мајку Су, с мас Се, смен Мx, копа с мене У, с Митом С, с младом МО, c
младу Ли, је с млеком Т, с момком Др, с момцима С, с Мораве Ск, сејало се с мо

тиком Кр, с мужа М, с мужом Гр,
с нама В ГpУ, сниким ГоМО, с ништа Ла, с нож Ш, с ножом П, с ноктом Т,
с њега ВО СуУ, с њега С, с његовим А, с њеног дечка Ло, с њенога момка
Се, с њим Бд Гр ЛгМ МОМx С, нисам живила с њим Т, с њима Гр ККр ЛгМ МО
У, с њимена К, с њименака Гр МО С, с њом ВО Лг Лу Мx;
у ону кицељу с парама У, с партизанима М., с пасторком С, с пилићи Су, с
плугом С, се се с поњаве покривало У, с попом ГоДД, с посла Гл, с посла Гр, с
прозора У, с пушком С, с пушку Ш;
досељени су с разни крајева У, с ракијом А, с рамена Т, с рукавима Мх, сру
кама МО, с руке се клеча Р;
ставана Др, старабом Др, с ти коли А, с тим В ВОГл, с том плевом Мx, c
тракторима Гр, с Турцима Ло,
с Циганима Ву,
Испред звучних и палаталних с ће се мењати у зи ш:

з бунара ДД збрда Кр, з Бугарима Лг, збикербону Рд, з Бреном У, згајта
ном А, з гробља Кр,
шње Се, и Брнка се побије и њега Се, ш њим К, ш њом Лг, шчунак Р.
б) Предлог са има слобднију дистрибуцију, јавља се испред бв гдјкл љм н
не пр т, нарочито испред ж и з с цћ ч, па чак и испред вокала:

са батином ДД, са блатом Ву, са бомбоном ВО, са брус П,
са варјачом Рд, са врљачом МК, са врљачицом МК, са вашара Мх, свађа се
са Вером С, са водом Би Го, са војском Бд, са волови Кр, са воловима Лу Се,
ишло се за девојку и са волома Ли, са вуном А;
са гајтан Гл, са гостима Мx, са грожђем Кр,
са девером Го, а ово сам ја са дедом и са бабом Кр, са дететом В, са децом
Др, са децу Мx, лепо и са Дражинима и са партизанима С, са дрешеви Гр, са дру
гарице Се, са другови Мx, са дулецима Ла;
са јабукама МО, са јајима ВД, са једне стране стража Ла Ло, ја са још јед
ним Т,

са каруцама К, са квасцом Се, преитио ме са коли С, са коље Се, са коњима
А Гр, радила сам и са коњима, и са кравама, и са плугом и са све С, са коњом МК,

са Косова Т, са кравама АВО МКС, са кречом МК, са крзном МК, са Крсном Ве
ликом Лу, са купусом В,
са лебом Гл, са лимузином С, са Љубинку П,
са маком МО, са мање паре ВО, са мас Ла У, са матером Т, са машинским
пушкама ВО, са мед Ву, и свуко сам са мене Ло, са млека А, са млеком ВО, са
мном АБд ВВДВО Вy КЛу Мx СеT, са Мораве Ск, са мотиком ГоДДДр, са му
жом С,

са нама Би С, са никим Лу, са ногама МО,
са њеним братом Са, са њеним стрицом С, са њим В Гл Го Кр Ли Лу МК
МП Мх П Ск, са њима Гр Ку С, са њиме С, са њом А МК МП СТ;
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са партизанима ДД, са пилићима МК, са пиштољима ВО, са плевом А, са

плугом Се, са пресеником С, са пријатељом А Бд, са пројом Гл, са проју ВО, са
пумпом ДД, са пуњеним пловчетом С, са пушком С,
рали се са ралицу Ос, са рану Р;
са тарабом Др, са ти пријатељи Ву, са тим Бд, са тим кућама Ск, са тим це
ђом С, са том браћом Би, са том његовом ћерком Кр, са том плевом Мx, са трак
тором Се, са тринајс снопова МО,
затрпаш са жар Т, са женом Ву ДД Др Кр Ли Ло Лу Са, са живом циглом Др,
са животом В, са жито Ву Ку, са житом Са;
са шаром МО, са шашом А, са шеширима Ли, да се повучу са школе Лу, са
школом Кр, са шлепера на шлепер Лу, са шофера дошо за пиће У, са штапом Бд,
са шураком Кр, са шуpњајом Лг,
са зејтином ВД, са земље Ло С, са зетом Кр Мх, са зубима Ли;
са сапуном Ск, са свадбом Ш, са свекра Гл, са Светом Вр, са свилом Се, са
свима Го, са свима Ла Ли, са сводои Р, са села П, са сеном Гр, са сестром Мx, са си
киром Ос, са сикиру П, са сина Су, са сином Гр ССa, ca cup Cу Т, са сиром Бд Кр
МО, са сириштом С, канте са сиском В, са сламом ДДОс, са сламу МП, са снајама
Гл, са снаом Др, са солом Ли, кад су дошли наши са Солуна ВО, наши су дошли са
Солуна Лг, са Солунцима Ло, са сплaчине У, са срмом Ос, са српСк, са српом Р, са
српом Го, са српови Су, са срповима Кр, са српои Су, са стоком ДД Кр МО, са сто
ку Вн, са стране Вн Гл К, идеду са стране Кр, са стрицом С, са струјом А;
са Цаном Гл, са циглом В Ск, са црева МК, са црепом К,
са ћерамидом А. П, са ћерком Мx;
са чаршав Вн, са челета (однапред) А, са чесме Су, са четворкама Гл, са че
тврту има сина М, са Чехињу П, са чим да оремо Го, нису имали са чим да се по
крију Др, са човеком Мx Са, са чунак П,
са игла МО, са иглама МО, са иглом Ос, са огледалом МК, са оклагију Вн,
са окупатором ДД, са оловком А, са орасима Др МО, са оца Су, са оцом Би Ос, са

узицама МК, са узицом Ку, са ујаком С, са унукама Го, са унуком Др Кр.
в) Удвојен предлог сас није редак, паралелно се јавља с осталим ликовима

(с и са) и уклапа се у стање у већини говора Ш-В, С-В и К-Р дијалекта, за разлику
од ситуације у говорима централне Шумадије и говора Галипољаца, где се у пр
вом случају веома ретко среће, а у другом сасвим изостаје (Реметић 1985:387, в. и
нап. 1138). Јавља се испред вокала и сугласника вј кл м нпр т ф:
везло се сас иглу У, сас овога старијега М, сас оне сое Р, спава сас онога
млађега Са, сас оца Су, одели се она сас унука Су;
сас вилу Су;

сас јабукама Су, сас јагњетом Са, сас јаја Су, мажи сас јаје Ла, сас јармом
ишо
сас једним нашим доктором Ос, сас језик Р.
Лг,
умачемо сас кашиком Т, сас кашику Су, сас кисело млеко У, сас кокошка
ма У, сас кокошке Се, кренемо ми сас колима Лг, сас комадантом Ло, сас конце
тратом РД, сас коњи Ш, сас корито Р, неки косу сас косе Су, сас косу Се Ш, сас
косу коси У, сас котарице Су, сас краве Ш, сас куфером У,
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она сас левом руком ради У, сас леђи Лг, сас лимузином Лг,
измешамо праци сас мајке Су, сас мајком ВуУ, сас мас МСе, сас мене Р
Су, сас месо Т, сас млађим друштвом В, разговару сас мога тога девера У, сас мо
јега оца Вн, сас мојим девером Ос, сас момком Ли;

сас нама Ос, сас Немци Ку, сас ногу Ш, сас нож Су, сас ножић Р:
ону мараму сас парама У, сас пепо Ш, сас плави камен Т, сас положаја Ло,
сас пријатељи Мх сас прсти Ш, сас прстен Т, сас пушкама П, сас пушком Лг,
сас рада П, сас ралицу Ос, сас ресе Су, то се клеча сас руке Р;
састањир Т, састе гомиле У, састим Т, састо свињско месо Рд, састpи сту
пице Вн, састу розну боју Су, састу Брену У, кад ми дођемо састу воду Ос, сас
флашом Т.
Ако се овај предлог изговори са паузом, неће претрпети никакве фонетске
промене ни испред звучних ни палаталних, па чак ни испред с и з:

сас девера Ку, сас другарице Су, сас друштво Лг, сас дулек Су;
сас њега Ко СуУ Ш, сас његово дете У, сас њи Су, сас њима Ј, сас чезе П,
сас ћебе Ш;
сас стрица Р, сас зетин Се.
Соноризација и палатализовање финалног с овог предлога, јављају се када
се он не изговара с паузом, а налази се испред звучних и меких сугласника.

саз блатом Ку, саз брашно Ш, саз Бреном У, саз Брену У; саз Грчком Ли,
саз гумна на гумно Ла; ја радим саз десном руком У, саз дрвене кашике Р, саз
Дрине Ло, саз друге стране стража Ло, саздулек Су;
саш његови момци Ко, саш њим Ш, саш чезе Су.
33. Предлогу поред основног значења има и она која би се могла заменити
СИНОНИМНМа:

да отиду у Паланку да виду ДД, отерау не у Панчево Ку, и однеседу га ујед
ну ливаду Ло, носили смо у њиву У;
„код“: мисим да има и сад у Миће чабар тријес кила Го, ка то има у жена Лг,
они су јединци у оца ВО,

„од“ са ћу да ви покажем слику у двајс једну годину ВО, па ми стриц био у
четрез година Лг,
„на“: и тако главно смо излазили некако у крај К, с луду не можд изиђеш у

крај М., само с њом не можд изађеш у крај Се;
па не знам у месец има паучина ДД,
„на или Дcг.“: он окрене леђа у вагу ВО,
„на, за време путовања“: у путу га роди Кр,

„за време, у току бербе“ (Кад крушке сазру?) па тако у брање, кат се бере
кукуруз Ос.

Предлогу може и изостати у синтагмама у којима је иначе уобичајен: тера
ли не Дољни Град Ку.

34. Поред предлога уз јавља се и нуз који је добијен контаминацијом пред
лога низ и уз (Поповић 1968:211-212). Они могу бити синоними и с другим пред
ЛОЗНМа:
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„поред“ метеш га уз ватру и куваш Кр, они лонци земљани што уз ватру и
метешР, то уз ватру метемо Су, дије негде било ближе уз друм, успут А, па и теро
уз дувар Ло, стоји ова уз мене Мx, лекар онај шприц мету тако уз мене на клупу
Су, уз менТ, ја да нисам уз њу, не б могла да чуем В, а туд је ишла путањица па уз
њу (поточару) се пролазило Ли;
„са“: а што ће ви Немац уз вас Др, уз леба Бд, да ни спреми стрина леба и уз
леба МО,

добила сам и намештај што је ишло уз девојку ВД, и паре ондак давали уз
девојку Р, те ми дали уз мен (новац, капару) Ск, мој отац је дао уз мене мираз ВД,
колко ти дајеш уствоју ћерку В.
С ова два значења синониман је и предлог нуз:

она кућа велика нус пут Вн,
колико ће да даду нуз девојку пара Ск, колко ће да ми да мајка пара нуз ме
ненака Ск.

У семантичкој опозицији стоје предлози у првом и осталим доле наведеним
примерима:

„низ“: девојке носиле кику уз леђа РД;
„уз, навише“: па уз басанце носим Бд, кад идеш уз брдо Бд, уз брдо Ко, док
сам изишла уз оно брдо Мx, уз њега се узвили, узвили В, зидали усте даске А.
Испред сугласничке групе која почиње струјним консонантима уз предлог

уз јавља се покретни вокала: уза степенице У, уза шпорет Т.
35. Прилошки изрази у сред и на сред могу уз именице да преузму функцију
предлога усред, насред:

дођу Немци усред винограда Гл Др, усред њиве метеш Ск, а усред Охрид Р.
усрет села Се, ложили ватру усрет собе М.,
насрет тога дворишта А, а то имало насрет куће Ск, насрет собе У.
36. У нашим говорима не користи се прилог увече у функцији предлога

уочи. Овај предлог је забележен у различитим гласовним варијантама уочи, суо
чи, очи и учи:

уочи Бадњег дана Вр, уочи Божића ВОГл Гр ДД Кy Pд, уочи Мале Госпође
С, уочи Нове године Лг, уочи Поклада МК, уочи празника Го, уочи Првог маја Мx,
уочи свадбе Др, то је уочи светог Илије Се;
суочи Божића Бд,

очи Божића ВуКр Ли МКСе Су Р, тоје било очи Макавеје Мх, очи Нове го
дине Ко, очи празника ГоМх, очи рата У, очи свадбу Р, очи светога Аранђела Лг,
очи светога Николе Ву,

учи Божића В Го Су, учи Ђурђевдана МО, учи литија К, учите Тројице Бд,
учи Ускрса А.
37. Предлог через поједном је забележен само у четири пункта и то код ин
форматора рођених око двадесете године. Тумачење настанка овог предлога ви
дети код Ивића ... 1994:251 и напомену 186. Предлог через јавља се у већини
Ш-В, С-В говора, али и у неким К-Р и ИХ (в. Ивић ... 1997:328 и нап. 682 и

Морфолошке особине говора источне Шумадије

315

1994:251 и нап. 184—186). Следи грађа: дизгинeду они други через Боре једнога
Вр, неће через мене Ба, черес тебе В, через тебе СМ, черес тебе нисам дошо Ла.
Треба да напоменемо да је само први пример забележен у спонтаном разго
вору, а остала три добијена су на директно питање. Дакле, овај предлог је скоро
Ишчезао из активне употребе. Истина, и у осталим говорима С-В дијалекта јавља
ње овог предлога не поткрепљује се бројним примерима. Тако је у говору Бограчи
ћа (Ивић 1978:169) забележен само један пример, у Крагујевачкој Лепеници (Вуки
ћевић 1995:194) два, у Чумићу (М. Грковић 1968: 145) исто толико и у Банатским

Херама (Ивић 1958:344) четири. Нешто је чешћи у говорима централне Шумадије
(Реметић 1985:386) где се 12 пута јавља у форми через, а поједном као чрез и чез.
38. Функцију предлога через преузели су због и ради, који су се и сами се
мантички изједначили. О семантичкој дистинкцији и разлозима за њихово меша
ње В. код Стевановића (1939:140—141) каже да предлози због и ради имају разли
чита значења и да се први употребљава када се жели истаћи узрок, а други када је
у питању циљ, резултат или последица неке радње. Међутим, семантичка разли
ка између ова два предлога је истрвена будући да „узрок и циљ се своде на једно,
они су и један и други покретачи радње“. Следе примери:

а) е, па каже, морам онда (д идем) због бабе, да видим бабу и она мене М,
због Бране МП, није могло због воде Ли, стара држава је пропала због војске, ел
су војску опасно били Ли, због деца В, због деце Др, због деце Кр, због децу Рд,
због зиме Ли, али дође због игранке С, због мене да растуре кућу Вн, да изгине на
род због њега Ко, због њи Кр, некада ме попцуе због ови деца Гр, мотиком па све
(удара) у земљу због орања М, збок прелома руке Гл, збок Славише Мx, збок ти
чеза Лг, ишао у бблницу збок тога Лу, и он као збок тога није дошо В, ја сам гре
шна збок тога Ла, збок топлоте Ба, зато с они повукивали у мочваре збок Турака
Pд, збок чега си ти потклекно Ли, ја не знам збок чега то било Ос, ето збок чега Р,
па ево ти збок чега Ск, збок школе Кр, збок тебе СМ, збок шта иде он у болницу У;
па, зато се као и иде збоlк) кише Мx;

б) ради времена, ради школе Кр, нијетео ни са једне стране ради деца, да не
упалу кућу, да не побију, мене и децу Ву, све се то ставља учесницу, то ради здра
вља ВД, врло се то лепо укамарише, ради кише ВО, ради кише Су, па затвори ра
ди мишију МО, ради неки квар Р, изишао, ваљда, ради себе напоље М, онда се зо
ве Бугарски крај, а ради чега Бугарски крај, ко зна шта је Се.
5.58. Забележили смо и нешто примера с два предлога:

до иза Пожаревца А, одавде почне па до на крај Ли, па је испратило до на ка
пију Ду; радио сам све до пре годину дана ВО, дошли до подједан виноград ВК,
скувам ручак за на њиву, тамо њима Ву, првом комат за на кућу, па после

најстаријим Т, мало брашно за по једну погачу Лг, везли смо за по дувари овако
Р, није се млого журио као ја за у њиву В,

ови испреко Дунава ДД, долазили посе ис преко Дунава Ш, њу смо звали
Влајина, бна ис преко Мораве Ло, ту комшинка једна ис преко Мараве Са;
очи на Бадњи дан Ос,

после смо са по једну краву (орали). Го.
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ВЕЗНИЦИ

5.59. Овом приликом указаћемо само на оне везнике који својим обликом
или пак значењем одступају од стања у стандарду. Грађу ћемо анализирати према
типу независних и зависних реченица.

5.60. У саставним реченицама с негираним предикатом уз именске или гла
голске речи појављују се везници ни, нити, нит:

ни: не да ме ни бтац ни мати Вр, ниј имало приче ни Бога, што се каже, ни
мрдања Гр, ал не везуеги ни општина ни црква Ко, нема ни њега ни старца Ло, ни
ки ми није тако лежо (боловао) ни деда ни баба Лу, ја о та доба ни са партизанима
ни са Дражинима Лу, ниједној снајија нисам рекла ни црне ни беле М, ни имало
ни воз, ни аутобус, ни ништа МО, нејемо ни зетин ни ништа Мx, то нејемо ни уље,
ни, мисим, неједемо ни ораси, ни семе дулечно Мx, нећемо ни ја нити (умрети) С.
не сме ни једна ни друга Ск, не могу ни свиње да патим ни кокоши Т, не гледа ни
мене ни мајку У;
па бацај, бацај (поњаве) ни ми да топло ни ми да ладно Го, то није смело јед
но другом да каже ни лажеш ни оваки си ни онаки си Гр, из Азање ни дај ни узни
ДД, сад нема да чујеш никог ни да пева ни да свира Мx.
Грађа нам показује да је овај везник чешћи уз именске речи.

нити: што није се калемиле нити ништа Ла, нити тањири нити шта Ла, ни
мен да пипне нит ја њега пипам Мx, нити пара нити стана Мx;
он
ти
никад ми није смето нити ме био, нити ми забрањиво В, ни ми ништа слат

ко нити тражи Го, ја нисам то видо ники да борави на колиби нити обитава Кр,
нити копау нити ништа МО, нема ништа нити да се оре нити да се копа Т, овај,
каже, нити да паре да бројимо нит штогод донео да јемо У.
Овај везник се ипак чешће употребљава уз глаголске речи.

нит: никад нисам сазнала нит је куј причо В, нико му у рат није ишао нит

је он ишао К, нит је ко ишао да тражи нит је ко пито за њи МО, нит је она мене
знала нити ја њу знао Р, нису моја деца ника тако нит бија Са, а ја не би дирнула
ничије нит сам ја тако тела Са, нит је он мене мајку опцово, нит је он мене неки
пут бијо, нит је он мене штогод У;
ë сад нећу да је врћем нит ћу да је пуштим у кућу Вр, ово се само ради —
се
нит зна Васкрс, нит се зна Спасовдан, нит се зналитија, Тројица, то нема сад
Др, нико нећ да ради нит можда нађеш раденикада ради К, то не ваља нит ће да
буде добро Ку, нит му требаду МО, нема ни живину нит има свиња нит има ни
шта П, нит смеш да станеш с њега да разговараш Р, дићу сад, ја нит сам престала
там ни там Са, нису могли ни да раду то нит су имали чим да раду Т.
Овде примећујемо да се ова варијанта везника јавља углавном уз глаголе
или и уз именске и глаголске речи.

У следећа два примера везник нит (и) био би обичнији од употребљеног ни:
о те године ни имам пловке ни имам кокошке Се, ово је твоа нишка, Драго,

кажеду. Зна(ш) шта е, дукати, дукати, ја то не знам ни ја то смем д узнем С.
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Саставним везником будистиче се напоредност и синониман је с не само ...

него и, већ и (РМС), сад он, сирома, буд повео коло и платио и све и још ја, овај,
сад оћ да се пуштим Мx.
Слично значење има и везник туд који се обично редуплицира: позоведу
родбину, туд је умро, ту сирома треба посе и да купуе дарови, то ми се не свиђа Р,
туд је умро, туд требаш поседа даруеш и попа и родбину P, туд је умро, туд се за
дужуе за сандук Р, па каки, тут изгубиш свога члана тут треба дате кошта Гр.
Редуплициран је и саставни везника — а ту око нас а лево а десно Ло.
5.61. Супротни везници али и него могу се јавити и без финалног вокала:
али: али да нисам сачувала Вн, оне иду али бес коли ВО, али не мог да ски
нем Вр, али мора Ву, имање велико, а њиве све далеко, али није тешко било Го,
јем га, али није ми у души Го, би, али не могу Ла, данас је дошло време ни да га са
ветујеш, него кажи му оно твоје мишљење, али немо, нека ради како га ум вуче
Лу, али га потеже М, мал се љутили, али правили Мx, али видиш ли ти С, али он је
мој Са, али сам ја повериоц Т, али нешто У,
ал: ал све А, ал не могу Бд, ал сад нема то Би, ал моја мајка премећавала као
даја теже дишем В, нико нијетео да каже шта је, ал отприлике да је то била бољка
неваљала ВД, дође једна Францускиња, ђенерал, ал говори на српском језику ВО,
и узне паре и дође и да жени, ал ју каже овако: — евети ове паре, ал немо одједа
ред да почнеш да се богатиш Вр, ал не можеш Ву, јенако ту гвирим, ал не могу
ово ситно да читам Го, можда ће сад још нешто модерњије, ал још није то дошло
Гр, ал дошо у цркву бос ДД, ал не мог да се пожалим К, ал не везуегини општина
ни црква Ко, знам да потпишем, да читам, ал не знам сва слова Кр, даћу ти се, ал
да знаш нигде не причај, каже, ал од шуpњаје да с одвојиш Лг, ал није ми он гледо
кућу, него деда Лу, ал није било МО, она би те водила и там, ал не чује жена Мх, и

поведу једнога и они га подлакти један сједне стране, други здруге па да му забо
деду нож, ал он био јак па се отме, па бего, бего па се стрпо уједну кућу Ос, од су

тра кукајте сваки дан, ал немате вајде Р, видла сам чоека да је отрчо на пут, то сам
видла, тако сам казала, ал познала га нисам С, ја сам га праћала, ал није дошо Се,

мада нисам умела све то, ал одма сам упала у шталу Ск, ал сам се покајала Т, има
там би много шта однела, ал не смем, оће да провали неки да покупи У, нисмо би
ли богати ал смо имали стоку Ш,
него: школа није постојавала у Биновцу у то време, него сам учио школу у
Коларима Би, и оне нису смеле да иду код њини кућа, него све тунак останемо
ВО, ишли смо у ливаде, сад имамо по градине зеље, а пре то није било по градине,
него запртимо торбе па идемо у ливаде те беремо зеље Вр, ратне носи добро, него
само зло носи Ву, и то нема да замеси одбрашна стрмног, него и ту помеша и про

јино и стрмно Го, нису тели да штиту државу нашу, него су се крили Гр, како мог
да кажем да су Немци били неваљали, него су наши неваљали ДД, а причали су да

нико није мануо косом, него све српом, жњело се К, а син не би је најурио, него
сна не да трпи, он гледа њенима там достави Кр, није мого да дође на богомољу,
него био болесан деда Ла, па сам стао па н идем напред, него сам се погурио и ви
чем Ло, није мало да не ваља, него све не ваља М, друго нема шта да метеш у те
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гле, него паприку Мx, не умире се него се цркава Мx, то нема да е ишепано, да е

нешто, него све обучено Ос, нисам ја смелад изиђем напоље, него ме води мати у
авлију Са, нема лекар, него бабе лечиле Т, није бијо прашак, није бијо квасак, него
само чисто брашно У,

нег данашње Бд, боље нег ћерку Вн, нег крава Гл, нисмо имали комбај, нек
се вршело жито Гл, па то ју је горе негда га пљуне претпублике Гр, било му жао
више земње нег ње ДД, нег лето Кр, боље нег мужа М, не(е) ко теб Мx, лакше ми д
оперем негда трљам Ос, није била Сенка, нег била једна плава висока, а Сенка ни
је била млада У.
Везник ама турског је порекла и није тако чест:

ама ја ћу је нађем њу па да је под земљу Вн, ја је не пијем, ама да виш каку
сам ракиу угрејо Лг, ако побегнем, значи, ја сам крив, ама крив и јесам што сам
наишао Лу, и ондак је имало паметни и радни људи, ама сирома није мого од ни
шта да стигне на време Лу, а ката мој пријатељ отишо, ама сви седам отишли, сви
седам изгинули Ос, не пушим, ама пушите, каже, ви, ама од вас се, каже, ватра и
појавила Р, ти имаш да ноћишту, ама, ја би вас молила да ја сиђем доле има једна
мала ди ноћивам У.

Везником само може да се изрази супротно значење: кат сам ја био у војску,
она ми пише, али латиницу, само што сам ја знао ВО, ондак, јели, било исто ко и
сада, само што сада, јели, нико не меће сламу Го, сад све ети кажем, сад свега
има, само слоге нема и здравља Мx.
5.62. Раставни везници или, јели, ели могу се јавити с финалним и или без
НbСГа.

или: краве или волови ВО, коње или волове Др, да ме неко превари или на
кантар или нешто овако у причи Гр, посто или заоремо или запалимо ДД, онда се
среде или за новац ил без новца Кр, или шуму или сламу Ла, да врши нужду или да
мокри МО, говеђе сириште или овче С, а овам се умеси или леба, или погача или
проја Т;
ил: ил да некога кудим Би, па кажу шума ил комушка Гр, ниси смео да ра
диш ништа да не питаш бабу ил свекрву, или тако те ствари Мx, ил идеш у Гај да
сејеш жито ил у млин понесеш пе-ше седам џака С, јел сте ткали да носите ил сте
куповали У, парче пите ил чорбе У;

јели: то вуче коњ јели вучу два вола А, да не би пао у беди некојјели у дугу
некоме Вр, ја нисам тако нека баба тупа јели глупа па да то не марим Го, мете се
цела кола јели двоа кола на једно дрво К, иде ми мајка братјели отац К, пуњену
паприку јели сарму МО, ми се пречестимо пре, јели на Тодорицу, јел недељом, ел

на Велики четвртак, ел на Цвети и тако Мx, доручкује сирће и качамак јели расо
T, да једно зрно нема зелено јели кварно У,
јел: мете у један лонац јел у неку шерпу А, јелти да радиш јел ја Бд, деда је

избегаво слатко, не знам, јел није волео ел није смео В, под вршњикјел у вуруну
Вр, у Гај отишао јел на имање Гр, једанајсјел тринајс ббрба Др, да те опљачка јел
дате напију Кр, не зна се јел је Србин јел је муслиман Лу, јел ће да доживи један
јел два, јели три Лу, па, кадразбијеш нешто јел окрњиш шољу, то је ома чапар Мx,
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да донесе јел парејел нешто за клање Р, позове је очима јел прстом Се, па га баци
мо у батару јел на гомилу па посе у кошел на таван Т, јесте ви Ленејел сте Раде У,
шта волите јел пиво јели бозу У;

ели: кукуруза ели жита А, ождреби ждребе мушко ели женско Вн, свећу по
несеш, елимарамицу ели пешкир Ву, крмача ели вепар Гр, краву ели бика Кр, пе
вачко друштво ели свирачи Лг, да је смири с нама ели да је одвоји Лу, ели комава

ели лозовача МК, ми зовемо кицеља ели цица Ос, хаљину ели сукњу П, краву му
земо ели одвоимо теле, одлучимо да не сиса Су, а подливало се сириште ели кра
вље ели овче Т;

ел: јаму кажем добар дан ел ћутим А, четири елпе жена Бд, није да се носи
ло кукуруз ел нешто тамонака В, зове се ... како ел очино име елиВД, пита те ел

оћеш ел нећеш Вн, не може више ел да скачем у бунар ел да се обесим не иде ми се
ис куће Вр, ел проја ел качамак Ву, пет ел шесланаца Гл, шта му посе стоји ел да
погине ел да убије онога ел да погине он Гр, ти си био у војски ел ниси био у вој
ски, еси био у школи ДД, он нож јел чим има, каму, убоде те ел убије те на место
ел избодете Кр, ел био Ранковић, ел био Ђилас, ел био онај стари Ку, ел ћурку ел

пиле Ла, каже, је се ти, каже, правиш лудел не знаш Лг, него кае да се договорите
ћел да градите ви ел ћу да градим ја Ло, ел там ел ту Лу, реко му је лекар ел да с
одвојиш од ње ел ћеш да полудиш М, леба ел гибаницуели проју МК, неваљала ел

добра Мx, па пржим ел печем ел метем у рерну Ос, кат пођем ел у виноград ел у
село обучем се лепо П, орем од ујутру до увече ел сеем ели макар шта радим са
стоку Р, ел је он уватио пре возел сам ја, каже, не знам, остао је С, отишо у њиве
ел у брдо Са, сачекау деца ел муж Се, друга ће биде још боља ел ће биде гора Ск,
ел ја ел јетрва Су, и да л смо ми темељ ове државе ел нисмо Т, ја нисам доктор да
знам ел ће да ти буде вајде ел неће Ш.
По један пример имају везницијал и али: јал седим ил стојим Мx; аљину

али сукно али мараму, марамче МО.
и ВеЗНИЦИ a — а, де

-

де, било

-

било,

вољ — вољ нису тако чести:

а — а; а брат мој а његов то је свеједно Вн, ја а дала паре а купила све исто
се вата Лу;
де — де; то сад и нема, те старине нема више то: де неком липче крава, дене
ком липче свиња, де то П,

било — било: теле било мушко било женско К, било црко било липцо, све је то
исто Кр, она мора да га чека ел било зимње добо било летње Ос, ја било моја њива
било туђа кад отиднем у њиву, ја морам колико замисим толико то израдим Т,
вољ — вољ: Ди оћеш да те возим: вољ ти на границу бугарску, вољ ти овамо
на кују оћеш страну У.
5.63. Искључни везник осим чује се с аферезом и без ње, али обавезно се

уместо и осем шале А, ништа друго није радила сем тако пацијент неки ка дође
да га смести Ло.
5.64. Допусни везници су мада, макар, премда, ако:

мада: сељак мора да ради тео не теомада нам није лако — мада ја волим да
копам, ал више не могу, одрекла сам се Ск, имало толико лепо виномада ја нисам
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волела толико да пијем... са ћу, реко, дукрадем то Ск, ма бежи, та ми деца дошли
на вр главе, мада је можда твој син добар Гл,
макар:27 а он ће ти каже па макар га стрељали ВО,
премда: то треба сила ватре да се прави па да се тај ражањ окреће, премда
деца једнако вичу на деду што не седну па мало окрећу ражањ МК,
дко: опет уватио с с неком, ја сам ћутела, ништа, кав да то ја и не знам ако
све знам А, то ми бтац волео да нас пречести, да идемо, ако смо мали, ишли смо у
цркву Ба, ладно ако има пећ на струју и шпорет Бд, борио сам се да имам стоку из
међу првима а ако нисмо били толико имућни Би, и сви плакали ако деда био
строг В, сретња сам ако сам сина родила у тријс пет година ВД, девет недеља сад
за Ускрс пос, то смо све постили, ако пуна кућа меса Вн, ја волим и сад чукуладу
дко сам стар ВО, а сви били здрави, ако били голи, боси Вр, чим нешто каже, он
ома чанак ако она киселица, ако вруће, сипају, бацију на очи Вр, мој син има до
бар кукуруз, то нема грешка ако је суша, ел он је тамо бацао трипут ђубре Ву, оне
све раду и краву да помузе и све, бре, ако е она завршила ту школу, тако исто и
мóе ако е за доктора, роди се да ваља Гл, а ако си уморан и жњео си српом, српом
цео дан, увече мора да му с оперу ноге Го, то ниси имо да видиш глупо живинче
дко није школу учило Гр, а мен били, били и ти бијени сви, ја сам једна остала,
можда било њи сила, сви бни помрли, ја сам остала жива ако сам ја толико прете
рала ДД, па и дана(c) се лепо слажемо ако смо стари Др, ја испаднем на улицу ако
се пуца Ку, ако сирома болесан, моро и он да прска Ла, не мог да добим његово
имање ако ми је дао ћерку Лг, ал кад ради бна нешто и ја је помажем, ону пома
жем, ону ако не разговара са мном Ло, ту кокуруз све по два корена ако овако су
ша МО, и ја сам волела да вичем на име, па ако му то ни ни било прилика Мx, ca
мо да пружи прснеки, да те мрзи и ако ти ниси ништа радио, ти си готов, смакнут
Ос, а они, каже, да неће му њему ништа, мом мужу, ако је побего П, а то чувам ако
деца неће они то да употребљују Р, радила сам и са коњима, и са кравама, и са

плугом и са све ако сам имала два брата старија С, постимо ако копамо Се, ја то
нисам гледала ако има девери, имо браћу Ск, ми смо бедно живели ако имао четр

десетектара земњу Су, нисмо знали ни за рак, ни за шећер ако смо газили воду и
зими и лети Ш.

Овај везник је најчешћи и носи акценат, за разлику од условног ако. Бележе
га и истраживачи у неким П-Ти С-В говорима: у Алексиначком Поморављу (Бог
дановић 1987:232) и у Заплању (Ј. Моркаовић 2000:194), у Жабарима (Реметић
1986:522).

5.65. Временски везници су: кад(а), док{ле), чим, како, а, само, што, да,
тек куд:

1. Временски везник кад(а) обичнији је без финалног вокала:
27 Везник макар турског је порекла (mager < перс. mager „иако, па ма, бар, барем“, Шкаљић

1979:443), а среће се и у грчком језику (иокар „дај Боже! кад би бар, камо среће“ Макбрiva špset!
Да бар дође! Балаћ-Стојановић 2002:428)
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a) кад: и кад смо стигли тамо, пита овај мој тас Би, кад заигра коло, има да
гледаш Вн, тамо су били на Солуну и онда су почели кад су Немци испалили из

неког топа који је био сто шесет километара даљину ВО, кад увече вечерамо ми,
ту чесницу излому Го, ди да се враћа, побогу, ди да се врати кад је био и спавала
напоље на бетон ДД, кад чоек остари, он није за врага М, ја сам одрасла у село и
мен би било и срамбта да говорим госпотски, кад нисам госпођа Мx, кад изре
жем, крили смо се по собама кад будне тако нека борба, неко чудо, док то не про
ђе, па кад прође, ми пос изађемо и ето Мx, и кад изиђемо у крај, ми се поврнемо те
то повежемо Су, кад је било на раскрсницу, једна, бре, овца, бела ко снег изиђе
пред мене Т, кад нема чоколаде, оно кука и дође ко стрица опет У,
кат: кат си ти одржо говор, они су снимили, каже, кат су прочитали, ди
гли су руке о тог ВО, пријатељу, чини ми се кат се сване сутра, бољи сам него да
нас Ло, па кат све испрљау ноге, мораш да се купаш М. биле неке карабитне лам
пе, кат се правиле свадбе Мx;
ка: ка дође ту мој синовац Би, ка донесе воду, а овај га искуће пита ВО, ка
дођеш па увидиш њиве, бре, Го, ка дође недеља, мајка замеси мало (колача) Го, ка
дошо кући, све и ципеле, и кошуље, и ћебе, све му остало там деј био М., и он ка
дође, седне на ону сламу Мx, ка дође у цркву, он узме Мx, ка дође он, ми идемо с
њим Т, ка смо дошли бвди у Орашју, био је тај дрвени мос ВО, ка се син разболео,
он продо М, ка си радан, свети је добро М., па ка се брашно жути, ти сипаш воду
Мx, ка се подлије, исручим у цедило Мx, и ка се угреје добро, ви измакнете вр
шњик па почистите патос Мx, ка смо ми кренули, он сео Ск, а у Београд ка сам
била, сваким сам била мила У; уп. и: бегу ко те виду Вн,
б) када: када сам ја отишла Вн, не можда подигне капију када капија затво
рена МО.

Први везник кад у следећем примеру синониман је с док: обично кад је ма
ло, прасе се зове, пос кад мал порасте, оно се зове назимче Гр.
2. Везник док јавља се самостално, али и с партикулом -ле:

а) док: јели не сме дуђе мачка док не уђе полаженик В, чоек док једе, мора
да ради ВО, није он тео да ради док не пита Др, док се ја врнем кући, он ће и думре
Лг, док сам жива, нек сам жива Лу, ја сам имала синови за дику док су били момци
М., недељу дана свадба, док се спрема, докле буде момачко вече, субота, па неде
ља се иде за младу М., док то не прође Мx, то е све било, знаш, док јажа није била
готова Т, и то он, док попито, разговарамо јено — друго и он поче да пребацује Т.
ја сам волела да живим док сам радила Т.

б) докле: да припали цигару докле не уђе у кућу В, докле могу овако да се
слушам, волела би, мисим, да живим ВД, била је вршача докле није стиго комбај

ВД, па кад пође докле се нејави како је стиго и то бринеш ВД, немој дидеш нигде
от куће доклеја не умрем Ла, он, докле тако причали, он се напио, извади нож, за
боде у астал и каже Т, и оно иде с њега докле има чоколаде да је у руку У.
У наредним примерима, у зависној реченици предикат се није јавио у оче

киваној негираној форми: док сам му дала ову последњу њиву, он разговарао М.,
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погодио мајстора да му удари ову цоклу доле док он дође да биде готова, а сам по
сле да зида М; и он се обрће око те јабуке и кука доклеја дођем МО, очити испад
ну докле је подигнеш Ск.
У следећем примеру везник да може бити синониман и с док (некада у
школи ђаци) не седамо да се не прекрстимо и да не читамо оченаш Ву.
У наредна два примера везник како синониман је с речју откад: али има
двајс месеци како је умрла ВО, има петнајз година како је у Француску М.
У следећем примеру куд је синонимно с како: ваљда има више о двадесет
година куд нисам се причестила Кр.
3. Непосредна реализација неке радње везује се за одређену тачку у време

ну следећим везницима: чим, како, а, само што, док, тек, који су углавном сино
нимни с првим (чим):

а) чим: чим је прошла окупација, после смо са по једну краву орали Го, чим
порасти у своју висину, он има сву вегетацију Гр, чим имао неки петнаје — двајс
иљада кила жита да оврши, та је моро плаћа у ђутурицу Гр, чим сам ослобођен,
тражио сам да што пре дођем К, жена кад иде сокацима, чим погледа у теб, она
значи да оће, ал она која не гледа, немо да је питаш Лг, чим чујеш да иду Немци,
прати децу код мене и не брини ништа М, чим си окрњио шољу, таслицу, ома ви
чеш чапар Мx, aja, ja сaм и пре тога пиштој метуо већ био у рукав чим је он дошао
тамо Т, чим је он вико на прозор, ја сам га одма узо и мето у оно Т, чим се угреје
вода, они неће да пију Ш,
б) како: и како падне, она се одма згрудва А, ома некако умро како сам ја
дошла Го, и како пустите, ома бежите у шуму Ло, ал није она то сад да ме не воли
— како сам дошла, како бна дошла, она ме не воли Лу, он како је она у ишла, он
њој забоде нож у леђа Ос, и како кога закољу, они га мету на гомилу П, како се чо
век ожени, он треба одма да с одели и нек печали њему шта му треба С, а ја, како
светак дође, не ради се ништа, а ја узмем то Свето писмо и читам С,
в) а. а четири сата, ако је то зимње добо, кући Би, то се зна — сваке недеље
идеш о два сата, будеш, а вече, идеш кући Гр, а мало сумрачак, ај кући Ку, а ја
сунце а да залази, а ја морам кас кући М, а сунце изгреје, а ја у њиву МО, а сунце
залази, морамо да смо кући Р, па мал дремам, али морам да ја њега чекам — a
шкљоцну врата до пута, мала, ја рипам и отварам С,
г) само што: он, само што га завршио (факултет), посе четири дана омаза
пошљење добио Лу;

д) док: Немац док дошо, он је окопиро, прави окупатор био Бд,
ђ) Везник тек у наредна два примера синониман је с кад: Добро, није гура
ла колица или да држи плук, али ово друго. Међутим, тек одемо да сејемо кром
пир, она каже ВО, пушка стоји, тек ете ти врати се онај шофер У.
5.66. У узрочним реченицама јављају се следећи везници јер/ер, јел/ел, је
ли/ели,

што, зато што, пошто, како.
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1. Најфреквентнији су везници настали гласовним и аналошким променама
јер/ер, јел/ел, јели/ели:

а) јер: јер су они то мешали са жито ВО, знате ви боље, јер сте учили ВО,
нисам тео да дам ништа, јер ми смо у жицу затворени ВО, и пуштио сам да коси,
јер пробо сам и кући Т, јер ја сам цео Једак сад узо Т, а знали су већ пре тога, јер
ми смо поседовни лис поднели Т, ер: ер они Гр, ер куршум не бира С,
б) јел: ако би нека друга лисица дошла у авлију, он је јурио и уопште није
фалило да не би се уватила, јел се ту окотила А, брзо дођијел Мара много болесна
А, ја сам носила свећу јел сам мислила да је нако сам Бд, јел од ње живиш Бијел
раду посе с коњима Ву, они нису могли позајмицу, јел не можда задужи толико
Гр, ако не ваља, нека не ваља јел ја сам се извинуо у књиги ДДјелу књиги каже
да је у Паланки, а он је у Крагујевац стрељан Лг, а ја извучем торбу и побегнем јел
ће ме увату Лг, а млоги људи и незнају, јел то је било пре четрес и две-три годи
не Мx, напоље свирали, јел он је био млого играч Ос, трчи кући, јел имао кућу на
крај Скопље Рјел ја не могу да орем С, моро сам ја да радим, јел сам ја најстарији
Т,јел све што сеје и пије, то се из) земље вади Т, иде масна вода,јел су га затрпа
ли сланином У,

ел: све смо држали по два добри вола, ел они су јачи били да ору, да вучу
жито А, а млада, она мора у старојкова кола ел он је газда В, није мого да успе, ел

то је све било под земњу ВО, он је увек волео да дође са мном да разговара ел ја
сам волела, сви знаду да ја волим мали да причам Вр, и увече кад биде, ми отиђе
мо да му помогнемо, ел он не можда тера и краве, и свиње, и овце и све Вн, пома
жем им да би могли да постигну тако то, ел ја не могу да седим овако, да гледам, а

они да раду Ву, дидем да с одморим (да умре), ел не могу овако Гл, пољопривре
да се развијала, али врло споро, ел ми смо били голи, боси, бедни Го, да закоље
прасе, пилића мало више, тако, ел то мора да буде на два ручка Гр, спроведен је ис
Паланке, ел му отац био у затвор и мати и брат млађи Лг, дадо, бату чувај и пази,
немо да га прераниш, ел он није јео, него млека помало, па кат почне, ти мало пе
pинач Ло, а сад не сме да дође ел ће да дође он МО, и оставим њега, ел он је био, ја
нисам знала, он је био туберкулозан Мx, немо да праиш мету ел ће да погинеш П,
језик је ичупао што можда упиљи и да ује, елона сас језик убодете Р, онда је било
лепо, ел ми нисмо знализа боље С, не прегори млого леба ел знамо колко ложимо
Су, тужим иlхlја суду да врату, ел није ми требо адвокат, ја знам да напишем сам
тужбу Т;
в) јели: само пази на мачку да не уђе јели не смед уђе мачка док не уђе пола
женик В, а мушки вешто мора да биде опрано, јели старци носили дугачке кошу
ље Ск,

ели: не знаш коме ћеш да се пределишели били су опасни и бни Др, он чува

овце, ја свиње ели нису свиње и овце могле зајено Ла, ко комаданта железничке
станице, ели ту је одма и граница румунска Ло, а мој муж волео да дирне неку, а
није био покварен, само волео овако да се шали ели волеле га па и жене, те моје
ортакиње С.
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2. Нижу фреквенцију имају везници што, зато што, пошто и како:

а) што: а сено кад возимо укрстимо вренгију што је сено ситњије па испа
да А, па га живога испекли што му етас отишо као у партизани Ву, па и било ме
жао што имала велику имовину ДД, он донесе (Православни мисионар) па да
теб, што ти то читаш Мx, језик је ичупао што можда упиљи и да ује, ел она сас
језик убоде те Р, кад је била Тодорова субота, е, тат сам постила што не радим
ништа, седим кући, могу да постим недељу дана Се:
б) зато што: њи пуштили зато што им нису пушке пуцале В, има там јед
но мало, нисам га ни видла, нека га, кат порасти, а зато што не смем да га узмем
Го, после смо са по једну краву (орали), куј није имао две, зато што су Немци
све одвукли, све живо што год је имало Го, имо сам ја доста новца, зато што смо
киријали, радили са црепом, циглом, пшеницом К, Нале, дан ми је којекако, а ноћ
ми је најтежа, зато што сам сама па ми је тешко Ко, идуће године још боље ће се
организује, зато што је то сад започето Мx, али некако ништа не знам, зато
што бринем за кућу С,
в) пошто: вежем говеда и кот комшија распитам се, пошто сам ја била у
њиви, и они кажу: Нада је умрела В, имали они две куће пошто пуно народа В,
пошто смо ми као гости дошли, ајде да и нама поједно парче ВО, осумњичен сам
био пошто сам гласао Љотића ДД, пошто ни дали више леба, ја ћу то да носим
Ку, мен ће да напрту и да однеседу, а дукати да скину пошто ми ујак опасан да му
донесу и да му бацу у авлију Мx, оће диде ону кућу, пошто ја немам имање Сa, e,
па пошто су наши отишли у рат, нема куј да ради, ми растурамо они оџаци Т, тра
жу мене и синови пошто смо ми наследници Т,
г) како: онда су, како смо ми покисли страшно, озебли, они наложу фуруну
во.

д) Везник чим у следећим примерима има узрочно значење: ко нуме, он ћу
ти, па ћути, чим не зна, шта ће Гр, а, чим си ти школован, не знаш ти шта је српМ,
код нас — па добро, ви то боље знате чим сте толико по свету Мx.
5.67. Условним реченицама јавља се везник ако (ређе ак), ел и да:
а) ако: ако ти желиш да је продаш и ако ти желиш да је даш некоме, само ка

жи — ја ћу се потпишем ВО, а мен бни кажу ће достане глув ако не аперише Вр,
ако ће да му узнете дрва, да сечете тај багрeн, боље га убите, него му то покупите
Гл, и ако немам ништа, ја му изнесем по неко јаје, трампимо Го, и ако е погодно
време, он истера Гр, ако се други пут нађемо, имамо да завршимоја и ти посо, оно
што ја оћу Лг, ако заливау, они имау М, акотиднеш на њиву, ако окопаш њиву,
она окопана, ако ниси, спаво си цео дан, она остала неокопана Мх, ако имамо

плуг, ми пооремо, ако немамо плуг, ми копамо, прекопајемо Т, ако сте крушке
млатиле, ми ће да ви купимо, ако сте брале руком, ми неће да ви купимо, а свеће
мо да узмемо У, ак отиднеш на њиву Мx, ак си заведен С, ак те обрука Ск,
б) ел: ја само ел ме наљути, готово је, одоја и остави га Мx;
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в) да: да сам ја знала, ја не би дозволила Мx.
5.68. Шаролик је инвентар везника (а камоли, а некмоли, дел, аман, ма) у
поредбеним реченицама којима се истиче неједнакост:

а) а камоли: еве, син матор, син как је матор, а камоли ја М.
б) а некмоли: нећеy што само свекар и свекрва, а некмоли дије баба и деда МО,
в) дел: ни се кајала ни кад била млађа, дел сад,
г) аман: за две банке препеченица, дреновача ракија, да ти изгору очи аман

и уста и језик Р. има људи који нису проју имали да једу ни буђаву аман и лепу Р.
ел умеш да кољеш прасе — море, умем краву, реко, аман и прасе Р.
д) ма: свекар био па не да, не да да се купу кошуље, ма нешто друго Ос,
Уобичајене су поредбене реченице типа како која оће тако нека ради М.
ПАРТИКУЛЕ

5.69. Вокалске партикуле или покретни вокали, како их називају истражи

вачи банатских говора (Ивић ... 1997:293), јављају се код личних и именичких за
меница (Ист. њоме, ИЛег. њиме, Д коме, ИЛ киме и чиме) у падежима у којима
ови облици имају један слог и код прилога (саде, каде, куде, овуде, свуде, када,
сада, туда, свуда, овуда онуда, напреда). Само су две самогласничке партикуле е
и а. Притом ваља напоменути да се ова друга не јавља код заменица. Код других
истраживача (Јовић 1968: 156, Ивић 1994:321-322, Ивић 1958344, Ивић
1978: 169–170, Реметић 1985:288 и 290, 378-384; Вукићевиh 1995:197) ови вокали
се наводе само уз н, к, р.

Вокалске партикуле обрађене су у морфологији појединих врста речи.
5.70. Консонантске партикуле (г, к, н, ј, р, м, з) јављају се појединачно (ов
дек, водек, ондак, полак; овден, тун, доклен год. садан, ондан, послен: туј, такој.
овуј, онују свудер, јучер, посем, првом) или у комбинацији с вокалима (а, е, и ).
Вокал и јавља се само уз консонант зу личној заменици 3. л. сг. ж. р. и то не
само у ДЛсг. (о њојзи) већ и у Гсг. (до њејзи), као и у присвојној заменици добије
ној од посесивног датива показне заменице (овојзини).
Самогласнике, по некадашњем закону о хармонији гласова, не јавља се иза
консонанта к, осим у прилозима за време који испред партикуле -ке обично имају

стару показну заменицу с (данаске, јутроске, ноћаске, јесенаске, зимуске). Пар
тикула-ке ређе се среће у прилозима за време без формантас (ономатке, ондаке)
или с њим али на почетку речи (синоћке). Она алтернира с формантом ко у прило
гу за количину (малко : малке).
Вокал е се јавља иза н (туне, тунека, тунена, туненака), али не тако често
као а. У једном примеру (опетена) е је партикула испред слога са сонантом и.

Самогласника комбинује се и с кин, а забележили смо и само један пример
с г (ондегана).
С обзиром на број слогова, партикуле могу бити: једносложне (-ка: овдека,

ондека, -ке: данаске, јутроске, ноћаске, јесенаске, зимуске, синоћке, ондаке, оно
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матке, -на: овдена, ондена, туна, овамона, тамона, горена, садена, вишена, мене
на, тебена, с њимена, -нак: овденак, тунак, тамонак, -не: туне), двосложне (-га

на: овдегана, -кана: овдекана, тамокана, менекана, -нана: тунана, -нака: овдена
ка, пунака, овамонака, тамонака, горенака, доленака, озгоренака, саденака, по
сленака, мененака, тебенака, с њименака, - нека: тунека: -нена: тунена) и тросло
жне (-накана: овденакана, тунакана, уп. и тамонкана; -ненака: туненака).
У сложеним партикулама само се н може редуплицирати (-нана, нена) и че
шће је у првој позицији (-нана, -нака, -нена, -Нека, -накана, -некана:-кана, -гана).

У неправом императиву глагола (х)ајделио дошло је до редупликације на
ставка -мо и јављања двoсложне партикуле с -н- и -к- (ајдемолионака).
Након ових уводних напомена следи преглед забележене грађе.
-гана: дндегана М,

-к: овдек Го, водек Вн, дндак А ВВД ВпВО Вy Го Гр ДД Др ККо Кр Ку Ла
Лг Ли Лу ММКМО Мx Ос ПРд С Са Се Су ТУШ, тако дндак било Бд, па дндак
метеш бвди, па бвди Вн, а дндак мораш Го, то е дндак било Го, дндак је било Кр,
дндак је било народа Ло, и јдндак нису могли д извршујуриш Ло, ти сипаш воду
па дндак мешаш Мx, а шта дндак да му плати Мx, дндак носи оне свеће Мx,дндак
они нису тели њу да дирају одатле Мx, е, он дндак дође и јето тако Мx, па дндак
обилази Мx, дндак се извали и дндак остане џомба Се, дндак је било друкше Ск,
падндак то дотераш кући Т, две године дндак била војска У, ти не знаш дндак ни
шта У, дндак то није смело тако У, днак А Ву МО, па онда послек се дотерава вр
шалица Гр, полак Вн Ву Др ЛгМ ПР, полак ноћи Вн, полак пушњица, полак во
руна Вн, полак и остало тамо, а полак дошло Гр, полак не плаћа Др, полак имања
Ло, а после дошли у полак Ло,
-ка: бвдека У, ондека А;
-кана: бвдекана А М; тамбкана С, менекана Би,

-ке: дндаке ВОТ, а шта је данаске Лг, данаске А Вн Вр Ву ГоДД Ку Ла Ли
Мx Pд Се; ономатке Гр, до јутроске ДД, ноћаске В Вн, и ја синоћке дођем У; ја

сам јесенаске видела ДД зимуске Ос СуШ, то су зимуске и били там по Морави

Ос, зимуске сам лежала целу зиму Су, зимуске јак мраз био Се; нисам ту имала
малке винограда Го, што нисте дошли малке МО, па му она малкедонела Ш;

-н: мајка се преудала бвден у ова сокак Т, долазили па с остављали стоку
тун Гр, заборавио господин пушку тунУ, доклен год Лу, доклен гдд није преда
на Лу, садан је госпоцка војска Ли; дндан Р, послен Вн Др Ку Ш, и послен кат смо
отишли Вн, па послен ту Лу; даклен Лу;
-на: бвдена Ку, ова се удала бвдена У, овдена А Вн Вр Мx Ос P Pд Т, имали
смо девојке бвдена М, не знам у друге цркве двдена Мх, наћеш и там неку бабу да
ти прича ка ја бвдена Мx; бдена А Ку РТ, бндена А, туна А Бд Вр Ко Кр Ла Лг

МОПР С Ск У, боравили код ментуна ДД, имамо снају туна с нама П, он је ома
туна уклањо квар Р, напраимо туна Ск, оставим њи два пуна У, ја дођем посту
на У, и он падне ту на У, тај касапин пуна продаје У; туна Вр Ву ДД Др Ко Ку Лг

Ли МО ПСеCу Ш, били туна две-три године ДД, само дође туна ДД, и нек оста
не пуна Ко, неговала сам га постуна Ли, били смо нас око двадес пуна Ло, и он
туна живи Ло, он туна спава Ос С, овамона ДД КС, тамбна Бд ДДК, и оде та
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мона Ло, имали смо овце тамона Ла, тамона ККр Ло С, отишо мало у партијску
школу тамона Ло, и ја отидем тамбна у кукуруз С, тамбна се удала ДД, тамона
В; кад отиднем там горена МО, садена Го Ла МК, није вишена МО, менена Гл ДД
К, доће менена краљ К, и код менена А Ла, куку менена ДД, на менена Ла, одме
нена С, за тебена К, о тебена К, с њимена Др К; била сам лепа, дабомена Ос, па
дабомена Ос,
-ена: бтетена МО,

-нана: тунана Ла, па тек онда га примамо тунана Т,
-нак: двденак Др Кр, тунак останемо ВО, пунак Ск, тамбнак С, само смо
избегли тамбнак Кр,
-нака: овденака АВ МОС Се; бвденака А Вн МП РС Ск, воденака Др, ово
денака Др, тунака В ВиВО Др Лг ЛоМО Ос РС Са У, шта сад он лупа пунака У,
то стоји тунака У, деда Влајко се први населио тунака Т, тунака Ос, тунака ВО
МП Рд СкТ Ш, метем тунака Ск, овамонака Др МО, овамонака Ос, а овамонака
била једна баба У; тамбнака ДД Др МО, тамонака В, отоше тамонака Ск, та

монака поп очита на гробље Лг, тамонака В Ли Ск У, сама сам седела тамонака
У; горенака В Др МО СУ, ја сам била горенака па после дошли бвде МО, горена
ка има С, ту мете и залепи горенака У, доленака Др, а доленака једну викендицу
разбили У, озгоренака С, саденака Ло; умро ми чоек, па посленака умро ми девер
У, е, после шта ће да буде, посленака, после имала она девера У; мененака С, пре
ма мененака Др, мененака он каже Др, од мененака МО, де ту торбу мененака С,
нуз мененака Ск, од мененака В, предружи се мененака и та В, а што тебенака
фали Др, с њименака Гр Др МОС, уп. и ајдемомбнака Др, дабоменака Вр,
-накана: бвденакана МО, пунакана Ку Ш;
-нкана: тамбнкана Ву,
-не: туне ВД М Мx С, пуне нема код нас ВД, пуне метемо лети шпорет М,
становали су туне Мx, барјаци се ставу туне и стоју Мx; туне Го КМ С, туне е
можда мето мал пекмеза Го, баш био туне пре два сата М,
-нека: тунека С,

-нена: тунена А Ла;
-ненака: туненака Гл С, туненака С,
—j: туј Лг, сад ја туј боравим Т, како ће они такој ћемо и ми Ш, да овуј, дај
онуј Лг, тој сам ја купила Бд,

-р: свудер бетон сад има Ву; јучер Вр Ву Др Лг Ло Р Ш, као исто да јучер је
било Лг, пантим као да је јучер било Лг, он је, каже, јучер ту дотеран Ло,

-м: посем Ву МОШ, првом жени дај С, првом десет па посе двајс дуката С,
првом комат за на кућу, па после најстаријим Т, првом и првом се ореже да расти
она лоза Т, па ето, првом — првом посејемо кромпир, па посејемо лука Т, најпрвом
оснуеш на коље, па се навије, па се после уведе првом у нити па у брдо Т, даклем
ЛоМУ, даклем, то је овако Ло,

-зи: до њејзи ВО, о њојзи Лг, и то су њени синови, нису моји унучићи, него
овојзини М.
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РЕЧЦЕ

5.71. Речце за показивање садрже заменичке форманте -8-, -т-, -н- а заврша

вају се чешће на -е, него на -о. Такво је стање и у говору Биограчића (Ивић
1978:169; у говорима Крагујевачке Лепенице (Вукићевић 1995:196) и у говорима
централне Шумадије (Реметић 1985:390-391). Двојство облика забележено је и у
говору Галипољских Срба (Ивић 1994:98 и 312), где поред облика еви, ети, ени
нису непознати ни они са завршетком -о. Форме с -и објашњене су синкопом

(еве/ево + ви - ев + ви - еви, ете/ето + ти - ет + ти - ети). У дијалекатским
текстовима из села Жабара код Тополе (Реметић 1986:503-549) уочава се превага
примера с финалним -о у односу на -е. Дакле, у С-В дијалекту имамо двојство об
лика ових речца, осим код банатских Хера (Ивић 1958:343) где су забележене са
мо форме с -е, што је идентично са стањем у К-Р говорима. Ареал ове појаве виде
ти код Реметића (1985:392) у напомени 1145.
Примери с финалним -е су, као што смо рекли, чешћи и имају различите ак

ценатске ликове (еве, еве), који могу бити резултат говорниковог става према ин
формацији коју износи, а и положаја речце у реченици (еве ти). За појаву дугоси
лазног акцента на последњем слогу Р. Симић (1972:469-470) износи две претпо

ставке. По првој, за коју се аутор и опредељује, он је добијен у секвенци еве + je?
еве, а по другој, овај акценат је настао аналогијом према прилогу где. Прилошког
је порекла и финално-е (уп. кад-е, сад-e).

У неким примерима се јавља и апокопа ет. Такође треба рећи да су приме
pи с формантом -т- најчешћи:

а) и етеручак А, ете и, бре, Швабе Бд, ете и Вн, ете га други дан Вн, ете
га Гл, етег имам и сад МО, етета радња Гл, етету код нас Гл, и етети Вр, ете
ти шта радили ДД, ете ти га ова мој девер Лу; јес, ете сад виш како ми сад већ
отишло, чекајте мало Мx, па ете тако је било Гл, па ете тако Вн Ли У, па ете ка

које било Вр, ете умро Вн, па ете и мечке иду МО, ете зато П, али ете жудово
би моу децу Р, ет није ни био Бд, ē(т) тако ти је то Гл, e(т) тако ми Р, и е(т) тако
то Ко Ли Се Су Ш;
али и: ето ти ВО МО па ето то је ВО, и ето тако Вр Ву, ето га ми син Ву,
ето ти видиш ДД, ето сада је ДД
б) еве депеша А, а ви, еве ви ово женско дете па воспитајте ВД, еве да видиш
Вн, и она еве је Р, еве га С, еве пасуљ У, еве га хлеб Вл, ијеве га још један Лу: еве
ти свиње, еве ти дулеци У; ли еве како се то данас ради Р;
али и: ево сад ВО, ево су људи Ко, ево седимо, разговарамо Мx;

в) ене пунастал пиво Вн, енети на столици Гл, ене и она је пенšионерка Лу,
ене га С, ене је Гн.

5.72. Класификацију партикула (речца) или реченичних модификатора даје
СТаНа РИСТИћ 1993:75—93.
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Речце којима се нешто потврђује или одриче различитог су порекла и ја
вљају се у више гласовних варијанти:

а) Речца да уобичајена је на целом терену и семантички није маркирана.
б) (да + бог + ме? дабоме/дабом) е, дабоме А, била дабоме Би, дабоме Вн

Др КоМП Ос Pд ССеTШ, дабоме Гл, дабом БиВн ВуКо Ку Ла РС СеУ, зна да
бом ДД, има дабом Кр, па пропао дабом Ко.
Ови облици се често чују и са речцом па, па дабоме Ли М Ос СкТ, па дабо

ме Бд, па дабоме Ко Су, па дабом ДД Ли Са Ш, па дабом Су.
Ради интензивирања значења на ову речцу додају се и партикуле: била сам
лепа дабомена Ос, падабомена Ос, дабоменака Вр.
в) ам дакако Мx;

г) jáшта Ву.
д) Различити фонетски ликови помоћног глагола јесам, најчешће у првом и
трећем лицу једнине презента, јављају се у функцији афирмативног одговора или
узречице којом се потврђује раније констатовано:

(Јесте правили свадбу) — јесам ВО, (а јесте ишли у школу) — јесам Ко, (aje
сте сир правили) — јесам М, (а јесте рођени овде) — јесам, од Ђулића М., (јесте пи
смени) — јесам писмен и добро рачунам Т, (јесте фарбали јаја) јесмо, како, и сад
и сад фарбамо јаја Ву, (јесте били) — јесмо, сад за свадбу Т; (јеси радила) јесам
како да нисам ВД:
па јесте Ба, јесте, јесте ВД, (јеси штрикала и везла) — јесте, да ВД, оџаци,
не знам, јесте ВО, јесте, то црвено Ву, па јесте, брате, тако Го, јесте, нема га и
готово Мx, чунак, јесте, виш ти пантиш Т;
заратују Турци и Бугари, јест Би, па јест Го, да он има оца, да има, јест Лу;
јеcДД Лг Са, а, јес С, јес, мајку му ј. мВО, јес, ја знам ако ти не знаш Лг, ел
боље детету, каже, јес М, јес, то је тако пре било Мx, јес, ете сад виш како ми сад
већ отишло, чекајте мало Мx, јел ово младина врста — па јес Ск, јеси кицеље смо
опасивали Т, највећа, па највећа, јеc Т, (имате ли нешто од стоке) — а јес, имам
једну мачку У, Штаје? шта је Росо? — Јес, твој ме син испратио дидем на прстен,
а онтам је отишо с ону женску У јез, брате Го, имао сам четири вола, јес Би,
Јес се јавља и с глаголском енклитиком је:

оно јес је тешко Ву, па јес је Го Ли, па јес је то Др, (Није се исповедио?!) —
јес је МО, оно што јес је, јес је Ос, јес је било, очију ми Вр, па јес је било ДД С, јес
је била богата Ла, јес је мало, јес је бело Р, јес је умиро Гл, а тако тачно ијес је Лу,
тако и јес је Се;
уп. и: тако ијес Лу, и зато ијес Се, него тако као што јес Мx, причали смо
оно што јес Ли, јес да боље живимо, али није здраво ништа што се је Вн, једно јес,
једно није Го, (кад се кине) јес истина У,
је, брате Ос, (јесте пуцали ви) — је, како нисмо С, алалти вера, па је, реко, је
сте, господине У;
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ђ) За потврђивање Христовог рођења или васкрсења користи се израз ваи
стину: ваистину сердди Вр Ли Се Ш, ваистину А, ваистину сердди Бд Вн, ваи
стину васкрс Ш.
e) За одрицање на целом терену користи се речца не, а чује се код старијих

информатора и турцизам јбк: мајок Би Ли, Ти ниси појела? —jóк ВО, а данас, јок
Др, ако волу, они праву, ако не волу, јбк М., сад зоведутато и друкше јбк Мх.
5.73. За исказивање могућности или вероватноће неке претпоставке упо

требљавају се речце (ваљда, валда, канда, можда, мож{е) бити, можем):
a) ваљда Гл Др, па ваљда Го, ваљда је његоф син ВО, ваљда био код ови ДД
реко, ваљда није ДД, па, ваљда, морке се зоведу Мx, па, сељанка, ваљда сам се
љанка Мx; ваљда Гл, па ваљда је било лепше кат сам била девојка МО, ваљде Гл,
валда ВД Ос Р, а он је био, валда, код њи ДД, валда би га убили Лу, валда
неће М, било валда зима Р, зато с они повукивали у мочваре збок Турака валда
Pд, нећеш валда данас да насадиш у подне, па вечерас дођи Са, дошла валда,
имао ту, валда, кокотицу Са, они нису валда врата ни затворили У, валда неко на
шо неко парче злата У.
б) У канда чува се поредбена речца кано + да: а канда ћеш ти да божићуеш
кот куће (ако Бог да, мислим да ћу да божићкуeм) Ло.
в) Поред речце можда слично значење има и конструкција можеfе) +
бити) и било можем:

можда Ш, можда си чуо ДД, можда сте то и чули ДД, што ми не донесеш
једну слику, можда га ја познајем, можда сам ја био неки пут с њега Р, није то
прошло двајз дана да сам био комадант, можда је било и више, не памтим тачно
колико сам дана био, знаш, комадант села Т.
тресла га кола може бити С, може бит једнакамара да увати Би, може бити

и скоро двајс година Др, имам три комадамдж бити и по петнаје шеснајскила Ку,
имам овдена мож бити старо жито око седамсто кила Ку, може бит ниси Лу;
било можем да смо путовали недељу дана Ш.
5.74. Речцама или реченичним модификаторима (бар, барам, барем; доду
ше, скоро, готово, читаво, углавном, углавно) изражава се извесно ограничење у
изнесеној констатацији:

а) мене то бар није интересовало ни земња нити штогод Ск,
напиши на књигу па мал — мал па погледају књигу па ће се сетиш, барам у
годину дана, у месец дана Ш,

мало је једно дете, да имам барем два ВО, остани, бабо, каже, малту, барем
месец дана Т.

Овај турцизам (Шкаљић 1979:120) дошао нам је у две варијанте ђакi и вулг.
barim из којих се развило мноштво различитих форми: бар, баре, барен, барем

бари, барим (РЈАЗУ под барем), а у РСАНУ (под бар) забележено је и барам, бар
ма, баренко, берем.

Морфолошке особине говора источне Шумадије

331

Дакле, наше форме са -м могу се тумачити и чувањем вулгарне варијанте
овог турског прилога, а не само променом партикуле (-н X —м), како је то конста
товано у РЈАЗУ.

б) а додуше њу су и били В, ал додуше и помагали ми МП, додуше не врши
се Гл. Овај реченични модификатор окамењена је предлошко-падежна синтагма
(до + Гег.).

в) мож бити и скоро двајс година Др, па имамо ми у Орашје скоро сто кућа
(оних који славе Симеона Богопримца) ВО,
г) били смо готово целе зиме Ло,

д) и била сам читала па сам читаво (“готово, скоро“) била скренула С,
и она се читаво („готово“) крије из шумарица они да је не виду B,
ђ) ал углавном Гл Го, углавном дође на готово Др,
алуглавно Ло, самоуглавно Др, углавно, ви сте се одазвали млого добро Ло,
углавно С, шта знам, углавно, он, каже, умео и да подлије Го,
мало на краће су ишли, главно, фино је било, лепо Мx; а главно ништа не
можда се прави Вн, главно, месим леба, месим погачу Мx.
Овом речцом се објашњавање и причање жели скратити и указати на оно
најважније. Ово је предлошко-падежна синтагма (у 4. Лег.) у којој се некадашњи
наставак -м доживљавао као пратикула, те се губио. Друга претпоставка је да се,
што је у овим говорима обично, уз предлог у јавио акузатив.
5.75. Турцизмима баш и таман (Шкаљић 1979:122, 599) и домаћим лексе
мама (лично, никако, опште, поготово, поготову) интензификује се нека радња,
процес или појам:

а) баш сам из његови усти слушо ВО, ја не правим баш од ништа (слатко),
баш од ничега — ни од вишања, ни од кајсија, ама од ничега Мx;
б) таман посла ВД, таман посла Ву Т, таман да дође кући, оно закачи рат
Вн, таман су прешли да музу краву Гл, таман ја испраћам доктора и разговарам
тако с њим на капију и он изиђе искуће М, а таман дошо до куће Ос, таман ува
тила стара кућа и нова прет стару и таман те две куће Т, и ја таман самуишла,
каже, ја ти кључеви не дам, не можеш у кућу да уиђеш У; таман посла Др, и та

ман да припали цигару В, таман смо ми стигли Мx, таман смо се скућили С, та
ман он што рече то, накуљаше се пуно У,
в) лично гáђо В, он је из Пожаревца лично Ку;

г) (Јелима корења?) Не знам нисам ишла у њиве никако М, каже, ја не могу
тако никако, каже М, ја не јем сад масникако, јем зетин Са;
д) нису се делили дпште Ку,

ђ) и она загледа како је опрано, поготово мушке кошуље Ск, деца поготву
трчу Бд.
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5.76. Закључивање или изношење нечега алтернативног постиже се речца
ма даклем и иначе:

а) даклем ЛоМУ, даклем, то је овако Ло, даклен Лу;
б) Реченични модификатор иначе заменичког је порекла и обично иде с ве
зником а, будући да се том конструкцијом изражава нека супротност у односу на
претходно речено: а иначе КоМП Мx Ск, а иначе није тео он Др, а иначе смо се
љаци, брате, Кр, а иначе Ск, а иначе никад не изгубим Мx, Владимир Поповић, а

иначе звани Лала Го, а иначе Ко У, а иначе само смо сејали за нашу кућу и за зими
да оставимо В, а иначе, овај, пре годину дана сам радио прилично ВО.
5.77. Разне клетве, заклетве и чуђења изражавају се речцама у којима се ја
вља именица бог:

а) црко дабогда Лу, дабогда ти цркнем У,
б) има богами Мx;
в) да прекади забога В.

5.78. Не само испред вокала, него и испред консонаната наредне речи речца
ли најчешће се своди на л:

а) испред вокала: кобила је боље него л и краве Гл, са да л има нешто да л
нема Вн, не знам сам да л има Го, да л има Др,
б) испред сугласника: да л злато да л дукати Ву, ко замен пито да л ја имам
дал немам Гл, да л је дал није Ли, да л ће да л неће дизађе Лу, дал да узнемо да л
немо МП, да л сад омата дан да л други дан сви седам изгинули Ос, он се мисли
дал д иде да л да не иде П, да л да даду да л да не даду Р, ја сад мора да гледам
стално дал ће да види мајка, дал отац, дал брат Ск, па дал излечи да л помру, Бог
да зна Т, да л ће он да га затекне живо да л неће У:

дал је ВВО Ш, да л није Лг, да л смо ми Т, да л су ДД, да л ће Бд МПУ, да л
ћу Ву МП Мx, да л знаш А МО, да л мож се врне Бд, да л нема Вн, да л ћу ово д
узмем ВО, ене је жива и сад Мица нека каже дал није то било Вр, да л га ветар но
си Гр, да л ће она д изиђе ДД, да л се пече К, да л си био Кр, и бушу у сламу да л

није сакривено жито у сламу, далто врљи Ли, далмож Гила да га замени Ло, да д
је тај Лу, дал, каже, смем да с оженим М., дал су то нешто вражали Мx, дизнам да
л га мучи Ос, дал да дођем Р, да л ви знате РД, да л пето не гази Са, да л држу Се,
да л треба Т, да л је ћао У,

штал је Мx, може л да ме повезете ДД, могул да с обратим У, сад куј ће д
узне те чезе ће л да узме та Шула ће л да узме тај Вилип Лг.
в) Ова речца се и чува: да ли Гл, да ли ме верујете ВО, да ли ради Т, да л је

погино да ли није П, сад дал је ћао он намерно достави пушку да ли је заборавио
У; шта ли је не знам ВО, црна жено, грдна ли си раденица била Бд, то сам више

волела него ли месо В, питају се више старији него ли ми млађи Гл, па слађе да
јеш него ли се Т.
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5.79. По угледу на дал (да л) и јел (јел) настала је и речца зал којом говор
ник изражава чуђење. Јавља се у многим говорима Војводине, у централној и се
вероисточној Србији (Ивић ... 1997:291, нап. 643).

па путово, зал то један путује, то сви Гл, залjа толико сено доносила (па ни
сам пала) Гр, па зал они дошли са Косова Др, па зал кума Свети, реко, толико, а
мен толико Ко, па зал, каже, близо нашег рова Ло. Је ли, Гиле, што не вечераш?

Зал ја постио, а сутра дан Бадњи дан, зал ја постио за Божић, а са да мpшћем (мр
сим) Ло, каже, ти залне знаш ти кује ово У, али и зар је могуће да си ме зафркно
Гр, па зар један у село није имао свадбу Ос.
5.80. Речца (а и везник) него забележена је и с о и без њега:

а) то сам више волела него ли месо В, питају се више старији него ли ми
млађи Гл, па слађе да јеш него ли се Т, нема гвоздене него дрвене Би, и пре ће
стигнеш у суседно село него у њиве В, скупљије кукуруз него репа Вн, то је слађе
са пројом дајеш него са лебом Гл, каш ти њему, реко, да ће њега пред опева него
мéн ДД, боље једи прошћие јело него масњие Ла, ујутру се дигнем пре него чоек
Ла, не каже да је коље, него бие Ло, више сам му дала њему него што остало од
овога М, боље ишта него ништа Мx, више волели качамак него проју Р, лакше ми
је да ја плетем уже него да вучем С,
ја боље волела сам оно нег данашње Бд, он више ради нег ја Гр, више земње
нег ње (жене) било му жао ДД, гора ми свака зима била нег лето Кр, више ју дам
нег што треба да у дам Лг, ми смо се некад радовали боље Божићу нег животу Лу,
служила сам девера боље нег мужа М., пре нек што се пече ВО.
б) он вози трактор, ма то нема грешка, боље него отац му и мој муж МО;
а лепши момак нег онај Бд, лепче негово Го, ја сам била том деци већи при
јатељ нег она Ла, окречим ја боље нег он Т.
5.81. Речца нека такође се чује и без финалног вокала:

нека га, каже, мал, нек прича Бд, ја после диго руке, нека га нек пије МО, не
ка га нека живи С, нека га нек узне шта му треба па ништа Ш,
Мица нека каже дал није то било Вр, нека суди кој суди Ву, дете нека расти,
а баба нек умре Го, нека праи Гр, Бог нека му да Ла, нека деца живу М, нека живи
докле живи Са, тако нека ради М, нека раду С, нека вршy МО, нека прода МП, не
ка се сећу П, нека ме деру Ш, џаба ти било сам нека иду бестрага Ш, ако јутреба,
нека научи Ш;
нек прича Бд, нек дукати носу В, нема два километра, ал нек је три ВД, нек

пропадне Гл, некти да Бог Го, нек да Бог здравље М., сад Бог нек ми да здравља
Го, Бог свакога нек сачува ДД, нек седи Ко, нек бацу кад ја умрем Ла, кажи Леки

нек се батали Маре Лг, нек си жив С, нек сам жива Лу, нек су живи и здрави М, нек
је сита година МК, нек дођу МО, кажи човеку нек прода МП, нек свуче Са, нек ми
си шта оће Су, нек ми каже Т, нек ти каже У, нек су ту Ш;
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б) дувај нека оживи Вр,

сад нек имаш не знам каку кућу нико не дат уведе А, нек иде бестрага и
гројзе дубијеш дете Вр, Бог неки чува Го, и нек остане туна Ко, а ова моја прија

тељица нек останету ко тебЛг, па нек иде и он дете Ли, некопрости Бог М, ако не
ће да ме врну да учим занат, некуватим јектику и нек умрем Мх, каћу думрем,
нек умрем Са, нек обукују Р, ма нек иде у врага Т.
УЗВИЦИ
5.82. Успонтаном разговору, не тежећи исцрпности, забележели смо, поред
већег броја словенских узвика (а, ала, али, ау, е, еј, гле, ију, ју, јао, ма) и неколици
ну балканског порекла: ајд(е), ај, бре, море, мори и чик. Спектар и нијансе значе
ња веома су богате, а ми ћемо овом приликом указати само на неке, јер би нам за
сва био потребан и шири контекст. Грађу ћемо анализирати по азбучном реду уз
вика, а не по семантичким групама.

1. Узвиком а, било с акцентом или без њега, а с речцом јес говорник нам су

герише да се тог тренутка сетио нечега: а, јес С, а јес, имам једну мачку У.
2. Хајде је балканизам турског порекла (Скок ЕРХСЈ). На нашем терену
има различите фонетске ликове: ајде, ајд, ај, и ајдемо, ајдете и ајте. Њима се
најчешће изражава:

а) подстицање на неку радњу; ајде Др Ку Ла МП РУШ, ајде дик се, каже,
деда умро и поче да плаче В, каже, затвори и ајде са мном ВО, ајде пушти свиње
Ву, ајде, реко, дешо Гр, ајде плати Др, ајде пођи са мном Ко, ајде нек ви је сретно
Ла, ајде цепајтоМ, ajде, бре, доћТе МП, čijoе диг се преити судови Мx, čijoе, дедо,
причај ни П, ајде води краве С, ајде зајено да посадимо Са, ајде попиј Ш; ел тако,

Дјд једи па иди ВД, ајд иди ја ћу да дођем Вн, ајд јад идем Лу, ајд изиђи У, ај сад
причај Би, ајд идемо ВД, ај нека ме докле могу да трпим ћу да трпим Вр, ајда пи
јемо Лг, дј пипни Мx, и ај да с опрости са сви нас Р, ај поздемо на прошевину Рд,
дј кажи Се.
б) Међутим, ови облици могу означавати и саме радње.

„дођи“; ајде, сине, дед свирај Бд, ајде ја ћу ти покажем Лa, čijoе, госпођо, се
дите вамо код нас Ла, ајде немо да чују комшије бд, ајде Лг, ајде, Живораде, да
јеш P, ајде лези у собу У; aj да легнеш бвденака Р;

„иди“: ал није било ка сад кола него вољуска кола па увати па ајде, ајде у
Дубону па се венчамо МО, упртиш лонце, корпе и ајд у Гају њиве А, кака сва
ђост, узимајмотику па ајд на њиву Вн, метем на кола па ајд у њиву Ко, ајд ми, ајд,

ајд дођемо кући Мx, покупили и ајт ДД, увила дете и ајт кући Ск, а мало сумра
чак, дј кући Ку,
„дај“: ајде прави испраћајунуку, отишо у војску Вн, ајдеја кољи, реди Ла;
„уради“; ти ајде како он каже па се не бој Го.
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в) Овај узвик, или боље рећи неправилан глагол у императиву, може имати

и наставке у множини: тасте, ајдемо, каже, код Симчу да тражимо Олгу Вн, ајде
монака кући Др, ајдемоте Др, ај, бре, Чедо, ајдемоте да бегамо Бд, него ајте, ка
же, гор на збор Лу, ајте кући У.
3. Изузетност нечега изражавамо узвиком ала: ала је лепа У.
4. Приликом одобравања уз речцу дакако може се чути и узвикам: ам дака
ко Мx.

5. Узвиком ау говорник показује своје изненађење: Ау, да си ми то казала,

ако те толико волим, ја би теома оставио у цркву и оставио би сватови и побего
бИ У.

6. Узвик бре је балканизам грчког порекла (Скок 1972:456, подморе 2). Њи
ме се углавном обраћамо неком и то:

а) с упозорењем: ај, бре Чедо, ајдемоте да бегамо Бд, ете и, бре Швабе Бд,
бре Душане ВО, немо, бре, да не побие човек џабе Ло,
б) с молбом, подстицањем: кажи ми, бре синко Ла, ајде, бре, доћТе МП, уз
ни бре Са;

в) с претњом: не цепај, бре Мx.
Овим узвиком може се изразити:

г) одушевљење: ка дођеш, па увидиш њиве, бре Го, бне све раду и краву да
помузе и све, бре, ако е она завршила ту школу Гл,
д) неочекиваност: кад је било на раскрсницу, једна, бре, бвца бела ко снег
изиђе пред мене Т.
7. Редуковањем императива гледај добијен је узвик гле којим се изражава

одушевљење или се некоме указује на нешто: па гле, идем С, само гле Лг.
8. Узвик де може имати редуплицирану форму деде, с партикулом -р дедер
или с апокопом дед. У нашој грађи он најчешће има значење:

а) подстицања: демети, сине Бд, каже, де, каже, ти мен да се лепо свучеш

Вр, де покажи ми то Гр, де полако спусти ноге Лг, де, реко, ти Слађо, мен угоди
нешто Са, сине, де, мајка ће те носи на леђа Се; ајде, сине, дед свирај Бд, дедер ти
(рецитуј);

б) забране, противљења: де, не дижите прашину В.
Де употребљено иза императива има функцију партикуле којом се заповед

на форма ублажује: дај де џак овамо С.
9. Богату палету значења има узвик е с једним од силазних акцената:
а) саглашавање: е, дабом А;

б) супротстављање: е,ја оћу тако Ла, еј, и ти то, нема више, готово је Р.
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в) присећање уз појашњавање: е, гумно, то су, рецимо, раније кресали гум
но да вршу коњи А, е, то е, тад је било тако са дрешеви, е сат су изашли комбаји,
сад је модерњије Гр. У овом примеру другим е изражава се супротност.
10. Узвиком еј успостављена је комуникација у којој је изречена забрана: еј,

немој да пушите тако Р.
11. Љутина, бес, неочекиваност или изненађење могу се изразити узвицима

ију и ју: ију, реко, пуста, реко, батина, па то дузне човек па на доват да бије ДД
ију, реко, црни Угљеша, иди за Миру Антину, ју, Ангелина, ми потрошимо па
прику Мx.
12. Запомагање или кукање изражено је узвицима јао, куку: јао, црни чове
че, зал полуди У, куку мене ДД
13. Узвик ма има више значења:

a) одобравање након љутње: ма иди, каже, копај шта ме брига МП, ма држи
краву Ос, ма нек иде у врага Т;
б) молба након нечега: ма ћути, молим те МО, ма не брините ви ништа за
мене С,
в) изненађење, чуђење: ма немој ВО,

г) супротност од раније изнесеног мајок Би Ли, ма не могjа то Мx, ма коте
пита за момка, дај да има нешто Гл, ма нећ да говори Лу, ма башка ће да умиру Ба;
д) стрепња: ма наиће неко Мx;
ђ) појачавање информације: ма ништа, ништа нити зену ни ништа М, ма,

каки, она то не верује, ал то није добро ко не верује Мx, ма шта да седим џабе Мx,
ма сам да излету Су.

14. Данашњи узвици море и мори спадају у балканске грцизме. Облички су

то Вег. м. и ж. p. popéи дорћод придева шорбе и шорi„луд, луда“ (Скок ЕРХСЈ).
У нашој грађи јављају се обе форме, али смо уочили да се облик мори јавља у си
туацији када се говорник обраћа углавном женској особи:
а) удаји се, мори Вн, ај, мори Зоро, изуј ме Лг, шта тије, мори, каже мен мој
муж С.
Овим узвицима могу се изразити следећа значења:
б) подстицање на реализацију неке радње:

море, ћути Бд ДД, море, баците то Р;
мори, иди, реко, там Вн, удаји се, мори Вн, ај, мори Зоро, изуј ме Лг, мори,
идите ви У,
в) појачано засведочавање, истицање:

море, јели смо више проју него леба Го, море, видела сам ДД, море, нису ово
Руси ДД, море треба, дете Ко, море, може Р, море, има посо Р, море муке биле Р;
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мори, што сам видла једног лепог момка У,
г) чуђење:

море, шта је то П,
шта ти је, мори, каже мен мој муж С, мор каки МО.
д) обраћање: јел, мори Се.
15. Узвик чик је турцизам и буквално значи „изађи“ (Шкаљић ТСХЈ), а у на
шем примеру њиме говорник подстиче саговорника на реализацију радње иска

зане императивом: чик отидни, ја н идем, а чак ти отидни Мx.

ЗА ВРШ НА

РАЗМАТРА ЊА

6.0. У овим разматрањима утврдићемо заједничке и диференцијалне особи
не у облицима испитиване зоне. Такође ћемо утврдити степен блискости с К-Р и
другим околним говорима.

ЗАЈЕДНИЧКЕ ОСОБИНЕ.
У речима с деклинацијом

6.1.1. У Всг. м. р. у експанзији је наставак -e (4.1): Боже, стрпче, кумe, бра
те; девере, Милоше, пријатеље. Наставак -у ретко се среће (4:2): пријатељу, ко
њу, орачу, али и режисеру, мангупу.
6.1.2. У Исг. м. и ср. р. уопштава се наставак -ом (4.4. и 4.52а): са мужом, с

бцом, кључом, пот кошом; са Ђорђом, чекiћом, са разбојом, пиштољом, са ко
њом, са грбоcђом, кољом, грањом, прућом, са гвојзом, са приштом. Ретки су

примери с наставком -ем и углавном су везани за говор млађих (4.5. и 4.52б): кра
јем, ножем, свецем, опасачем, путем, са грбоcђем, са здрављем, са знањем, са
плаћањем.

6.1.3. У множини једносложних и двосложних именица на (некада) мексу

гласник господари наставак -ев (4.7.1 и 2); змајеви, жуљеви, пањеви; мужеви, ви
цеве, кључеве, мишеви, чукљеви, бубњеви, ујцеви, јарчеви; случајева, салашеве.
6.1.4. У Гпл. најчешће се јавља наставак -а (4.1.1): браваца, бикова, дана,
минута, из Вучковића. Наставак -и везан је за ограничен тип лексема којима се у
конструкцији с бројем изражава нека мера или количина (4.12): седам ари, девет
месеци, осам сати, пет пути, али и: през људи, пуно мрави, пријатељи; виногра
ди, чокоти, бре зуби) и ретко у ти Стмићи. Наставак -ију исто је везан за ограни
чен круг лекceмa (4.13): Власију, гостију, ноктију, мишију, працију, прстију. На
ставак -у забележен је само једном: пе-ше струку. И именице ср. р. имају углав
ном исти инвентар наставака у Гпл. (4,53); зрна, места; код гдведи, пет коли, сас
леђа, из усти, од) цреви, очију, ушију.
6.1.5. У Апл, јавља се наставак -e (4.14), али и -и (4.15), ако облик с овим
другим наставком не сматрамо резултатом синкретизма множинских падежа; (в)
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барјаке, бисаге; (в) у гдете (д) алiове, синове, (а) у гости; (б) има гдсти; (в) доте
ро волдви; (г) брес прсти; збурићи, у бурићи.
6.1.6. У ДИЛпл. знатно је чешћи наставак -има од -ма (4.16): (a) дај јагањ
цима; (б) за барјацима; (в) на ваљцима; (г) дâем коњма, узели људма, са волдма, с
коњма. Сличан је инвентар наставака и код именица ср. р.: -има у ДПл. овлашће
њима (4,54), -има и ретко-ма, -ама и -и у Ипл.(а) вратима, са камењима, с коли

ма; (б) с колма, (в) колпцама; (г) сјаји, с коли (4.55.г) и -има и -и у Лпл.(а) по гум
нима, у колима, на леђима, пустима (б) на врати, у коли, на леђи, у усти (4,56).
6.1.7. У једнини именица м. р. јавља се формант -ин (4.17): (а) Бугарин; (б)
берберин.
6.1.8. Код именица на -лац углавном аналошки продире о кл у Нсг. и Гпл.

(4.18); жаок, жетеоц, носиоц. раниоц, четрдесет милиона посетиоца, али и вео
ма ретко: жалац, заселак, старалац. Јавља се босиљак, потиљак, али и потiок.
6.1.9. Именица дан чува неслоговни корен и стари наставак -е само у прило

гу за време (4.19), до подне, посе подне, али до Видовдана, о Мидљдану. У множи
ни ова именица најчешће се јавља без проширења, затим с формантом -ов- и нај

зад с деминутивним -ци (4.19): (a) дана; (б) данови, дановима; (в) пролазу ни дан
ци, благи данци.

6.1.10. Неке именице уобичајене су с непостојанима (4,20) басамаци, ка
паци, сана, у сану, санови.
6.1.1.1. Именица мозак није уопштила сугласник -к у косим падежима

(421): мозга : мозак, али једном и мозаг.
6.1.12. Именица Срби нема проширење -л,- (4:22); Срби, Срби.
6.1.13. Губљења гласа х код неких именица м. р. утицало је на саму декли

нацију (4:23); неки Вла, од неког Вла; гра; у тај ма, из ма е, стра ме, од стра;
бра/дра, али ретко и орб; сирома, сиромака; вр/вр: кожу, дчу, дчуа, али и дчув,
дчува; пот пазу, трбу трбу, трбуа.
6.1.14. Именице страног порекла с нултом морфемом и кореном на само

гласник имају двојаке облике (4,24), биро, сако, трико/ биров, саков.
6.1.15. Финално-лизостаје у већини именица (425); ђаво, али ретко ђавол,
пепо расо, брао/ дро/ дрло.
6.1.16. Наставак -и у НАсг. м. р. јавља се само у двема лексемама (4,26): ју
ли, јуни али и јун.

6.1.17. Именица Христос јавља се с грчким формантом -ос (4,27): Христос,
али за Исуса Криста.
6.1.18. Именице страног порекла типа багериста увек се у једнини заврша
вају на -а, а у множини на -и (4.28): багериста, комуниста, али комунисти.
6.1.19. Именица поп чешће се деклинира по обрасцу именица м. р. (4.29):
поп, кот попа, за попа, јавиш попу, с попом, попови, али има примера и по а-декли
нацији: попа, даш попи, зовну попу, с попом. Именица деда углавном иде по а-де

клинацији: деда, код деде, дао деди, виче деду,ју, дедо, али у множини дедови.
6.1.20. Мушки хипокористици типа Јова мењају се по а-промени (4.30): Bo
ја, Владе, Бори, Јову, Јово.
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6.1.2.1. Ови хипокористици ретко се јављају с /\/ акцентом (431). Дода,
Жика, Тита, од) Tüте, мрзео Титу, Tüти, о Тати; Tüто, пре Тита, пцују Тита,
кажи Титу.
6.1.22. Именица ујак има неколико морфолошких варијанти (4.32): ујак, уј

ка, ујац (чешће у моравским селима) и само једном ујо,
6.1.23. Име свеца који се слави 16. новембра јавља се у ж. и м. роду, што је

ређе (4.33): (a) Ђурђица, до Ђурђице, на Ђурђицу, (б) Ђурђиц, славу Ђурђица.
6.1.24, Властито име Александар може да иде и по а-промени (4.34): (а) рањен
Александра, Александри, донели Александру, (б) имам слику краља Александра.
6.1.25. Вишесложна имена, обично грчког порекла, у Нсг. завршавају се на
-ије и мењају се по обрасцу именица м. р. и на -ија и деклинирају се као именице

ж. p., што је ређе (4.35): (а) Алимпије, славим Јелисија, Теодосију дао; (б) Алимпи
ја, слави Алимпију.
6.1.26. Мушка имена на -оје ретко кад прилазе именицама а-промене (4.36):

(а) Благоје, на тога Благоја; (б) Станоја.
6.1.27. Имена типа Миливоје /Миливојчешћа су у првој варијанти (4.39).
6.1.28. Именице типа Раде, Миланче у косим падежима и облицима при

својних придева имају проширење -т- (4,40): (a) Радета, Радету, Милетовога;
(б) од Миланчета, али Ђбрђу, Ђурђа.
6.1.29. Именице хлеб илук најчешће се јављају с партитивним наставком -а,

затим с нултом морфемом и веома ретко с проширењем -ац (4,41): (а) леп леба,
бели лука; (б) узмемо леб, лук да посејеш, (в) лебац, лукац.
6.1.30. Именица новац има само једнинске облике (4,43): новац, доста новца.
6.1.3.1. Именица кукуруз у Гуглавном има сингуларске форме (4,44): шаку
кукуруза, али ретко и амбар кокуруза.
6.1.32. Именица очинци има и једнински облик очињак (4-45).
6.1.33. Неки ојкoними мењају број или/и род (4.46): за Карловци (Карловац

у Хрватској), у Ратару (Ратари), Пескови (од градивне именице песак), ка Колару

(Колари, до Колара, у Коларе), Сараорац, из Сарабрца (Сараорци, у Сарабрце),
Милошевци, у Милошевце (Милошевац), ово садашње Радинце (Радинац), из Ша

линце, у Шалинци (Шалинац), Једрен, од Једрена, на Једрену (улазио у Једрени), у
Ковиље (Ковиљ).
6.1.34. Неке именице м. р. мењањем деривације прилазе именицама ж. p.

(447): из апсе, бицикла и ретко бицикл, бутка (бут), гуња (гуњ), ђерма и чешће
ђерам, дидате (идиоти), искабле, али и кабао, исконке, крос конку (гонак), ко

чањка, али и кочањ, крчага (крчаг), маневра, али и маневар, мушкатла и мушка
тло, осиљка, али и осаћ и осаће; у ћошку једну / ћошак / онај ћди /у ћоше, тулу
ска, али и тулуз, хамбурка (хамбург), цдкла (цокли), никаку имеку (имек), у шпи
ци (шпиц), постимо среду и петку. Када је исти парадигматски индикатор, тада је

олакшан пут к промени и конгруенцијског: пуна пијац, једна ужас, нiкака фуд
бал.

6.1.35. Многе именице м. р. не мењају род (4.48), неки ауто, тај млин, пе
pинач, рат итд.
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6.1.36, Деминутивно значење именица м. р. на -ић/-чић преузимају оне

средњег рода на -че (4.49); асталче, ланче, јелене, коњче, лонче и ређе асталiћ,
ланчић.

6.1.37. Именице којима се означава сродство или титула ако се нађу уз вла
стито име, губе свој акценат и постају индеклинабилне (4.50): види се краљ-Алек
сандра слика, кума-Свети, чика-Мито.
6.1.38. Формант -ет- појављује се код именица ср. р. које у стандарду не

проширују основу (4,57): два зрнета, с крплета, без дкета, пола стаклета, два
увета, са челета.
6.1.39. Именице ср. р. c проширењем -ет- имају најчешће суплетивну мно
жину на -ићи, ретко на -ад/-ади и само код неких именица на -ци и на -ета, као и

на је (4.58): 2a. бурићи, дугмићи, прасићи, 26. асталчићи, гучићи, лончићи, 2B.
звончићи, 1. бурад, јагњад / буради, јагњади, назимади, пет назимада, мали пра
цада, 3. јагањци, праци, прајци, теоци, 4. нека дрвета, имало дрвета, 5a. буреће;
5б, гвожђе, дрвеће перје.
6.1.40. Именице ср. р. c проширењем -ес- имају посебна значења (4,61): не

беса „небески свод“, чудеса „збир натприродних, невероватних и необичних
радњи“.
6.1.41. Збирне именице најчешће се творе помоћу суфикса -je (4,63): грбјзе,
грожђе, влаће, зеље, клење. Будући да означавају множину, ове именице добија

ју и плуралске наставке и одредбе (4,63): (a) печу корењи, уплетено прућима, на
рамењима; (б) та грожђа, оружа; (в) велики багрењи, ови камењи. Само код три
именице забележена је збирна множина на -иње/-иња (4,64): звериње, мушкари
ње / мушкарilња, женскарihњима.
6.1.42. У односу на стандардни језик број именица које имају само множи

ну увећан је још заједну крило/крила, која може имати оба броја (4,65): села сам
јом у крила, али и метем у крило.
6.1.43. У употреби су и именица јаје и јајце, при чему је ова друга знатно ре
ђа (4.67).
6.1.44. У нашој грађи нема потврда за именице говече и говедо, али бележи

мо следеће облике: (а) држали смо говеда; (б) говедутера; (в) од гдведи, зговедима.
6.1.45. Именица дно не јавља се с непостојаним-a-(4.71): на дно, до дна.
6.1.46. Поименичен придев слатко мења се по именичкој о-промени (4.72).
слатко, мал слатка, послуже слатком.
6.1.47. Именица вече једино у поздраву има конгруенцијски индикатор м.
поред уобичајеног ср. р. (4.74); добарвече, али добровече, једно вече.
6.1.48. Именица ђувече мушког је рода на нашем терену (4.74); један ђувек,
ђувеч.
6.1.49. Ојконим Трновче јавља се углавном у ср. р., а само једном у м. p.
(4.74); у Трновцу.
6.1.50. Именица ћемане има облике сва три рода (4.74); то ћемане, ти ће
мани: биле ћимане.

6.1.5.1. Именица брвно прелазе у ж. р. (4.75): та брвна, преко те брвне, на
ту брвну.
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6.1.52. Именица кала ређе се јавља од кino (4.75 a,б).
6.1.53. Именица колено остаје ср. р. (4.75). У Гпл. благу превагу има наста
вак -и: (a) до колена; (б) до колени.
6.1.54. Именица писмо јавља се и у ср. и ж. р. (4.75): (а) то писмо, света пи

сма; (б) не те писме, праћа писму, у писми.
6.1.55. Именица повесмо јавља се и у ж. и ср. р. (4.75); имало повесме, али и
повесмо то.

6.1.56. Именица раме остаје ср. р., али се у Лсг, јавља и наставака-промене

(4.75); у рамени.
6.1.57. И код именице уже преовлађују облици ср. р., осим у неколико при
мера у којима је забележена мн. ж. р. (4.75): (a) са оно уже, плели смо ужа; (б)
уже се плеле.
6.1.58. У ж. р. прелазе и именице копито и стопало (4.75): Копите опереш,
две стопале, на стопалу, али и стопало.
6.1.59. У ДЛсг. именица ж. р. доминира наставак -и (4.76а): подај баби, да
жени; на том слали, у шуми.
6.1.60. Код именица с кореном на велар у ДЛсг. углавном нема алтернације
сугласника (4.77а): дам задруги, мо мајки, у задруги, у банки. Алтернација је забе
лежена једино у Лсг. и то углавном код именица из савременијег вокабулара, што

указује на утицај стандарда, али и код оних које су у честој употреби (4.776): уза
друзи, у књизи, у апотеци у војсци, по једној нози, у руци.
6.1.61. У Всг. именица ж. и м. р. на -а најчешћи је наставак -o (4.78): 1. На
ставак -ојавља се код двосложних хипокористика с // акцентом: (а) Горо; (б) Jó

во, (в) мамо; (г) бато. 2. Овај наставак имају и именице с /\/. (д) бабо, (ђ) дедо. 3.
Исти вокатив имају и именице типа жена/жена/жена: (е) жено, 4. И трoсложне
именице имају наставак -о: (ж) гдспођо, девојко, владико, војводо.
6.1.62. Тросложне и четворосложне именице на -ица углавном имају наста

вак -е и знатно ређе -o (4.79): (1) Драгице, газдарице; (2) лисицо, кукавицо.
6.1.63. В=Нег. присутан је код следећих типова именица (4.80): (1) Живка,

Босиљка, мајка, комшинка, тетка; (2) Љубица, Радојица; (3) Дивна, стрпна, ба
ба, деда, Лепосава, Живота.
6.1.64. Заједничке именице на -а, којима се означава сродство или титула,

уз властита имена немају свој акцената ни падежни наставак (4,81): (a) сеја-Росо,
(б) газда-Милоје.
6.1.65. У Гпл. именица ж. и м. р. на -а наставак -а скоро је потиснуо -u

(4,82): 1. (a) душа; (б) вишања; (в) бразда; 2. пет банки, седам ћерки.
6.1.66. Наставак -у у Гпл. јавља се само код две именице (483): нбгу, руку,
али и: нога.

6.1.67. Наставак -ију јавља се у ограниченом кругу лекceмa (4.84): ногију,
рукију, јаслију, наћвиу.
6.1.68. Нулта морфема у Гпл. везана је само за две лексеме употребљене у
бројним конструкцијама (4,85): седам гддин, четири стотин.
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6.1.69. У ограниченом кругу лексема уз бројеве факултативно се јавља и на
ставак -е, пореклом из НАпл, а подржан конструкцијом с Гсг. (4.86): двајз банке,
пет гддине, осам стотине.
6.1.70. У ДИПЛ. јавља се само наставак -ама, а у Лпл. и -а, будући да је до

шло до синкретизма овог падежа и генитива (4,87): дајемо кравама, удара бати
нама, по авлијама, али и по ливада, у цдкула.
6.1.71. Број именица с маркираном множином знатно је чешћи него у м. и
ср. р. (4,88): 1. увек у мн.: буSe, jacле, наћве итд. 2. поред чешћих плуралских сре
ћу се и сингуларски облици: вериге, али и веригу, виле, али и вила, рогуљама, али
и рогуља, грабуље, али и грабуљом, грабуљице, али и грабуљица, колечке, али и
на колечку, кочије, али и пуна кочија; чезе, али и чезу итд. 3. имен. које се у одре
ђеном контексту чују:(а) у једнини: био у комиту, макарбна, у трilњу; (б) у мно
жини: раду кондиље, имало пруге у Јајинцима, вучу сламе итд.
6.1.72. Збирне именице добијају и множинске облике (4.89. и 4.90): (a) бра

ћа, браћама, деца, децама, поред (а) браћа, браће, браћу, браћо, деце, деци, децу,
децо, са децом.

6.1.73. Колективне имен. ж. р. творе се суфиксом -ија и јављају се у једнин
ским и множинским формама (4,92): (a) женскадија, пиладију; (б) ови гадије, то
су највеће поганie итд.
6.1.74. Именица снаха има три варијанте деклинационе основе (4.93): (a)

сна; (б) снава; (в) снаја (најчешће).
6.1.75. Именица маћеха има следеће фонетско-творбене варијанте (4,94):

маћа, маћуку.
6.1.76. Именице с кореном на -г и -к и деминутивним суфиксом јављају се с

алтернацијом и без ње (4,97): (a) ножица, кручица, ручица; (б) вагица, ногицу, ру
кицу.
6.177. Функцију деминутивног -ица преузима суфикс -че (4.98): гомилче,
кашиче, сопче итд.

6.178. Именица вођ(а) мења се по а-деклинацији (4.100): прави вођ, воли
вођу, деловођа.
6.1.79. Код именице свиња ретко се у Нпл. среће наставак -и (4.102): имао
сам свињи, да не прођу свињи.

6.1.80. Имена држава на -ска, -чка могу (4.103): (a) да чувају облике придев
ске промене: у Француском, у Француској; (б) да чувају облике а-деклинације: из
Немачке, у Немачки, у Француску, (в) да с предлогом у у АЛсг имају неутрумски
облик -ско, -чко: у Немачко, у Француско, у Турско.
6.181. Неке именице ж. р. прешле су у ср. р. и обрнуто (4.104): (a) кресло

(креста), сајло, тегло, тугло, штало; (б) у Крсно Мало, али и из Мале Крсне, (в)
то село Сеона, у Сеону, али и Сеоне (званични назив).
6.1.82. Због продирања аналитичке деклинације, у Исг. именица старих

и-основа ретко се срећу облици типа (4.105): машљу, са влашћу, са крвљом, са со
ЈtОДf.

6.1.83. У Гпл. именица старе и-промене јављају се два наставка (4,106): (a)
-и болести, ваши, кокоши, цеви; (б) -ију кокошију, костиу. Овај наставак се среће
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и; (в) код имен. м. р. о-јо-промене: мишију, прстију; (г) код имен. ж. р. а-проме

не: ногију, рукију, јаслију, наћвиу, (д) код имен. ср. р. са суплетивном множином.
очију, ушију, працију, иза вратију, из устију.
6.1.84. Збирна множина на-ад веома је ретка (4,108): бурад/ буради, працада.
6.1.85. Именица кћи јавља се: 1. с проширењем -р и суфиксом-ка и декли

нира се по а-промени: ћерка, ћерке, ћерки, ћерко, ћерку, са ћерком, ћеркама; 2. с
проширењем -p-, али без суфикca-ка и деклинира се по ј-промени: ћери, ћери, ће
pима, али ћеро.
6.1.86. Наставци старе промене код именице мати чувају се у НВег, и у
Асг. (4,109): лати, матер. У осталим падежима уз проширење јављају се настав
ци а-промене: без матере, мом матери, са матером, матере. У нашој грађи су
се нашле и именице мајка и мама.

6.1.87. И именице бољка, вашка, кокошка, коска, цевка факултативно су
примиле суфикс-ка и пришле а-деклинацији (4.111).

6.1.88. Поименичен придев мален(о) с предлогом од у значењу „из детињ
ства“ може се јавити с генитивским наставцима свих промена (4,112): од малени:
од малене, од малене, од малена, од малена; али и од малено.
6.1.89. Именице м. р. (РМС) на нулту морфему могу (4.113): (a) да задрже м.

p.: тај бес, био знбј, одједа итд. (б) да пређу у ж. р. велика наша атар, вршаји кат
су биле, носиле се галоши, једну корач две, нека малер, закачила га мрак, била
преврат ова, ону савет; (в) да се јаве и ум, и ж. p.: мали дреш, али била дреш ; Ве
лики пос, сваки пос и ретко божићна пос.
6.1.90. Именице с оба рода у стандарду (РМС) могу такво стање (4.114): (a)

да задрже: тај бол, али и највећа бол ; (б) да га промене у корист м. р.: онај влат;
неки гар, један жар; тај цеђ, младеж овај, имали смо палежа; от плавежа, (в)
да га промене у корист ж. p.: нека звер, од издати две басме. Именица нит у сг.
има облике м. p., а у пл. може бити и м, и ж. р. будући да нема конгруенцијског

индикатора: од једног нита, два ната; нimи, у нате.
6.1.9.1. Неке именице које су у РМС само ж. р. у нашој грађи могу (4.115):

(a) да задрже ж. р.: прва милос, та опаснос, радос је била, дошла старос, нека бо
лес, већа влас, нека мас, читава варош, с јесени, сваку кап, неку ноћ, лида памет,
немам речи итд. (б) да се јаве само у м. p.: каки будућнос, бољи нарав, велики пу
стош био, свој ћуд, (в) да се јаве у оба рода: водену буђ, али и никакав буђ, велику
глад, али и тај глад, жалос велика, али и велики жалос, донесе зелени, али и бе
ли зелен, старија кбс, али и ови кости, ту крв, от крви, али и онај крв, младос би
ла, али и наш младос, једна пед, али и два педа; брднsану пећ, али и велики пећ, пе
ћеви; хитна помоћ, али и неки помоћ, грдна пропас, али и пропас бијо, до смрти,
али и и(з) смрта; једна ствар, али и то су њини ствари, металну цев, али и цево
ви, свака ти час, али и онда се носио час, и две руковеђи, три четири руковеђе, два
руковећа.
6.1.92. Именица пролеће углавном се прикључила именицама ж. p. i-проме

не (4.116): целу пролећ, с пролећи.
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6.1.93. Именица груди у предлошким конструкцијама може да има и јед
нински облик груд, а иначе је обична у множини (4.117): у груд удари, али и у гру
ди, груди прочисти. Плуралија тантум је и именица Благовести.
6.1.94. Код личних заменица 1. и 2. л. сг. и заменице за сва лица дошло је до
једначења Г=Д=А=Л (4.118): мен(е), мен(е), мене, мен, теб(е), теб(е), тебе;
себ(е), себ(е).

6.1.95. У Исг, не среће се форма с моном (4.118.4): (a) с мене, с тебе; (б) за
мном, са мном.

6.1.96. Рекција појединих глагола дозвољава употребу и дативских и акуза
тивских енклитика, али су ове друге на нашем терену обичније (4.119.2): осао ме,
па ме мило, да те мило, и што ме чудо, нећу да те лажем, нуду ме.
6.1.97. Акузативске форме употребљавају се уместо дативских (4.119.3): да
ли ме верујете, нијме тешко, кад ме неки нешто тражи, каже ме, али и заузели
ми да им) причам, питај ми шта оћеш.
6.1.98. У Дпл. личне заменице 1. и 2. л. пл. могу имати дуже и краће нагла

шене облике (4.120): (a) нама дођу, посолте вама; (б) па и нам упалили, па ћу ја
вам да дам паре.
6.1.99. У Дпл. Знатно су чешће енклитике ни, ви од нам, вам (4.121): (a) до

шо ни Божић, да ви кажем; (б) шта нам фалило, нисам вам до.
6.1.100. У Апл, јављају се следећи енклитички облици за 1. и 2. л. пл.

(4.122): (a) да нас води, ја би вас молила; (б) ту не стигли, да веоженим; (в) изваду
ни из апсе, како ви газда рани.
6.1.10.1. У Ипл. срећу се само облици на -ма (4.123): за нама, за вама.
6.1.102. Лична заменица 3. л. сг. м. и ср. р. може да има дуже и краће нагла

шене облике (4.124): 1. у ГАсг. (a) њега, (б) њега (в) њег, њег; 2. у ДЛсг. (a) њему,
(б) њему, (в) њем, њем, 3. у И(Л)сг. (a) за њиме, на њиме, (б) с њим, по њим, (в) с
њименака.

6.1.103. У Д(Л)cг, личне заменице 3. л. ж. р. велика је шароликост и наглаше

них и ненаглашених облика (4.125): 1. (a) њом је дао, (б) опалајом коса (уп. карту
бр. 4), (в) син њом један трећа година; 2. (a) ја њој кажем, (б) све јој спреми; 3. Еп
клитикају нешто је чешћа у источнијим пунктовима: дадују леба, 4. Енклитика је
забележена је само једном: да је то биде радосно Бд, 5. Ретко се чује енклитика м.
уместо ж. р. не да му бтац (hepки) Др, она је стигне и узме му јајца Ш, 6. Реликтни
облик гу налазимо само у Р и Су (код „Бугара“): мајка гу Српкиња; 7. Једном је за
бележен акузативски облик у дативској конструкцији, а њу је отац погино.
6.1.104. У Асг. енклитички облик личне заменице ж. р. скоро је редовно је,

а изузетно реткоју и гу (4.125.3): (a) не волим је, (б) садју скоро предо брату, (в)
што гу ја више вучем, она се све више затеже.
6.1.105. У Г и Апл. наглашен облик је њи, а енклитике су и, ји, ги, гу (4.127):

(а) код њti, (б) срам и било, (в) појим ји, (г) данас ги чувам, (д) ти сигу узео моe
ствари Р.
6.1.106. У ДИЛпл. наглашен облик гласи њима, а енклитике у Д су (4.128); (б)
ни им лако, (в) јајим кажем, (г)ја сам и казала, (д)умрлаји баба, (5) дамги да једу.
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6.1.107. Упитно-односна заменица за лица гласи (4.129): 1. (a) де ко оће, (б)
ко те пита, (в) ко замен пито дал ја имам дал немам, 2. (a) којзна, (б) кој зна; 3. (a)

ку је бољи, (б) па знај ти ку, (в) куј зна, (г) куј то прича.
6.1.108. Ова заменица у косим падежима има дуже и краће облике (4.130):

1. у ГА знатно су чешће форме с финалним -a: (a) до кога је кривица, (б) кује кога,
(в) кот ког оћеш, 2. у Д су чешћи краћи облици: (a) шта коме треба, (б) шта ком
падне, (в) па ким ћу, па коме да дам паре.
6.1.109. Неодређена заменица с ко гласи (4.131): (a) неко сече, (б) неки зове,
(в) понеки сејо. У косим падежима чешћи су краћи облици, нарочито у Д (г) не
ком платили, дај неким, да плати неког, понеког можда видиш, (д) тражи некога;
да је даш некоме.
6.1.110. Одрична заменица јавља се у две варијанте (4.132): (a) нико не сеје,
(б) кад нема никu; (в) у ГА чешћи су дужи облици: нема никога, али и нико никог
нетрпи, (г) у Д су скоро искључиво краћи облици: немој да дајеш ником, али и не
мој да никоме узнеш, наким не причам.
6.1.111. Структура ове заменице у комбинацији с предлозима не мења се
(4.133); за никога, с нiким.

6.1.112. Заменица свако у Нима три облика (4.134): (a) свако има свој ћуд,
(б) свак својом кући, (в) сваки за себе, (г) у ГА преовлађују дуже форме: от свако
га, али и да помогнем сваког, (д) а у Д краће: сваким је дао, ја сваком честитам.
али и мораш свакоме да угодиш.
6.1.113. Заменица шта чешће се јавља од што (4.135): шта сте се сиграли,
али и: а што тебенака фали.
6.1.114. У А је искључиво шта (4,136): (a) шта носиш, (б) има шта да је,
(в) за шта гине, (г) на шта си носила пиће, у шта да јемо, д шта.
6.1.115. Заменица што чешће него шта има значење „зашто“ (4.137): (a)

што бегаш, (б) ма, шта да седим џабе. (в) Само заменица што има значење „зато
што, јер, пошто“: плачу што не да остане.
6.1.116. У релативном значењу скоро искључиво се појављује што (4.138):

(а) мајстор што врши, (б) наћве што месимо леб, (в) Што може бити синоним с
какав: имам нераза што га нема, (г) заменице што и шта могу се употребити и

без корелата: ја сам ти испричала што сам знала, шта сам дао старије ћерке, даћу
и њој.
6.1.117. Овим заменицама се изражавају и следећа значења (4,139): (а) из

лишност, непотребност нечега: шта ће му лисица, што ће њом толка деца; (б)
чуђење „откуд“: шта ја знам, (в) истицање: шта нисам добила, (г) време „кад“.
он само има три пара одело што је ишо у Швајцерску, (д) нема се другог избора:

шта ћу, само здравље, (b) „како“: ју, што је родила (воћка), (е) „какав“; ето виш
шта су Срби, (ж) „колико“ шта кошта, много смо, сине, радили, претерали смо
што смо радили, (3) „где“: бвде што ми је сад овај старији син, ту е био...
6.1.118. У прилогу зашто срећу се обе заменице (4.140): (a) а не знамо за
што, (б) за њега дошли, а не зна зашта.
6.1.119. Заменица што има шири дијапазон употребе и срећемо је (4.141):

1. у неодређеној заменици нешто, 2. у сложеним везницима: (a) супротног:

она
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ми пише, али латиницу, само што сам ја знао, (б) временског: он само што га за
вршио, ... ома запошљење добио, (в) и узрочног значења: тат сам постила што не
радим ништа, а ноћ ми је најтежа, зато што сам сâма, осумњичени сам био по
што сам гласао Љотића, 3. у саставу речца: вишеју дам нег што треба, наложимо
ватру ка и мати што наложи.
6.1.120. Заменица шта среће се (4.142): 1. у одричној заменици нiита,
нüит, ниш, 2. у заменици ишта, 3. у заменици којешта, 4. у заменици свашта, 5.
у изразима макар шта, 6. у изразима шта било, 7. у изразима шта кој)/куј, кој
шта.

6.1.121. Заменице што, шта и оне изведене од њих у косим падежима има

ју следеће облике (4.143): 1. у Г. oГд) чега, али и: па шта се сећам, нечега има ту,
од ничег, без ичега; 2. у И: нема чим, не знам чиме, нечим, ничим; 3. у Л: о чему; о
ничим.

6.1.122. Употреба предлога уз заменицу ништа углавном не утиче на њену

структуру (4.144, за замен, нико вл. 4.135): (а) без ништа, од ничег, с ничим, о ни
чим, (б) ни за шта, ни ш чим, ни у чему.
6.1.123. У грађи нису забележени примери типа когод и штогод (4.145), већ

само: (а) ко гдд је рођен...(б) узнеш што гдд оћеш. Ово последње значење се мо
же исказати и само наглашеном заменицом шта: можда радиш шта оћеш.
6.1.124. Систем деклинације захватио је процес аналитичког изражавања

падежних односа (4.145a): (a) партитивни генитив: пет кила шећер, парче проју,
али и џак слама, село пуно четници; (б) генитив с предлозима: од брдо до брдо,
от кућу; (в) инструментал с предлогом с: сас ондга млађега, свађала се с неку же
ну (социјатив); с онај вршњик поклопиш, з дрвену кашiку јела (средство); (г)
остала значења: нешто ниј му сас ногу добро, вичу по мене.
6.1.125. У заменичко-придевској промени добро се чувају наставци меке

промене (4.147): 1. у Нег. ср. р. (а) вруће јело, није боље, нисмолдине, мое време,
треће место, (б) врућо вино, лошо, у трећо колено (ретко), 2. у Г(А) сг. м. р. и Гог.

ср. р. (а) врућега, млађега, мојега, којега, трећега; (б) дивљбе, крајњог (веома
ретко).

6.1.126. Присвојни придеви на -ев чешће чувају старије стање (4.148): (a)
Ђурђевић, Милојев, љдтићевац, дчево; (б) Ђурђовдан, мужова, синдвцбв (ретко).
6.1.127. У Г(А)сг. заменичко-придевске промене чешћи (2:1) је наставак
-ога /-eга од -ог/-ег (4,150): 1. белога, мога, једнога; 2. белог, мог, једног.
6.1.128. У ДЛсг. заменичко-придевске промене скоро је свугде уопштен на

ставак -им (4,151): 1. датив: (a) дчним лекару, тим његовим сину, једним човеку,

(б) млађим, мојим брату, 2. локатив: (a) на белим коњу, по њиним, уједним ваго
ну; (б) на бољим месту, у мојим животу, у трећим разреду.
6.1.129. Знатно је мањи број примера с наставцима -ом, -оме, -ем у ДЛсг. за

меничко-придевске променем, и ср. р. (4,152): 1.-ом: датив: Милићевом бшу, мом
сину, једном и другом; локатив: у Малом Гају, у том Првом светском рату, 2.
-оме: датив: моме брату, другоме, локатив: по томе се познаје; 3. -ем: датив: мо
јем брату, најстаријем унуку, али и веома ретко: њбнем стрицу, овем посинку,
тем душету, локатив: у нашем атару, у трећем разреду.
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6.1.130. У ДЛсг. заменичко-придевске промене ж. р. (4.153) срећу се на

ставци: 1. -ом: датив, младом жени, мојом баби, локатив: у богатом кући, умом

кући, у једном авлии; 2.-oj: датив: целој публики, мојом жени, једној и другој и
трећој (ћерки), локатив: у коњичкој краљевој гарди, у тој даљини.
6.1.131. Гпл. доследно се јавља без финалног -x (4,154); богати јаки кућа,
код моји, из други држава.
6.1.132. У ДИЛпл. заменичко-придевске промене (4.155) јавља се дужи и

краћи наставак: 1. -има: датив, дели мртвима, мојима поделим, другима, инстру
ментал: са старијима, са тима, по туђима, по свима; 2. -им: датив: лепим жена
ма, оним децама, инструментал за лепим женама, с оним коњима, локатив: по
туђим селима, у тим клетима.
6.1.133. У Н(А)сг. и веома ретко Г(А)сг. м. p. чува се разлика између одре
ђеног и неодређеног придевског вида (4,156). 1. Одређен вид се среће: (а) у неу

стаљеним синтагмама: бели папир; (б) у разним терминима: бели зелен; (в) у ми
кротопонимима: Бели поток; (г) у називима празника: Велики петак; (д) у надим
цима и титулама: Бели, свети Аранђел; (ђ) у ословљавању: ајде лепи, (е) у емфа
тичким ситуацијама: пусти Гиле, (ж) у примерима који имају само одређен вид

или су обичнији у тој форми: леви бубрег, главни пут, Бадњи дан, шумадински
чај, зајенички, 2. Неодређен вид се јавља: (а) у неустаљеним изразима: бесан на
род; (б) у устаљеним синтагмама: благ дан; (в) у облицима који су обичнији с -и:
главан пут, рођен брат. У Г(А)сг. ретко се у устаљеним изразима јавља -а: мал
стрмна брашна, из) чиста мира.
6.1.134. Дистинкција између одређеног и неодређеног придевског вида по

стиже се помоћу акцента (4,157); бела : бела, бесне : бесне, велика: велика, глад
на : гладна, жива : жива итд.

6.1.135. Наставци за компаратив су (4,158): 1. -ји: бељи, 2. -ији: (а) топлile,
(б) топљije; (в) -ши (није тако чест): лакше, лепша, мекши, слатини, такини.
6.1.136. Суплетивну творбу компаратива имају придеви (4,159): добар : бо
љи, зао : гдpи, велик : већи; мали : мањи.
6.1.137. Суперлатив се гради помоћу речце нај која исто носи акценат и која
се веома ретко одваја од компаративног дела (4,160): најбољи, али најме више
обилази.

6.1.138. Формантом по- с позитивом или компаративом изражава се ума

њени степен нечега (4,161): (a) повелик, (б) повеће.
6.1.139. Присвојни придеви на -ов,-ев од властитих именица Борислав, Ја

ков гласе Борисављев, Јаковљев, а од заједничких као што су брат, зет, син бра
тов /братовљев, зетов зетовљев, синов синовљев (4,162).
6.1.140. У творби присвојних придева користи се и наставак -ин (4.163): код
именица на -а: дедин, Дражан, али и материн.
6.1.141. Код присвојних придева на -ин изведених од именица ж. и м. р. на

-ица углавном нема алтернације ц у ч (4,163): MiЛицин, мајкацин, (Müличин — у
одговору на директно питање; лисичина — врста грожђа; лисичино — коло дечија
игра, уп. и дчина сестра).
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6.1.142. И код присвојних придева изведених од именица ж. р. на -ка нема
алтернације к у ч (4.164): девојкин, мајкина.
6.1.143. У творби присвојних придева на -ски јављају се следеће специфич

ности (4.165): 1. (a) аустријска; (б) аустрински; 2. (a) детињски; (б) гостинска,
3. (a) светски, (б) свеска криза, (в) свецки, 4. (a) Васиљевицки, (б) Недићко, (в) во

лбвцка кола; 5. остали случајеви: божићске песме, богојавска вода; црквенске
ствари, скопљански, славарска свећа, домајска / домаћка кућа, ђаволски, волов
ска и само једном вољуска, комунијско, лудински.
6.1.144. Присвојни придеви на -чки гласе: врбовачка чесма (Врбовац), Вла
дички Хан: моравачке сукње, сапчанска (Осипаоница), лугавачка (Лугавчина).
6.1.145. Присвојни придеви на -њи & -н +ju (4.167) гласе: Бадњи дан, детi

њи, дољњи сноп, Божитњи пос, Божићни пос, дојни.
6.1.146. Само од именица које означавају животиње творе се присвојни

придеви помоћу суфикса -ећи (4.168) гучеће месо, прасеће месо, уп. и: ја нисам
никад била јешнећа. Назив меса ових животиња именује се тројаким формама:
пилећина / пилетина / прасевина.
6.1.147. Присвојни придеви добијени старим наставком -bји, -ија, -bје гласе
(4,169): (a) Божији дан, (б) Божји дан, (в) Божи дан.
6.1.148. Код појединих придева забележене су следеће специфичности

(4.170): 1. (a) глупавији/глуп, (б) дугачак/дуг, (в) лак; (г) мекан/мек, 2. другачи
ји/друкши; 3. узак, 4. жалан, 5. болешљива, пантљив, пепељиви волови, сврбљi
во дупе, уп. и пескајава земња; 6. низак, ниско, али само у адв. сниско, сниже, 7.
срећан/сретна/сретња, 8. болесан/болестан.
6.1.149. Од корена близ-творе се и придеви (4,171) близа њива, та блажна
села.

6.1.150. Истицање особине изражене придевом постиже се редуплицира
њем корена с наставцима -цит, -ци, -цат, -ијат или с поновљеним деминутив

ним обликом (4.172): бео белцит, голи голци, пун пунцат, боса босијата, црна
црнаца, мала малецна, мали малецак.
6.1.151. Неки страни придеви уклапају се у наш морфолошки систем, а неки

остају индеклинабилни (4.173): (a) pбзи пудер, таз леба, тазо млеко, (б) розну
боју, бордовске сукње, (в) дођу јаја розе, тазе леба, ббрдо.
6.1.152. Поједине присвојне заменице имају различите облике (4,174, в. т.

2.76. и карту бр. 7): 1. (a) моја, (б) мојом, (в) моју, 2. (a) мда, (б) мдом, (в) мду; 3.
(а) ма/луб, (б) мом, (в) му.
6.1.153. У косим падежима м. и ср. р. такође се срећу несажете и сажете

форме (4.175): (a) мојега, (б) мог(a), (в) мојим/мојем (г) мом.
6.1.154. Присвојне заменице трећег лица гласе (4.176): 1. његов и ретко ни
гов, 2. њен и ретко њдан, 3. њин.
6.1.155. Поред заменице свој у истом значењу употребљавају се и остале

присвојне заменице (4.177): (a) сваки има свој посо, (б) и он има његов посо.
6.1.156. Показне заменице се одликују следећим карактеристикама (4,178):

1. (a) овај, тај, онај, (б) ова, та, она; уп. имботац (само једном)2. отај очув (рет
ко), с тим, са том; 3. у ва народ, у ну воду.
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6.1.157. Каквоћне заменице имају следеће карактеристике (4.179): 1. каки,
2. (a) оваки и веома ретко ваки; (б) таки, таки, (в) онаки и веома ретко нака, 3. (a)
никаки, (б) свакаки (птица), али и сваки боја, 4. (a) какав, каква, (б) такав, таква,
(в) никакав. У значењу „свакакав“ користи се заменица свакојак, -a, -o: свакојака
бољка.

6.1.158. Количинске заменице имају следеће облике (4.180): 1. (a) колики,
(б) оволики, оволики, (в) толики, толикi; 2. (a) колки, (б) оволки, (в) толка, (г)
ондлки; 3. волики. Деминутивни облици су: толички, толцко, толицно.
6.1.159. Неметатезиране облике заменице сав срећемо у прилогу ваздан.
Различите облике ове заменице потискује форма све, која се употребљава

(4.181): 1. самостално: сеју све, 2. атрибутски: попали све село, 3. уместо осталих
облика: јој, баба, све сам се исполомио, от све се пекла ракија, али имо све доку
ментациу, 4. у Исг. и пл. тако смо побегли са све кола, са све стоку. Забележени су
и облици без в. се је подаво, да поделимо си.
6.1.160. Заменица сам јавља се (4.182): (a) самостално: нашарау сами, (б) уз
другу имен. реч ради истицања њеног значења: Бог сам нека гледа, (в) с форман
том -и показатељем одређеног придевског вида: сами Бог да зна.
6.1.161. Поред именичке (4.134) забележена је и придевска употреба замени

це сваки (4.183): сваки ваљак, сваким детету, уп. и: свако недељно/сваконедељно.
6.1.162. Придевска заменица неки не јавља се с ни- (4.184); у џак неки, нека
звер.
6.1.163. Односна заменица, исто као и именичка (4.129), има неколико об

лика (4.185): 1. (a) имао пандур који коло шири, има који су били полицајци, (б)
он је узо комбај кој растурао сламу, (в) куји се борио, он имао, ја волим куји пије,
(г) камен куј меље, 2. у Г(А)сг. искога сте места, у ДЛсг.(а) којим, (б) коме, (в)
ком.

6.1.164. У вези с предлогом не долази до одвајања негације у заменици ни

чији (4.186): за ничије, од ничије.
6.1.165. Неки кардинални бројеви имају следеће карактеристике (4.187): 1.

едан / један / јенога; 2. (a) четири, (б) четри, (в) четир, (г) четp, 3. шес.
6.1.166. Деклинација бројева је скоро сасвим изгубљена, осим ретких при

мера Д. (4.188): двема, трима.
6.1.167. Код бројева од 11 до 19 долази до свођења групе -aе- на -ај- и -ст на
-с (4.189): једанајс.

6.1.168. Десетице имају следеће облике (4.190): (a) двадесет, (б) двадес, (в)
четрес, (г) двајс, (д) шесет.

6.1.169. Стотице имају следеће форме (4.191): (a) сто: двесто, тристо /
двеста, триста; четиристо / четирсто, песто / петсто, шесто; седамсто;
дcамсто: девесто / деветсто; (б) стотину, три стотине, пет стотина, деве
стотине.

6.1.170. Збирни бројеви су жива категорија (4.192): 1. (а) ти двоје: Јован и
Јованка, (б) њи двде (два брата), (в) по двде кола; 2. (a) двоја врата, (б) трде чара
пе, (в) само њи двоји (син и снаха), 3, (а) било нас четворо, (б) било нас четворе,
(в) четвора кола; 4. имали пет браћа (петорица).
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6.1.171. Збирне бројне именице имају два наставка (4.193): 1. -ица: двојица,

двојицу, двојицима, обојица, петорица, 2. -ина: десетину (=десетак), двајстину и
веома ретко десетак.
6.1.172. Апроксимативност се изражава на следеће начине (4.194): 1. (a)

два-три, (б) две-три, пе-шес, пе-шес, 2. (a) пе-шеснај, (б) петнај-шеснајс, (в)
петнајс-двајc, 3. дваје-тријс, 4. (a)двде-трде, (б) два-трдје, 5. двојицу-троји
цу; 6. (a) десетину-једнанајс, (б) десетину-двајз, 7. (a) једаред-дваред, (б)
два-трипут.
6.1.173. Сложени бројеви везују се на следећи начин (4.195): 1. асиндентска

веза: (a) двајс једно, дваје прва, (б) четиристо седам, (в) сто петнаје, (г) сто
двајc; 2. синдентска веза: (a) двајс и једно, дваје и прва, (б) три и петнајс (сати),
двеста и нешто долара.
6.1.174. Редни бројеви имају углавном исте фонетске карактеристике као и

основни (4.196); први, други, трећи, једанајсти, двајсто и сл.
6.1.175. Мултипликативни бројеви се образују помоћу два форманта (4,197).

(а) двапут, (б) дваред.
6.1.176. Дистрибутивни бројеви образују се помоћу по и на (4.198): (a) по

два дуката, (б) коло играло на седам деaм места.
У речима с конјугацијом
6.2.1. У глаголском систему (4.199) више се не јављају гл. прилог прошли,
потенцијал II, а имперфекат и глаголски прилог нису тако чести. Скоро је потпу
но ишчезло 1. л. пл. императива.
6.2.2. Једино глаголи хоћу и могу у 1. л. сг. презента имају наставак -у

(4.200): ја дју, ја не могу, али веома ретко и не можем.
6.2.3. У 3. л. пл. презента у првих пет врста поред уобичајеног -у спорадич

но се јавља и наставак -ду (4,201): 1. (a) вучу, (б) вучеду; 2. (a) позову, (б) позоведу,
3. (a) почну, (б) почнеду; 4. (a) пију, (б) пиједу; 5. (a) вичу, (б) вичеду.
6.2.4. Глаголи VI врсте у 3. л. пл. имају следеће наставке (4.202): (а) бацају,
(б) смеју, (в) бацау, (г) гуру, (д) бацаду, смеду.
6.2.5. Код глагола VII и VIII врсте јављају се следећи наставци у 3. л. пл.

презента (4,203), 7. вр. (а) возу, (б) возе, (в) волиду, 8. вр. (a) стоју, (б) клече, (в)
стојиду.
6.2.6. И код помоћних гл. шаролик је инвентар наставак у 3. л. пл. презента

(4.204): (a) они дје да праву, (б) како људи дну, бне буду, (в) нећеју, (г) бићеду,
дheду.

6.2.7. Имперфекатје сведен на лексикализоване форме (4:206): (a) како бе
ше, (б) како се зваше, како се викаше, (в) ти ми причаше, тераше још неко време.
6.2.8. Аорист је жива граматичка категорија и најчешће се јавља у 3. л. сг. и

пл., а потом у 1. л. сг. и пл. (4.207): 1. како ја се диго, 2. (a) а ја погледо, што ја не
јумро, (б) јауиђе, (в) врту сеја 3. уђи, реко, 4. (а) видомо, (б) дадосмо, (в) дођоимо
5. имадемо, свртемо, 6. (а) ти мен угази, реко, (б) а ви отосте; 7. ел виде, бацо,
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удари ме, кад видоше коњи почеше да бегаду, 8. ништа, донеше они, дбђеше неки
тамо, што ми не кажаше, не могаде.
6.2.9. Често се употребљава крњи перфекат (4.208): 1. у благословима и

клетвама: жива била, дчи ти не испале, 2. у набрајању: косила сам, везивала жи
то, товарила, Камарила, налагала; 3. у осталим случајевима: мојом жени заболе
ло око, ја је одвео код неке врачаре, 4. чешћи је перфекат од гл. рећи него од каза
ти: (a) и он реко његовима, (б) он слушо и казд, 5. (a) тад је се верио, (б) како се
звало то, 6. перфекат се јавља често уместо плусквамперфекта: кат се делила, она
све узела.
6.2.10. Наш говор познаје плусквамперфекат, али се не користи често

(4.209): (а) ја сам био исплатио, (б) био добио на плућа.
6.2.11. Сложени облици футура I граде се на следећи начин (4.210): 1. са ћу
да бацим, ти ћеш да видиш, 2. шта ће да предам, ти ће да легнеш, то ће да видимо,
3. па ћу се веселим, са ће видиш, ће купимо кућу; 4. шта ћ да ви кажем; 5. (a) ја ћу
испитати, (б) ја да л ћу живет.
6.2. 12. Прости облици футура граде се исто и код глагола на -ти и -ћи

(4.211): (а) боравићу, (б) доћу.
6.2.13. И следећа гл. конструкција има футурско значење (4.212): сутра сва
ки трећи има да буде убiен.
6.2.14. Футур П твори се на следећи начин (4,213): кад бидем умрла.
6.2.15. У 2. л. сг. и пл. императива често се губи и (4,214): (а) беж, ћут, (б)
беште, слуште се.
6.2.16. У 2. л. сг. и пл. гл. IV врсте долази и до губљењај (4.215): (a) попи,
побите, (б) пиј, пијте.

6.2.17. Глагол чекати у 2. л. сг. императива гласи (4,216): (а) чека/чек, (б)
чекај.
6.2.18. И код облика немој често се губи -j (4,217. и 3.325.б.).
6.2.19. У неколико устаљених форми чувају се остаци 3. л. сг. и 1. л. пл. им

ператива (4,218): (a) помози Бог, (б) па рецимо.
6.2.20. Узвик или неправилни глагол хајде употребљава се у следећим ситу

ацијама (4,219): 1. (a) „дођи, пођи“ затвори и ајде са мном, (б) „иди“ увила дете и
čijim кући, (в) „дај“ ајдеја кољи, реди, (г) „уради“ ти ајде како он каже па се не бој,

2. (a) ајде води краве, (б) ајде да посадимо, (в) ајде очитајте оченаш, уп. и ајдемо
да тражимо и ајдемоте да бегамо.
6.2.21. Обично уз императив, али и самостално јављају се и узвици

де/дед/дедер (4.220): (а) „подстицање“ демети, сине, (б) „забрана“ де, не дижи
те, (в) „ублажавање заповести“ дај де џак овамо.
6.2.22. Узвик на може добити императивни наставак -ј и обично значи

„изволи, држи, узми“ (4.221); нај бициклу да учиш да возиш.
6.2.23. Негиран императив се изражава на два начина (4,222): (a) не + импе
ратив несвршених глагола: не питај, (б) немој/немојте + (да) + презент сврше
них и несвршених глагола: немо да дираш, немој да дбђеш. Немој се може јавити
и с множинским наставком: немојте зло радити / немојте да там лутате.
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6.2.24. Чест је приповедачки императив (4,223); нема мрдања нигде, у кући
меси, кувај, пери, бриши, ето сам радила.
6.2.25. Строжа заповест или наредба изражава се на следећи начин (3.224):

у задругу имаш да уђеш и сву имовину дунесеш.
6.2.26. У потенцијалу помоћни глагол је сведен на партикулу би (4.225): a
да сам здрава, ишла би, па једва чекамо да би дошли до тога.

6.2.27. У благој превласти је дужи облик инфинитива (4,226): (а) ја то доче
кати нећу, (б) код њи је лако постит.
6.2.28. У глаголском придеву трпном чешћи су наставци с формантом -н-

него с -т- (4,227), -ен. 1. код гл. I врсте: (а) забодене, (б) вежене, донешена, кра
ђено, 2. код гл. IV врсте: (а) бијени, (б) бивена, (в) и код неких гл. осталих врста:
жњевено, застpвено, учеван, 3. дадено; 4. код гл. VII врсте: (а) виђена, (б) зард
бен, (в) оделење, (г) замашћено, (д) крштен.
6.2.29. Наставак -ан јавља се код гл. с инфинитивном основом на -а-

(4.228): 1. у П версти: звана; 2. у ГV врсти: заковано; 3. у V врсти: везан; 4. у VI вр
сти: клечано.

6.2.30. Формант -т- присутан је код неких глагола (4,229): 1. у I врсти: до
нет; 2. у II врсти: зват, 3. у III врсти: метут, 4. у IV врсти: убит, у VI врсти: дато.
6.2.3.1. У грађи се нашло и неколико примера трпних придева од непрела

зних глагола (4,230): било бегано.
6.2.32. Глаголски прилог садашњи чешће се среће у функцији предлога и

придева, а ређе у његовом основном значењу (4.231): (а) идући Врбовцу, (б) идуће
године, (в) гледајући (= идући) гор према Паланки, али и симултаност: остао гле
да ући. Овај облик се твори од 3. л. пл. презента и наставка -ћи: кукаући, кукући.
6.2.33. Глаголски прилог прошли сачуван је једино од бити, и то у функци

ји придева (4.232), бивша Југославија.
6.2.34. Глагол пети углавном се среће с префиксима и конјугира се по I и

чешће по П врсти (4,234): (а) испе, пели се, он се испо, попела се, (б) попење се.
6.2.35. Неки глаголи 1 врсте у презенту имају облике III (4,235), дигнем, лег
нем, нaтакнем, да рекнем, нaчнемо, запнемо, останем, паднем, седнем, кунем.
6.2.36. Ови гл. у радном гл. придеву углавном немају инфикс -ну- (4,236):
избего, надали то име, подигла, затекла, легла, навикла, реко, стигла, утекла,
али ретко и остануло, стигнули, уп. и: паднућу (4,237).
6.2.37. Код неких од ових глагола у императиву забележили смо формант

-н- (4,238): (a) дигни, устани, (б) легни, помогни, седни, али и лежи лези, помози,
седи.

6.2.38. У радном гл. придеву глагола умрети срећу се облици по I и по VП
(VI) врсти (4.239): (а) умрли, (б) умрели.
6.2.39. И код гл. узети бележимо двојство облика у инфинитивној основи
(4,240): (a) прдстpла, (б) прдстрела.
6.2.40. Глагол узети у презенту и императиву има следеће облике (4.241).

(а) узмем; узми, (б) узнем; узни, (в) узем; узи.
6.2.41. Глагол осети има следеће облике (4,242): (a) жњем, (б) жњеј, (в)
жњео, уп. и пожњедоше.
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6.2.42. Глагол озепсти има облике и по VII врсти (4,243): (a) дозебеш, озе
бла, (б) зебим, да не озеба.
6.2.43. И глагол расти може да има неке облике и по VII врсти (4,244): (a)
расте, порасо, (б) расти, порасти.
6.2.44. Слична је судбина и глагола врћи (4.245): (а) вршем, (б) вршим. Ве

лико је шаренило основа у радном гл. придеву: (в) вро, врли, (г) вршео, вршели,
(д) вршало се (ретко), (ђ) вршило се (ретко).
6.2.45. Глагол спасти чешће се конјугира по VII врсти (4,246): (a) спасим,

спасили, (б) спасе, спасо.
6.2.46. Код глагола I врсте у 3. л. пл. презента веома је честа аналошка ал
тернација (4,247): (а) вучу, стрiосу, вршу, (б) вуку, полегу, стригу (ретко).
6.2.47. Глагол јести чешће има облике без проширења -д- (4,249): 1. (a) је и,

(б) једем, 2. (a) појем, (б) изеш, 3. (a) jej, (б) једи, уп. и веома ретко јеђи, јаш (Ку Ш).
6.2.48. Глагол моћи има следеће облике (4:250): 1. (a) ја не могу, (б) не мо
жем (ретко), 2. (a) не можу, (б) не можеду, 3. (a) не можеш, не може да убије,
не може, нано, да се женим, не може да се боримо, (б) не мог да се сетим, не
може више да радим, може да и доватиш, како може да биде, не можда и вучемо,
може да вите, не може д отвору.
6.2.49. Глагол ићи има следеће гласовне ликове (4.251): да идјели,

ишао/ишо, иди!iд, идите/ите.
6.2.50. Глагол отићи има различите творбене и фонетске варијанте (4.252).

1. (a) отиднем, (б) отидем, (в) отине, (г) доем (ретко), 2. (a) отидни, (б) дои; 3. (a)
ја одо, ми оддемо, (б) отидо ја; 4. отишо.
6.2.51. Глагол ући показује творбено и фонетско шаренило (4.253): 1. (a)

уђем, (б) увиђем, (в) ушћем; 2. (а) уђе, (б) увиђомо, (в) уиђоше, 3. (а) ушо, (б) увишно,
(в) ушио.
6.2.52. Чешћи су облици изведени од глагола изићи него од изаћи (4.254):

(а) изиђем, изиђи, изиђо: изишао; (б) изађем: изађо: изашао.
6.2.53. Несвршене варијанте ових глагола гласе (4.255): (а) уилазу, (б) ула
зи, (в) излазим, излази, излазио, (г) изилази.
6.2.54. Глагол сићи / силазити не познаје варијанту саћи /салазити (4,256).

(a) ciђем, сиђи, (б) силазим, силази.
6.2.55. Глаголи типа вејати увек су се испредј (4.257): веје, грејем, сејем,
смеје.

6.2.56. Глагол бријати прешао је у VI врсту (4,258); бријам се, бријали се.
6.2.57. Код гл. прати у инфинитивној основи може се ретко срести и пре

зентско е (4,259); перали кошуље.
6.2.58. Глаголи типа отирати спорадично имају и облике по VI врсти

(4.260), па се простира али чешће простире ужа.
6.2.59. Глагол рвати се конјугира се само по П врсти (4.261): pведу се, рове
ду се.
6.2.60. Глагол ткати у потпуности је прешао у VI врсту (4.262): ткам, иза
t{{КĆI/161.
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6.2.61. Неки глаголи имперфективни вид творе по моделу -ињати, -ињем

(4.263), закачињем, измачињеш, укпњау са то.
6.2.62. Код гл. III врсте у облицима од инфинитивне основе скоро се дослед

но чува формант-ну-(4,264): (a) скинути, (б) а он чукну, (в) бринуо, клекнули.
6.2.63. Ретки су преласци гл. II у VII врсту (4,265), бранили, трни, утpнеле.
6.2.64. Глагол метнути чешће се среће без -н- (4,266): метем, лети; а ја
мету; метуо, метла; али и ретко: метнем, метнуо.
6.2.65. Код гл. IV врсте типа давати — дајем и венчавати — венчавам пре

зентска основа је углавном на -aje (4.267): дајем, венчае. Овакав презент јавља се
и код глагола на -ивати, -ује: дотераје, али и код гл. VI врсте на -а: влапаје.
6.2.66. Код гл. на -авати у презенту се, поред -аје, ређе јављају и облици на
-ава и -ује (4.268): (a) дозвољаваш, (б) васкрсујемо.
6.2.67. Код гл. на -ивати у презенту се, поред већ споменутог -аје, обично

јавља ује и ређе -ива и -ава (4,269): (а) везу ем, (б) везтва, (в) дотеравам.
6.2.68. Глаголи типа извлачити у презенту и императиву и радном гл. при

деву имају аористни корен извук-(4.270): (а) извукуeм, (б) свукуј!свукувај, (в) про
буктвали.
6.2.69. Код већине глагола формант -ива- остаје у облицима изведеним од
инфинитивне основе, једино се код ноћивати срећу и облици с -ева (4.271): (a)

ноћпвала, (б) ноћевали.
6.2.70. Основе на -ивати и -овати могу се међусобно замењивати (4.272).

(a) дотеравали, (б) дозвољивао.
6.2.71. Код гл. ковати и сновати јављају се старији облици по П врсти
(4.273б): ковéм, основе.
6.2.72. У облицима изведеним од инфинитивне основе доследно се чува
формант-ова-, осим у два примера у којима се јавило ува- (4.274): (a) куповне,

жудовали, (б) купувала (М), пцувао (Су).
6.2.73. Глагол сликати у радном гл. придеву може имати и формант-ова

(4.274): (a) сликово, (б) сликала.
6.2.74. Глаголи типа добити у презенту се чешће срећу с -ије- него без тог

форманта (4.275): (a) добијем, (б) добим. У трпном придеву имамо двојне форме:
бивена и набијена.
6.2.75. Глагол умити се обично гласи (4.276): да се сумије.

6.2.76. Глаголи типа метати — меће имају следеће облике (4.277): (a) ме
ћем, (б) мећам.
6.2.77. У инфинитивној основи ових гл. јавља се -а- (4.278): (a) метао, (б)
мећао.

6.2.78. Глаголи с кореном на -к- и -г- углавном имају јотован сугласник у

презенту (4.279); вичем, помажемо, али и викам; помагамо. Код гл. скакати
имамо следеће облике: искача, искачај, поскачамо, а код стризати: стрпосају
овце.

-

6.2.79. У инфинитивној основи ових гл. скоро доследно се чува нејотован

сугласник корена (4,280): помагали, али и помажали.
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6.2.80. Глагол капати — капље углавном иде по V врсти (4,281): капље, ис
капље, али и само једном те се искапе (Р).
6.2.8.1. Код два гл. забележили смо у презенту нејотован сугласник корена
(4.282): стизамо (Ло), ница (Р).
6.2.82. Глагол јахати — јашем скоро је у потпуности прешао у VII врсту

(4.283): (а) јашим, појашили, (б) jáшем.
6.2.83. Глагол мирисати има само облике по V врсти (4.284); мирiинем, ме
рише. Гл. квоцати може прећи у VIII врсту: баба квочи (о Божићу кад се уноси
слама).

6.2.84. Код гл. послати у презенту и императиву у корену се чује -a-(4.285):
пошаљем, пошаљи.
6.2.85. Углавном презент гл. казати претрпео је низ фонетских промена
(4.286): кажем, каем, кам, каже, каште.
6.2.86. Није забележено цвасти — цвате, већ само облици по VI врсти

(4.288): цвета, цветала.
6.2.87. Глагол чешљати се ретко се конјугира и по П врсти (4.289): чешље
се, али знатно чешће: да се чешљаш.

6.2.88. Неколико гл. VI врсте имају презент и по III (4,291): дадну, имадне,
погледнем.

6.2.89. Глаголи типа влатати, класати, листати ножати, свилати (о ра
сту кукуруза) у презенту сејављају и по VI и по IV врсти (4.292): (а) влата, класа,

корена, ножа, перчина, реса, свила, (б) влатаје, класае, листаје, ножcaе, свилае,
6.2.90. Глагол сисати у презенту се мења и по V и по VI врсти (4.293): (a)

сишем, (б) сисали.
6.2.91. Глаголи с инфинитивним кореном на -т- могу имати презентске об
лике по V и по VI врсти (4.294): (a) скиће, (б) скита, уп. и смећа, смећд.
6.2.92. Глаголи с усненим сугласницима у презенту конјугирају се и по V и

по VI врсти (4.295): (а) благосивље, презивље, сипље, узимље, (б) благосивља,
презивљам се, (в) презивам, сипам, узимам.
6.2.93. У грађи су се нашли глаголи сањати — сањам и снити — сним

(4.296): (a) сањам, сањала, (б) сним, снио.
6.2.94. Глагол спавати углавном има облике по VI врсти (4,297): (a) спа
вам, (б) проспим...

6.2.95. Неки гл. VI врсте имају облике и по VII (4.298): (a) свадите, ућеби
се, закључим, закључила, дпкључи врата, (б) посвађамо, свађало се.
6.2.96. Само два глагола VI врсте имају презент и по VIII (4,299): (а) гледим,
штипљиш, (б) гледам.

6.2.97. Несвршени глаголи на -а- могу се срести и с формантом -ава- и без
њега (4,300): (a) замеравам, скидавам, сипмава; очувљавали, сачувљавали, (б)
малакса, поцркамо.
6.2.98. Код појединих глагола VI врсте долази до укрштања корена из раз

личитих облика (4.301): (a) омршава, спашаво, (б) омрсавамо, спасава.
6.2.99. Глаголи с формантом -ива- у инфинитивној основи задржавају га и у
презенту (4.302, уп. и 4.267 и 3.269): (a) закивали, донесивали, (б) закивам, покри
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вамо, (в) овај формант бележимо и у инфин. основи Гл. бити и шити: бтво, шива
„10.

6.2.100. Глаголи типа добијати — добијам чешће се срећу с формантом
-ива- и у презентским и у инфинитивним облицима (4.303): (a) добтвам, убивам,
напива; бивали, убиво, напиво, (б) добијам, добијала.
6.2.101. Глаголи чији се корен завршава на -ск- не мењају га у-шћ-(4.304):
пљеска, прска.
6.2.102. Глаголи на -ит- имају три гласовна лика (а) пушћа, (б) пушта, (в)
пуста.

6.2.103. Глаголи с инфинитивним кореном на -т- могу се јавити и с јотова
ном варијантом -ћ- (4,306): (а) ваташ, зашташ, (б) ваћа.
6.2.104. Почетно с-факултативно се јавља и у следећим примерима (4.307):

1. (a) да се саграм, (б) он се игра; 2. (a) да се сумиваш, (б) уливамо се, 3. (a) како
ми се симе, (б) како ти име, (в) мојим бцу имело.
6.2.105. Глагол требати испред конструкције да + презент може да се

употреби безлично и лично (4.308): (а) треба да добивам, (б) требали д идем, уп.
и она је требала д иде, ту би требали стварно седну синови који имају.
6.2.106. Глагол морати чешће има безличне облике (4.309): (a) мора д

идеш, (б) ти мораш да даш.
6.2.107. Глаголи VI врсте с -e- у обе основе јесу (4.310), смем, смеду, умем,
умеју, умеду.
6.2.108. Следећи гл. VI врсте имају понеку фонолошку специфичност

(4.311): 1. заливам (нема залевам); 2. отвара (нема отвора), 3. стаља и ретко
стављаш, 4. батињали, рачуња, али и рачуна, 5. оскуђева, оскуђево, 6. рукове
ђам, руковеђара, 7. коракам, коракамо.
6.2.109. Глаголи VII врсте добро чувају однос болети — боли (4.312): 1. (a)

боли, (б) волем (ретко), 2. (a) сат сам остарела, (б) остарили (ретко).
6.2.110. Глагол мрзети у радном гл. придеву има облике као видети: видо,

видла (4.314): мрзо, мрзла.
6.2.111. Глаголи типа заменити не прелазе у III врсту (4.315), замени, про
менио.

6.2.112. Глагол извинити — извиним у потпуности је пришао III врсти

(4.316): да изванеш, извинуо.

6.2.113. Неки гл. VII врсте могу да се конјугирају и по IV (4.317): сломије
мо, сломи; сад народ беснуе, обучују.
6.2.114. Само је код гл. мрсити — мрсим једном забележен презент по V вр
сти (4.318): са да мpшћем.
6.2.115. Неки гл. VII врсте ретко се конјугирају и по VI (4,319): грешам,
оклагију па рађамо (=радимо) лепо, ређа (=реди) живину.
6.2.116. Глаголи типа извлачити у радном гл. придеву имају следеће обли

ке (4.320), извлакали, облако, провлако.
6.2.117. Код гл. c кореном на -ст- срећу се и аналошки облици са -ит- и са

-шћ- (4.321): (a) пустим, пустио, (најчешће); (б) пуштим, пуштио, (в) пушћу,
(веома ретко).
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6.2. 118. Глагол мислити у радном гл. придеву и презенту има следеће обли

ке (4.322): 1. (a) ја сам мислео, (б) мислили, (в) мiсо да, мисла (г) мишљала; 2. ми
сим, али и ређе мислим.
6.2.119. Код неких гл. VII врсте факултативно се јавља јотован сугласник

корена љ (4.323); грљу, миљу, помољи, врљи, поред грлим, угмплi.
6.2.120. Ономатопејски глаголи VIII врсте типа врискати, цикати гласе

(4.324): врпшти, цичи, али врискала, цикала.
6.2.121. Глагол стајати чешћи је с кореном стој-(4.325): (a) стојо, стоја
ли, (б) стајо, стајала.
6.2.122. Глагол заспати — заспим не прелази у II врсту (4.326); заспим, заспи.
6.2.123. Глагол бежати/бегати има две парадигме (4.327): 1. (a) бегам, (б)
бегај, (в) бего, 2. (a) бежим, (б) бежи, (г) бежо, уп. и: побежим, побежимо.
6.2.124. Глаголи типа бројати — бројим прешли су у VII врсту (4.328), бро

јимо, бројили су, зноји, знојила се.
6.2.125. Глагол ћутати — ћутим радни гл. придев чешће твори по VII вр

сти (4.329 и 4.322): (a) ћутела, (б) ћутала.
6.2.126. Помоћни глагол бити у презенту има следеће облике (4.330): 1. (a)

баде, бади, (б) бидне; 2. (a) буде, буди, (б) будне, 3. бива, уп. и: биво, бивало.
6.2.127. Облици није и нису пред енклитикама и ван њих често се сажимају

(4.331): 1. (a) ни ме дао, ни се куповало, (б) ни ме ни били, ни се бојали, (в) на ме
смето, 2. (a) ни имао децу, ни мен стра, (б) на имало.
6.2. 128. Помоћни гл, хтети има следеће облике презента (4.332): 1. ја дну,
ондје, 2. (a) они дје, (б) они дједу, (в)људи дну, 3. (a) акоће дидеш, (б) оће да да
мо, (в) он оћ да се пуштим, он дб да пије, оћ се задавимо, (г) ош ово, оћи да ми ка
жеш, 4. ја ћу, шта ћеш, шта ћемо, шта ће да раду, шта ћеду ми паре, 5. (a) неће да
слушају, (б) нећеду да раду, (в) они сира нећеу, (г) они нећу, 6. (a) ја не д идем, ми
не да судајемо, (б) не да садим, ти не да купиш, ми не да дочекамо, не да слушају;
7. (а) тео, тели, (б) ћео, ћели (веома ретко); (в) ћао, ћала.
У непроменљивим речима
6.3.1. Заменичким прилогом где (5.2) означава се: место вршења неке рад

ње или стања: где живу, правац кретања „камо“; да идеш сад, простор којим се
реализује радња: има отвор на тавану де се пењу, чуђење у вези с нечим немогу
ћим, па да знам шта значи; везник: ту ди сам ја био. Када иза њега не следе друге
речи у саставу исте реченице, има // акценат: нема да, које ди.
6.3.2. Неизмењени облици где и ређе гди чувају се у сложеним прилозима

(5,3); негде негди, нигде нигди.
6.3.3. Мало је примера с изворним значењем прилога куд „којим правцем,

којим путем“ (5.4): кућу да прођем. Овај прилог може бити синоним и с камо: не
маш куд.
6.3.4. Прилогом камо не пита се за правац, већ за „оно чега нема, а жели се,

одн. сматра се да треба да буде“ (5.5), а кам ти кум. У вези с речи да „истиче се
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жаљење што се није десило оно што се жели: боље би било, бар“, кам да сам ја по
гинула.
6.3.5. Прилог овде члан је низа где — овде — онде — ту, веома је фреквентан
и јавља се у више варијанти (5.7): бвде, бвдекана, бвди, бвд, вод, воде, воденака,
овод, бде, бд, вође.
6.3.6. Прилог онде има знатно нижу фреквенцију (5.8): бнде, бндека, бнди,

онбде, нбд. Овај прилог може бити синонимани просекутивним онуда увек сам се
шетала биде по брду.
6.3.7. Прилог ту је стабилан члан система (5.9); ту, пунакана, туј. Исто
може бити синоним и с просекутивним туда: ту пролази возило.
6.3.8. Прилог овамо први је члан семантичког низа (камо) — овамо — тамо

— онамо (5.10): (а) уз императив: бежи овамо, (б) уз гл. кретања: слива се овамо
нака, (в) уз гл. којима се означава место завршетка радње: овам сам преместила,
(г) њима се указује на место где се неко или нешто налази или где се реализује не

ка радња: овам нисам имала, врћу там па врћу овам.
6.3.9. Прилог тамо има више различитих значења (5,11): циљ кретања: во

дим је тамо, место вршења неке радње „онде“: тамо смо имали жито у собу,
там је остао.
6.3.10. Прилог онамо чува се у систему, али са знатно нижом фреквенцијом

(5,12): правац кретања: ајд онамо, место реализације неке радње: онам нону рас
крсницу.
6.3.11. Систем прилога с просекутивним значењем куда — овуда — туда —
онуда — свуда веома је нарушен (5. 13). Из њега је нестао адверб онуда; овуда је

забележен само једном: овуд, а туда само неколико пута: туд је ишла путањица.
Овај прилог може бити синониман и с отуд: од Белу Цркву, туд од Косово Су.
Најфреквентнији је прилог свуда: тражили га свуд, свугде је лепо.
6.3.12. Заменички прилози се јављају и у комбинацији с предлогом од

(5,14); (a) одакле сте ви, (б) да то склониш одавде, (в) одатле узнемо, (г) да поне
сем воду оданде овде.
6.3.13. С предлогом од забележена је и ова серија прилога откуд — одовуд
— одотуд — одонуд (5.15): (а) Откуд „одакле“ — указује се на извор за реализа

цију неке радње: ми немамо откуд да платимо, чуђење због нечег што се сматра
немогућим: даткуд знам ја; (б) Одовуд означава се правац или страна с које се реа
лизује нека радња, а ови иду оддвуд, одуд је дошао од бунара; (в) Одотуд исто
означава правац из ког се реализује нека радња: и кренемо се одотуд, дпуд смо
дошли, (г) Одонуд се ретко јавља и има исто значење као у претходном случају: и
ја како идем одднуд.
6.3.14. И предлог до учествује у градњи прилога (5,16): (a) докле му је њива:

(б) бацамо вилом донекле, однекле иде рогуљом; (в) и они дођоше довде; (г) само
дотле, (д) ја пођем одавда донда па се заптијем.
6.3.15. Антонимски пар прилога горе — доле има више гласовних варијанти
(5.17): горе, гдре, горенака, гор, гор, дбле, доле, дбленака, дбл, дол и сл.
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6.3.16. Наведени прилози могу се јавити и с предлозима од и одоз (5.18): (a)

одгор, одозгоре, одозгор, одозго, озгоре, озгор, озго (б) одбл, доб, одоздола, одо
здбле, одоздбл, одоздо, оздоле, оздбл, оздо и сл.

6.3.17. Наспрам прилога (a) напред стоје: (б) натраг, (в) остраг, (г) назад.
(д) позади, (ђ) испозади, (е) одзади и сл.
6.3.18. Антонимским паром унутра — напоље (и ређе напољу) означава се

(5.20): (a) правац: уђем ја унутра, мора д изиђем напоље, али ретко: ми као деца
изађемо напољу и палимо; (б) место: шта има сад унутра, а ов све стоји напоље.
али и ређе стандардна употреба: како је напољу; (в) жито унутра, а слама споља,
кат сам ја наишла спољи, (г) изиђе ван.
6.3.19. Прилогом кући означава се (5.21): (a) правац: бежи кући, (б) место:ја
сам била кући сама, имала липа једна прет кући.
6.3.20. Бележимо и прилоге близу и далеко (5.22): (а) близо, близу, (б) дале
ко, долеко, (в) ближе; даље.
6.3.2.1. Прилог около среће се и с предлозима од, на и у (5.23): исплетеш ве
нац дколо, око каце, наоколо, док није био овај насип однаоколо постављен, свуд
унаоколо шума.
6.3.2.2. Прилошким изразима на сред, преко сред, у среди може се означава

ти место, праваца и начин (5.24): на сред широко, гор опет узак, везао је преко
сред, а краљ Ђорђе у среди.
6.3.23. Забележени су и ови прилози (5.25), преко, то там скраја, десно шу
ма, а лево река.
6.3.24. Прилози узбрдо и низбрдо значе „навише“ и „наниже“ (5,26); кад

идеш узбрдо, па бежим нiзбрдо дбле.
6.3.25. Непосредније одређивање места постиже се прилогом одма (5,27):

ту ддма, дма испод брда.
6.3.26. Кад под акцентом има прилошко значење, а без њега везничко

(5,29); кад је било, када сам ја отишла. Увек је овај ред речи у изразу: како кад. У
конструкцији имати/немати кад не јавља се облик каде: ја немам ка (д) д идем.
прилог кад(а) јавља се и с речцама не- и ни-: некад, никад(а).
6.3.27. Сад се јавља у више различитих ликова (5,30); сад, сада, саде, садан.
6.3.28. Прилог тад има варијанте: тад (5.31), и ређе тада, тај.
6.3.29. Прилог онда је фреквентан и јавља се у више варијанти (5.32); днда,
дндак, днак, дна и сл.
6.3.30. Наведени заменички облици прилога могу се јавити и с предлозима

(5.33): (a) докле, докле гдд, до гдд, (б) од синоћ до сада, за сад; (в) отат, за тад;
(г) до днда, донде.
6.3.3.1. Систем прилога за одређивање времена према смењивању дана са

држи следеће елементе данас — јуче — ономад — сутра — прекосутра (5,34): (a)
данас, данас, данаске, данаске; и дан дани, и данас дани, и дан дањи, и данас да
нsи, и данас дан, и данас данана, и дан данас, и дан данаске, (б) јуче, јучер, (в)
„прекјуче“ и „пре некако“: ономад, ономад, ономадне, ономатке, номад, (г) су
тра, сутра дан, сутрадан, (д) прекосутра, прекосутра.
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6.3.32. Прилози настали према именовању делова дана јесу (5,35): (а) ју
трос, јутроске, (б) вечерас, вечерас, (в) ноћас, ноћас, (г) синоћ, синоћке, (д) дању,
(ђ) ноћу, (е) ноћи, (ж) ноћом (веома ретко), (3) ујутру рано, сабајле.
6.3.33. Везивањем предлога за именице које означавају делове дана добије

ни су следећи прилози и изрази за време (5.36): (а) ујутру на Божић, уп. и донеси
ни, каже, ујутру, изјутра морамо рано да устанемо; (б) кад је било пред зору; (в)
дођи пред вече; (г) преко дан; (д) и посе преко ноћ кад је било, они се разбегли,
преко ноћи; (ђ) после подне, у подне.
6.3.3.4. Од именица које означавају годишња доба добијени су прилози и

прилошки изрази (5.37): (а) лети, зими, (б) пролетос, летос, јесенас, зимуске, (в)
на пролећ расте, пред јесен, у пролећ реже се.
6.3.35. Сукцесија година изражава се следећим прилозима (5.38): лани, ла
ни и ретко лане: рођене помрле све и лани, полани помрле.
6.3.36. Континуитет неке радње или стања означава се следећим прилозима

и прилошким изразима (5.39): (a) увек, довек и ређе навек, (б) једнако, у води све
нако, (в) а вако седиш стално, (г) свако недељно мора да пере сирење њено, свако
месечно се коти она, по колико кила меса смо давали свако месечно.
6.3.36а. Издвајање једног сегмента времена постиже се прилозима изведе

ним од броја један (5.40); једндме долази марица, еданпут мен брат долази, еда
ред се обучем и сл.

6.3.37. Блиска временска релација исказана је прилозима (5.41): (a) дома,
дма, дмо, (б) није баш скоро долазила; виђо сам скори у њином кући, јела сам до
скоро коре, (в) бреску ће брз да беру.
6.3.38. Велика временска удаљеност изражава се прилогом (5.42): одавно,
oдамно, дамно, давно.

63.39. Редослед вршења неке радње означава се прилозима (5,43): (a) прво
се радило мотиком; првом жени дај: првом и првом се ореже да расти она лоза,
најпрвом оснуеш на коље, (б) пре постили, (в) е, после шта ће да буде, послек, по
слен, посла, пос, (г) Боже Господе, сваким помогни па и мом деци напослетку, (д)
и дам потем коље.

6.3.40. Остали прилози с временски значењем (5.44): (a) дпет, јдпеј, бПете
на, (б) наново и ређе поново, (в) „некад“: то је било неки пут раније, можда сам ја
био неки пут с њега, „понекад, понеки пут“ мало неки пут украде, а печем неки

пут и у шпорет, (г) оном жито зелено јди, (д) он се већ спремио, (5) то је рањије
било, иди раније, (е) доцније, доцњtije, (ж) касније, кашњије.
6.341. Заменички прилози за количину јесу (5.45): (а) колико, колко, неко
лико, неколко, (б) оволико, (в) толико, толко, (г) онолико, нолико, (д) деминутив
ни облици: оволицко, толицко, оволицно, толичка, оволичко.
6.3.42. У семантичком пољу „много“ јављају се следећи прилози за количи

ну (546): (a) млого, много, (б) а имам једну снају дебелу ваздан, (в) доста је ви
ше, (г) они раде пуно.
6.3.43. Интензификаторску функцију имају следећи прилози и изрази (5.47):
(а) онда се већином држали волови, (б) сад већма се оре плуговима, (в) ја више пут

је браним; имали смо краве и то повише, (г) а мене волео свекар боље нег ћерку,
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(д) млада ће да седи и прековише, тако најбоље се пресвајамо ако то моје свекрве

рођаци, (ђ) он је велико тврд човек, (е) сеемо врло мало, (ж) и били смо јако здра
ви, (з) грдно ми мати била добра, (и) пио је здрао, (ј) то ја знам напамет диспри
чам, само има коџа, (к) он има сила година, (л) ту је изгинуло чудо, (љ) а имам та
бубрег болесан, а ова пропао, стра пропао, (м) Жика е преко мере љут, (н) да то
урадим кућа да пропадне начисто, (њ) ткани опанци скроз, (o) сасвим друкше.
6.3.4.4. У семантичком пољу „мало“ јављају се следећи прилози (5.48): (a)

мало, мал, што нисте дошли малке; и да лизну помалте соли, мањ се радило, мал
кице, малчице, (б) лечка мете само, слатку воду и лечке кафе, то тако се полечка

меће да светли, (в) два и по дана; от пола метра, полак пушњица, полакворуна.
6.3.45. Учесталост понављања или редослед неке радње означава се прило

зима и прилошким изразима за количину (5.48a): једанпут, двапут, једаред, два
ред, трпред, први пут, трећи пут.
6.3.46. Адвербијализованим Асг. именица недеља, година, месец и Гпл.

именице дан означава се количина (5.48б): путовали недељу дана, гддину дана, у
месец дана.
6.3.47. Заменички прилози за начин јесу (5,49): (a) како, некако, којекако,
свакојако, (б) овако, овако, вако, (в) тако, тако, (г) онако, нако, нако.
6.3.48. Остали прилози за начин су (5.50): (a) да живимо сви лепо; (б) пола
гачке иде, лакше копам, (в) не да ми леву ногу да коракам љуцки.
6.3.49. Приличан је број страних лексема у функцији прилога за начин

(3.51): (a) забадава, џаба, џабе, бајаги, баги, кабајаги, кобајаги, багим: барабар,
дбашка, побашка; (б) екстра, профект зна француски.
6.3.50. Адвербијализацијом падежних облика добијени су неки прилози за

начин (5.52): (a) нађе она час швалера, (б) мете крадом, исече редом, (в) ради не
милице, убили смо по десетину рукдмице, (г) три дана заред, углас певам, изваља
мо мало надуж, уђутуре, ђутуре, ђутурице, (д) сам нека иду бестрага.
6.3.5.1. У творби прилога за начин учествују и бројеви један и два (5,53): (a)

заједно, зајено, зајно, свеједно; изједанпут, наједанпут, одједанпут, узједаред:
наједном, (б) друкше, друкче, друкшће, друкчије.
6.3.52. Заменичко порекло можемо уочити у следећим прилозима (5.54): (a) ми
међусобно нисмо се свађали, шалу се људи међусобном, (б) да одвајамо посебно, (в)
„ с нестрпљењем“: ја једва чекам да умрем, „тешко“: једва се препнем на праг.
6.3.53. Од гл. прилога садашњег изведен је прилог седећки, а уп. и пешке,
потрбушке, насатке (5.56).
6.3.54. Указаћемо на семантику и фонетику неких предлога (5,57): 1. (a)

без (б) брез, брезобразан, брездушан, (в) през (само у Др); 2. ван Новог Сад, 3. по
више моје куће, 4. (а) идемо поврснега, (б) на врастала, (в) у врглаве, (г) после врз
мене родиојош пет Т; 5. до: (a) „уз, поред“ близо до друма, (б) „од“ зависи све до
човека, (в) „код, у“ све су паре биле до мене докле после Мира није дошла код
нас, (г) није њима до сланину, 6. (a) „по“ иде за воду, (б) „о“ за кога причаш — за

Веру, слушала сам за то, (в) „у“ заљубио се заједну бвде, (г) „са“ ти си се венчо
за краља, (д) „на“ да л имате сена за продају, (b) „због“ држао краву за кућу за
млеко, (е) „намена“ канте за воду, (ж) ти би био за попа, итд. 7. она је из мога ме
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ста (в. од), 8. (a) „после, по“ посе се роди и други брат иза мен, (б) там иза врата, 9.
(а) између: између нас две сестре, али и (ретко) ја сам између Шваба био, (б) међу:

међу Азање и Кусатка, и уобичајено међу девојкама, (в) они су се били међу себе,
уп. и: почо (народ) да се туче међу собом, шалу се људи међусобном, (г) намести

пушку на тарабу између мене, између Добре; и седнем у врастала међу кума и ме
ђу старојка, (д) мету међ прсти, није било заграђено мед нама, (ђ) нема млого раз
лике миђу нама и у Вучаку, пасуљ умиђу оџака, 10. ми смо крај Мораве, 11. ксеби,
ближе ка Колару, идемо ко Штетину (Ку), 12. код: „к“ иде кот онога, „за“ седи
мо тако код астала, „пред“ ниси ти пре смео д идеш гологлав код свекра и да се
чешљаш код свекра, „крај, поред“ стоји кот прозора, 13. (одсуство предлога
проз), кроз дувар, 14. на: „за“ то је намењено на то, „у“ радио на банку, па плати
на ратама, „о“ овако се окачи на нешто, копамо на лука, на парадајс, на сира на то
живим, „по“ сад се свако зове на име, „кроз“ све што попије воду изиђе на зној,
„над“ ја сам стрепила на њега и сад стрепим на овога, „са“ вро сам на вршачама,
15. нада згради, нада њу, 16. насред, 17. коса низ леђа, низа двориште, 18. о Божи
ћу, лупиш о астал, ми о децама не бринемо, 19. од: „с“ дође се од њиве, „на“ ни
сам тео од њега да зарадим, „до“ поквасиш новину паметеш од њега неку дебелу
артију, „за“ имали смо једно сандуче одјексера, „из“ ја му узнем от касу, одакле
си — от Смедерева, остала значења: ја сам од Гитарића, брус је од камена; умро
одбрука и сл. 20. поседамо око бабе, он иде около куће, око Васкрса, тај посо око
кречења, 21. по „иза, за“ по њега налажемо, „после“ по Божићу, „за“ дошли по
мене (само један пример из Ба), остала значења: копамо по врсту, бни били по вој
ски, 22. пода дрво, испода дол, „у“ седели пот кирију, „по“ под варошки ја те гр
лим; остала значења: ја нисам пекла под вршњик, сејемо под мотику, 23. седим
позади кола; ја седим зади врата (Ш), 24. поред бунара, и само једном у Лопарад
кладе, 25. после ослобођења, 26. пре рата, 27. преда мном, испред мен, пред мене,
прит себе, пред Божић, 28. преко потока, и ретко прико наћвиу, „по“ то прича
преко село, „на“ причау овде преко телевизора, „у току, током“ преко целог дана,
29. према: „к, ка“ према Дреновцу, „наспрам, насупрот“ седи према девојки, „у
односу на“ он је дете према мененака, уп. и: спрема земље толико пати (гаји),
„спрам, уз“ према свећи плетем, „пред“ али оћу да кажу према нама свима да ли
се оћу да л нећу, 30. при земљу прилегну, „за време“ не личи тако да при служби
си бос, 31. против комунизам, противу мене (Бд), 32. (a) с овцама, с њим/ш њим,
(б) са батином, са сапуном, са оца, (в) сас иглу, сас нама, сас њи, саш њим, сас
стрица, 33. у: „код“ като има у жена, „од“ са ћу да ви покажем слику у двајсједну
годину, „на“ с луду не можд изиђеш у крај, „на или Дcг.“ он окрене леђа у вагу,
„на, за време путовања“ у путу га роди, „за време, у току бербе“ па тако у брање,
34. уз „поред“ то уз ватру метемо, уза шпорет, она кућа велика нуспут (Вн), „са“
да ни спреми стрина леба и уз леба, мој отац је дао уз мене мираз, колико ће да да
ду нуз девојку пара (Ск), „низ девојке носиле кику уз леђа, „уз, навише“ па уз ба
санце носим, 35. усрет села, насрет куће, 36. Одсуство предлога увече, једино:
уочи Божића, очи Божића, учи Божића, суочи Божића, 37. черес тебе, 38. (a) није
могло због воде, (б) па затвори ради мишију.
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6.3.55. Забележен је и мањи број примера с два предлога (5,58) до иза По

жаревца, ручак за на њиву, бна ис преко Мораве, очи на Бадњи дан, са по једну
краву (орали).
6.3.56. У саставним реченицама с негираним предикатом уз именске или
глаголске речи јављају се везници ни, нити, нит (5,60); не да ме ни отац ни мати;
нити копау нити ништа; ја нит сам престала там ни там. Саставним везником
будистиче се напоредност и синониман је с не само, него и, већ и: сад он, сирома,

буд повео коло и платио и све и још ја, овај, сад оћ да се пуштим. Слично значење
има и туд — туд: туд је умро, туд требаш поседа даруеш и попа и родбину. Ре
дуплициран је и везник а — а ту око нас а лево а десно.

6.3.57. Супротни везници су алијал, него нег, ама, само (561); оне иду али

бес коли, ја сам га праћала, ал није дошо, ратне носи добро, него само зло носи,
боље нег ћерку; ја не пијем, ама да виш каку сам ракиу угрејо, сад свега има, само
слоге нема и здравља.
6.3.58. Богат је списак раставних везника или/ил, јелијел, ели/ел, či-а, де-де,

било-било, вољ-вдљ (5,62): коње или волове, па кажу шума ил комушка; шта волите
јел пиво јели бозу, краву муземо ели одвоимо теле, ел проја ел качамак. Следећи ве
зници нису тако чести: а брат мој а његов то је свеједно, то сад и нема, те старине не

ма више то: де неком липче крава, де неком липче свиња, дето, било црко било лап
цо, све је то исто, вољти на границу бугарску, вољти овамо на кују оћеш страну.
6.3.59. Искључни везник је осем и сем (5.63): осем шале, ништа није радила
сем тако пацијент неки ка дође да га смести.
6.3.60. Допусни везници су мада, макар, премда, ако (најчешћи), (5.64).

имало толико лепо виномада ја нисам волела толико да пијем, он ће ти каже па
макар га стрељали, то треба сила ватре да се прави па да се тај ражањ окреће,
премда деца једнако вичу на деду што не седну па мало окрећу ражањ, ладно ако
има пећ на струју и шпорет.
6.3.61. Временски везници су док, докле, чим, како, а, само што, док, тек;

куд, да, (5.65): 1. (a) кад заигра коло, има да гледаш, (б) не може да подигне капију
када капија затворена; 2. (a) док сам жива, нек сам жива, док сам му дала ову по
следњу њиву, он разговарао, (б) да припали цигару докле не уђе у кућу, 3. (а) чим
чујеш да иду Немци, прати децу код мене, (б) како светак дође, не ради се ништа,
а ја узмем то Свето писмо и читам, (в) а вече, идеш кући, (г) он, само што га завр
шио, посе четири дана ома запошљење добио; (д) Немац док дошо, он је окопиро,
(ђ) тек одемо да сејемо кромпир, она каже. Следећи везници су синонимни с
„док“: не седамо да се не прекрстимо и да не читамо оченаш, с „откад“: али има
двајс месеци како је умрла; с „како“, ваљда има више о двадесет година куд ни
сам се причестила.
6.3.62. У узрочним реченицама јављају се следећи везницијеp/ep, јел/ел, је

ли/ели, што, зато што, пошто, како (5,66): 1. (a) знате ви боље, јер сте учили, (б)
мбро сам ја да радим, јел сам ја најстарији, онда је било лепо, ел ми нисмо знали
за боље, (в) само пази на мачку да не уђе јели не смед уђе мачка док не уђе пола
женик, не знаш коме ћеш да се пределиш ели били су опасни и бни; 2. (a) па га жи
вога испекли што му е тас отишо као у партизани, (б) а ноћ ми је најтежа, зато
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што сам сама, (в) пошто ни дали више леба, ја ћу то да носим, (г) онда су, како
смо ми покисли страшно, озебли, они наложу фуруну, (д) а, чим сити школован,

не знаш ти шта је срп.
6.3.63. У условним реченицама јављају се везници ако/ак, ел и да (5,67): (a)

ако заливау, они имау, (б) ја само ел ме наљути, готово је, одоја и остави га, (в) да
сам ја знала, ја не би дозволила.
6.3.64. Шаролик је инвентар везника (а камоли, а некмоли, дел, аман, ма) у

поредбеним реченицама којима се истиче неједнакост (5,68): (a) еве, син матор,
син како је матор, а камоли ја, (б) нећеy што само свекар и свекрва, а некмоли ди
је баба и деда, (в) ни се кајала ни кад била млађа, дел сад, (г) има људи који нису
проју имали да једу ни буђаву аман и лепу (Р), (д) свекар био па не да да се купу
кошуље, ма нешто друго.
6.3.65. Вокалске партикуле или покретни вокали јављају се код личних и
именичких заменица (Исг. њоме, ИЛсг, њиме, Д коме, ИЛ киме и чиме) и код при

лога (саде, каде, куде, овуде, свуде, када, сада, туда, свуда, овуда, онуда, напре
да), (5.69).
6.3.66. Консонантске партикуле (г, к, н, ј, р, м, з) јављају се појединачно (ов
дек, водек, ондак, полак, овден, тун, доклен год, садан, ондан, послен; туј, такој,
овуј, онуј, свудер, јучер, посем, првом) или у комбинацији с вокалима (а, е, и ). Во
кал и се јавља само уз з: о њојзи, до њејзи, овојзини, е иза к и н: данаске, јутроске,

ноћаске, јесенаске, зимуске; ономатке, ондаке, синоћке, малке; туне, тунека,
тунена, туненака, и вокала се истојавља с овим сугласницима: једносложне: ов
дека, ондека; овдена, ондена, туна, овамона, тамона, горена, садена, вишена,
менена, тебена, с њимена; овденак, пунак, тамонак, двосложне: овдекана, та
мокана, менекана: тунана; овденака, тунака, овалионака, тамонака, горенака,
доленака, озгоренака, саденака, посленака, мененака, тебенака, с њименака;
трoсложне: овденакана, тунакана, тамонакана. Дакле, у сложеним партикулама
само се н може редуплицирати (-нана, -нена) и чешће је у првој позицији (-нана,
-нака, -нена, - нека, -накана, - некана : -кана, -гана — овдегана), (5.70).
6.3.67. Речце за показивање садрже заменичке форманте -6-, -т-, -н-, а завр

шавају се чешће на -е, него на -о (5.71): (a) етег имам и сад, ето ти видиш, (б) еве
депеша, ево су људи, (в) ене ти на столици.
6.3.68. Речце којима се нешто потврђује или одриче различтог су порекла и

јављају се у више гласовних варијанти (5.72): (a) да, (б) дабоме, дабом, (в) ам да
како, (г) jáшта, (д) јесам, јесмо, јесте, јес, је, је (ђ) ваистину се роди, (е) не, јок.
6.3.69. За исказивање могућности или вероватноће неке претпоставке упо

требљавају се речце (5.73): (а) ваљда/валда, (б) канда ћеш ти да божићуешкотку
ће, (в) можда, може бити, може бит, било можем (Ш).
6.3.70. Извесно ограничење у изнесеној констатацији изражава се следећим

речцама или реченичним модификаторима (5,74): (а) бар, баре, барам, (б) доду
ше, (в) скоро, (г) готово, (д) читаво, (ђ) углавном, углавно, главно, главно.
6.3.71. Интезификовање неке радње, процеса или појма постиже се следе

ћим средствима (5,75): (а) баш, (б) таман, таман, (в) лично, (г) никако, (д) дп
ште, (ђ) поготово.
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6.3.72. Закључивање или изношење нечега алтернативног постиже се реч
цама (5.76): (a) даклем, даклен, (б) иначе, иначе.
6.3.73. Разне клетве, заклетве и чуђења изражавају се речцама у којима се
јавља именица бог (5.77): (a) дабогда, (б) богами, (в) забога.
6.3.74. Упитна речцали јавља се и с апокопом (5.78): (a) дал има, (б) дал ће,
(в) да ли је.

6.3.75. По угледу на дал (да ли) и јел (јели) настала је и речца зал „зар“ ко
јом говорник изражава чуђење (5.79).
6.3.76. Речца (а и везник) него забележен је и с апокопом нег (5.80).
6.3.77. И речца нека чује се и без финалног вокала нек (5.81).
6.3.78. У спонтаном разговору, не тежећи исцрпности, забележили смо сле
деће узвике (5.82): 1. сугерисање говорника да се тог тренутка сетио нечега: а, јес,

Имам једну мачку; 2. (a) подстицање на неку радњу; ајде, дик се, (б) „дођи“ ајде,
Живораде, дајеш, „иди“ увила дете и ајт кући, „дај“ ајдеја кољи, реди, „уради“ ти
ајде како он каже па се не бој, (в) ајдемо, ајдемоте; 3. изузетност нечега: ала је ле
па; 4. одобравање: ам дакако, 5. изненађење: ау, да си ми то казала...; 6. бре: (a)
упозорење: немо, бре, да не побие човек џабе, (б) молба, подстицање: ајде, бре,
доћТе, (в) претња: не цепај, бре, (г) одушевљење: ка дођеш, па увидиш њиве, бре,
(д) неочекиваност: кад је била на раскрсницу, једна, бре, бвца бела ко снег изиђе

пред мене, 7. одушевљење или указивање на нешто: па гле, идем, само гле, 8. де: (a)
подстицање: демети, сине, (б) забрана, противљење: де, не дижите прашину, 9. е.
(a) саглашавање: е, дабом, (б) супротстављање: е, ја оћу тако, (в) присећање уз поја
шњавање: е, гумно, то су, рецимо, раније кресали гумно да вршу коњи, 10. успоста
вљање комуникације у којој је изречена забрана: еј, немој да пушите тако, 11. лу
тина, бес, неочекиваност, изненађење ју, Ангелина, ми потрошимо паприку, 12.
запомагање, кукање: куку мене, јао, црни човече, зал полуди, 13. ма: (a) одобрава
ње након љутње: ма иди, каже, копај шта ме брига, (б) молба након нечега: ма ћу
ти, молим те, (в) изненађење, чуђење: ма немој, (г) супротност од раније изнесеног:
ма не мог ја то, (д) стрепња: ма наиће неко, (ђ) појачавање информације: ма каки,
бна то не верује, 14. море, мори: (a) мори у обраћању углавном женској особи: уда
ји се, мори, (б) подстицање на реализацију неке радње: море, ћути, мори, иди, реко,
там, (в) појачано засведочавање, истицање: море, видела сам, мори, што сам видла
једног лепог момка, (г) чуђење: море, шта је то, мор каки, (д) обраћање: јел, мори,
15. подстицање саговорника на реализацију неке радње: чак отидни.
ДИФЕРЕНЦИЈАЛНЕ ОСОБИНЕ.

У речима с деклинацијом
7.1.1. Само у два села (МК и Вр) забележили смо наставак -ем иза тврдих

сугласника у Исг. м. р. (4.5), друмем, тракторем.
7.1.2. Углавном у неким североисточним пунктовима (МОШ Ку) у множи

ни јавио се формант-ов- иза (некада) меких сугласника (4.7.3): чешљдви; јарњд
ви, зецови, дрешови.

Морфолошке особине говора источне Шумадије

367

7.1.3. Углавном у централним и јужним говорима испитиване територије
(карта бр. 1) јавља се аналошка палатализација велара испред вокала -e (4.14): (a)

узму барјаце, пунимо јастуце, носи опанце; (б) извади бубрезе; носили кожу се,
бациш орасе.
7.1.4. Само смо у Ву забележили једном наставак -ама у Ипл. с Циганама, а

у МО -им у Лпл. у зубим (4.16д).
7.1.5. Само у два пункта (Су ДД) именица деда нема завршетак -а (4,29):

дед, прадед, чукун дед.
7.1.6. Именица сир среће се у више творбених ликова (4,42) с различитим
ареалом (карта бр. 2): cipeЊе (на западу и углавном код најстаријих информато
ра), сира (на северу и југоистоку), сир (по целој територији), а сирaц само у Вр.
7.1.7. Облик добо чешћи је од доба/дбба и јавља се углавном у севернијим
пунктовима и неколико јужнијих.
7.1.8. Наставак -е чешћи је у Д него у Лсг. и факултативно се јавља углав
ном у моравским селима, у два пункта на северозападу и два на југозападу (4.76б
и карта бр. 3).
7.1.9. Само у Ш забележили смо једном наставак -е код именица на -ка, по

ред обичније једнакости В=Нcг. (4.793): Живке, али и мајке, тате у Си Вн.
7.1.10. Најчешће у Р и једном у Ло именица земља у предлошкој конструк

цији остаје без финалног - љу (4,96): на зем, у зем.
7.1.11. Ретко се среће суфикс -ија (4,99); из Бугарије Ш, Станија Вр.
7.1.12. Облици куј!куј једино се не јављају у југозападном делу наше тери
торије (4.129. и карта бр. 5).

7.1.13. Аналитички датив чешће срећемо само у Ш (4.145а, д) да дате на
пилићи.

7.1.14. Наставак -ом у ДЛсг. заменичко-придевске промене ж. р. најфре
квентнији је на западу наше територије (карта бр. 6). Ареал облика личне замени
це 3. л. jд. ж. р. у ДЛ (њом — (ј)ом) в. на карти бр. 4.
7.1.15. Сажети облици присвојне заменице моја чешћи су на истоку, а неса
жети моа на западу (2.76. 4.174. и карта бр.7).

7.1.16. Присвјону заменицу нигов срећемо само у Вн Ла Са, нин у Ба, а њoан
у Вн и Су (4.176.26).
У речима с конјугацијом

7.2.1. Само у неколико севернијих села (ВН Ко Р Рд) наставак -у знатно је
чешћи од -ају/-ау у 3. л. пл. презента глагола VI врсте (4.205).
7.2.2. Наставак -е у 3. л. пл. през. гл. VII и VIII врсте не јавља се у среди

шњим (Ба ВД ДД Лг Ос Са) и севернијим селима (ВуКо Ку Ла Р), као и у Др Ми
мп (4,205).
7.2.3. Наставак -ду у 3. л. пл. през. углавном је чешћи на северозападу наше
територије (4.205. и карта бр. 8).

7.2.4. Углавном у два пункта (Бд и МО) срећемо и краће облике имперфек

та (4,206а), па шта ти бе, ди беa.
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7.2.5. Углавном у неким селима на североистоку са становништвом шоп
ско-торлачке и вардарско-моравске струје (ШР и др.) јављају се нејотовани об

лици трпних придева глагола VII врсте (4,2276), заробен, носено, правена.
7.2.6. Облици вршем углавном се јављају у моравским селима (4,245. и кар
та бр. 9).

7.2.7. Императивјеђи (Ку Ш) и јаш Sјажд (Ш) срећемо само у ова два пунк
та (4,249.36).

7.2.8. Само у Вн од гл. познавати имамо презент (4.267) ја познали.
7.2.9. Глагол сипати поред облика по V и VI (4,295), на североистоку нашег
терена (ВН МК Р) уобичајен је и по П врсти (4.290), силе, усипе.
7.2.10. Глагол видети среће се с двојаким кореном (4.313): 1. (a) видим, (б)

јавим, вите, (в) видећеш, видо, видла, 2. да виднем (само у Бд МОС на западу).
У непроменљивим речима

7.3.1. Једино у Ш, месту са становништвом из торлачке области, од старице
рођене 1907. забележили смо прилог (56): да видиш каде се.
7.3.2. У Шод информаторке рођене 1912. забележили смо прилог (5.7): ту
ка „овде“.

7.3.3. Само у Ш забележен је облик сега (5.30).
7.3.4. Само на северозападу, у П, срећемо прилог ноћом (5.35Ж).
7.3.5. Прилог дмо забележен је само у П, а скори у Бд (5.40а и б).
7.3.6. Предлог през (5.57.1в)забележен је само у Др, а врз (5.57.4г) само у Т.

7.3.7. Само у Ку забележен је предлог ко (5.57.11): идемо ко Штетину, ко
пољској граници.
7.3.8. Само у Р предлог код има следећи фонетизам (5.57.12): коде то дрво,
кодњ

Охрид.

7.3.9. Само у Шје забележен предлог зади (5.57.23); немој случајно зади
врата да бациш воду, ја седим зади врата.
7.3.10. Једино у Вн и Скјавља се предлог нуз (5.57.34); она кућа велика нус
пут, колико ће да даду нуз девојку пара.
7.3.11. Једино се у Бд јавља предлог суочи (5.57.36), суочи Божића.
7.3.12. Само у четири севернија пункта (Ба ВВр Ла) јавља се предлог через
(5.57.37): через Боре, через мене.
7.3.13. Само у Ру поредбеним реченицама јавља се везник аман (5.68г.): ел

умеш да кољеш прасе — море, умем краву, реко, аман и прасе, за две банке препе
ченица, дреновача ракија, да ти изгору очи аман и уста и језик.
7.3.14. Једино у Ш забележили смо речцу (5.73), било можем да смо путо
вали недељу дана.
И наше лингвистичке карте потврдиле су констатацију проф. Ивића
(1999:337) да су изоглосе на тлу С-В дијалекта по правилу узајамно независне.
Донекле се поклапају изоглосе на картама бр. 4, 5, 6 и 7. На осталим картама (бр.
1, 3, 8, 9) понекад се издваја центар и југ (барјаце), понекад периферија (ДЛjд
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жене), понекад центар и југозапад (лебац, лукац, сирац), понекад северни ареал
(наставак -ду), а понекад источни (вршем).
ОДНОС С-В и К-Р НА ПРИМЕРУ НАШЕ ГРАЂЕ

8.0. Захваљујући студији проф. Ивића (1999:328–354) посвећеној српским
дијалектима и њиховој класификацији, у прилици смо да нашу грађу упоредимо
с приликама у С-В а и у К-Р говорима.
8.1. Проф. Ивић (1999:331) предлаже да се у С-В говоре уброје они који има
ју: 1. икавизме: (а) у ДЛсг. именица ж. р. (жени, по води); (б) у компаративу типа
старији, (в) у одричном презенту (нисам, ниси, нисмо, нисте, нису); у карактери
стичним облицима заменичко-придевске промене, бар факултативно, (с овим, ма
ли/x/, моима); 2. наставак -ом у ДЛсг. заменичко-придевске промене ж. р. (овом
жени); 3. кановачки акценат. С обзиром на ове критеријуме наши говори припада

ју С-В дијалекту (в. ЗО28.4.1.16, 4.1.19, 4. 1.26; ДО 6.1.130, K 6; ДО 4.2.1, К1).
8.2. Заједничке особине свих (или велике већине) С-В и свих (или скоро
свих) К-Р говора на морфолошком плану су: 1. проширење -ет- у промени имен.
ср. р. које у већини дијалеката не проширују основу у косим падежима окета, 2.
ДЛег. заменичко-придевске промене м. и ср. р. једнак је Исг. у К-Р на -ем, а у С-В
На —t{Дt,

И наши говори се уклапају у наведене заједничке особине: 1. ЗО 6.1.38; 2.
ЗО 6. 1. 128. и 6. 1. 129.

8.3. Типично К-Р особине непознате свим (или скоро свим) С-В говорима
(Ивић 1999:333-334) на морфолошком плану су: 1. Исг. м. ср. р. -ем (братем,
млекем); 2. непознавање суфикса -ад (бурићи у С-В бурад); 3. синкретизам ДЛсг.
с Гег. ж. р. жене, 4. наставак -а, а не -у или сл., у Гпл. рука, нога, 5. сачувана кон
струкција две месте двојинског порекла, 6. Исг. моном, 7. заменичка енклитика
Дпл. и „им“; 8. заменички облик куј или сл. „ко, који“; 9. присвојна заменица њо
јан, њојзин, 10. ДЛсг. ж. р. заменичко-придевске промене на -е (рекла ове жене);
11. жив имперфекат, додуше понегде с окрњеним пољем употребе, 12. инфини

тив ис„ићи“; 13. аорист отоше с т од гл. отис, 14. презент ковем, 15. трпни при
дев осењет, 16. 3. л. пл. през. оте, нете „оће, неће“; 17. презентски акценти типа
попијем, 18. изостанак рецесивног акцента у гл. придевима као opao, куповала,

држали, 19. префикс о- у глагола омит, омпват, 20. прилог брго, 21. облици кај
и кu « као и, 22. суфикс-иче (петличе и сл.); 23. карактеристична лексема огањ, а
не ватра.

1. Само у МК и Вр забележен је по један пример друмем, тракторем (ДО
7.1.1. или 4.5), 2. На нашем терену ипак је најчешћи К-Р суфикс-ићи бурићи, пра
сићи (ЗО 6.1.39. или 4:58.2a); 3. Углавном у Дcг. именица ж. р. факултативно се
јавља наставак -е у неким моравским селима, два пункта на северозападу и два на

југозападу (ДО 7.18, К3 или 4.76б); 4. Код именица нога и рука поред наставка

-y/-ију у Гпл. забележили смо и -а у Др Ло ПУ (ЗО 6.1.66. или 4.83 и 4,84); 7. При
28 ЗО — заједничке особине, ДО — диференцијалне особине, К — карта.
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лично је честа енклитика -(ј)и у Дпл (ЗО 6.1.106 или 4.128); 8. Заменица куј се
среће по целој територији, осим у југозападном делу (ДО 7.1.12, К5 или 4.129); 9.
Ретко се чује присвојна заменица њoан и њон и то само у Вн и Су (ЗО 6.1.154, ДО
7.1.16. или 4.176.2б), 11. Имперфекат је сведен само на беше, зваше (ЗО 6.2.7
или 4.206); 13. Ретко се код најстаријих информатора срећу форме аориста типа

отомо Са, отдсте Ск, отоше Ло (ЗО 6.2.8 или 4.207); 14. Презент ковем забеле
жен је у А Ба ВВД Вн ВО Ли МК Ш (ЗО 6.2.71 или 4.2736); 17-18 Акценат обли
ка није овог пута обрађиван, 19. Само смо у В забележили префикс o-(oмuвамо,

дмијемо, дкопчала, али умесимо), 21. Речца ки среће се у Би Гр Др ККр Ли М СТ,
а кај у М и Р (ЗО 4.1.58 или 2.54.2а, в), 22. Суфикс -че скоро је потиснуо остале
деминутивне форманте: асталче, гомилче (ЗО 6.1.36, 208 или 4.49; 4,98); 23.
Лексема огњиште среће се само у неколико севернијих села Ли МО Се У (ЗО
4.1.128 или 3.616).

8.4. К-Рособине непознате већини С-В говора, али ипак присутне у ивичној
зони према К-Р дијалекту (Ивић 1999:334): 1. предлог врз, 2. прелазак имен. ж. p.
на консонант у м. p.; 3. енклитички Дcг. ж. р. ју „joj“, 4. посесивни датив у адно
миналним конструкцијама кућа Лазару Петровићу.
У неким тачкама и наша грађа у потпуности се слаже с наведеним критери
јумима: 1. Предлог врз јавља се само у једном југоисточном пункту Т (ДО 106 или

5.57.4г); 2. Именице ж. р. на консонант спорадично прелазе у м.p.: каки будућнос,
велики жалос, али и велика жалос (ЗО 222 или 4.115б, в), 3. Енклитика ју „joj“
ипак је присутна скоро на целом терену, а једино изостаје у неким западнијим се
лима: Бд БиВД ВК Гн Др Ду ЈК Ко Кч Мл МО ПСу (ЗО 6.1.104 или 4.1253); 4.
Примери посесивног датива забележени су само у неколико пунктова: Вн (најче

шће): то је мојем мужу фамилија, њбнем стрицу кућа, колибадије била тим мо
јим, овем постику; ово бде мојим деверу био плац, моим би у пантим бда; сликар
седи у кућу тим нашим постику, а тео да је уда заједнога тим његовим сину друг,
тај ми синовац узо мојим брату ћерку, Ву: а то су унуке баби, Кр: овим механџији
брат, тим отац (Ердељановић 1951:96), Р: један Живорад, Мике, Томе Мишића,
оним белим брат, Су: та млада томе, за њеног унука што е, па оставио ко тетку,
ко сестру његовом диу и мдем мужу сестра.
8.5. К-Р особине које захватају знатан део С-В говора, али не све (Ивић
1999:334-335) на морфолошком плану су: 1. изједначени облици ген. и лок. мн.,
бар у синтагмама с предлогом по по брда, по шума; 2. консонанти ц из у Апл.
(опанце, бубрезе); 3. изједначени ДИПл. са завршним - ма, насупрот војвођанском

делимичном чувању старог наставка -и у Ипл. м. и сp. p., 4. именице као вила и
грабуља нису плуралија тантум, 5. продор множинских наставака у индиректне
падеже именица браћа и деца (ген. браћа,деца, датив и инструментал браћама,
децама); 6. заменичке енклитике ДПл. ни и ви, 7. заменичке енклитике Апл. не и
ве, 8. компаративи типа белини, 9. инфинитив без крајњег -и (знат, доћ); 10. на
ставак -/х/мо у 1. л. пл. аориста, 11. сачуван атематски презентјем, јеш итд., 12.

сачуван императив јеђи, 13. презент узнем, 14. факултативни облик радног гл.
придева ћао, ћала „хтео, хтела“.
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Наведене особине К-Р углавном су присутне и на нашем терену: 1. Ретко се

срећу примери типа по ливада, по њпеа (ЗО 6.170 или 4,87); 2. Аналошка палата
лизација у Апл. м. р. ограничена је углавном на централне и јужне говоре (А Бa Бд
ВД ВК Гл Го Гр ДД Др ККоМО Мx РбС, али и Ши Ло) испитиване области: бар
јаце, бубрезе, кожусе (ДО 7.1.3 или 3.59.2.би 4.14а, б, К1); 3. Ретки су примери чу
вања старог Ипл. на -и: сјаји В Сa, c коли А Ба ВВД ВО Ли С (ЗО 6.1.6 или 4.55г);

4. Сингуларски облици именица вила, грабуља срећу се у следећим пунктовима: А
Ба ВВДВн Гл Др Кр Ла МК Мx СуШ (ЗО 6.1.71 или 4.882); 5. Прилично су чести
множински облици у Г и ДИЛ код именица типа браћа и деца (ЗО 6.1.72 или 4.89 и
4.90); 6. У ДПл, знатно су чешће енклитике ни, ви од нам, вам (ЗО 6.1.99 или 4.121);
7. Исти је случај и с акузативским енклитикама (ЗО 6.1.100 или 4.1226); 8. Компа
ратив на -ини јавља се само код неколико придева: лакше, лепши, мекши, слатини,
такши (ЗО 6.1.135 или 4.158в), 9. У благој превласти је дужи облик инфинитива
(ЗО 6.2.27 или 4.226); 10. Наставак -/х/мо у 1. л. пл. аориста забележили смо у не
колико села: Бд В Вн Кр Ко КуКч Ла ЛоМx С Са СуУШ (ЗО 6.28 или 4.207.4a);
11. Глагол јести чешће има облике без проширења д: јем, јеf, појем, изем (ЗО 6.2.47
или 4,249.1a, 2а,б, 3a); 12. Императивјеђи забележен је само у Ку и Ш (ДО 72.7

или 4.249,3б), 13. Веома је чест презент типа узнем (ЗО 6.2.40 или 4.241б), 14. Об
лици ћао, ћала факултативно се срећу само у: В. Гл ДД Ли Ло МО ОсУ.
8.6. Иако би се на основу до сада изнесених констатација могло закључити
да је С-В северна периферијска зона К-Р дијалекта (Ивић 1999:335), ипак би тре
бало испитати још и говоре околине Пожаревца и јужног Баната па потом одре
дити његово место међу српским дијалектима.

Жарко Бошникович

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ГОВОРов
восточнои шумадии
РеЗ КОМ e

Автор в книге анализирует морфологические особенности говоров во
сточноћ Шумадии, куда входит говорњи Смедеревско-Подунавле, северноћ части
Жсеницљи и востoчнoћ части Косман. ГраницВи зтоћ области на севере, Востоке и

коге проходит по речним долинам Дунал, Велика-Морављ, КубршницЊI и Ве
лики-Луга, а на западе — по линии Сеоне — Мало-Орашње — Дубона — Влашка —
Раћковац и Меджулужње — Жгнило и Рабровац кожнее Велики-Луга.
Анализ показал, что висследованном раионе незначителњное количество

дифференциалвних признаков. Лингвистические картњи подтвердили мнение,
что изоглоссви в данном рађоне по правилу вЗаимонезависимњи. Частично совла

дакот изоглоcсви на картах. No 4, 5, 6 и 7 (да њом/јом дам, ко(ј)/куј, у овом лепом
соби, моa/ма/мо). На осталенвих картах (Ne 1, 3, 8, 9) иногда ВБ деликотса центр И

ког (барјаце), иногда перифериа (ДЛjд жене), иногда центр и кого-запад (лебац,
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лукац, сирац), Иногда севернЊић ареал (окончание -ду), а иногда — востoчнЊlji
(вршем).
В кого-западноћ части зтоћ территории, где доминирует кановачское уда
рение, встречакотса и типичнЊме смедеревско-вршацСкие особенности: да дам
њом, да јом дам, да дам овом жени, у мојом лепом соби.
Хота на основании изложеннLIх фактов можно прић ти к вљиводу, что сме
деревско-вршацекић диалект авлаетса северо-периферићноћ зоноћ косовско
-ресавского диалекта, все же необходимљ дополнителњнвле исследованих го
воров окрестностећ Пожареваца и кожного Баната с последукошим определением
его места среди сербских диалектов.
Клкочевње слова: Смедеревско-вршацСкић диалект, Косовско-ресавскић диa
лект, морфологиа.
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