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ЉУБИСАВ ЂИРИЋ

ГОВОРИ ПОНИШАВЉА





Ћеркама Александри и Данијели





Овај рад је незнатно измењена верзија докторске дисертације, одбрањене 5.

јула 1995. године на Филолошком факултету у Београду, пред комисијом коју су

сачињавали др Радоје Симић, редовни професор, др Милорад Дешић, редовни

професор, и др Недељко Богдановић, редовни професор. Члановима комисије за

хваљујем за драгоцене савете и сугестије дате у току и после одбране. Посебну за

хвалност за свесрдну помоћ у свим етапама рада дугујем своме ментору професо

ру Симићу.

Велику захвалност дугујем и рецензентима: проф. др Недељку Богдановићу,

проф. др Слободану Реметићу, директору Института за српски језик, који књигу

објављује, и академику Павлу Ивићу. Нарочито су примедбе последње двојице

много допринеле побољшању текста пред његово слање у штампу. Академику

Ивићу срдачно захваљујем још и на незаборавном иницијалном разговору о томе

шта би било најкорисније одабрати за тему дисертације.

На крају, најпријатнија ми је дужностда овде поменем све оне добре људе из

Понишавља са којима сам данима разговарао, и чији говор чини основу овога рада.

Неправедно је издвајати било кога, а немогуће је поменути их све појединачно.

Многи, на жалост, више нису међу живима. Кад год се машим ове књиге њихови

ликови ми искрсавају пред очима, а њихова имена ће уз текстове живети док и

књига буде живела.
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УВОД

ПОНИШАВЉЕ

Положај и границе

1. Извирући испод Кома, једног од врхова Старе планине у Бугарској, Ни

шава тече кроз Србију долином дугом 151 km пре него што се, десетак километара

низводно од Ниша, не улије у Јужну Мораву. Њену долину чине: Пиротска, Ђурђе

вопољска, Белопаланачка, Островичка и Нишка котлина, међусобно повезане кли

сурама, од којих је најживописнија Сићевачка, дуга 17 km. Општине кроз које

пролази ова долина јесу: Димитровград, раније Цариброд, Пирот, Бела Паланка

и Ниш.

2. Димитровградска општина је после ослободилачких ратова на Берлин

ском конгресу 1878. припала Бугарској“. После I светскограта 1919. онаје припала

Србији, односно Југославији. Данас њено становништво чини бугарска национал

на мањина, а територија припада бугарском језичком подручју“.

С друге стране, Нишка котлина већим својим делом припада Јужном Помо

рављу. По дефиницији Михајла Костића она „лежи у Нишавско-јужноморавској

области, у Доњем Нишављу и северном подручјујужног Поморавља и положена је

1.Енцикл. Југ. 298.

2. B. границе тадашње Србије код Милић. Краљ. Србија, 165-166.

3 Има нечег необјашњивог, феноменалног, у овом „давању“ и „враћању“ становништва и

територија. Сједне стране, Јован Цвијић говорећи о „често врло живом антагонизму“ Шопова према

Бугарима каже да „многе породице од Софије, Враца, Берковице и Видина које су се доселиле у

Србију данас се убрајају у најбоље српске породице. Једини Шопови који су се уопште одликовали у

јавном животу пореклом су из тих породица“ — Балк. полуостр. 438. С друге стране, моји

информатори из Доње Планинице причају да је Планиница била једно јединствено село, па је

комисија која је успостављала државну границу пресекла атар, те су поједини чланови породица

прешли границу да би обрађивали своју дотадашњу земљу, и за четрдесет година, колико су били у

саставу бугарске државе, етнички се толико издиференцирали да се данас осећају Бугарима,

формирали засебно село — Горњу Планиницу, говоре „добврден“ и презивају се на -ов. Идентичну

ситуацију сам забележио раније у селу Пресека у Лужници испитујући лужнички говор. Комисија је,

држећи се преседлине, пресекла село на „куће над пут“ и „куће под пут“, па је и село по томе добило

своје име, за четрдесет година становници кућа „над пут“ су постали Бугари, они други су остали

Срби, а ја сам имао прилику да, седећи у школској згради, разговарам са људима из оба дела сада

поновојединственог села не примећујући никакве разликеу њиховим говорима, док су за то времедва

учитеља у двема учионицама радили сваки свој посао: један је учио децу српском књижевном језику,

други бугарском.
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на челу Нишавске удолине“. Потребно је, стога, одредити границе Понишавља,

јер је његов говор предмет овог рада.

3. Те границе би изгледале овако: од Доње Планинице, као последњег срп

ског села пиротске општине, линија сече под правим углом Нишаву на исток у

правцу села Милојковца обухватајући га, пење се ка Петерлашу, али га не обухва

та, јер припада димитровградској општини, затим се билом Басаре усмерава на се

вер до манастира Св. Ђорђа повише Темске, одакле скреће на северозапад обухва

тајући Осмаково а заобилазећи Бабин Кал, село Белопаланачког Буџака, који при

пада сливу Сврљишког Тимока, затим се изнад Горњег Риња хвата била Сврљи

шких планина, којим се креће до Плеша, одакле скреће на северозапад и између

Ореовца и Пасјаче, мимо Кнез-Села, избија на Горњи и Доњи Матејевац. Од До

њег Матејевца линија поново под правим углом сече Нишаву на запад у правцу Га

бровца. Од Габровца, обухватајући Радикину Бару, линија удара на југ и повише

Драшкове Кутине хвата се била Суве планине, којим се креће до Големог врха по

више Штрбовца. Од Големог врха поново скреће на исток пролазећи поред Брати

шевца и Горњег Стрижевца, које оставља Лужничкој котлини, избија на Голаш, са

кога се спушта до изнад Понора, обухватајући га, а затим креће у правцу села Ра

снице, Присјана и Камика обухватајући их, а не обухватајући села Пасјач и Сињу

Главу. ОдКамика линија води право на Доњу Планиницу, где се круг и затвара.

4. Географски Понишавље се дели на Горње, Средње и Доње. Горње Пони

шавље чине Пиротска и Ђурђевопољска котлина“. Поједини аутори у Горње По

нишавље убрајају и Висок, осојни предео иза Басаре и Видлича у сливу Височице“.

Средње Понишавље чине Белопаланачка котлина7 и Коритница“. Доње Пониша

вље чине Островичка котлина и део Нишке котлине до границе Понишавља“.

5. Два главна центра којима су гравитирала села Понишавља била су, како у

прошлости тако и данас, Ниш и Пирот. Гравитациони утицај Пирота био је у про

шлости јачи него данас „и ширио се до Сићевачке клисуре и Сврљишких

планина“10. Једно време Белопаланачка котлина је припадала нишком региону, да

би новом територијалном организацијом Републике Србије поново припала Пирот

ском округу. Да и оваква микрорегионална издељеност Понишавља неће остати без

последица на пружање и распрострањеност појединих изоглоса, видеће се касније.

Из прошлости Понишавља

6. Због свог врло повољног географског положаја Понишавље је било насе

љено од најстаријих времена. Преисторијска налазишта су констатована у атарима

Јелашнице (кремени са костима медведа— ursus и пећинског пса— саnis spealeus),

4 М. Костић Ниш, котл. 295.

5 М. Костић Ђпољ. котл. 27-43.

бЋирић Насеља 129.

7 М. Костић Бол. котл. 9.

8Коритничку котлину чине седам села у сливу Коритничке реке, а уобичајенији народни назив

за њу је Корубина — М. Костић Коритница 193-195.

9 Ми смо за границу пружања Понишавља у правцу Ниша узели линију Доњи Матејевац —

Габровац, јер се дотле простире С-3 дијалекат, који улази у круг нашег интересовања у овоме раду.

10Ћирић Насеља 122.
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Брзог Брода, Габровца, Горње Врежине, Доње Студене, Доњег Матејевца, Нишке

Бање (камени чекић и бронзанодопска керамика), а преисторијска насеља у атари

ма Доње Врежине и Малче. Околина Нишаје у то време билаједна од четири обла

сти у којима се простирала отаџбина Дардана, народа са стадима оваца и коза (чу

вени дардански сир), који се бавио и ловом и риболовом и имао много робова 1.

7. Око 280. године пре н. е. Келти су основали насеље из когаће се ходом вре

мена развити данашњи Ниш. Тај праисторијски Ниш је егзистирао скоро два ве

ка“. Исте године кад и преисторијски Ниш, Келти су основали и насеље из кога ће

се много доцније развити данашња Бела Паланка. Ово насеље они су прозвали Ре

мезијана, по келтском (галском) племену Ремима 3.

8. Од највећег значаја за будућу историју овога краја била је римска колони

зација и изградња војног и трговачког пута (Via militaris) од Београда до Царигра

да (деоница од Београда до Ниша завршена 33. или 34. г. н. е.). Дуж трасе овога пу

та настала су прва организована насеља. Имена ових места, њихов распоред и ме

ђусобно растојање у миљама, доносе антички итинерари — спискови путних ста

ница. Станице које наводе итинерари на подручју Понишавља углавном су убици

ране, мада се о појединимајош воде дискусије. Тако најпознатији од њих— Јеруса

лимски итинерар (Itinerarium Hierosolumitanum) наводи следећа имена: сi v i ta s

Naiso; mutati o Redicibus, Ulmo, Latina, Translitis, ma nisi o Romansiana И Тurri

bus, тј. град Ниш, одмор и шта Просек, Островица, Теловац или Црноклиште

(?), Суково или Димитровград (?), станице у којима се могло ноћити

и снабдети храном Бела Паланка и Пирот14.

9. Најзначајније античко место у Понишављу била је Ремезијана, о чему све

дочи богат археолошки материјал“. Она се из првобитне путне станице развила у

аутономни град (municipium) и постала верски и књижевни центар са епископом

Никетом на челу, као и седиште годишњег Сабора (Сoncilium) свих горњомезиј

ских градова 16.

Римски град Ремезијану су опустошили и разорилиХуни 441. и 447, а градје

до темеља порушен 540. године приликом бугарске провале. На рушевинама Реме

зијане за владавине цара Јустинијана подигнута је средином V века византијска Ру

мизијана. Она је била богат град, са рудницима гвожђа у околини, на чије трагове се

и данас наилази у атару села Космовац, а још више у топономастици. У време гро

зничаве градитељске и војничке активности Јустинијанове владавине (Нишлије ро

дом) око Румизијане је подигнуто тридесетак кастела са задатком да, између оста

лог, штите рудокопе и рударско насеље (Frerraria).

Румизијана је разорена при навали Словена у VII веку. Функцију насељског

(жупског) средишта преузело је суседно Мокро, данашње село Мокра. Словени ће

у другој половини VIII или првој половини IX века на развалинама Румизијане по

дићи средњовековни град Извор, са висинским заштитним утврђењем на Великом

курилу (539 m) и низинском насеобином — подграђем — у подножју крај снажног

i 1 М. Костић Ниш. КОТЛ, 296-297.

12. М. Костић Н. д. 297.

13 М. Костић БПЛ. Котл. 30.

14 Петровић Ант. Пониш. 178.

15 Гушић Ремезијана 21-35.

16 Петровић н. д. 180.
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крашког врела, које се и данас зове Врело. У ХV веку турска освајачка сила ће ра

зорити Извор, али ће га касније поједини њени виликодостојници обнављати, по

којима ће варош добијати више имена: Мехмед-пашина паланка, Муса-пашина па

ланка, Мустафа-пашина паланка, а последњи турски назив: Ак-паланка биће, по

сле ослобођења 1876. године, преведен у данашње име Бела Паланка17.

10. На невеликом растојању од Ремезијане развијао се у античко доба mansio

Turribus, данашњи Пирот. Али, док се Ремезијана развила, како смо видели, у ауто

номни град, Пирот је остао то што му име каже: успутна станица са кулом мотри

љом (turris = кула)“, бар према досадашњим сазнањима, јер су „писани извори

шкрти, а археолошки подаци недовољни да се развој града прати у поједино

СТИМа“19.

Тек у XIV веку помиње се први пут Пиротданашњим именом20. Касније Тур

ци уводе свој назив за њега: Sehirköy (Шехиpћој у значењу „варошко или царско

село“)21. По ослобођењу од Турака остало му је данашње име Пирот.

11. Античко становништво у Понишављу је, судећи по ономастичким пода

цима, поготову топономастичким, било врло разнородно, са домороцима трачког,

илирског и келтског порекла“. Видови живота су, такође, били разноврсни: насе

ља поред пута, тврђаве, рударски центри, пољопривредна добра, планинско сточа

рење23. Словенска асимилација затеченог балканског становништва, претежним

делом романизованог, имаће крупне последице на језик у источној половини ју

жнословенског подручја, па и Понишавља.

12. Први словенски упади на византијску територију започели су у VI веку у

заједници са Аварима. Временом су достигли велике размере. Војничке походе за

менили су у VII веку таласи незадрживог насељавања.

Биле су две гране Јужних Словена које су се паралелно пребацивале преко ли

меса—утврђене границе Царства на Дунаву: источна, која је стизала преко Дакије и

Дунав прелазила источно од Ђердапа, и западна, која је стизала преко Паноније, и

Дунав прелазила западно од Ђердапа. Пукотина између ових двеју грана је постоја

лајош у прапостојбини Словена, али ће она тек по доласку на Балкан постати судбо

носна, између осталог и кад је језик у питању: створиће се на једној страни језичка

група коју чине: српски, хрватски и словеначки језик, а на другој страни група коју

чине бугарски и македонски језик (и некадашњи старословенски).

13. Павле Ивић је лингвистичким фактима показао правце наступања и гра

ницу која је омеђила ове две гране по пристизању у нову постојбину. Он каже:

„Пажњу истраживача привлачи нарочито једна велика скупина очигледно давна

шњих изоглоса које иду углавном заједно од ушћа Тимока преко источних под

ножја планина дуж српско-бугарске границе до Осогова, а затим у широком луку

17 М. Костић БПЛ. котл. 143—149.

18 К. Костић Истор. Пирота 11.

19 Петровић н. д. 182.

20 О овоме в. и Ћирић Истраживања 19.

21 Ћирић Насеља 162.

22. Папазоглу Племена 173 и даље.

23 За Влахе Константин Јиречек каже да су потомци подунавских Римљана, које је навала

народа од V века потисла далеко на југ, они су сами себе звали Романима у Далмацији, а Аромунима у

Македонији — в. Јиречек Истор. Срба II 34.
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кроз североисточну Македонију до Овчег поља и Скопља, и даље јужно од Тетова

ка албанској етничкој граници око Шар-планине. Не улазећи у детаљно набрајање

ових појава навешћемо неколико најважнијих, симболишући сваку само поједним

паром примера, узетим из књижевних језика српскохрватског и бугарског, од ко

јих први илуструје (у начелу) ситуацију западно од оцртане линије, а други стање

на истоку од ње; сх. дан са истим вокалом као сан: буг. ден, али сњн са друкчијим

вокалом, сх. рука: буг. рbка, сх. земља: буг. зема, сх. ноћ: буг. ноц, сх, међа: буг.

межда, сх. њега : буг. него, сх. тресемо : буг. тресем, сх. тресу: буг. тресет (са

-т на крају). Сасвим је извесно да све ове разлике, по којима данасјужнословенске

говоределимо на западнојужнословенску и источнојужнословенску грану, потичу

из дубоке старине, свакако не мање од око хиљаду година“.

14. Припадници западне гране Јужних Словена продирали су долином Вели

ке Мораве, затим Јужном Моравом и Нишавом, испуњавајући постепено цео мо

равски слив, а припадници источне гране с оне стране међе. Словени, као равнича

ри и земљорадници, у почетку су избегавали планинске терене, које су настањива

листочари Румуни (Власи) и Арбанаси, и који су задуго правили тампон-зону ме

ђу Србима и Бугарима, штоје омогућило диференцирање њихових језика, како по

казују поменуте изоглосе?5. Академик Ивић првобитну постојбину Румуна и Ал

банаца и смешта у Источну Србију 26. Када је популација Словена нарасла, почела

је њихова експанзија и ка планинама, при чему су потискивали Румуне ка Дунаву и

даље у данашњу Румунију, или их асимиловали, а Албанце ка Косову и Метохији.

Контакт словенског језика са овим несловенским језицима имао је за последицу

појаву тзв. балканизама у српским говорима Источне Србије, као и у бугарском и

македонском језику (драстично смањење броја падежа, губљење инфинитива,

удвајање облика личних заменица, аналитичка компарација, скраћивање свих ду

гих акцената).

15. Може се рећи да је Понишавље у средњем веку делило судбину Цари

градског друма у сложеним односима међу тадашњим балканским државама: Ви

зантијом, Србијом, Бугарском и Турском, Цариградски друм, који се пружао од

византијске престонице на Босфору преко Среца, пиротског краја, Ниша и Брани

чева до Београда, биоје кичма византијске моћи и политике на Балкану, Византија

га је грчевито бранила, и тек потпуно надјачана у борби невољно напуштала. То

значи да се и Понишавље налазило у жижи Византијских интереса.

Понишавље је, најпре, потпало под власт ојачале бугарске државе у IX и Х

веку. Почетком XI века Византија је поново обновила своју власт на читавом Бал

канском полуострву, а њене границе су поново избиле на обале Саве и Дунава. Ка

даје током XII века Угарска закорачила у балканске земље потчињавањем Хрват

ске и Босне, Византија је схватила да је битка за Цариградски друм постала пре

судна, па је предузела читав низ мера за одбрану друма и предела кроз које он про

лази: дограђује стара и гради нова утврђења, обнавља бедеме Београда, Браничева

и Ниша. У ХIII веку Понишавље поново долази под власт Бугарске. Затим је у дру

гој половини XIV века на сцену ступила Турска. Она је у више покушаја чињених

из разних праваца настојала да покори Србију, што јој је коначно и пошло за руком

24 П. Ивић Срп, народ 18-19.

25 Потпунији списак ових изоглоса в. у П. Ивић Дијалект. 14-16.

26. П. Ивић Срп. народ 26-28.
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1459. године. Понишавље је пало четири године раније и биће у турском ропству

до 16. децембра 1877. године.

16. У целом овом периоду Понишавље је у више наврата било у српским ру

кама. У другој половини ХП века српска држава почиње борбу за Поморавље. Го

дине 1172. Срби се помињу у области око Ћуприје (Равно). Најтеже је било освоји

ти Цариградски друм. Стефану Немањи то полази за руком у борбама 1182—1183,

када у савезу са Угарском заузима област Ниша, Пирота и продире до Софије. По

нишавље накратко улази у састав српске државе. Али је Немања остао сам против

Византије, јер су се угарски одреди повукли. Он покушава да склопи савез са Фри

дpихом I Барбаросом, који се спрема за ПI крсташки рат, али безуспешно. Године

1190. побеђен је на реци Морави од византијске војске, коју је лично предводио

цар Исак II Анђео. Тако су за извесно време изгубљени Поморавље и Понишавље.

У другој половини XIV века, после Маричке битке 1371, дошло је до прера

споделе феудалних снага у Србији. Један део властеле је принуђен да прихвати

турско вазалство (Мрњавчевићи, Драгаши), други је ојачао свој положај. Нарочи

то се издвојио кнез Лазар Хребељановић, који је завладао читавим Поморављем,

држао Ниш и део Источне Србије. Има података да је водио борбе са Турцима у

пиротском крају после пада Софије 1382. године?7, јер је „град Пирот са Јеже

вичком клисуром (Драгоманским кланцем) био источна капија српске државе“28.

Друго сведочанство да је пиротски крај, значи и Понишавље, био у српским рука

ма у овом периоду јесу манастири Поганово, чији је ктитор био Константин Дра

гаш, сестрић цара Душана?”, и манастир Св. Димитрија у Дивљани, задужбина бра

ће МрњавчевићаЗ0.

И из времена Деспотовине има података о борбама Срба да задрже Пони

шавље. Тако Константин Филозоф у биографији деспота Стефана Лазаревића

пише како је он са војском стигао у пиротски крај и опленио околне турске зе

мље“. Деспот Ђурађ Бранковић, настојећи да обнови борбу за ослобођење Срби

је, склапа савез са Угарском и организује велики ратни поход према средишту

Турске. Године 1443. удружена српско-угарска војска, предвођена краљем Вла

диславом и деспотом Ђурађем, наступала је старим правцем преко Ниша и Пиро

та ка Софији, где је стигла у децембру, али се због изузетно лоших временских

услова вратила натраг. Последња велика битка одиграла се 2. јануара 1444. на

планини Куновици, у којој су Турци тешко поражени“. Али је у исто време са

овом победом утрнула последња нада Срба да се одбране од турске најезде. А он

да се спустио петвековни мрак...

27 Станој. Ист. срп. нар. 160.

28. К. Костић Истор. Пирота 13.

29 Калић Пирот у ср. в. 192.

30. А. Ивић, Грађа 200.

31 Калић н. д. 198.

32. О овој бици имамо следећи податак: „У великој битци на Куновици која се водила и у

западном делу Белопаланачке котлине и у којој је деспот Ђурађ Бранковић жестоко потукао Турке,

један убијени блиски рођак султанов као и хиљаде палих муслимана сахрањено је у Тамњаници.

Трагови тог средњовековног гробља налазе се у атару Тамњанице на месту Клепало“ — М. Костић

БПЛ. котл. 138.
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Становништво и постанак данашњих насеља

17. Понишавље је у турски период ушло као густо насељено подручје. О то

ме сведоче турски катастарски дефтери с краја XV и током ХVI века.

Михајло Костић за Доње Понишавље наводи дефтер из 1498. године у коме

је „у оквиру Нишке котлине без Добрича од укупно 56 данашњих села под иден

тичним, или готово истим, именом уписано 35°33. Од њих ми ћемо поменути само

она која улазе у наше границе Понишавља: Банцарево, Брзи Брод, Габровац, Гор

ње Врежине, Доње Врежине, Горња Студена, Горњи Матијевац, Доњи Матијевац,

Јелашница, Каменица, Кнез-Село, Куновица, Малча Горња, Бане (село Бања у са

ставу Нишке Бање), Бања Кутина (Прва Кутина), Чокоте (Чукљеник).

У Средњем Понишављу исти аутор је, користећи више дефтера и „регистара

оданцима“, сва насеља „по времену постанка и старости“ поделио у четири групе:

I средњовековна насеља, П старија села из времена пре ХVIII века, ПI млађа насе

ља из друге половине ХVIII века и позног турског доба; ГV нова села из периода по

ослобођењу од Турака. Ми ћемо поменути само насеља из прве три групе.

I Извор (Бела Паланка), Клисура, Ново Село, Моклиште, Мокрин (Мокра),

Орља, Црноклиште, Козја, Тамњаница, Љубатовица, Доња Глама, Горња Глама,

Градиште, Топоница, Вета, Долац, Дражево, Трешњанци, Бабин Кал, Сињац,

Шљивовик, Пајеж, Црвенчево, Мирановац, Станичење, Доња Коритница, Витано

вац, Враниште. Аутор затим додаје и ово: „Мада се у доступним изворима не спо

мињу, поуздано су средњовековна насеља и Букуровац и Горњи Рињ“.

II Космовац, Црнче, Дол и Кременица.

ПП „У ову групу долазе сва остала већа села међу којима и нека од оних која су

се развила из читлука, или су обновљена уз читлуке. То су: Вргудинац, Глоговац, Цр

вени Брег, Шпај, Лесковик, Чифлик, Крупац, Теловац, Клење, Врандол и Ланиште“34.

18. За Горње Понишавље податке износи др Јован Ћирић. За пиротску општи

ну он каже да од 73 насеља по попису из 1971. постоје подаци у турским и другим

изворима у периоду од ХV до ХVШ века за 56 насеља. За поједина од њих тешко је,

или немогуће, одредити убикацију, а помињу се у изворима ХV или ХVI века. Таква

су: Макове, Черасниче („малоје изгледа да је у питању Расница“), Негожане, Преле

сје, Длги Дел, Вирбовниче, Бухловча, Гали Лог, Берул, Чудовча, Биловча, Кисловча,

Бардар, Сутрудерки, Комил, Радович, Гска, Иснои, Лешница, Попражева, Алуша

(или Аљуша), Горњи Мирин, Магура (или Мађура), Алванеш, Вихиндол, Бања, Кар

вица, Басиач, Кириловче, Боп, Истружиште, Израна (можда Ржана), Горње Карие,

Средорек (код Барје Чифлика), Радуште, Бунаја, Клокотеш, Ропот (изнад Раснице).

У другој половини ХVIII и током ХIХ века настао је известан број чифчиј

ских села. Таква су: Алачев Чифлик (данашњи Велики Јовановац) Барје Чифлик,

Брћин Чифлик (код Крупачке мочваре), Мачков Чифлик (поред Крупца), Горња

Раковица (изнад Крупца), а чифчијски систем је изазвао понегде пресељавање или

33 М. Костић Ниш. Котл. 302.

34 М. Костић Бпл. котл. 137—141.
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гашење села, какав је случај са Чакр-Извором (код Крупачке мочваре) и (Доњом)

Раковицом (западно од Крупца, која се раселила делом и због куге 1837. године).

Од данашњих пиротских села у дефтерима ХV-ХVII века се помињу следе

ћа, понека у нешто другојачијим ликовима: Бозовик (данашње Базовик), Бела, Бу

pиловац — Барилофча (Бериловац), Балата, Пирмикур (Блато). Брлог, Болов Дол,

Балев Дол, Братовци, Брајкофча — Брајкофче (Браћевци или Брајковци), ГорнаЛу

канија (Велика Лукања), Иржина Висока (Височка Ржана), Власи, Војнукофча —

Војнегофча — Војнугофче (Војнеговац), Виранеште (Враниште), Градешниче —

Градашниче (Градашница), Градеште — Заганица (Градиште), Гостуша, Добри

Дол, Дојкинче (Дојкинци), Дирча Меридиз (Држина), Завиј (Завој), Извор, Ис

крофча (Искровци), Гoрне Лаботине — Горна Јалботина (Јалботина), Иеловича

(Јеловица), Копрештиче (Копривштица), Костурче (Костур), Курпич — Курупич

(Крупац), Куманофча (Куманово), Паскашија (после припајања Србији Милојко

вац), Инишор (Нишор), Обрениште (Обреновац), Ореховиче (Ореовица), Орља,

Осмаковче (Осмаково), Паклешиче (Паклештица), Долне Пастача (Пасјача), Смр

дан — Исмрдан (Петровац), Планинци — Планинче (Доња и Горња Планиница),

Покривеник, Иржана— Ржана (Пољска Ржана), Понор, Пиресиан — Пресјан (При

сјан), Храсница (Расница), Хрсовјани — Хрсовча — Хрсовче (Рсовци), Русемач

(Росомач), Словина — Исловине (Словиња), Сопот, Истаничене (Станичење), Чо

ринДел (Срећковац), Сукобан— Сукова (Суково), Суходол-и кјучјук (Мали Суво

дол), Суходол-и бузурк (Велики Суводол), Петкожани — Ћопин Чифлик — Чи

флик Петкожање (Мали Јовановац), Темска, Толу Дол (Топли До), Чуревидол (Цe

рев Дел), Церово (Церова), Црнокалиште (Црноклиште), Црвенчова (Црвенчево),

Чениглафча (Чиниглавци)35.

19. Хришћански свет у Понишављује трпео зулуме, као и свуда, али живот

се како-такко уколотечио. Онда је, крајем ХVII века, наступило време сеоба. Тада

је и настала позната шопска миграциона струја, која је Горњe и Средње Пониша

вље популацијски празнила све до најскоријег доба. Инверсних струја није било —

одлазило се, али се није враћало.

У Доњем Понишављу пражњење је почело после првог аустро-турског рата

(1689–1690). Ставивши се на страну хришћанске војске, српско становништво се

после пораза са њом и повлачило у пределе преко Саве и Дунава. Друга етапа насту

пила је после другог аустро-турског рата (1737—1739), у другој Великој сеоби наро

да. Трећа етапа исељавања наступила је после народног покрета у Србији 1787. у на

ди да ће Аустријанци поново заратити. Четврта етапа је наступила после 1797. због

доласка крџалија и њихових бездушних пљачки и пустошења. Тада су многе поро

дице из Понишавља прешле у Поморавље, Шумадију и, нарочито, у околину Бео

града.

Највишеје у овим сеобама била испражњена Нишка котлина. И то што сеоба

ма, што накнадним масакром хришћана од стране осветнички острвљених Турака.

Било је периода да је популацијски била толико испражњена да су сами Турци има

ли потребу да је поново засељавају56. А оволико популацијско пражњење једне те

35 Ћирић Насеља 123-174.

36 М. Костић Ниш. Котл. 305-307,
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риторије и поновно насељавање новим становништвом, које је као по правилу при

стизало с југа моравском долином, морало је да има, и имало је, реперкусуја и на

језик Доњег, односно Нишког, Понишавља.

Средње и Горње Понишавље, иако пражњено, пражњено је мање. Тако Коста

Н. Костић наводи податак да су Турци 1737. потиснувши аустријску војску и српске

добровољце попалили у пиротском крају 140 селаз7. И др Јован Ћирић вели да је у

овом периоду било паљења и премештања читавих села. Он, међутим, додаје јошје

дан узрок — болештине, нарочито по злу чувену „чуму“, тј. кугу. Та измештања у

Средњем иГорњем Понишављу била су најчешће у границама атара села или регио

на, услед чега је „овим неизванрегионалним сеобама и премештањима становни

штва и насеља очуван континуитет насеља, очувани су њихови називи, језик и кул

турa становништва“38.

20. Активирајући се у ХIХ веку српско становништво Понишавља је велике

наде у своје ослобођење полагало у Карађорђев устанак 1804. године. У његовој

војсци било је устаника и из ових крајева. Устаници из пиротског и нишког округа

су се настањивали у Књажевцу и Зајечару, и по граници, њима су одређене војво

де, и сви су горели жудњом да устанак пренесу и на своју територију. За војводе

пиротског краја одређени су неки Мита и Маринко, и они су се у кореспонденцији

са Карађорђем потписивали као „пиротске војводе“39.

Године 1836. избила је у Пироту буна под вођством Хаџи-Нeше Филипови

ћа. Повод за буну је било удруживање пиротског ајана Махмуд Капиџибаше и вла

дике Јеронима, иначе Грка, у немилосрдном глобљењу народа. У периоду од 27.

јануара до 10. априла пребегло је у Србију око 1000 људи. Бегунци, распоређени

по Књажевцу и околним селима, стану набављати оружје и спремати се да запале

цео пиротски крај, због чега је кнез Милош морао да пошаље свог министра Авра

ма Петронијевића и дунавско-тимочког команданта Стевана Стојановића да народ

умире и врате кућама, а он је на Порти издејствовао да се ајан и владика смене и „у

сургун пошљу“. У сваком случају, лукави кнез је постигао оно што је желео: у на

родје посејао семе буне, а пред Портом сејошједном потврдио као фактор без ко

га је немогуће владати више хришћанима. И неуморни Вук Караџић је из ове буне

извукао своју вајду — новог сакупљача народних умотворина у личности пирот

ског учитеља Проке, који му шаље две песме, штампане у I књизи Пјесама“.0.

Године 1833. постављањем „плота“ на српско-турској граници „од Алексинца

до Вршке чуке“ нова српско-турска граница се спустила на југ на огранке Јастрепца

и Сврљишких планина. Протеране турске спахије из српских села и турски грађа

ни-ерлије из српских вароши, лишени својих дотадашњих привилегија и оставши

без средстава за живот, угнездили су се међу неослобођено српско градско и сеоско

становништво, наметнувши се за господаре и туторе. Притискајући српског сељака

тешким аграрним наметима, ти су му муџахири отимали најроднију земљу, па због

тога „од 1833—1841. тешко да је прошла иједна година, а да се у непосредној близи

37 К. Костић Истор. Пирота 19.

38 Ћирић Насеља 126.

39 К. Костић Истор, Пирота 21.

40 К. Костић н. д. 25.
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Ни српске границе није десила по каква буна српског становништва Нишке котлине

и суседних области“41.

21. Исељавање се наставило и после ослобођења од Турака. Сада су узроци

били економске природе: из пасивнијих крајева се одлазило у развијеније и бога

тије крајеве нове државе. Не ретко „у печалбу“ се ишло и преко границе, нарочито

често у Влашку (Румунију)“. Ипак, и поред ових исељавања, и упркос страдању у

два светска рата, дијаграм кретања броја становника је имао узлазну линију у По

нишављу до шездесетих година ХХ века. Ондаје кренуо низбрдо. Оваквом тренду

депопулације доприноси с једне стране висока урбанизација, а с друге стране ни

зак наталитет. Данашња ситуација у погледу насељености, нарочито сеоског под

ручја, то лепо илуструје. Најбоље се то види из следеће табеле43.

Број становника ОПШТИНа НИШ Општина Општина

T БЕЛАпАЛАнка ПИРОТ - i

______ Година________ 1921. | 1981. | 1921. 1981. 1921. 1981. |

____Цело подручје 62568 | 23071 1 20325 18744 53688 69653 |

Градско подручје 25109 205412 | 2272 7502 | 10458 36293

|- ---- 40.13% | 89,04% | 11,2% 40% i 19,5% 52% i

Сеоско подручје 37459 25299 i 18053 1 1242 | 43230 33360

|- - 59,87% 10,96% 88.8% 60% 80,5% 48%

22. Средње и Горње Понишавље се налази у аметанастазичкој шопској обла

сти са мањим ретким острвцима досељеника изјужноморавских и вардарских обла

сти44. Њу карактеришу, као што је поменуто у т. 19, унутрашња, локална сељакања.

Ово потврђују истраживања др Михајла Костића за белопаланачки крај“. Он наво

ди следећу табелу:

„Преглед области досељеника у селима Белопаланачке котлине из

родова ДОМОВа

Пиротске котлине 7 27

Коритничке котлине 8 17

Заплањске котлине 4 5

Нишке котлине 7 31

Островичке котлине 2 10

Сврљишке котлине 11 76

Белопаланчког Буџака 5 15

41 М. Костић Ниш. котл. 311.

42 В. Николић Из Лужн. 27.

43. Табела је урађена према подацима наведеним у монографији СР Србије 399, 474, 487, као и

према резултатима пописа становништва 1991. године.

44 В. карту о пореклу становништва северне Србије у Цвијић Балк. полуостр.

45 М. Костић БПЛ. котл. 54-73.
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Ђурђевопољске котлине 1() 51

Бабушничке котлине 1() 90

Темачкког басена 3 22

Висока 3 6

Димитровградске котлине } 17

Бугарске (Знепоље, Загорје и уопште) 11 71

Власине 9 76

Битољске котлине 2 40

Тетовске котлине 1 8

Алексиначке колтине 1 }

Књажевачке котлине 1 53

Призренске котлине 1 19

Косова 1 2

Ваљевске котлине | 1

Непознато место и крај 2() 96

Свега досељеника у селима 119 734

У Белој Паланци 170 327“

23. Доње Понишавље је, међутим, метанастазичка област. У њој је највише

досељеника вардарско-моравске струје, али има и косовско-метохијских и шоп

ских досељеника. За ово подручје од значаја су Цвијићеве речи: „Они косовски

исељеници који су у Србију прелазили око Копаоника, а нису се придружили гор

њој главној струји, затим преко Преполца, Мердара, Лисице и из гњиланске обла

сти кроз Кончуљску Клисуру Мораве, расули су се по долинама јужноморавских

притока Топлице, Јабланице, Пусте Реке, Ветернице, као и поред Мораве између

Лесковца и Бујановца, прешли су Јужну Мораву и насељавали се у околини Ниша

и у Заплању“7.

24. Говорећи о шопском варијетету, Цвијић каже да му је граница на истоку

јако изражена (широк појас између реке Искра и Осме ијужно до места Вакарела и

Ихтимана), али да на западу он неосетно прелази у моравско-вардарски варијетет,

који обухвата долину Јужне Мораве од Ниша до Гњилана и долину Вардара од из

вора до Демир-Капије“. На муци смо, кадје Понишавље у питању, где се завршава

један а почиње други. Ту могу помоћи, између осталог, такви елементи као што су

народна ношња и, поготову, језик, у коме се и кроз који се одражава свеколика чо

векова активност. У Градишту, последњем белопаланачком селу идући низводно,

записао сам: „Носиле смо сукно и забен, па после почемо и беле вутарће, ко овеј

Островчањâе и Сићевће“. Значи, угледање је било на ношњу села Островице и Си

ћева, јер се сматрала за модернију. Из Јелашнице имам овакав запис: „Невесте

46 М. Костић н. д. 58.

47 Цвијић Балк. полуостр. 131; в. и напред поменуту карту.

48 Цвијић н. д. 436-437.
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се премене у народну ношњу фистани, барежи, јелечићи... Обичним даном но

симо просто, вунено, сељачки: вутарке, на ноге гумене опанке“.

Са овим казивањима слажу се налази двеју ауторки које су истраживале народ

ну ношњу у Србији. Јерина Шобић каже да се сукно-сукман илитак-мујер као најка

рактеристичнији одевни предмети носе у шопској области“. Милка Јовановић је у

својој књизи Народна ношњау Србији уХТХвекупроучавала ношњу последећим под

ручјима: 1. Подручје динарских досељеника; 2. Подручје тимочко-браничевског ста

новништва; 3. Подручје косовско-метохијских досељеника, 4. Подручје морав

ско-вардарских досељеника, 5. Подручје шопског становништва. За подручје шоп

ског становништва она каже да се „преко ње (кошуље— Љ. Ћ.) носиоједан од најста

ријих хаљетака, за ову област веома карактеристичан, хаљетак од сукна— сукно, сук

ман и литак, мујеp“39. За подручје моравско-вардарских досељеника ауторка каже да

је „један од најкарактеристичнијих женских хаљетака у јужноморавској ношњи био

фута, или вута, врста сукње, која се и до данас тамо задржала. Ношене су преко ко

шуље и зими и лети“51. За подручје косовско-метохијских досељеника каже да се

„преко кошуље лети носило јелече памукличе (...), каница, а спреда преко кошуље

опасивала се узана ткана прегача— запрега (...) а зими се преко кошуље облачила ву

нена или тежињава завијача, врста сукње“2.

Ови подаци речито говоре да се Понишавље може поделити на шопску

област, која се завршава са Градиштем белопаланачким, и подручје чији су станов

ници претежно моравско-вардарски досељеници, а које почиње низводно од Гра

дишта, или од уласка у Сићевачку клисуру.

Подела Понишавља премајезичким критеријима

25. Полазећи од језичког материјала, Понишавље се може поделити на две

зоне: зону Доњег Понишавља, која је покривена сврљишко-заплањским говором,

и зону Средњег и Горњег Понишавља, која је покривена тимочко-лужничким го

вором 53. За зону сврљишко-заплањских говора користићемо ознаку зона II, за зону

тимочко-лужничких говора ознаку зона I.

Зону I можемо поделити на два типа: тип Ра (у географском смислу то је Средње

Понишавље, односно Белопаланачка котлинa и Курубина), и тип 16 (у географском сми

слу то је Горње Понишавље, односно Ђурђевопољска и Пиротска котлина).

26. Главни сноп изоглоса на основу кога је извршена ова подела, пропраћен

кроз све три области јесте:

Зона II Тип f тип 1"

Фонематски ниво

—руке, ноге, кошуљка, —руће, нође, кошуљћа; — руће, нбђе, кошуљћа;

49 Шобић Шопска ношња 196.

50 Јовановић Ношња 200.

51 Јовановић н. д. 180.

52. Јовановић н. д. 163—164.

53Зона „најдоњег“, Нишког, Понишавља, где спада и град Ниш, покривена је јужноморавским

дијалектом. Она не спада у тему нашега рада, већ у тему описа говора Јужноморавске долине.
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— буа, јабука, музем; пун,

вук, вуна,

— дуг (ачак); слеза, сунце,

— жут, жуч, жутка,

жљуна,

— кук, куну се, гутам,

— грбјзе, лојзе,

— ми, ви, (ј)и, (ј)у, вој, им;

— људи, овчари, рукави,

— тај лебац, онај кромпир,

тај наш стари живот,

—јелечићи, пилићи,

тичићи;

— тој, туј:

— Нел ти казујем?

— мумурза, пасуљ,

— татко, текме;

— чесма; чизма;

— вутарка; чешире, черга;

— слегнемо, излегнемо

(сиђемо, изађемо),

— викам (плачем);

— малечак,

— буа, јабука,

муземљилзéм, пун, вук,

вуна/велна;

— длšг/дњлг; слеза,

слнце/слbнце;

—жлт, жуч, жлчка,

жлна;

— Клк, клну се, глшам;

— грбзје, лозје,

Морфематски ниво

— ми, ви, (ј)и, (ј)у; вој, им

— љуђи, овчари, рукави;

—лебацат, кромпирити;

нашити старити

ЗАСивош,

—јелечетија, пилетија,

тичичи,

- тој, туј,

Синтагматски ниво

— Нел ти казујем? /Ли ти

казујем?

Лексематски ниво

— моруза, пасуљ

— башта; текне/начве;

— чешма, чижма;

— сукња (раније сукно и

забен), панталбне

(раније бревенеци);

чрга/црга,

— слезнемо, излезнемо,

— викам

— малецак,

-

— бела, јабљлка, млзем;

плн/пелн, влкувалк,

влна/велна;

— длг/двлг; слоза свлза,

слнце/слbнце/селнце;

— жлт/желт, жуч,

жлчка, жлна;

— Клк, клну се /књлну се,

глтам;

— грбзје, лозје,

— ми/мије/ни/није, ви, ђи,

ђу, вој/ву, им/њим;

—љуђе, овчаре, рукаве,

— лебацат, компирети,

нашијат старијат

живот;

—јелечетија, пилетија,

тичичи,

— тој това;

тува/тука/туна,

—Ли ти казујем? /

Казујем ти, ли?

— моруза, васуљ,

— башта; начви,

— чешма, чижма;

— сукња (раније сукно и

забен), панталбне

(раније бревенеци);

црга,

- слезнемо, tiЗ/7езнемо,

—ровем

—манечак/мененик,

— при; кроз, иза;
— покре; кроз, зади.— прекај, проз/кроз, иза;
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Потпунији списак изоглоса наведен је у т. 573 и 574.

Досадашња дијалектолошка истраживања

27. Најпотпунији опис говора источне и јужне Србије, па, дакле, и Пониша

вља, до сада је дао Александар Белићу својој монументалној студијиДијалекти ис

точне и јужне Србије“. Описујући на широкој основи говоре преткумановске Ср

бије од Сталаћа и Зајечара на северу, до Врања најугу, онје у њима открио неколика

слоја особина, на основу којих их је поделио у три групе: тимочко-лужничку, свр

љишко-заплањску и призренско-јужноморавску, а свима њима одредио штокавску

основицу, односно припадност српском језику. Ти слојеви особина су:

1. најстарији (архаизми): чувањеједног полугласника реда а и чување вокал

ног л и л на крају слога (и речи),

2. млађи (иновације); ж - у. А - e, “ti, “di - h, ђ; *skij, “stj, “zgi, “zdi - шт,

жд, чр - цр, вњ- - y-, вc- - св- (све као у другим штокавским говорима)35;

3. најмлађи (балканизми): аналитичка деклинација и компарација, удвајање

облика личних заменица, губљење инфинитива и квантитета у прозодији, употре

ба постпозитивног члана“. Балканизми ове српске говоре највише приближују бу

гарским и македонским говорима, али Белић уверљиво доказује да су се поменуте

особине развиле у свима њима посредством несловенских језика: грчког, румун

ског и албанског, посебно потцртавајући асимилацију затеченог романизованог

становништва57, луцидно антиципирајући резултате нове науке — балканистике,

која ће се тек касније појавити. Речиту потврду исправности његових схватања по

казала су каснија проучавања два исељеничка призренско-тимочка говора58.

28. О положају призренско-тимочких говора (код појединих аутора

„торлачког дијалекта“) у односу на српски или бугарскијезик, односно о његовом

статусу међу осталим српским (и хрватским) дијалектима, постоје различита ми

шљења. По мишљењу Јагића, а њега прихвата бугарски лингвиста Стефан Младе

нов, „ови говори представљају српско-бугарску мешавину“. Решетар прихвата

да су они српски, али не и да су штокавски69. Сам Белић каже „да се о овом говору

мора говорити као о штокавскоме“, иако извесне његове црте „чине да он у изве

54 СДЗб, 1905, књ. I.

55 Павле Ивић овима прикључује и друге особине, као: тзв. епентетско л у примерима као

земља, разлика између ни њиспреде у примерима као њега, лична зам, 1. л. jд. ја, заменички наставак

-га у ОП; Н и А мн. им. ж. р. на а имају наставак -е, а не-и (жене); чува се трородност облика Н мн.

заменичко-придевске промене: бели, беле, бела, у 1. л. jд. презента наставакје -м, а у 1. л. мн. -мо, у 3.

л. мн. презента наставак је без крајњег -т, и друге— в. Дијалектол. 14-16.

56 Белић ДИЈС LXVII-LXVIII.

57. Белић н. д. LXXIV.

58 Ради се о говорима које су њихови представници пренели из источне Србије у Румунију

најкасније у ХV веку, пре него што је у њима извршено упрошћавање падежног система, и уопште пре

завршетка процеса усвајања балканизама — в. Петрович Караш.; Томић Свиница.

59 Поповић Истор. cj. 62; Ст. Младенов Историа на белгарским език, Софиa, 1979. (В. критику:

П. Скок, О бугарском језику у свјетлости балканистике, ЈФ, књ. ХII, 73—146).

60 Поповић н. д. 63.
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сном правцу стоји даље од чакавског према штокавском“.61. Павле Ивић, који у

српскохрватском издању своје Дијалектологије ово подручје обрађује у оквиру

штокавског дијалекта, а у немачком издању не, анализирајући разлике између тор

лачког и чакавског према штокавском наречју закључује да торлачки има у односу

на штокавски бар онолико независан статус колико чакавски62. Оригинално ми

шљење о овом проблему износе Радоје и Бригита Симић. Они сматрају да се ту ра

ди о „балканизираном штокавском дијалекту“.

За нас, међутим, остаје мериторно првобитно мишљење академика Ивића

које гласи: „Ако желимо да одржимо равнотежу између историјског и синхро

ничног мерила, уврстићемо призренско-тимочке говоре у штокавско наречје, али

ћемо им у оквиру тог наречја дати посебно место. Другим речима, поделићемо

штокавске говоре на призренско-тимочке и све остале. Притом не би било умесно

звати призренско-тимочке говорима староштокавским или слично, њихова особе

ност састоји се много мање у архаизмима него у иновацијама (балканизмима)“.64.

29. Враћајући се поново Белићевим Дијалектима откривамо у њима послед

њи, релативно скорашњи, слој иновација развијених само на њиховом терену. То су:

a) Отврдњавање старих ћ, ђ (< “tj, faj) у ч, и у тимочко-лужничкоме (свеча,

меџа), док оно изостаје у сврљишко-заплањскоме и призренско-јужноморавскоме

(свећа, међd)65,

б) Јака палатализација к, г испред палаталних вокала, односно к иза палатал

них сугласника (руће, нође, ћиша, друђи, кошуљћа), док она изостаје у сврљи

шко-заплањскоме и призренско-јужноморавскоме (руке, ноге, киша, други, ко

шуљка)66;

в) Чување д само у тимочкоме, према д, ли, у у лужничкоме, ле и у у сврљи

шко-заплањскоме и у илу у призренско-јужноморавскомеб7.

30. Белићеве границе које се протежу или се секу на територији Понишавља,

крећући се од истока на запад и од севера на југ, јесу следеће: источну границу је у

то време чинила државна граница према Бугарској, данас је то граница пиротске

према димитровградској општини, односно линија Доња Планиница — Милојко

вац, како смо рекли раније у т. 3; западна граница тимочко-лужничког, која је у

исто време источна граница сврљишко-заплањског, крећући се билом Суве плани

не од Драшкове Кутине удара на север преко Горњe и Доње Студене, Банцарева и

поред Островице сече Нишаву пењући се ка врху Сврљишких планина, западна

граница сврљишко-заплањског дијалекта идући повијарцем Гарине и спустивши

се Бербатовским потоком у Габровац сече Нишаву под правим углом на север у

правцу Доњег Матејевца — ову линију смо и ми означили као крајњу западну гра

ницу Понишавља напреду т. 3; јужна граница тимочког поддијалекта, односно се

61 Белић Осx дијал. 68-69, 105-106.

62 П. Ивић, О класификацији српскохрватских дијалеката, Огледи III 29-30.

63 РС — БС Наш језик— уводно поглавље.

64 П. Ивић Огледи III 30.

65 ДИЈС 165.

66 ДИЈС 196.

67 ДИЈС91, 102, 114.
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верна лужничког, креће се у смеру тока Нишаве полазећи од Церева Дела па између

Пасјача и Присјана, остављајући на север Расницу, Костур и Понор, удара на Тело

вац, скреће затим на запад и поред Ореовца, који оставља с јужне стране, избија код

дивљанског манастира Св. Димитрија, одакле поново скреће на север у правцу Там

њанице и обухватившије спушта се на Нишаву, сече је на уласку у Сићевачку кли

суру остављајући Градиште с десне стране, тј. тимочком поддијалекту.

31. Овде су, што се дијалекатског момента тиче, спрона села слива Корит

ничке реке, односно Корубине, како је овај слив познатији у народу. То су: Шљи

вовик, Бежиште, Ореовац, Горња и Доња Коритница и Дивљана. Она географски

припадају Понишављу, а Белић их јејезички уврстио у лужнички поддијалекат (то

потврђује и мој материјал, сакупљан девет деценија после Белића — најизразитија

дискриминанта у односу на тимочки поддијалекат јесте резултат вокализације д

иза лабијала: вук, вуна, музем, пун). Пошто су села Бежиште и Шљивовик раније

укључена у говор Лужнице, преосталих пет села сада укључујемо у говоре Пони

шавља68.

32. Када су у питањујезички материјал и Понишавље, имајошједна особина

коју Белић није бележио, а присутна је у говору ове области. То су вредности за во

кално л. Белић наводи да је у тимочком поддијалекту, коме и Понишавље припада,

у употреби једино д, а као изузетак помиње и у, али само у речи Бугарин, бугарски

— ове примере је забележио у Пироту и Присјану69. Моја грађа, међутим, потврђу

је и широку употребу неслоговних њл и лb (бела, велна, длег, сленце). На основу

овога сазнања може се ревидирати досадашње гледање на однос тимочког и лу

жничког поддијалекта, јер основна разлика међу њима остаје само изостанак њл у

лужничкоме и д - у иза лабијала.

33. Две године пре појаве Белићеве фундаменталне студије о говорима ис

точне ијужне Србије појавила се књига норвешког слависте Олафа Броха о овим

говорима70. У овим „дијалектима јужне Србије“ обрађен је, као један од њих, и

говор Пирота. Поред увода књига садржи одељке о фонетици, морфологији (об

лици деклинације и конјугације и карактеристике њихових акцената), као и тек

стове на крају.

На ову Брохову књигу осврнуо се Белић у Уводу својим Дијалектима74, и

посебном обимном расправом”2. У оба осврта Белић одаје признање норвешком

слависти, истичући да дело има несумњиве квалитете, али, такође, и крупне недо

статке, од којих се неки могу правдати чињеницом да један странац, и то међу пр

вима, бележи материјал непознатих говора. Белић, између осталог, замера Броху

погрешно груписање и омеђивање локалних говора, као и то да његова испитива

ња „носе чисто описни карактер: ретки су случајеви када се он упушта у објашња

68 Радећи монографију о лужничком говору, ја сам, полазећи од административног критерија

да су Бежиште и Шљивовик били у саставу лужничког среза, уврстио и њих у територију говора

Лужнице. То није било у колизији са језичким фактима, а, ево, и сада се потврђује — в. Ћирић

Лужницa 14.

69 ДИЈС99.

70. Брох Дијалекти.

71 ДИЈСХС-СV.

72 Белић Мат. Брох.
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вање језичких појава“13. Ово освртање на Брохове недостатке дало је Белићу при

лику да допуни своју грађу, значајно место ту заузима нова грађа из Пирота.

Павле Ивић је књигу Олафа Броха овако оценио: „То дело, које никако није

без позитивних квалитета, ипак далеко заостаје за Белићевим“14. Као и: „Дело је у

знатној мери неактуелно после појаве Белићевих Дијалеката“15.

34. Три године пре појаве Брохове књиге појавила се у Алексиначком „Кара

џићу“ расправица Косте Н. Костића Из Торлака76. У „седам поглавља језичке

природе“ ових „фолклористичких бележака“ налазе се добро уочене и верно забеле

жене неке од најкарактеристичнијих црта пиротског говора: полугласник, прелаз к,

гућ, ђ и изговор ћ, ђ као ч, и, чување самогласногл ил на крају речи и слога, упро

шћавање сугласничких група зд, ст, шт, жд на крају речи, архаични облици ном.

мн. именица, енклитички облици личних заменицађи, ђу, неке од особености грађе

ња појединих глаголских облика и појединих деминутива и сл. Ова расправица,

иако мала по обиму, а написана од историчара по струци — али „одличног у свему“

— одиграла је значајну улогу на почетку нашега века указивањем на занимљивост

овога говора и буђењем интересовања код лингвиста за његово проучавање.

Такву улогу одиграла је и расправа Милојка Веселиновића о пограничним

говорима међу Србима и Бугарима, која се појавила десет година пре Костићевет.

35. Ипак, прве податке о говорима Понишавља, додуше веома малобројне и

неселективно одабране, налазимо код Милана Ђ. Милићевића у Краљевини Срби

ји?8. Говор Нишког округа је илустрован примерима који јасно показују његовују

жноморавску основу?9.

За говор Пиротског округа вели се ово: „Говор Торлачана мало се разликује

од говора Нишављана и Сврљижана. Могло би се рећи да се у говор Нишевљана

варошана увукло више турских речи, него што их се чује у говору Торлачана. Чла

нови се чују ретко, и то у вароши, а по селима много ређе. Неке тврде гласове у

Торлаку умекшавају више него ми, на прилику, често се чује ћ место к; ђ место г:

моје руће, место руке, широћелуће, место широке луке, ћирија, место кирија; беле

нође, место: беле ноге, моје слуђе, место: моје слуге, итд. Даље, имају в местој, на

прилику: Мајка ме моли да вој дам, место да јој дам, итд“.0.

Овим примерима се има и нема шта додати. Неоспорно је тачно уочено

умекшавање тврдих гласова, али је оно застало на пола пута: к, г 4. е, и - h, ђ(руће,

слуђе, ћирија), али изостаје: ј, љ, њ + к - ђ (мајћа). Нема се шта приговорити ни

уоченој супституцијијИв (јој/вој), али да ли ће бити тачна тврдња да се чланови рет

ко чују, и то по селима ређе, него у вароши?!

73 ДИЈСХСVI.

74 П. Ивић, О пореклу и особинама пиротског говора, Огледи III 195.

75 П. Ивић Дијалект. 126.

76 К. Костић Торлак.

77 Весел. Зона ч, џ.

78 Милић. Краљ. Србија.

79 Милић. н. д. 137—138.

80 Милић. н. д. 248-249.
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36. После Белићеве студије наступила је осека у радовима о говорима при

зренско-тимочке зоне. Сматрало се, не сасвим без разлога, да је њоме речено све

штоје потребно рећи. Ипак, у последње време почели су пристизати ситнији радо

ви, али и обимне монографије, о појединим локалним говорима, или о појединим

сегментима њихове структуре. Највреднији такав рад у коме је обрађена акцентуа

ција у морфолошким парадигмама призренско-тимочке области је обимна књига

америчке слависткиње Ронел Александер“.

37. У оквиру дијалектолошке екскурзије по ужој Србији октобра 1959. године

Павле Ивићје посетио и два места која припадају сврљишко-заплањскоме, односно

тимочко-лужничкоме говору, а оба се налазе у Понишављу. То су Јелашница код

Нишке Бање и Гњилан код Пирота. У извештају са те екскурзијеš2 проф. Ивић је

примерима тада забележеним истакао одређене сличности и разлике међу пет дија

лекатских типова уже Србије. Иако због извештајне форме појаве нису илустроване

већим бројем примера, за нас је драгоцено опажање које се поклапа са нашим мате

ријалом и гласи: „У ГV (Јелашница — Љ. Ћ.) налазимо у уз лабијале (пун, вуна, музе

мо) и у придеву жут, а иначело (слонце, длего, упор. и жљуна). УV (Гњилан—Љ.

Ћ.) вок, л се чува (влк, слнце, клнемо), али се алтернативно јављају форме са њл. У

бњла (= буха) и јабалка бележио сам овакав изговор (с неслоговним л)“83.

38. О особинама пиротског говора у прошлим временима писао је Алексан

дар Младеновић у два рада“. У првоме аутор даје преглед језичких и графијских

одлика Тефтера нишавске митрополије, који је фототипски објавио др Илија Ни

колић, у другом се анализира језик рукописне ћириличке књиге из друге половине

ХVIII века написане у манастиру Св. Ђорђа у Темској. Аутор се у овоме раду по

себно задржава на опису самогласника, закључујући на крају „да се овакав вокали

ЗаМ (“ ћ } +p,4 —Љ. Ћ.) могао образовати у пиротском говору, и уопште на овом

подручју, доста рано (...) почев од краја XII и током ХПI века“.

39. Особине пиротског говора побудиле су пажњу и Павла Ивића. Надовезу

јући се на Белићеву студију о говорима источне и јужне Србије он је у свом чланку

О пореклу и особинама пиротског говора“ разгледао, и из свог угла осветлио, не

колико старих особина овога говора, као што су: свођење синтетичке деклинације

на аналитичку, питање неутрализације опозиције њ: а, заменичке постпозиције ти

па старити-старијат и сл. И овде се потврдило правило здраве науке да значајна

студија о значајном научном проблему доводи до нових научних резултата, а пре

ко њих до нових и виших научних задатака. Значај чланка знаменитог научникаје

сте, пре свега, у назнаци програма будућим истраживачима. Он га дефинише као:

1. подробније утврђивање разлика међу месним говорима; 2. систематско проуча

вање акцената у морфолошким категоријама“7; 3. утврђивање географског односа

81 РАТакц.

82. П. Ивић Извештај.

83 П. Ивић Извештај 399.

84 Младенов, Тефтер, Вок. пир.

85 Младенов, Вок. пир. 277.

86 IIЗб, 1979, књ. 8-9, 203-210.

87 П. Ивић Огледи III 195.
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између образовања на -ти и на -ијат (старити-старијат)“; 4. утврђивање у ко

јој је мери неутрализација опозиције њ: а ван акцента уопштена у говорима при

зренско-тимочке зонеš9.

40. Као одзив на програм садржан у поменутом Ивићевом чланку настао је

чланак о микродијалекатској диференцијацији у Понишављу“). У њему је на кор

пусу од тридесет изоглоса показана унутрашња диференцијација говора Пониша

вља на три типа: тип Доњег, Средњег и Горњег Понишавља.

41. На широј основи постављен је чланак О пиротском говору у светлости

најновијих истраживања Андреја Собољева”. Онје у оквиру свог пројекта изуча

вања јужнословенске Ч-Џзоне вршио истраживања и у пиротском Понишављу. У

чланку је 29 изоглоса конфронтирано у седам „етногеографских области“, од ко

јих су за нас важне три, јер се дотичу области које ми истражујемо. То су: североза

падно или белопаланачко Понишавље, југоисточно или пиротско Понишавље и

Висок. Занимљивје његов закључак о пиротском говору као „говору без изразити

је лингвистичке физиономије, који се одликује само специфичном комбинацијом

особина присутних у околним говорима“, као и да пиротски говор има „своју ар

хаичну периферију у Високу, а иновацијску у Забрђу, док говор у пиротском По

нишављу заузима средишњи положај и може да се одреди као језгро пиротског

говора“. Ми ћемо се у току рада повремено освртати на овај изванредно зани

мљив и информативан чланак?за.

42. Ми смо још пре отпочињања прокупљања грађе на терену били у уверењу

да градски говор Пирота не представља изворну дијалекатску целину због сталног и

снажног досељавања околног становништва. И то не само из ближе, већ и шире око

лине. Има у њему, на пример, доста Лужничана. Због тога га нисмо узели као пункт

за дијалектолошко истраживање, што не значи да истраживање овога говора са со

циолингвистичког становишта не би било врло корисно.

Слично гледиште заступа и Собољев. Он каже: „Питање је, с обзиром на

стално досељавање околног становништва у град које претпостављамо и у про

шлости, да ли се изворни градски говор Пирота у Брохово и Белићево време уоп

ште још могао забележити као дијалекатска јединствена говорна целина. Данасто

свакако представља изванредно тежак, ако не и немогућ задатак“.

88 П. Ивић н. д. 199.

89 П. Ивић н. д. 201 у нап. 17.

90 Tupић Диј. диференц.

91 Собољев О пир. гов.

92 Собољев н. д. 209.

93 Собољев н. д. 210.

93а Када је рукопис монографије о говорима Понишавља већ био припремљен за штампу до

руку ми је дошла студија младог руског научника Андреја Собољева у којој он излаже своје

концепције о реализацији издавања дијалектолошког атласа тзв. јужнословенске ч, и зоне — в.

Собољев Јужносл. Ч-Џ. Тај атлас се и појавио на немачком језику 1998. године: Аndrej N. Soboley

Sрrachatlas Ostserbiens und Westbulgariens I, II, III, Biblion Verlag, Marburg/Lahn, 1998. Током

коректуре имао сам га при себи, али се, нажалост, нисам могао њиме користити при писању рукописа.

94 Собољев О пир, гов. 206 у нап. 10.
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За разлику од оваквог објективног и непристрасног гледиштаједног Руса на

водимо сасвим супротно гледиште Бугарина Рангела Божкова. Онје у својој моно

графији о царибродском (димитровградском) говору као пунктове за истраживање

уврстио осим српских села Крупац, Суково, Височка Ржана и град Пирот”5.

43. Пиротски говор добио је недавно и свој речник”6. Речник је рађен по до

брим узорима и, како аутор каже, „садржи само оне речи које су (...) својом упо

требом везане за пиротско језичко подручје“. У речнику нема речи под словом х и

ф, али има 8 (= Д3) и (= полуглас, нпр. нћав= њнћав). Ми смо се определили да ура

ду појаве илуструјемо само примерима забележеним нашом руком, стога ћемо се

овом речнику обраћати за помоћ тек у крајњој нужди, кад не будемо имали нашег

примера, или када будемо желели да проверимо поједину нашу реч.

44. Обимну, верно бележену и ванредно занимљиву дијалектолошку грађу

на простору пиротске општине забележио је Драгољуб Златковић. Она је објавље

на у три броја Српског дијалектолошког зборника”7. Златковићева грађа сама по

себи представља добар објекат за дијалекатску анализу. Ми ћемо се на њу, као и у

случају Живковићевог речника, освртати само онда када будемо осетили потребу

да потврдимо или проверимо поједине примере из наше грађе.

45. О пиротском говору, или из пиротског говора, појавило се у последње

време више ситнијих радова, или записа његовог лексичког, фразеолошког или

oнoмастичког блага98.

46. Неке од најкарактеристичнијих особина говора Средњег Понишавља,

конзервираних у његовом ономастикону, дате су у уводном делу монографије о

oнoмастици белопаланачког краја?9.

Истраживачки задаци и рад на терену

47. За наш рад, односно задатке које желимо да остваримо њиме, од битне

важности су две скорашње монографије о говорима суседним Понишављу. То су

радови у којима је обрађен говор сврљишког краја — северни сусед Понишавља 99,

и говор лужничког краја — јужни сусед Понишавља101.

Сврљишки крај је у лингвистичком смислу подељен на два дела: источни, у ко

ме се говори тимочко-лужничким говором (заправо његовом тимочком варијантом)

и западни, у коме се говори сврљишко-заплањским говором. Репрезентант првога

је Бучум, а другога Бели Поток.

Илужнички крај се у лингвистичком смислу дели на два дела: источни део

или праву Лужницу, где се говори тимочко-лужничким говором (заправо његовом

лужничком варијантом) и западни или Лужничко Заплање, где се говори сврљи

шко-заплањским говором.

95 Божков Димитровград 7.

96 Живковић Речник.

97 Златк. Посл-пор., Златк. Фраз. страх.; Златк. Фраз. омал.

98 О Овоме в. у Ћирић Истраживања.

99 Ћирић Ономастика 39–41.

100 Богдановић Бучум.

101 Ћирић Лужница.
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Понишавље, налазећи се између њих, такође је располућено на источни и за

падни део. У источном је у употреби тимочка варијанта тимочко-лужничког гово

ра (в. т.25), у западном делује у употреби сврљишко-заплањски говор. Преведено

у слику то би изгледало овако:

сврљишко-заплањски тимочко-лужнички

сврљиг

(Бели Поток) - (Бучум)

понишавље

(Доње) (Средње и Горње)

лужница

(Лужн. Заплање) (Права Лужница)

И Богдановић и Ћирић су описујући своје говоре на синхроном плану, у исто

време уочавали и истицали разлике међу њима. Наши основни задаци у овоме раду

се донекле усложњавају. Ми ћемо тежити да поред синхроног описа оба говора

Понишавља правимо паралелу са северним, односно јужним суседом. При томе

ћемо се трудити да пратимо, колико то буде у нашој моћи и спреми, распростира

ње појединих дијалекатских црта, како уздужног — смером Понишавља, тако по

пречног — смером Лужница-Понишавље-Сврљиг, и обратно.

48. Западни сусед Понишавља —јужноморавски говор— не улази непосред

но у наше интересовање, али ћемо указивати на неке његове најбитније карактери

стике, поредећи их са особинама нашег говора, служећи се при томе радовима који

описују овај говорни тип102.

Источни говорни сусед Понишавља— димитровградски говор— спадајући у

домен бугарске дијалектологије, такође не улази у наше непосредно интересова

ње. Међутим, и на неке његове особине ћемо се освртати, поредећи их са особина

ма нашега говора, неке изоглосе ћемо пратити и дубље унутар бугарске државне

територије, служећи се при томе радовима који описују северозападне бугарске

говоре!93.

49. Говор Средњег Понишавља овоме истраживачу није био непознат, јер је

обишао свако место у оквиру пројекта бележења ономастике за потребе Одбора за

oнoмастику САНУ. Такође са овог подручја је и пункт за Српски дијалектолошки

атлас — село Моклиште — који је истраживач обрадио. Мање су му били познати

говори Горњег и Доњег Понишавља. Стогаје истраживање започео у ГорњемПони

шављу од саме границе територије српскогјезика, или, друкчије речено, од почетка

102. Богдановић Алекс., Михајл. Лесковац.

103 Божков Димитровград, Бг. атлас.
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територије говора Понишавља, од села Доње Планинице. Затим се, водећи рачуна о

равномерној посећености, кретао ободима или дном котлина које чине долину По

нишавља. Унапред се определивши да предео Висок (слив Височице) не уђе у тери

торију његовог проучавања, истраживач није могао да одоли да, наишавши на од

личног информатора из Завоја, не забележи и говор овога сада потопљенога ме

ста“, па ће се особине овог височког села интерполирати међу особине говора По

нишавља. Истраживач остаје при уверењу да би посебно истраживање говорних

особина ове предеоне целине била захвална тема“. Места која су истражена, као и

њихове скраћенице којима ћемо се служити у раду, дата су у карти бр. 1.

50. Гро грађе је добивен снимањем на магнетофонске траке. Истраживач је

био најзадовољнији када би успео да поред основног информатора (који, наравно,

треба да испуњава познате услове доброг информатора) у разговор увуче више ме

штана, макар да су и укућани, и у томеје у добром броју случајева и успевао. Њего

ва улога се онда сводила само на назначавање основних смерова разговора (тема),

а снимао би се не монолог, већ дијалог, са неретким варничењима полемичких

страсти. Свеје то доприносило информаторовом самозабораву и спонтаности раз

говора, односно дијалекатској чистоти изговорене речи у познатом кругу људи, а

не пред непознатим странцем. А осим тога, такве групе су у доста случајева биле

генерацијски разнородне (свекрва-снаха, више пута ту је и унук или унука). При

свему томе истраживачу је остајало више времена да у своје свеске бележи поједи

не интересантне облике или обрте, па и читаве исказе.

51. Пошавши од тога да у сваком делу Понишавља има по један основни

пункт, истраживач се определио за места: Крупац код Пирота за Горње, Вету за

Средње и Јелашницу за Доње Понишавље. У њима се, сем магнетофона, служио и

познатим упитницима за прикупљање дијалектолошке грађе (Милке Ивић за син

таксичку проблематику, Павла Ивића за фонетску и морфолошку проблематику,

Ронел Александер за акценатску проблематику, као и упитник за испитивање бо

санско-херцеговачких говора). Ако се овоме дода раније попуњени упитник за

Српски дијалектолошки атлас у Моклишту, испада да је у четири места грађа при

купљана дуплом методом: магнетофоном и упитником.

52. Истраживач се захваљује информаторима на поклоњеном времену и стр

пљењу, у нади да ће заједничким напором бити сачувана од заборава говорна реч

Понишавља ове генерације, као и поједини видови живота њоме одсликани.

104 Село Завој потопљено је 1963. године покретањем огромне масе земље на десној падини

низводно од села. После нестанка села мештани су се спустили у околна пиротска села, где су

формирали своје махале. Разговор са информатором обављен је у Градашници, његовом новом месту

ЖИВЉСНВа.

105 Додуше, у неколико радова дате су одлике говора Висока, али одлике конзервиране, рекли

бисмо фосилизиране, у топонимима и антропонимима, а које су далеко од мноштва нијанси, прелива и

пулсирања које може само жива реч да пружи. Ти радови су: Богдановић Топоними, Вукићевић

Називи, Лилић Фитоними. Њима треба придодати и Богдановић Ојконими.



Део први

ГЛАСОВИ ИАКЦЕНАТ

А. ФОНОЛОШКИ СИСТЕМ

Вокали

53. Говори Понишавља (убудуће скраћеница ГП) имају пет стандардних во

кала: а, е, и, о, у, затим полугласник њ и сонанте лиру живој вокалској функцији.

Овакав вокалски систем обично се представља правоугаоном шемом:

и b у

62. (i 0

54. Вокали у ГП изговарају се као у стандардном језику. Међутим, у не мало

позиција они производе различите изговорне варијанте — алофоне. Појава и при

рода алофона у овом говору условљена је: а) деловањем гласова из окружења, па

се алофонијављају као комбинаторичне варијанте фонема, где треба прибројати и

акценат као супрасегментну фонему; б) од говорног представника, па се алофони

јављају као слободне варијанте фонема, овоме треба прибројати и темпо говора107.

Оваквих алофона највише је забележено код полугласника, у нешто мањем обиму

код осталих вокала, али у много мањој мери него код Белића и у једном и другом

случају. Запажају се следећи случајеви: ње, а“, ae, a2, ea, eu, ee, oа.

55. Изговорне варијанте се не задржавају у варијационом изговорном пољу

основног вокала, већ расту ка изговорном пољу вокала-нијансе и у највећем броју

106 П. Ивић Дијалект. 110.

107 Описујући говоре призренско-тимочке зоне Белић даје оваква запажања: „За целокупну

фонетику ових дијалеката веома су карактеристична ова четири момента: 1. задржавање старих

гласова; 2. асимилација звукова: палатализација и лабиализација које се развијају специјално на

земљишту ових дијалеката; 3. губљење акценатскога квантитета и квалитета; 4. утицај акцента на

измену вокала“ — ДИЈС 7. Мало ниже он ће рећи и ово: „Гласови дијалеката источне Србије врло су

гипки: на њих врло лако утичу околни звуци и дају им своју гласовну, тонску боју. Тврди

самогласници после и испред палаталних сугласника прелазе у палаталне вокале, постају сами

умекшани, док под утицајем лабиалних сугласника постају и сами налик на звуко, у, лабиализују се.

Вокалиједнога слога утичу на други, сугласници који напоредо стоје једначе се, вокали се асимилишу

у разним слоговима мењајући своје место и начин артикулације. У овоме погледу ово је не само

једини познати српски дијалекат, већ по покретљивости свога гласовнога система један је од врло

ретких словенских дијалеката у опште“—ДИЈС 8.
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случајева прелазе у њега. За све многобројне случајеве супституцијеједног вокала

другима мора се претпоставити да су прошле кроз фазу алофона.

56. У једном случају се уочава двокомпонентни гласовни комплекс који се

реализује као блага дифтонгизација основног е: лиеле РI.08.

57. Ближи описи и анализа услова под којима долази до смене фонема алофо

нима, и ових новим фонемама, даће се при разматрању појединих вокала у Фонети

ци. И ми ћемо у овом раду прихватити гледиште да „ће полазно стање бити данашња

ситуација (замена вокала о вокалом а, рецимо, у речиматика биће обрађено под a,

јер је то оно што јесте, док је о оно што му је претходило)“109.

Консонанти

58. Консонантски систем карактеришу:

a) одсуство фонеме х,

б) присуство фонемe s (дЗ),

в) недоследно одсуство фонеме ф,

г) лабилан изговор фонема виј, што доводи до њихових честих испадања.

59. На фонолошком плану од прозодијских чинилаца једино акценат

остварује диференцијалну функцију, и то, опет, једино местом на коме се реа

лизује, будући да је изгубио квантитетска и тонска диференцијална својства, а

и неакцентоване дужине су изгубљене110. Овај акценат — експираторни — обе

лежаваћемо у раду знаком за дугоузлазни књижевни акценат, а његову природу

описаћемо у т. 243.

Б, ФОНЕТИКА

Вокали

60. На артикулацију вокала у ГП знатног утицаја има то да ли се остварује у

акцентованом или неакцентованом слогу 11. Вокали под акцентом у принципу чу

вају своју стандардну артикулацију, или она прелази у нешто ужу, што даје нешто

затвореније самогласнике, док у неакцентованом слогу долази до отварања арти

кулације, што доводи до појаве алофона, или до супституисања другом, отворени

јом, вокалском фонемом 12.

61. Осим акцента, на артикулацију вокала утичу и гласови из ближег или да

љег окружења, тј. од слоговне или међуслоговне асимилације или дисимилације.

108 У грађи из суседне Лужнице имам примера са потпуном дифтонгизацијом овога гласовнога

комплекса: лиеле. Понекад се, због хијата, развија неслоговно и: либеле.

109 Богдановић Алекс. 64.

110 Које „такође, имају способностда диференцирају значење или форме“—ЈовићТрстеник 38.

111 „Иначеје дистрибуција вокала релативно слободна сваки од њих може се у начелујавити у

почетном, средишњем и завршном положају у речи, а такође и испред и иза сваког консонанта“ —

Ивић-Реметић Кална 591.

112 Овоме је доста пажње посветио Белић (ДИЈС 31-34), тврдећи да „данас већ има доста речи

које се у овим дијалектима готово стално, и, понегде, једино говоре са овако измењеним вокалом, на

пр. матика, лапов, полати, на зам и сл.“ ДИЈС 32-33.
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Белић је овоме посветио доста пажње. По њему, на измену вокала најснажније утичу

палатални сугласници и лабијали: први чине да отворени самогласници прелазе у

затворене, а други „да се и самогласници изговарају лабијално, тј. да а пређе у о или

у, е у ео или о, о уy“113. Овоме треба додати измене због промењеног односа основа у

овоме говору, које ће бити наведене у морфологији.

Вокал А

62. Изговор а место е као а или ае срећемо у примерима: једнуш и ошаенпут

В, овце блају Б, видало О, завникТЦ (од зевња—зевник тј. подрум), зајац В, зајтин

ВДПМС, крв излати из мен“,јалече П, кладенац Оц, ковчаг М, ковчаег В, два ков

чага С, ковчази Гб, ковчаези В, мачава Кр ПР (= маћеха), не налати га муá Гњ, од

лате жене низа село М, ббраџе В (од „обреде се, раде нешто по реду“), бглади Т

(„огледи“ — део свадбеног церемонијала), срецало Г (сред-село, центар села),

стожар Гб По, стожар В, ћисало зеље, ћисало млеко Гб ДП По Б, четарес прве

године Б, шашир О.

63. Изговор а место о као a, aе или оа среће се у примерима: адвaкaт Ш, ал

тар Ос, апатека Сп, аператор О, аперацију КО, бакаљеТ (мн. од бакал — бокал),

банбоне Кр, башчалук П, гамила Ос, зазара ли се, дизамо се ДП (од „зазорити се“),

јак Гб Ос,јаок П (у оба случаја одрично „јок“), крстаноше Ј, ладавину Ос, Макли

ште С(ојк. Моклиште), матика ГњЈ О, матиче БМ,матовилче Гп, напалебни Б,

блаво Ц, блоава В, ордананци Ш, палете Ш (=еполете), Остравица Ос (ојк. Остро

вица), палек Гб Оц (прил. полако), па мук-памучак Ц, пањава Б Сп, пањавеТ, пао

пучи По, поаприка Гб, Препалац С(ојк. Преполац),рагбике Ј(мн. одрогожа), седа

ом 3, сираво жито Гњ, удавец Гб П.

64. Изговора место и среће се у примерима: чаније Оц, шамшири ПР, и у из

разу: поп ни чати Ј 15.

65. Изговор а место у забележен је у примеру туберкалоза 3.

66. О а место њу неакцентованом слогу као а, а“, Бабиће речи у одељку о по

лугласнику (т. 111 и 113).

67. Појединачне напомене. а) На целом простору везник те има лик та (в. т.

549), б) На целом простору се чува стари дублет квачка (; ковочка). в) У појединим

местима је жеталица ВМ Оц, у појединим жетелица КДП, у појединим же

твалица По. г.) Непостојано а је бележено у неколика случаја који одступају од

стандардних: парадајас ДП, смељају месо По, старц Б ГбСпТ. д) Оваквим а у по

јединим случајевима разбијају сетешки консонантски скупови за изговор типа ни

за село, преда тебе (низ Село, пред Тебе у значењу „пред тобом“) и сл.

113 ДИЈС 17.

114. За примере типа излати, налати, одлати објашњење в. у Ћирић Лужница 33.

115 Изрази као: поп ни чати, поп му чети долазе у обзир само кад је у питању читање верских

књига, и од свештених лица, иначе је на целом простору само читам (упор. У стсл. чисти-четк, у

српсл. чисти-четоу – чату).
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Вокал Е

68. Вокале у ГП потиче оде у исходишном систему, јата и назала А. Осимто

га, у ГП често се среће и е као супституент других вокала, у чему ГП не представља

изузетак међу другим српским говорима 16.

69. Изговоре место а као е, еа или ае. Ову супституцију условљавају на прво

ме месту палатални сугласници, некадашњи и данашњи, прогресивно или регре

сивно, али обавезно у неакцентованом слогу. Примери: а) Иза палатала: играј кра

љу барјектару Гњ, другојече ДП, јерем МСп,јеребица Гб М, јестек-јестеци ГП

С Ц, појеc Р, пројено брашно Гб, пријетељ-пријетељи В. МПЦДП, шdјек Б, вода

у плуће Б, бађева О (= бадава), Игњетовдњн Б, Зајечер 3, чебер М, чебрњакТ (ко

лац на коме се носи чебер, тј. чабар), черапа-черапе Г ГњЈ О Ос По СЦ, чеврату Б,

чарапе П, башта није грешевал Б, нее се дешевало П, вино спашева Б ПР, шемије

Кр, гребуља Гб (можда према корену греб-),режбњP Ц,рекија Ос,рећија Гњ Оц П

Р БВ КЛ О Т, ћеремиде М. Сп (упор. и изворно keremid, keremiti 17).

б) Испред палатала: Маећедбнци Гњ, оклеђија В, кечкети Гб; сливе меџарће

Т, деждевњак Кр, деждевникМ; берти знаш К, газдерица Ос, зер сам малко пора

ботила Б, касерине Гњ Т, идемо у лазерицу Гб.

70. Поједини примери из претходне тачке могли би се објаснити деловањем

међуслоговне асимилације: камање Кр ПР Р, камаење По О, или као туђице усвоје

не у лику који одступа од стандардног: кечкети, касерине. У следећим примерима

управо су ови моменти пресудни за супституцију а вокалом е. братеница Кр, ви

тел Оц (овде можда у питању други суфикс), Гњилен ГњЗ (ојк. Гњилан), екшер —

два ектера Б, осетелицу К, комесација Ос, петлиџањи. М П По, петлиџање ДП,

сантиметер Б.

Карактеристичан пример из ове групе је камање, према коме је ујед. камик.

Ови ликови срећу се у појединим местима Иб типа, в. карту 2.

71. Известан број заменица и прилога имају ликове са е, еи, и место а. Појава

је примећена у 16 типу, и то чешће уколико се иде више уз Нишаву — в. карту 4.

Примери су: кекво ДП, кешква ДП, теква телци Кр, текво Гп ДП Кр ССпТЦ, те

квоa T, теквој О, теквоја ПР; кеко ДП, некеко ДП, кенко ДП, некикб ДП, текб ПР;

птегај Кр (= тада).

72. Појединачне напомене. а) Одређени број именица гради се префиксом пре

место пра- пребаба С, преунука Б, преунучета ДПСп П. б) Одређени број лексема,

најчешће су то деминутиви, саграђен је суфиксом -ек или -ик: босиљчек О, пиперчек

ДП, имам притисек Кр, стомачекЗ; залчик Кр ГпДП (= залогајчић)— в. карту 5. в)

Збогзадржавања вокативског наставка -е и у ОП(општем падежу)јављају се полусло

женице типа: ми сас бате-Богосова П (=ја и бата-Богосав), г) У појединим местима

116 В. нпр. Богдановић Бучум 21-23; Богдановић Алекс. 68–80, Вукадиновић ГЦТВ 61-63;

Стевановић Црна Трава 187-188, Ћирић Лужница 29–31; Станојевић Тимок.372-373, Павлов. Јањево

29-30; Реметић Призрен 386-388, Реметић Шумадија 138-140; Јовић Трстеник 50-52; Б. Николић

Колуб. 39; М. Николић Полим. 221-223; Симић Левач 136-130 и др.

117 Шкаљић Турцизми 190.
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је каве (упор. тур. kahve118, у другим кава, а у неким кафа (кафа у зони П, а Кава/ка

ве како где на осталом простору).

73. Супституција е место и среће се или у страним речима, или у домаћим као

резултат асимилацијско-дисимилацијских процеса. Примери: берећет Гб (упор. и

тур. bereket 19), велџани Р (у тур. fincani20), нееме ентересовало Б, јенекцију Сп,

лемузине Т, лесица Кр О, летије Сп, мерише 3 Кр ПР, метрељези Гп, паветљак Б

(од павит),резикант О, ћелимарка Р, фалсефикат О, поп му чети (в. и т. 57).

74. Због „поремећаја у дистрибуцији -и-/-e- (< -b-) у неким глаголским

основама“121 јављају се примери типа: несвм запамтела З, já сам мислела З, ми

смо мислеле С.

75. Остали случајеви: а) Прилози за време зими и лети у појединим местима

су са е на крају. Примери су наведени у т. 527, а в. и карту 33. б) Везник или често се

среће и као елби). Примери су наведени у т. 541. в) Према спомен овде су и неки

глаголи са е место и не помењује се тој више Т (= не помиње се), спомењује га че

сто Т, спомењујем га М, да ме спомењују Оц.

76. Еместо о. Деловањем асимилацијско-дисимилацијских процеса добиве

ни су ликови следећих примера: пењава-пењаве ВП, њеан П, њојнег ОЗ, нићега

ГбС, нићему Ц, сваћега Т, друђега ГбЗ Оц ССпТ, најстарега 3, имаемо ГДП П,

поштевале су С, бвце чуваемо Б.

77. Показне речце имају и ликове са ена крају. Примери су наведени ут. 568.

78. Еместо у. Презентска енклитика помоћног глаголахтети у 1. л. jд. поне

кад је у форми ће/че. Примери су наведени у т. 475.

Вокал И

79. И место а. а) Чује се у диждевник Ј(дњжд-)122. У примеру јединајес ВКр

М Оц Ш сачуван је стари дублет (*једин- : *једњн-).

б) Асимилацијским процесом добивен је лик Трићијанци Гњ (од Тракија).

в) Ликови заменица и прилога са и који се срећу само у ДП типа: киквв, киква,

некикве, кико, некикб, некигаш (= некада) су по свој прилици образовани под ути

цајем суседног димитровградског говора 23. В. карту 4.

80. И место е. Због асимилације до супституција долази у следећим примери

ма: маћија Ј, мачија В (маћеха - маћеa - маћеја - маћија), сириње В, сирињар Оц,

сирињарница Оц (али сирење М Кр, сира Ј Ос — в. карту 8), џемпир-џемпири ЛЦ,

шићеp Г Кр ВТ Ц, ишићерана Б, њигов—њигови В Гб ГњЈМ Б Ц, четирис По, чети

риесе В, сикирамо се Ј. |-

81. И место о. Поједине заменице сложене са ко изговарају се са и на крају:

нећи м. неко, нићи м. нико, сваћи м. свако — примере в. у т. 361.

118 Шкаљић Турцизми 381.

119 Шкаљић н. д. 138.

120 Шкаљић н. д. 283.

121 В. Симић Левач 139.

122 Тако и у Алексиначком Поморављу — Богдановић Алекс. 80.

123 Божков Димитровград 71—74: 108.
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82. И место у. На целом простору је сирутка. Осим тога забележио сам и де

ца заспала, а меџи њи змија ДП.

Вокал О

83. О место а као о, оa или ао. Говорећи о лабијализацији самогласника Белић

је истакао да „сугласници в, м, б, п, л, р, кутичу на самогласнике који се пред или

за њима находе тако да се самогласника мења у ае или о, е у ео или о, о уy“124. И са

времени ГП пружа такве потврде.

a) Испред лабијала: комшо Гњ ССп (= предл. ка), помук ДП, седом Гб По ПРС

СпТЦ, бcoм-осомдесе ГГњККрМО ОцПСп, собор-соборемо се ЛС, соборњакМ.

б) Иза лабијала: бобо-Ћева Г, бобо-Деса О, бобо-Збpка П (али самостално

употребљено је увек баба), бојаги П, бођи Оц, вољада Сц, Живодинка Ј, мога

ре-могаришта М Оц П По, наопoко Гб, пасмучак Ц, поаприку Гб, шволер М.

84. О место а остварује се у суседству неких сонаната:

a) Испред р, н, л: атор Г, долеко В Гб ДП, одбнде М. Ц, чорате Гб П, чорапци

ДП, чорâпеста ДП125.

б) Изар, н; маностир В, робаџија Р, рожбњ По.

в) Међуслоговном асимилацијом објашњава се пример наопoко Гб.

г) И овде је бележено: остал Гб М Ц, остали Оц (= сто)126, али и: астал Б,

астал-астаље Гњ.

85. О место е. Изгубљени осећај за употребу е иза палаталних сугласника до

вео је до потпуне морфологизације о утвoрбеним или флексионим наставцима.

Такви су примери: бројови Б, у канцоларију Гњ, нашо Гп Ј Б, чијо МТ, годишњo

ДП, данашњо Ј, на Светог Николу зимњога ДП, на Светог Николулетњога Гњ,је

сéњо Сп, крављo ДП, јагњећо Б, бвчо С, нбчњо време Сп, предњо коло О, послегњo

О, првњо Б, трећо Сп Ц и многи други.

86. О местоу а) Ова супституција знатније се остварује у вези са лабијалима:

датом З, кобура М, зденемо у копéМ, момурза В, моруза МОцСпКр (алијемумуp

за у Ј), Грци Црновонци О (надимак по црној вуни којом су трговали).

б) Један број глагола уопштен је са иницијалним о м. у оне се одадоше Гб, да

омесим леб М Оц Ш, да се омијеш Л ТБ Г.

в) Остали случајеви: реч хиљада готово редовно употребљава се у лику иља

до ГњМ Р Ц, суторен Т, чутора Т(али код истог информатора чутурица, сада као

војничка посуда за воду); озгоре се натрбни Гп (натруни се пасуљ измрвљеном па

приком).

ВОКаЛ У

87. Уместо а. Асимилацијским процесом добивена су следећа два примера: од

овудука Гб; одонудука Л и румуника Ос (армуника - рaмуника - румуника).

124 ДИЈС 23.

125 Тако и у појединим местима Лужнице, а примери се могу објаснити као задржани „изговор

према турском соrap“ — Ћирић Лужница 29, Шкаљић Турцизми 164.

126 Упор. у Левчу; насред остала, осталче — Симић Левач 144.
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88. Уместо и. Забележени су ови примери: ја сам била готвуља Т, тата ни на

прави предуљку на ногу Б (предилица на ножни погон), крпа цедуљћа ДП.

89. У место о. Ова супституција остварује се у следећим окружењима:

a) к + о: куи ДП, куј ДП127, куга ДПЗ КМ О ОсТЦ, никуга О ПРТ, кункури

сују се Г.

м + о: армуника П.

п+ о: пуганац Ј, пугача Гб (али и погача МКОц), пупушће Оц (али и попoшка

ВМ и шушта Кр = паприка).

б) o f- в. Немци су били моторизувани З, несем уверавал документа Ш.

o + п: ступаљћа-ступаљће БСп (= стопало).

o + р: доктур-доктури-доктурица Г ГпМ ПР Сп Б Гњ КО, чопур Ј.

в) Две напомене: у примеру буза— праимо бузе Псачуванје старији лик име

нице боза, тако га бележи и Вук 28, у дативским формама именичких заменица ко

му-некому М Т такође је сачувано старо стање (стсл. кљто-кого-комоу).

О заменама гласа јат

90. Познато је да су говори призренско-тимочке зоне „чисто екавски“129. Ову

тврдњу ћемо потврдити познатим примерима, од којих неки представљају тзв.

икавизме шумадијско-војвођанског типа 30.

а) Одрични облици глагола јесам: несвли-неси-неје-несу,

б) Императиви: вржете, живете, отидете, пазете, радете, седете,

в) Ликови презента: вејем, одвејем, грејем (се), сејем, посејем, смејем се,

г) Именице типа: греота, девојка/девојha, леја (= леха), млеко, секира/сећи

ра, секирченце Ј(али је исти информатор употребио и сикирам се);

д) Заменице: неки/нећи, понеки/понећи, нешто,

ђ) Придеви: бел-бела-бело, гневан-гневно, серава вуна, сераво млеко Оц 31;

e) Прилози: где-негде-нигде-понегде, овде, онде, предвечер (али и напри

двечер Ј); осем.

91. Од глагола добијати и у ГП облици су: ја ти додија, додија ми, додијало

ми, додија ми се (в. и претходну т. под е)132. Сличан овоме је глагол дејаним се у

значењу „животарим, борим се, истрајавам некако“.

127 Радоје Симић сматра да је супституција о са у у коби) извршена под утицајем гласај —

Симић Левач 146–147.

128. Караџић Рјечник190.

129 „Б прелази увек у е“ — Белић ДИЈС4; „Замена ђ је чисто екавска“ — П. Ивић Дијалект. 114.

130 В. нпр. у Централној Шумадији — Реметић Шумадија 89—108.

131 „Сира - сbра (жућкаста маст на још неопраној вуни)... Можда је сираво млеко настало у

наслону на именицу сир“ — Реметић Шумадија 101. Моји информатори наводе да је сераво млеко

доиста жућкасто, и да је такво само прва два-три дана после јагњења или тељења, а ако се пије такво

млеко „има да се просереш“. Из овога проистиче да нема наслона на именицу сир, која овде најчешће

гласи сирење и, ређе, сириње.

132 Глагол додијати има широку ареу простирања у штокавским говорима. Исцрпан попис

литературе о његовој распрострањености в. у Реметић Шумадија 104 у нап.224. На том месту се каже
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92. Изворни префикси при- и прђ- добро се разликују. Говори се: превртам,

прекрстим се, премрем, пресадим, прелаз, препис, пренос, претеченица, а, с друге

стране: признам, прилепим се, причестим се, причекам, припалим, признаница,

приколица, присуство, притисак, приближно и сл.

Ипак, у облицима неколико глагола префикс при- је замењен префиксом

пре- Примери: да расадимо, мож се нешто превати ДП (у значењу „прихвати“),

прејави се у општину Гњ, да се прејавиш у Пирот С, преказа га Кр, преказује Т, пре

мбран да отиде Гњ, драговољно ел си прембрана Ос, тој све препада туј Ос, препа

шем опрегљачу М (= припашем кецељу), препашу се Ц.

Није забележен обрнут случај замене.

93. У облицима неколика глагола забележена је замена префикса про- пре

фиксом пре- Примери: да се јаве на презив Гњ, презива се војска Гњ, премене се

Гб, пременеме Оц, пременим се ЈМТС, пренабде даје град било Гб, прешивала ни

забенчек Б, прешије га да не ократеје Б133.

Вокалске секвенце

94. Слично лужничком говору, и ГП обилују вокалским групама. „У њему

(говору Лужнице — Љ. Ћ.) се, поред двочланих вокалских секвенци, често срећу и

трочлане. Разлог томе је често губљење сонантају међувокалском положају и си

стем посебних наставака за грађење глаголских времена (поред већ познате чиње

нице о нестанку х)“134. За ГП додали бисмо и губљење ви још, као посебну специ

фичност, ж у облицима глагола кажем у појединим местима.

95. Судбина вокалских група, примарних и секундарних, је тројака: а) држе

се; б) сажимају се, обично после извршеног процеса асимилације, прогресивне или

регресивне; в) укидају се развијањем секундарних прелазних гласова, најчешће је

То ј, понекад и в.

За илустрацију ове појаве биће коришћени део грађе дату поглављима ој, вих.

АА. маамти да станеш Оц (=машем), снаава-снаата-Снаана М, Т, Ц. Група

се укида контракцијом: моá снđ Б.

АЕ: бае О, ја неумејем да бdeм О, заекТ, ЗаечерЗ, знае Гб, знаеш Гп, он каеЗ,

já каем 3, како да ти каем Сп, остае га 3, снае Кр, ткаемо Т, шdek Б, шеснаесте се

ожени Сп.

Група се укида развојем прелазногј: двајес ДП, знајеш 3, играјечи М, П, те

рајеж М.

Ликови без ос у презенту кажем-кажеш-каже бележени су у појединим

местима 16 типа.

АИ: калаисуу котлове Ц, напраи кућу Б, праимо весеље Гњ, нек траи док

траи Ц.

и ово: „Тражећи објашњење шире распрострањености гл, додијати од сијати П. Ивић указује на

могућност наслона на глагол дијати, дијам (од дихати).

133 Овако је и у понеким другим говорима, в. нпр. Симић Левач 139.

134 Ћирић Лужница 39.
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Група се укида развојем прелазног ј: кајиш По, напрајише Б, напрајене Сп,

бстаји ме саму Т.

АО: имао трби волови П, набде ману О, наоколо М, маовина В, Ј, Кр, М.,

страове С (= страхови), страотија О.

Група се укида контракцијом после асимилације: нееко сег Т, сане-санице

М, ТЗ5, сопштеваше ни Оц.

АУ: имаоше некакво ауцеТ (= аутомобилчић), трипут га наукамо Ј(од пухну

ти, дунути), немау памет Ос, паук Кр, Оц, претакау вино, причау Гб, имао снау, Б,

З, С, шетау М.

Група се укида или контракцијом, или развојем прелазног в. отишли да се

венчу Л (венчају - венчау - венчуy - венчу);

павук В, Ј, павучина О, на Мирка Павуновог Ос.

ЕA: ја беснеaО, веaњeжито Ос, неć смеала В, П, стареа В, Гб, Гп, теа куће Б.

Група се укида развојем прелазног ј, заправо задржавањем дела изворног ј:

дреја, у мејану М., смејање Гб, Сп, П, Ц.

ЕЕ: жалеемо В, живеем некако ДП, нее додил Гб, нумее да се одврже О, от

сéем брашно В.

Група се укида или контракцијом, или развијањем прелазног ј: не се љубило ко

сњигМ, жалејемо Гп, лелеје се М, напије се па лудеје, шашавеје Ц, кад узреiе М.

ЕО:ја бео ошњл Сп, беомо пошли 3, греове Т, греови В, М, Оц, греота М,ме

ови В, J, M, остаде небрано Гњ, носеомо пртене кошуље Ц, Ореовица О (ојк.),

Пребд Гб (мктп.).

За укидање групе имам само пример Оревица О (ојк).

ВУ нумеyга поштуу О. Чешћи су примерисај: зрејуМ, лудеју Ц, остарејуКи сл.

ИИ: Јеремиин ден К, Станиин унук Оц, чии си ти Сп.

Група се укида или контракцијом, или развојем прелазног ј: чије ножавМ,

капијичка М.

ИО: авион В, Гб, Ј, Ос, Т, радио В, Ј, Кр, М., стадион Г. Понекад се развија и

прелазној, али ретко: камијон О.

ИУјенéкциу Сп, пенsиу Ос. Чешћи су примери сај: девојчетију да видим М,

у овуј партију Оц, на шију ми се укачи О.

ОА: њбан баштā Б, моa cна Б, моата свекрва Т, поапсили ђи Р, поарче Сп,

таквоате О, трба деца Б.

Група се не остварује доследно, што потврђују примери: бојала сам се Т, дој

де једњн Завојац 3, на појату Л, расова К, М, Оц (= pacoxa), с тојашку ПР.

ОЕ което В, моега Гњ, По, моетога мужа Гп, поеc P, тоете Гп.

Група се укида прелазним ј: другојече ДП, сđје Гп.

ОИ: боиш се Сп, кои те дира П, Ос, двоица М, мошти син Гп, ја морам да на

стоим на сви Б, троица З, С.

135 „У примеру сане-санице није дошло до контракције групе -ао- (...), облик сани је старији од

саони, и он се у овом говору држи“ — Ћирић Лужница 35. То вреди, како се види, и за ГП.
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Група се укида на више начина: а) девокализацијом и на Св. Трбјцу Гб; б) за

државањем примарног ј: бројимо М, да те опојимо О, штрбјимо Кр, в) развојем

прелазног в: штрбвимо Ј — в. карту 14.

ОО: па ми добди да се обесим О, добде Гњ, К, М, О, Т, ману да добдиш при

нас Гп, побре се жито Гњ, лепо ме проонодеше О, проодило детето К.

Група се понекад укида контракцијом: додили поп овуј години Ос.

ОУ: при мауту бабу Ц, гоџа поумираше туј зиму Р, ја сам самоук Сп.

Група се чешће не успоставља чувањем ј: при Воју Р, на коју страну С, поју

целу ноч Ј, Оц, П.

УA: буа В, Ј, М, груамо грозје М (=муљамо), огpуа се жито В (= оврше се, али

док се то радило коњима, копитама се омлати), муа Гњ (= муха), немој да семуате

Г, туа-туате Гњ, ДП, че ни уапсе Р. Код прилога ту развијају се прелазни звуци,

па се тако образују партикуле: јta), в(а), к(а), н(а) — в. карту 16.

УЕ: њег тој ентересуе По, избацуе Оц, замазуе с мед Кр, запазуе Б, премлзу

ем Ш, преправуе се Т, писye Ш, ситуеш ДП, наваџуеш градину М., К.

Група се понекад укида развојем прелазног ј: то је чујен манастир ДП, али најче

шће чувањем изворног ј: дарује Ц, сипујем М, упржујем М, шегује се ДП и сл.

УИ куи ти га знае Ос.

УО: муосéрине Ц, уо (= yхо) на целом простору, тој било бњш уочи

Свети Илију Гб.

Група се укида контракцијом: Содб Б (= Суводол — ојк.)136.

УУ: докаруу се вечером В, ја не дочуyeм Сп, калаисуу котлове Ц, по

штуу га О.

Група није стална,јер сејизадржава: дарују М,заграшујуМ, целивују Лисл.

EАЕ: Како живите? Па да видиш до са неaе јако Сп. Група се и укида кон

тракцијом: Како си баба-Верће? Нđје, нđје М. (У оба случаја постало од не (х)аје,

„не мари“, „није лоше“ и сл.).

ИЕО: напиеоше се палудеју Ц, ви Лужничање сте големи рећиџије, али и ми

пиеомо Р, шиеомо на руће П.

ОУЕ: мораш да вој усвоуеш све како рече Б.

УЕО: жељуемо да се омрсимо Оц, они ни казуеоше З, писyeouе ни писма Т,

премењуеомо се Ц.

Елизија вокала

96. Елизија вокала у ГП није тако честа и обична појава као у неким другим

говорима 37. Ипак, она се усталила и уопштила у следећим категоријама: а у везни

ку да и предлогу на, е у негацији не и енклитичком облику помоћног глагола хте

136 Идентичан случај контракције, и у идентичном примеру, забележио је Душан Јовић у

трстеничком говору — Јовић Трстеник 45. Истини за вољу реба поменути да се у изговору овога

ојконима каткад чује једно танко билабијално в после испадања у Содбл Б.

137 „Може се рећи да је елизија на овом простору прилично честа и обична појава“ — Реметић

Шумадија 119; упор. и напомену 277 у којој је наведена литература о распрострањености појаве у

штокавским говорима.
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ти, о у прилогу овамо, у у енклитици чу. Међутим, појава није доследна и није оп

шта, тј. не среће се на целом простору, а поред елидираних ликова напоредо егзи

стирају и неелидирани. Примери:

Вокала: морам д-им В, мрзи ме д-им Ос, āде д-идемо дома ДП, ко чед-идем

ДП, беште н-овам ел натам Гб, ја си отб н-овам Гб, иду натам — н-овам Ц.

Вокал е. Како си баба-Верће? Н-аје, н-dje! М, н-умејем да се снајдем О, оно

тБгн-умејал да се сунча никој Т, н-умеемо га поштуемо О, ја н-умејем да вревим

грацћи Л, требе да кове косу па н-умеје М.

Вокало: деца се разидоше које натам које на-вам О, једно сеца натам, једно

на-вам Ос, јела на-вам Оц. Облик навам је очигледно добијен у наслону на натам.

У Лужници он није бележен, али је зато бележена форма са редупликованом се

квенцом: нанонам (на + но + онам)138.

Вокал у: а бн каже: ч-идем у фабрику па како ми буде 3.

Редукција вокала

97. Ни редукције вокала нису честе појаве у ГП, али су, ипак, чешће од елизије.

Међутим, за разлику од неких говора, овде нисузапажене делимичне редукције!39.

Афереза

98. Редуковање почетног вокала забележено је у следећим примерима:

Вокала: двакат ми писује тој Ш, двакат ме питује Ш, он је работил на

еродрум Б, мерикан платно Т, ћитће од ретије ДП (полазни лик је (х)артије),

Свети Рањ}јел — светирањђелци В, Ос (у питању је слава Св. Архангела, и они

који је славе.

Вокале: наш старешина стури палете од рамена Ш, зашто стури палета Ш,

те га у тамњу собу М, те ти па јеш Оц.

Вокали: узе некције за од ватру О, намажи смалин К,једен Талијан пријде Гњ.

Вокало: кад почне да двоји сироватку Б (= да одваја сурутку), свештавамо

ђу Б (= освешћивасмо је), давам леб на војску слободилачку Ш.

Афереза вокала о је нормална појава у чланској морфеми, а она се среће само

у зони I: дете-во, дете-но, жена-ва, жена-на и сл.140 У примеру башка (жене башка,

девојчетија башка М, башка плева, башка слама Ос и сл.) сачуван је изворни тур

ски лик овог прилога 141.

Вокалу: немој да се случајно ванеш у коло В, вануло га тифус Гб, у торак веч

изиђује Гб, торак Ј, торник В, Кр, М142.

138 Ћирић Лужница 38.

139 Богдановић Алекс. 87.

140 Посебно су интересантни примери типа: једно овак ково нашево М, мушкатле штово

имамо М, кото ти што вревиш (говориш), тека и оно вреви М и сл. Њихово објашњење биће дато у

поглављу о члану (т. 397, 403).

141 Шкаљић Турцизми 124.

142. За именицу торник Радоје Симић вели да је „највероватније позајмљеница из црквеног

језика, па се не може говорити о губљењу у- него в-“ — Симић Левач 161.



52 ЉубисавЋирић

Синкопа

99. Најчешће су редукције -и- и то у облицима придевских заменица, неких

бројева, неких императива и неколиким именицама. Примери: ти, синко, немаш

толко влакнети на главу на колко је свадбе и госја баба поишла М, данњска омла

тиш колко што че легнеш О (= окопаш колико да се опружиш кад легнеш), оволка

жена (мала) а оволко (много) да можда досаца Гб; четри годин тражим пéнsију Ш,

дваес и четри годин сам радел Ш, четри деца Гб; деца, беште гле каквв бблак иде

Гб, дрште се З; деверична ДП, М, Ц, сестрична М, шловјанка П.

Вокал -о- се редукује редовно у облицима глагола готовим: свекрва ми го

тви, а ми у поље Гб, ја ци готвим М, готве по дванаес јела Т.

Понекад се редукује и у предлогу кроз: кад појде крс село Б.

Вокал -e- се редукује у 2. л. мн. презента глагола хтети: Jéчте ако бчте, ако

нéчте — немојте О. Појава није доследна.

Апокопа

100. Пропуштање крајњих вокала у изговору је доста честа појава у ГП. Ка

тегорије у којима се ова појава среће су: а) редовно код именица на -на; б) поједи

ним облицима презента и императива; в) код појединих придева, прилога, везника

и речци.

Вокала: има триесгодин вечГб, еве неколко годин полњсно за работу М, би

лóли е истин, неели Гб, два сата и половин ДП, три стотин, пет стотин ћила М,

óсом стотин куће Т, черка вој била кратковид Т (можда је овде реч о именици, а

не придеву)143.

Вокале: не знам које годин је било Т, четри годин тражим пéнsију Ш, три го

дин га носи Ос, што не мож боље да буде О, повиш стока се чувало В.

Вокали: са је ббљживот Ц, нелти казујем Гб, нел да лежиш доле Ос, далче се

jä вратим О, месимо, ел си купимо готов лéбВ, бештеновам ел натам Гб, копамо ил

идемо на жетву М, де поврев сас децуву М (= повреви, тј. поразговарај).

Вокало: они се одбише низ брд надоле Гб, камте О, не могу да идем у клозет,

нег у собу Б, нема да излазе, нег само лежу Б, нее црна, нел бела Гб (= него).

Вокалу: једну годин два пута додише Гб, дваестрећу годин ДП, тоје другу

годин било М,у глав ме убило О, ништа немог да направим О, немог се слушам О,

у рудин Б (в. више примера у т. 295).

Покретни вокали

101. Са апокопом је повезано и питање тзв. покретних вокала. Како се изгра

ђе дате за илустрацију апокопе види, нарочито се вокали е, и на крају речи у неким

категоријама понашају као покретни. Ово се пре свега односи на везнике ил(и),

ел{u), затим на речцул(и) и 2. л. jд. императива. Слично овима као покретни вокали

143 Примере као: неколко годин, три стотин Слободан Реметић објашњава као сачувани стари

Гмн. на -а — в. Реметић Призрен 464.
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понашају се и о у него) и кам(о) и у у мог(y). Најстабилнију апокопу показују име

НИЦе на -на.

102. Покретни вокали се и у ГП појављују најчешће код прилога и предлога.

Међутим, штоје типично за ГП, неки од њих се у појединим местима појављују са

мо код појединих прилога или предлога, значи да су територијално условљени. За

илустрацију појаве довољни су само примери са покретним вокалом, а не без њега,

јер се и подразумева да таквих примера има.

a/g: низа сред Гб, одатег Гб, ода дуг сам се чувала М, пода дрво Л,

преда тебе М., проза сен Гб, проза село В, узa céно Гб, одлате жене низа село М.,

дека му олечила синатога Т (упор. нечеју ме момчетија дек сам црвена ПР), ване га

osaoа Сп, напреда носеоше шамије Т — у једном случају и редупликовано нана

преда ДП. -

e/g: до дванаесе жњемо ДП, дваесе члана ДП, петнаесе ћила Б, тринаеседу

ши ДП, четириесе иљади ДП, дошла сам на шеснаесе године ДП, баба Савка два

наесе е родила ДП, имамо ђи триесе веч: синове, унуће, преунуће, параунуци, веч

триес су се наглавили П (в. карту 7).

Како се из последњег примера види, исти информатор је у истој реченици

употребио форме триесе и триес, а то и јесте одлика покретних вокала. Сва ме

ста у којима су забележени ови примери, како се види, припадају 15 типу, из чега

проистиче закључак да се покретно е код појединих кардиналних бројева само ту

и среће.

Покретно е, али сада на целом простору ГП, среће се још и са прилозима:

гор(е), дбл{е), нагор(е), надбл{е), оздбл{е)— у једном случају и редупликовано: кад

идеш озоздбле она је на леву страну М144.

и/о: изи плевњу З, изи џак, изи дрвја, падо изи црешњу, изи кацу О, Ц, бези

лéбЗ, крози љуђе З, узи кола Гњ, низи Кашак 3, коди девера С, нади ваду Л, оди

бóлку, оди тесто О, Т, оди првњужену Б, оди десет ћила Ц, оди жито По, Гњ, поди

дрво Гб, поди сукно З, поди цргу О, преди госје По, преди врата Б, џандариузи вр

шалицу Гњ и сл.

Покретни вокали са предлозима без, из, кроз, низ иуз среће се само у 16типу.

o/o: овам(о), однаокол(о), онам(о), бKoл(о), там(о), натам(о), новам(о) —та

ко на целом простору ГП.

у/е: свакомy/свакоме — на целом простору.

Хаплологија и сродне појаве

103. Изостављање читавог слога, тј. секвенце од најмање два гласа, у ГП је

доста честа појава. Слично стање показује и лужнички простор“. Појава се среће

у следећим категоријама:

a) Именице: да-Вито Ц (= деда-Вито), кланета-кланеташ ЈМ Ос, че ми до

несе бомбоне и политањиће Сп (=наполитанке), наваџија-наваџије ППо Ц146, тече

144 Редупликоване секвенце у суседној Лужници су знатно чешће — Ћирић Лужница 38.

145 Ћирић Лужница 37.

146 В. у МС Речник наводаџија, књ. III 498.
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му низ лак 3 (= лакат), организ нече да ради О, на зем, по зем, у зем М В СТ Ш,

ради по уме Ос (учење, знање). Именица кукуруз има хаплолошки ликморуза узо

ни I, у зони два она гласи: мумурза Ј, момурза Ос.

б) Заменице: гле ква ми е глава Б, кво је било З, квали работише Гб, нано, кво

направи М, немаш кво у ижу да унесеш Т, нема на кво да омеси С, ш-чé работи си

рота С, ш-че му М, ш-че праи Гп, ш-чé ти паре без здравjе Гњ, 3.

в) Бројеви: још енпут Оц (=још једанпут), шесе брави М, мој син има шесе

године Т.

г) Глаголи: оне не даву О (= давају), морам д-им В (= да идем), мрзи мед-им

Ос, аја жена да им О, мислила сам да им код бртопеда ПР, морам да им Вјем леби

лук ГП, ако си прембран мож се леко манеш Ос, организали се Оц, бчи да радиш

пољопривреду Ос (= оч (ешл)и), јетрве се ставе паче се подаве Т, ставе се двоица

Гп (= саставе се), докле стигнем станем гола вода Ос (= постанем), нумеје да

уставља ДП (= зауставља), чек и тој да ви кажем Гп, куде-ч да идеш Гњ, кудé-ч

врéчуву М, како-ч другојече Гб. Посебно треба нагласити поједине облике глагола

отићи: ми отомо Ј, já отб В, отомо Гб, отбие Б, ошла Т, ошли да дену сено 3,

ошла за нећега Гб, ошли голи Ос и сл.

д) Прилози: ко е било Гб (= како), ко се он зовеше Ос, да ти испричам ко иде

мо на седењћу М, неко га удесимо Ос (= некако), туј да отиде па да живи рđт Сп,

овде једен поп може да живи рđт Ос (упор. у тур. rahat)147.

ђ) Предлози: поток зади нас 3, овај села зади Суводол О, шумак

Saди појатуту Сп, saди рекуту 3.

Предлог задићsaди употребљава се само у Пб типу.

e) Прилог-речца тек у ГП среће се у следећим ликовима: ја само тиће падо

О, тиће почеше девојчетијата да крате косе Т, тиће почела да ока ПР; ја ће реши

да идем В, ће га видо иде Ос, нема — нема ће залаја кучето Гб, ће завануше да се

вртају од границу Гб, бн ће дошњл на осуство Гп, ћитће несу имале,

тик ако туримо од мушкатлеве штово садимо М — в. карту 10.

Полугласник

104. Међу маркантне особине ГП спада и полугласник. То је самогласничка

фонема која „по правилу има гласовну вредност нелабијализованог вокала, најче

шће средње висине, обично средњег или задњег реда“148. Фонемска природа њего

ва потврђује се способношћу да укупношћу својих дистинктивних својстава опо

нира другим члановима вокалског система, односно да својим присуством или од

суством уноси разлику у значењу речи. Ако се упореде, на пример, значења следе

ћих минималних речи видеће се да она почивају на опозицији њиховогсредишњег,

вокалског дела: лек „лаган“: лак „средство за лакирање“: лек: лик: лук. Оваква

његова фонемска природа најбоље се чува у једносложним речима, или ако је под

акцентом у вишесложним речима. Тада се и изговара као „чисти“ полугласник, ка

ко је горе описано.

147 Шкаљић Турцизми 528.

148 П. Ивић Дијалект. 110.
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105. У вишесложним речима када није под акцентом он често прелази у раз

личите изговорне варијанте, које су у ГП најчешће комбинаторично условљене, тј.

зависе од гласовног окружења полугласника, мада се срећу, додуше ретко, и сло

бодне варијанте алофона, условљене одговорног лица, понајчешће од његовог ем

фатичног стања. Варијацијско поље изговора полугласника у овим условима креће

се од нешто отворенијег полугласа (ња — можемо га звати слабији степен алофони

је) до нешто затворенијег самогласника а (а“ — јачи степен алофоније). Али има и

других поља варијације (ње, њи, ње, њу). У крајњем резултату алофон може да пређе у

нови квалитет— да буде замењен, префонологизован, новом фонемом (а, е, и, о, y).

106. Исто тако, с друге стране, алофон слабијег или јачег степена у ненагла

шеним слоговима развијају и остале вокалске фонеме, а не само полугласник (а“,

е“, и", о”, у“). То значи да се у ненаглашеним слоговима неутралише опозиција по

лугласник – вокалска фонема, односно вокалска фонема - полугласник149. Ипак,

најчешћа је неутрализација опозиције њ - а, јер се и ради о полугласнику реда а.

Павле Ивић мисли да се ради искључиво о неутрализацији њ - а у пиротском гово

py159, али мој материјал, као и Белићев, мада мање од Белићевог, показује и друге

случајеве.

107. Из до сада реченогjасно је да се фонемска природа полугласника најбо

ље испољава у једносложницама и када је под акцентом у вишесложним речима.

Овоме треба додатијош да се он среће у свом фонемском лику (в) и у неакцентова

ним слоговима, али је овакво његово појављивање неупоредиво мање од алофон

ског. Исто тако полугласник се појављује у алофонском лику и кад је под акцен

том, и то само у јачем степену (ња). -

Стога ћемо реализацију и природу ове самогласничке фонеме уГП најбоље

уочити ако примере групишемо и разгледамо овим редом: 1. фонемска природа

полугласника у домаћим и страним речима, једносложним и вишесложним, под

акцентом и ван акцентованог слога, 2. алофонска природа његова у домаћим и

страним речима; 3. прелажење, префонологизација, алофона у друге фонеме.

Ово ће нам омогућити да, на крају, извучемо и закључке о принципима његове

дистрибуције.

Пре него што пређемо на навођење примера потребно је дати једну начелну

напомену. Полугласник је у ГП веома чест, примери са њим толико бројни да сви

они никако нису могли бити наведени. Наведен је онолики број колико је било по

требно да се покаже принципска природа његова. Ово указује на то да ће онјош за

дуго бити једна од битних фонетских одлика ГП. Сличне констатације изречене су

и за друге, суседне и нешто удаљеније, призренско-тимочке говоре“.

149 Ово је и Белић уочавао, јер каже да се „полугласници најбоље чувају онда када су

наглашени“, да се тада „најпрецизније изговарају“, „међутим, када су без кацента, за или пред њим

(...) тада могу да приме много нијанси: baa, bee, ba, 94, or bºo, by “y, or bºy, b“. (...) или да прелазе у вокале

потпуног образовања: а, е, и, о, у“ —ДИЈС44–45. У доба израде ове његове монументалне студијејош

није било структуралног метода у лингвистици, па он није могао да оперише прецизним терминима

као што су: фонема, алофон, дистинкција, опозиција, неутрализација и друге.

150 В. П. Ивић, О пореклу и особинама пиротског говора, Огледи III 199-201.

151 В. нпр. Станојевић Тимок 365-366, Богдановић Бучум 6, Ћирић Лужница 19: Вукадиновић

ГЦТВ 57, Реметић Призрен 358.
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Фонемска природа полугласника

108. Прави полугласник се најдоследније држи уједносложним речима. При

мери: без М „зова“, бвш Гб ГпДПЈКМ Ос, двн ГКр О Ос, збл М, гле кввје М (= ка

кав), пšњПрЦ, сšвМ Оц, свгВ ГЈККрЛМОс ОцТЦ Ш, свмДП (=јесам), сен БВ

МС, све мен П, тог ЈЗМ, тек-тек-тек Гб (ономатопеја пуцњаве), чек ВЛМ.

Новица Живковић бележи и две именице са финалним полугласником: дв

„дах“ и ме „прах у воденици“152.

109. Чисти полугласник се држи и кад је под акцентом у вишесложним речи

ма. Такав полугласник среће се:

a) у корену речи, или у њеној основи: Богња вечер Кр, Багњи вечер Гп, Бвгњи

ден П, бвгњак Оц Ш, Бедња вечер Гб, Бадњи вечер ДП, бвдњак Ц, бБцкам Гп, бечва

К, бечвe 3 МТ Ц, вешће Г ОСпТ, два двна В Гп КЗ, пéшес двна ГбП ССп, двњом

ДП КП, двеће 3П С, тупан само двиче Р, залегувала меДП, зачас К, зблва-зелвеВ

СТ Ц, излежем О, измекнем Ц, исене Гб Ц (усахне), исцеклиш Ц, један М.,

Јелвшница Гб, јечем ВМ, каквв М, комто Л (= ка), квасви М, котел В ГпЗ, По Оц

IЦ, лежем Т,лека-леко БКМ,лескаво П, лесно Б Гп, мелечка О, мелко Гб,менечка

ГњЗ, мененка Ц, натекнем МТ, натљкмимо Ц, начеcЗ М, начвска ДП, начве О,

нéчви ДПЗ ПР, некаквв Б М, несвм Гњ ГпЗЛМ О Ос ПРТЦ Ш, овђе ЗМ, овbн З

Оц, овакввМ, огšњ ДП, олвкшица Оц, опћнци Гб Гњ ГпМ Оц П, орел К, осввне О,

оцетБМДП О Ц, петел М., полбк М (прил. лакше, спорије),размбкнемо М., ручвк

М, севне ГпМ, свга ДПКр ПР Сп, свгњшњи ДП, свмпур Сп, свне Гп (сахне), стввни

се ДП Ц, тšвно М, тега Г ГбПР Сп Ш, твљће Б Гб, тепа-тита-тšпа З(ономато

пеја коњских копита), тšпче с нође По З, текмимо Гб, таквв М, усšши се Оц,

чšчка ме О, Џурџовдан ДП Гб Сп, шепнем му Ц;

б) у префиксима: избзве ме По, извчу се Гб (изаткају се), одбине О, разбине

Гп, себра нас З С,

в) у суфиксима: белутак Р, венчек Ос, вирчек М., додбк В (доход + ак),Долбц

Гб (ојк.), збирутек Б, зобек Ц,једног М (прил, одмах),једномен Гб (прил, често),

крствкТ, мазбк М, момбк Ос, мртавац М Сп, редвкТ, рустек ЈВ (= трун),

скробек О, солчек О, судбк П, тенбц 3, удавец Г,

г) у турцизмима, или речима са изворним турским суфиксом -лок. јестек М.,

калви Б, сандњк Гб; богатлек Сп, калабалек Т, комшилек. Ош, лоповлек М Ш,

чивилек. Оц.

Новица Живковић бележи и полугласник у иницијалној позицији:

внћав—внћавац-бнћало153.

110. Чисти полугласник је забележен и у неколико случајева ван акцентова

ног слога: брата“нец М., деверњат С, васуљчњк ДП Ц, вездвнК, ваздњндњн П, зешто

ВДП Л, здравацвит В, sњњђија С(=узенгија), књко ДП, малечњк В Сп, бдморњитК,

порезњш К О.

Ову констатацију лепо илуструје и Златковићева грађа (Златк. Посл.-пор., Златк. Фраз. страх.;

Златк. Фраз, омал.) која просто кипти примерима са полугласником.

152. Живковић Речник 35, 87.

153 Живковић Речник 178.
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Алофони полугласника

111. Прелазни степени полугласности, односно вредности између чистога

полугласа и чистога другог вокала, присутни су и у ГП154. Најчешћи алофони су ња

(већа полугласност) и а“ (већа самогласност). Они су бележени у једносложним и

вишесложним речима, под акцентом и ван акцентованог слога. Из броја наведених

примера видеће се и пропорција њихове реализације. Примери:

a) ba-a“ у једносложним речима: дван М, мвас М (слатко вино, шира), пњак С

(прил. опет), свег Ос Ш, свам ДП М(јесам), свас Кр (предл. ca), шваг Ј; бави Ј55, санг

Ос МС, танг Ј Ос.

б) b“ у акцентованом слогу вишесложница: ббачва ЛП, венбец М., вечерђашњo

В, дватринаес двана Ос, пéшес двана Р, двандњанес СП, двању ВЛ,Долвац Ос (ојк.),

звалва М,једван Гб, јечвам Л, квамтоМ (прил. ка), колвац М, котвал В Оц, крствак

Ј, Крупац Ос, лважеш Л, лвако Т, мвалеца"к Л, мванечка Кр Ц, манбак М (патак),

медбак Ј, мољбац Ј Ос М, момбак ЛОс, овеac Л, олбакшица Ос, опљанак М, орђал М.,

пасуљбак Ј, солчђак Л, свабрано је С, твогај ГњЗ ДП, туџинвац М, четвртњак М,

шипњак Ј, шпоретњак Ос.

в) њи-а у неакцентованим слоговоима вишесложница: амбарњен Л, банка“ље

Т (бокали), и Бога“т се обрну Т, бакшим К, брашанце Оц, двалбем М (дубим нпр.

дебло)156, давнђс Ц, дараот С, дањска М, добњар БЛ, Дунавает С. Ђурђовдњан ВЈ

Ос, зглвабŠк Ц, књашčк Ц (у оба случаја зглобна кошчица), извешкале Т, лbагала се

Т, лавжа М, ланчањк, мангла М, ната“кнуле блузице Л, нашина“ц ДП, петњак Ц,

сњамле га М, caеберемо се М, caепирали га Б, сасвим Ос, свекњар Гб ДП М., свекар

ЛТ Ц, седњам Гп, седам М, бcaем Оц, ставнило се Кр, старањцњит Т, тракво М,

тресвак Л (= гром).

г) ва-а“ у турцизмима: звабен П ПР, за-бен М Т, звабање Б, зваба”ње Кр,

зањбњње Б, забавње Кр Ц, завбање Б, за-бенчањк Ц, забњањи Л, замњан Т, заиман Ц,

калвап Кр, свабајле В.

112. Прелазних степена између полугласа и других вокала забележено је ма

ло. То су следећи примери:

a) ве: божњем С, парцањчњек (Кр (= дроњак, закрпа), свега О, павега О.

б) њи: њи заŠњидамо Гњ (њих зазидасмо).

в) њу: свумпур. Гп Ц.

113. Како се видело у претходној тачки, фонетска реализација полугла

сника у неакцентованим слоговима креће се од нешто отворенијег полугласа

154 В. то исто и у северном и јужном суседу: Богдановић Бучум9-10, Ћирић Лужница 20-21.

155 В. у турском bas— Шкаљић Турцизми 122. Белић баш тумачи као континуант бехе нашега

старог језика — ДИЈС 48.

156 Порекло полугласника у ГП је од неколко врста: 1. у највећем броју случајева он је

континуантетимолошког прасловенског 5 (<b, b); 2. уједном броју случајева он је континуант старог

секундарног полугласника (такав је нпр. у сем - сме); 3. у турцизмима он је преузети турски

полугласник; 4. у не малом броју случајева он је образован у неакцентованим слоговима од

неакцентованог а; 5. као у делбем, он је настао секундарном девокализацијом вокалног л. Примери

оваквога секундарног и биће наведени у поглављу о вокалном л (т. 122).
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(b“) до нешто затворенијег а (а“). То исто дешава се и са самогласником а у

таквим слоговима. И он се реализује у изговорној варијацији од нешто затво

ренијег а (а“) до нешто отворенијег полугласа (ња). На ову редукцију осим

нагласног момента утиче и гласовно окружење, у првом реду лабијали. Такви

су примери: башта М (отац), брата“нац Ј Ос, васуљ Кр, че ми давде Б (али:

даде ми Б), давска М, књакво Т, мвани га О, мантика Л, мантина Оц, мањима

М (жарач), ббљадве Б, ббандва О, пазила ме К, пњартизани Гњ С, пасуљ М.,

поравстем Сп, сајван М157, свекар М, такмšн М Кр (прид. и прил.).

Префоногизација алфона

114. Изговорна нијанса између а“ и а је сасвим минимална, па често долази

до замена а“ правима. То исто морамо претпоставити и кад су у питању изговорна

поља других вокала. Појава је бележена како у основама, тако у суфиксима, а по

најчешће у чланским морфемама. Примери:

а) бадњак Ј, бачва Ј, венац Ј, данас Ј, данбска Гб ДПЗ, забање ДПС, залва Ј,

јарац М, каква Ј, манечак 3, могарац М., мртавац Сп, начвс Ос Оц, њојан Оц, по

крбвац Гб, саг Ј(прил. сада), сагšшњо ДП, сас фрезе М., стисал се Р, витиљат ПР,

дворав М, забенат Оц, мужат Г, овенат 3, огšњат ДПТ, свекбрат Т, старцат

М, шпоретат В, и други,

б) Велигден Гп Ос ОцПо С, денвест, Петрбвден Оц, деждевник М., деждев

њак Кр (в. карту 11), режбњ Р, тегај ДП,

в) диждевник Ј (в. карту 11);

г) беом Кр М, осомнајес В Кр, седом Кр М., рожбњ По, ложица М Кр,

д) сандуци Гп.

Принципи дистрибуције

115. Из наведених примера могуће је сагледати основне принципе дистрибу

ције полугласника у ГП. Можемо их сажети у следеће закључке:

1) Полугласник се среће уједносложним, двосложним и вишесложним речима.

2) У једносложним речима увек је у медијалној позицији између два консо

нанта. Испредј прелази у а (ден, мвас, змај).

3) У двосложним речима реализује се у првом, другом, или у оба слога

(бечва, котел, двнóc). Пред сонантом ј прелази у и (змија, овија, тија, онија —

„овај“, „тај“, „онај“).

4) У вишесложним речима могућа је реализација у свим слоговима, што зна

чи и могућност да носиоци свих слогова буду полугласници (твкмимо,

рзмакнемо, белутек, вездњн, ваздњндњн, двндњнос).

5) Живковићеви примери дв и ме (в. т. 108) и енћав—внћало (т. 109г) говоре

да ова фонема не зна за дистрибуциона ограничења употребе у финалној и иници

јалној позицији. Овај закључак би се, полазећи од ових примера, односио само на

16 тип. У мојој грађи са целог подручја ГП таквих примера нема.

157 И у турском исто, в. Шкаљић Турцизми 543.
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116. Када је у питању неутрализација опозиције њ-а у неакцентованом слогу,

стиче се утисак да је ова појава више заступљена у зони II, јер је у њој записано не

упоредиво више примера са ња, а“, а, него оних са њ.

Вокално Л

117. Вокално л је послужило Белићу као један од основних диференцијалних

критерија на основу кога је говоре призренско-тимочке зоне поделио у три групе:

тиможко-лужничку, сврљишко-заплањску ијужноморавску138. По њему,једино је

тимочки поддијалекат прве групе сачувао вокално л (њега ћемо из техничких раз

лога само у овом одељку обележавати сад), док су га сви други даље развили, и то:

лужнички поддијалекат и сврљишко-заплањски дијалекат у ли, јужноморавски у

лу, уз нешто ређегу у обе задње групе говора. Малобројне примере са у у тимочко

ме и лb у јужноморавскоме Белић је објаснио као утицај или књижевног језика,

или уношењем из предела где су се они аутохтоно развили. Према томе, по њему,

имали бисмо овакву ситуацију: 1. суза, 2. слоза, 3. суза и 4. слуза.

118. Изостаје, како се види, пета могућност — свлза — каква је постојала у

старом језику пре Х-XI века. Овакво стање, без последње варијанте, бележе и ка

снији истраживачи ових говора139. ГП, који својим попречним пружањем пресеца

ју тимочко-лужнички и сврљишко-заплањски дијалекат, знају и за овај контину

ант вокалнога л'60. У њима се, дакле, срећу: д, у, лb, bл, а изостаје типични јужно

моравски рефлекс лу. Само што је дистрибуција и фреквенција појављивања поје

диних рефлекаса различита у појединим говорним типовима. Пре него што то об

јаснимо ево најпре записане грађе.

Позиције у којима се чува Л

119. a) Иза лабијала: Б + {I: објко се Т, обдчем се Т, објко друђе дрéје Сп,

облче се 3 Т Ц, обдчеш се Т, облчу ме Т, сине, објчи другу мајцу Сп.

П + Л. пјне торбице П, напјни се ДП, напјнимо Сп О, пјно Сп.

М+ Л. измдземо Сп, измдзу се Кр, мqзе се КМ, млзем ДП,мqземоМ ГпТ Ц,

млзење М, мfзло се С, мфзне малко Ц, мqзу Гб Гп, помдзем Г Кр, помазе се ЛМ,

пом дзéш К, помузу М, помдзу се Л, премдз Гб, премдзé Сп, премдземо Ш, премјзy

јеш Ш, премдзу Ос П, промqзé Ц, промдзу К.

B + Л: вјк Кр, вјка сам видела Т, вјна П, вјницу З, вјну ДП МС, вјњено 3,

вјци Гп, вјчиште Гп (пејоратив од вук), повјкло се 3.

б) Иза дентала: Д + Л: дјг пут Кр, дјbe raЧе Ц, удджи године Бог П.

158 В. Белић ДИЈС90—123.

159 Станојевић Тимок 364-365, Богдановић Бучум 13–16; Ћирић Лужницa 25-27;

Вукадиновић ГЦТВ 71-73.

160 Додуше, Белић наводи три примера из Темске и Пирота са делимично развијеним

полугласом испред д:јабедка, јабулко и заседнула се— ДИЈС91. Павле Ивић помиње у свом познатом

Извештају из 1959. године да се у Гњилану код Пирота поред примера са вокалним л (влк, слнце,

клнемо) „алтернативно јављају и форме са њл (бела, јабалка) — Извештај 399. Овакво bл широко је

заступљено у Златковићевој грађи, а бележи га и Живковић у свом Речнику.
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T+ Л: натјца пипер у чутуру Ц, натјцаш Ц, стјкла сам М, стqко га О,

стојцамо По, тјкли смо Т, тјцањ МТ (туцало, тучак), т.дчемо Т, тјчена паприка

М, тачу К, утдца град поље П.

С + Л: cjба Гбб, Сјбица Гб (мкт.), слза Оц, сјнце Б Гп Кр О Оц П С,

сqченце 3.

в) Иза алвеопалатала: ЖН-Л, жјна В, жјт ВКр, ждта Гп, ждтарка Оц (=

врста птице, сеница), ждтарку М, ждте Гп, ждтеница МС (коров по младом

житу), ждти П, ждтица Л (= златан новчић), ждтице ГС, кад се жјтне Т (кад

зажути), ждто Оц, жјтка Оц (врста шљиве, веома укусне), жјтће Оц, осјчка В

Кр М (жуманце)162.

г) Иза велара: Г + Л: гдташ и ако ти се не гдта Ц.

К+ Л. кјк В Кр, кјкови М, кјн Кр (врста дрвета), кдне се ВК Кр Л., кдну Ц,

кдну се ГбТО, кqчина ГбT, кдчишта П, кучишно ДП П, поскjнем се Гб (у смислу:

притегнем се, обратим пажњу на свој изглед при сусрету са старијом особом),

прекјцам В, скјца ПР, скјцаш Гп“.

Позиције у којима се реализује У-Л

120. Б + Л: буа ВЈ, Бугари Г Гб, Бугаре З ПС Кр Р. Гп ПРТ О, бугарскома

њинци ДП, бује Ј, јабука-јабуће ВЈ МОц По Ос, обучемо се Ј.

П# Л. напуни Оц, напунимо Ц, пун Ј, пуна М, пуни Ос, пунимо ЈМ, пуњене па

приће М.

М+ Л: мужење Гб, музе ЈЛОс, муземо ЈПо, музне Ј, музу В Ос, помузе ОР,

помузем ВЈ, помузу се ЛОц, премуз Ос, премуземо В, премузује Ј, премузујемо В.

B + Л: вук ВЈ, вукови По, вуна Л По, вунене Гб Оц, вунено ЈК, вуну В ГбЈ Ос

По, вуњене КПо, вуче дом Ос.

Д + Л: дубим Ј, дужину Г.

T+ Л: туца се камен Ос, туцало се рукама Ос, камен туцамо Ш.

С + Л: сунце Ј, сунча се Т.

Ж+ Л: жљуна Ј, жут ГОс, жуте ципеле Ј, жутка Ј Ос (жуманце), жуто

Ос, жуч В Ј Кр.

К + Л: кук Ј, кун Ј, куне се Ј, кучина Ос, куну се Ос.

Позиције у којима се реализује ЛБ - JI

121. Д + Л: длвабем М, длег В (дугачак), длаго По.

T + Л: тлéкал О (туцао), тлвкана С, тлђакана Кр (плевња).

С+ Л. слаба Оц По, слаба В, слеза Ј, слезе Оц По, слšнце Ос КВГКрОцПо Т.

161 Ову форму Белић изводи из стаба — ДИЈС97.

162. Живковић бележи форму жgч — Живковић Речник 39.

163 Ову форму Белић изводи из стqца — ДИЈС 228 у фусноти.
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Позиције у којима се реализује БЛ - Д

122. Б. + Л. бњла Кр П Ц, беле Т, бвале П, бвље П. Ц. бњлосерина Ц,

јабљалка-јабљалђе Кр Т. Ц. јабалка-јабазлhе Гп Кр Ц, јабалће З О.

П + Л. наполни Т Ц, напелни се Сп, напљлнил-напњлнила Б Ц, напелнимо си

Сп, наполњено Ц, опелзнемо се Гњ (опузнемо, покиснемо до голе коже), полна ПР,

полни-полнимо Б Сп, полно Кр Ц, полњена паприка Т, полњене шушпе ДП Кр

(„шушпе“ су исто паприка).

B + Л. велк Кр, петнаес велка Кр, вилна Б Гп Кр Т Ц, велну Гњ ГпМ ПТ,

велњен М Б Кр Т, волњено О Ц, велци Кр Т.

Д+ Л: делбем Кр, долбок М., двлгБ (дугачак), двлга Кр, дблгачка М, долго Т,

двлђе Б, делђи ГП.

T + Л: ствлцају Р.

С+ Л. селба Кр М., свлза ВМ Кр, свлзе Б Гп, свлнце ДП, свла Р, свлпови Р (=

грана-гране).

Ж+ Л: желтМКр, жртарће Гп Кр, жњлтеница По, жњлтило Р, жњлтице

Б Кр Т. Ц, жњлтосливће По.

К+ Л. књлне Ц Б, књлнемо ДП Кр, књлнеш М, књлцане шушпе Гп, књлчина Ц,

колчишта Гп ДП Кр ПР, да ђи скелнемо Б (пригрлимо).

Остали случајеви у вези са Л

123. а) Када је ван акцента уместо 4јављају се рефлексили (длибок В) или ла

(у длабин Р). Примарно је длuбок164.

б) Стари превој вокала огледа се у примерима: влачег МСп (примитивна др

вена направа за превлачење тешког терета, обично камена), премлаз КМ По С,

премлазимо бвце Гб К, премлазе се овце С, премлазу бвце По.

в) Облици постали од аблаутног степена “велк- (стсл. влšшти) су: навлекоше

Р, облечем се — облечемо се БМ Сп, превлекоше Гб, свлéкла се кожа Б, свлéкли се

Гб, свлече се Гб К., соблекла се Гб, соблечем се Б (в. т. 488).

Принципи дистрибуције

124. a) Л се не реализуе на апсолутном почетку нити крају речи. Белићев

пример дм. (- хум)165, не среће се у овом говору, а страна реч бицикл овде се кори

сти или у лику бицикла, или је замењена домаћом точак. У трочланим таутосила

бичким секвенцама оно се остварује или у једносложним речима (кјк, кујн), или

кад слог сад заузима финалну позицију (пре-мдз). У осталим случајевима оно је

самогласник претходног слога на граници са наредним (мј-зу, по-мф-зу). Оваква

ограничења у дистрибуцији важе и за остале рефлексе д.

ЈЛ се у ГП остварује иза лабијала (б, п, м, в), дентала (д, т, с): алвеопалатала

(oc.) и велара (г, к). Није пронађен пример у коме би испред д стајализ, ћ, ђ, ч, и, ш

или х. Оно се среће у врло мало корена од којих су изведене многе речи, које су са

165 Белићкажедаје.JIм ороним(име брда), али да„његовазначења народ вишенезна“—ДИЈС96.

164. О овоме в. код Белића ДИЈС 122.
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већом или мањом фреквенцијом употребе на овом простору. Територијална рас

прострањеност изгледа овако: Л се употребљава само у зони I, и то: примери са Б

+ Лсамо у 16 типу, примери са П + Лсамо у 16 типу, примери са МН-Л великом ве

ћином у 15 типу, примери са B + Л скоро искључиво у 16 типу, примери саД + Л

само у 16 типу, примери са Т-Н Лвећином у 16 типу, примери са СН Лу Па и 16 типу,

примери са Ж4. Лу Ша и 16 типу, примери са Г-Н. Лу 15типу и примери са К4. Лу Ша

и 15 типу.

б) У (<Л) се у ГП остварује у истим фонетским условима као и Л, значи иза

лабијала (б, п, м, в), дентала (д, т, с), алвеопалатала (ж) и велара (г, к). Територи

јална распрострањеност изгледа овако: оно се употребљава само у зони П и Га типу,

и то: примери са Б - Уy II и Iа, примери са П-Н Уy II и Iа, примери са М-Н Уy II и Iа,

примери са B + Уy II и Iа, примери саД-- Усамо у П, примери са Т+ У већином у

П, примери са С+ Усамо у II, примери са ЖНЕ Усамо у П, примери са Г-Н. Усамо у

II и примери са К + У само у П. Изузеци од овога су примери: Бугарин-бугарско,

који се, једино у тим ликовима, употребљавају на целом простору ГП, јабука, му

земо, вук, вуна у По из 16 типа и жљуна у Ј из зоне II, који је вероватно унесен изју

жноморавске зоне.

в) Двофонемски (неслоговни) континуантле (< д) остварује се само изаден

тала (д, т, с). Територијална распрострањеност: среће се у обе зоне.

г) Двофонемски (неслоговни) континуант њл (< 4) остварује се иза лабијала

(б, п, в— изостаје м), дентала (д, т, с), алвеопалатала (ж) и велара (к— изостаје г).

Територијална распрострањеност: среће се само у 16 типу и уМ из Па типа (в. карте

12 и 13)166.

125. За говоре Сврљига вреди следећа констатација: „У говору Б (тимочка

варијанта— Љ. Ћ.) вокално л је у живој употреби, има своје место у вокалском

систему и изговара се чисто, без пропратних елемената (...) У говору БП (свp

љишко-заплањска варијанта—Љ. Ћ.) нема га, сем ле у неколико речи“167. У го

вору Лужнице у подједнакој су употреби д и лb168. У суседном димитровград

166 Павле Ивић је у једном скорашњем чланку ревидирао гледање на услове који регулишу

појавулу у јужноморавском и у у сврљишко-заплањском дијалекту. Он каже далу у јужноморавском

долази „углавном иза дентала д или с“, а да у сврљишко-заплањском дијалекту „у положајима иза

велара или алвеопалатала господари или бар преовлађује рефлексу, што ства“ значајну разлику

према суседном лужничком поддијалекту, где је у таквим приликама нормално ли“ — О рефлексима

слоговноглу призренско-тимочкој дијалекатској области, Огледи ПI 209. У закључку се каже: „У тој

светлости јасно се истиче важност рефлексад јер су ту у питању по две иновације на обема странама:

два разна принципа репартиције рефлекса д и два рефлекса, ло одн. лу, у примерима где резултат

развоја није у Досад је изгледало да се у оба случаја сврљишко-заплањски говори слажу с

лужничкима, а сад се показује да се то слагање односи само на појаву ли, а не и на услове који

регулишу распоред лb и у. Ово је утолико значајније што су у питању једне знатније фонетске

иновације у сврљишко-заплањском дијалекту које не би биле заједничке целој призренско-тимочкој

говорној области“— П. Ивић н. д. 212.

Према досадашњој литератури рефлексима лb и у у сврљишко-заплањским и лужничким

говорима одговарао је д у тимочком говору (Станојевић Тимок 364-365) и л, у у говору Бучума

(Богдановић Бучум 13–15). Њима сада треба прикључити њл, који је карактеристична иновација

Пиротског Понишавља.

167 Богдановић Бучум 13.

168 Ћирић Лужница 25.
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ском говору бугарске националне мањине употребљава се: д, лb, bл, у и њ, па се из

говара: вак, влњк, вњлк, вук и вbк 69.

Вокално Р

126. Вокалнор се у ГПјавља у свим оним положајима у којима и у књижев

номјезику: почетак речи пред сугласником, између сугласника, у сложеницама са

стављеним од речи које почињу сар иза којега непосредно долази сугласник и пре

фикса који се завршава самогласником179. Овоме треба додати и следеће случаје

ве, различите од оних у књижевном језику: испредл на крају слога, које овде по

правилу не прелази у о, и апсолутни почетак речи, као последицу елиминисањаху

овим говорима.

Постоје и обратни процеси: стварање секундарногвокалногрредукцијом са

могласника испред, или изар, односно девокализацијом вокалногрразвијањем са

могласника испред, или иза вокалног р.

Примере ћемо и систематизовати држећи се горњих правила о дистрибуцији

вокалног р (и за њега ћемо само у овом поглављу употребљавати знак р).

127. Р на почетку речи пред сугласником: са шипће реау суде редом Гп,

ренец, чергнемо 3, мврш, fibojeана МОсрчкамТрчкамо Срчкамо се Б, рџа М,

рџавеју Ц.

128. Ризмеђу сугласника: брдо, набрдила М,брже Ос, брз БМР, брзоберине МОц,

брк ВКр Ј, побркамо работу По, брлог М, обрни се О, брчкају се Ј, збрчкала се П, брсте

öвце По, врба ВКр Ј, врвина Оц, врг га убилК, нема да вјдам О, вржди М, вржем С,

врзујемо Ос, врљи ме Сп, врне се С, врнуше ме В, вјскам кад причам К, врткајужене Ј,

врткало В (мотовило), врце По, врчица Гб (узица, канап), врцка се М(озире се), врчва М

(велики земљани ћуп за зимницу), вршник В, вршњак Кр, вршњик Ј(сач), грбав-грби

нагб КО, грваљају се Г, свиња грди М, гркљан М, грлица Оц, огрлице Т, грљеста овца

Сп, грм Кр, грман В(жбун), грне БЗ М, гђенице М, загpтамо ЈОц, згрчил се Гб, угрчил

се М, грчкава коса ПР, дрвја Т, немој да дјдњеш М, држаље Оц, дркћим ДП, дрљаче В

ЈКр, дрндамо вуну Оц, дрмаме С, дрпавМ, дрибљOц (закрпа), дртотина, одртавела

О, дрчник Гб, збкалце Оц (отвор кроз који се гвири), зрно В Гп, Зрња Оц (име овце),

sijКало Оц, наŠрне ПТ (нагвири), заŠрта ме О, озрта се Б, крв БОс, кудав Оц,

закржљавел К, само кркају Ос, крљешка Оц (део воловских кола), крмимо овце Ц, крне

ДП(окарина), окрњено К, крпеж-трпеж О, крстине Оц, кртина ГП, скрца са зуби М,

крчикогрне С, кршимо колач По, умјгује се М,мрдај Б,мржња Г,мрзлица По, замркне

К, мрли су П, чему смрљи нос Гб, мрмње К, мрсимо Ц, мртав В, мрцина, мршав В. Кр,

првњо дете Ц, пргав Т, прди ко коњ Р, пржимо Гп, прЗаља се Оц, пркоси ми Ос, да га

опрлим Ј, прљица МОц, прсти, пртенице П, прцају де Оц, упрчило уши К, сpбеж Гб,

срди се Т, Čilјан ПР, сркме Т (рибарска мрежа), срме-срмено Т, срндаци По (врста је

стивих гљива), срп ВМ Кр Ј, сјткаво за работу М, cijuе Б, сpча К, стрви М, трг Т,

претpже се Гб, трза се Ос, тркаља се Оц, штркљавица О, трљак Оц, трљица М,

трлица Оц (направа којом се кудеља млатила), трмка ВКр Ј, тpнакбпМ, трње

ДП, трпеж О, трстика М, тpтица М, трчи О, стршељ ВКр, црвен По, црга Оц,

че цркнемо Гњ, црнило Г, цртају Т, црика Ц, цјшће П.

169 Божков Дмитровград карта 9 на стр. 169, Бг атлас карте 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118.

170 Стевановић Грам. I 79.
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Из ових примера се види да вокалном р могу да претходе следећи сугласни

ци: б, в, г, д, 3, s., к, м, п, с, т, ц. Изостаје могућност са ж испред вокалног р, каква

постоји у књижевномјезику, јер речи жртва и жрвањ нису забележене, и изгледа

да и нису у употреби. Секвенце у којима се реализује вокално р су: БРД, БРЖ, БРЗ,

БРК, БРЛ, БРН, БРС, БРЧ, ВРБ, ВРВ, ВРГ, ВРД, ВРЖ, ВРЗ, ВРЉ, ВРН, ВРС, ВРТ,

ВРЦ, ВРЧ, ВРШ, ГРБ ГРВ, ГРД, ГРК, ГРЛ, ГРЉ, ГРМ, ГРН, ГРС, ГРТ, ГРЧ, ДРВ,

ДРД,ДРЖ, ДРК,ДРЉ, ДРМ,ДРН, ДРП, ДРТ, ДРЧ, ЗРК, ЗРН, ЗРЊ, SРК, SPH, SPТ,

КРВ, КРД, КРЖ, КРК, КРЉ, КРМ, КРН, КРЊ, КРП, КРС, КРТ, КРЦ, КРЧ, КРШ,

МРГ, МРД, МРЖ, МРЗ, МРК, МРЛ, МРЉ, МРМ, МРН, МРС, МРТ, МРЦ, МРШ,

ПРВ, ПРГ, ПРД, ПРЖ, ПРЗ, ПРК, ПРЛ, ПРЉ, ПРС, ПРТ, ПРЦ, ПРЧ, СРБ, СРД,

СРЂ, СРК, СРМ, СРН, СРП, СРТ, СРЦ, СРЧ, ТРВ, ТРГ, ТРЖ, ТРЗ, ТРК, ТРЛ, ТРЉ,

ТРМ, ТРН, ТРЊ, ТРП, ТРС, ТРТ, ТРЧ, ТРШ, ЦРВ, ЦРГ, ЦРЂ, ЦРЖ, ЦРК, ЦРН,

ЦРТ, ЦРШ. Положаји у речи у којима се остварују ове секвенце су иницијални или

медијални. Ако саме граде реч, у ком случају ако се нађу у сложеници, могу да буду

и у финалном положају.

129. Русложеницама од префикса и речи које почињу сарче заржи (пас) да

те уплаши О, зарџавело Ц, изрчкајга Оц, срчку се (= срчкају се, тј. посвађају се).

130. Риспредл на крају слога: затрл Т, овpл МОс,умрл КПо, упрл шмај

сер у нас Р.

131. Pу секвенци: (Х)Р-, -{P(X)-, -{P(X). Ина кад спи М, коњpкне П,pкну По,рњка

Ј,pјњћа ВКр (ноздрва), јcне Р,pскавица, врови Гб Оц, врове ДП Кр, овромо М., прут Ц

(прхут, перут), вру ВМИШ,завр сеДП (зазрех се, загледах се), ја сезатр С,ја ову М.

Међу овим примерима срећу се случајеви да се Р на синхроном плану налази

испред самогласника (врови, врjoве, овијомо, прут), мада је на дијахроном плану

оно било испред х.

132. Секундарно вокално р настаје редукцијом самогласника испред, или иза

неслоговног р у неакцентованим слоговима, Позиције у којима се реализује су:

a + р: наш атр Ос, бакр Ц, брдаци По, крнел Ц (карнер), пртизани ГњКр.

p + a, pж В (стсл. 9љжњ), pженица Гњ О ПР, pжњове Гп.

p + e: роси ко куче К.

p + о. мину крз село По.

p + y:ркмачи Р (рукмачи — прорези уместо џепова на бревенецима), ркбљћа

Оц (рукољћа — руковет жита при жетви српом).

a + p + a: тртор О (таратор — врста салате од поврћа).

133. Супротан процес одвија се развијањем самогласника испред или иза во

калног р, при чему оно губи статус слоготворне фонеме. У ГП су забележени сле

дећи такви случајеви:

b + р: ви сте се вbрвили ГпITI.

е + р: сас серму. Л.

171 Највероватније је овај пример унесен из суседног димитровградског говора. Овој

претпоставци говоре у прилогдве чњенице: а) у ГП нема паралелизма вл: њpтипа долго: дерво, какоје

у димитровградском; б) у ГП нема, нити је могућа, вокализација типа дарвен, карвав, Сарбин.
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p + e: бакрени судови Ц (али упор. и претходну т. под a), бакрено Гњ, деца

мрела ДП П, мрело се Ј О, помрел народ ПР, помрело 3, умрел Гб Гп Ј ЛМ ПСТ,

умрела В ГГњМ ПРЦ, умрело ГбГпЗ Ш. Примеритипамрело се настали су ана

логијом према мрем.

p + о: прослук П, прослуци Ц72.

Консонанти

Сонант Ј

134. Сонантју данашњим ГП показује изразиту нестабилност артикулације.

Међутим, оваква његова артикулација није спецификум само ових говора, нити са

мо говора призренско-тимочке зоне, већ и осталих штокавских говора!73, па и књи

жевног језика!74. Због тога се овај глас код појединих аутора третира као прелазна

фонема (и)175.

135. У овом раду примере ћемо груписати у три групе полазећи од фонетске

реализације гласај: а) Примери са пуном артикулацијом — обележаваћемо га сло

вом ј, б) примери са редукованом артикулацијом — обележаваћемо га надредним

словом ј, в) примери у којима не долази до артикулације, заправо са нултом арти

кулацијом. Чини се да међу примерима друге група има бар два варијетета: са ја

чом редукцијом и са слабијом редукцијом176.

Пуна артикулација Ј

136. Пуну артикулацију јостварује на почетку речи испред самогласника

задњегреда о, у, а и, не увек, испреде. На почетку речиј није забележено испред и,

па је то „и једно од ограничења његове дистрибуције“177. Изузетак представља

протетичко редукованоју акузативној енклитици личне заменице 3. л. мн. ји после

губљења х, али и то недоследно, и не у свим местима.

Примери: Јован О, Јордан Гб, Јосив М,jöк О,јбште В,југовина Т,јунци Б,

јутредњн Оц, јучер М; ја — на целом простору, јабука Оц, јабњалка Кр,јатка М,

172. „У примеру прослук-прослуци (...) по свој прилици се чува етимолошка веза са изворним

кореном (упор. у нем. Вrustfuсh), а не о губљењу самогласничке функција p (упор. књ. прслук)“ —

Ћирић Лужница 28.

173. В. Белић ДИЈС 126-135, Богдановић Бучум 31-33; Богдановић Алекс. 94-99, Станојевић

Тимок 380-382; Ћирић Лужница 42-45; Михајл, Лесковац 19, Стевановић Црна Трава 192,

Вукадиновић ГЦТВ 79-86; Павлов. Срет. ж. 103–105, П. Ивић Галип. 104—108; Јовић Трстеник 56-60,

АП-БМ Ресава 268-271; Реметић Шумадија 145—150; Реметић Призрен 392-397, Симић Левач

81—108 и др.

174 Стевановић Грам, 177–78.

175 Павле Ивић за њега каже: „Овај се сонант артикулише као неслоговно и слабије или јаче у

зависности од околних гласова, од акцента и најзад од темпа говора и говорних навика, степена

пажљивости и прецизности артикулације појединих говорних представника“ — Галип. 104.

176 Слично тврђење налазимо у Богдановић Алекс. 94. Радоје Симић издваја посебну групу

примера са неслоговним и (и) и успоставља критеријум да „фонолошки релевантна фонетска разлика

u : j није, дакле, ни у ширини пролаза ни у брзини протока фонационе струје, него у томе да ли је

моменат прекида карактеристичног протока уочљив или не“ — Симић Левач 108.

177 Јовић Трстеник 57.
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jacла М, јајца 3, јашили га З; јевтика Т, једење Т,јелек М,јестљк Ц,јетрва ДП,

јечем М и сл.

137. Пуну артикулацију јостварује и на крају речи у појединим категорија

ма. Ово утолико пре ако је у питању једносложна реч, или ако је финални слог ак

Центован178.

Примери: крај М С Ш, крај П, зној ДП, Осој Ј (мтп.), линолеј ПР, Завој З

(ојк), разбој М, славуј М; мојМ Кр ЈС, твој Гб Оц, играј Гњ, искаруј Гп, легај Ц,

сеј М., силуј Р, немој Ос Т Ц Ш, еј-ој ДП Кр.

138. У медијалној позицији глас ј се изговара пуном артикулацијом најдо

следније у суседству неког другог сугласника. Најиделанији услови за то су ако се

нађе у окружењу: вокал задњег реда + J+ непалатални сугласник, или у обрнутом

реду ових конституената. И овде се могу срести е или и уместо вокала задњег реда,

али у врло ограниченом броју примера. Потврде ћемо тако и разгледати:

a) Испред сугласника: ајмо Ш, војска Гњ, девојчетија М, дојде КМ ПРС,

зајци ВМ Оц, мојта деца З, мојти син К, најдем М, највишете волим КОц, најбољ

живот О, најпосле В, позајмица ДП, појдем Кр, прејдем О, пријдемо Ј, сајван М, че

кајте Оц, четирис кравајка По, шмајзер Кр.

б) Иза сугласника: барјак-барјаци ЛМ, безје М, вампирје 3, грббје ДП, госjе

Гп Кр, грбзје М, дивјансhи маностир Ос, дивјо О, дрвја М О Ос СТШ, здравjе Б Гб

Гњ По Оц, изјаловиле се Сп, козјо млеко, кравјо ДП, курјаци Кр, лисје М, лозје М

Оц, објавише рат Б, оружје О (али и оружице О), прутје М, снопје Б Гб ГњМ Ос,

Србје 3, црвје Гп О, чаршавје Г, шпоретје 3.

139. Пуну артикулацију јостварује и у међувокалском положају. Његова ар

тикулација у овој позицији тесно је повезана са квалитетом вокала између којих се

смешта: слабија је ако су они палатални, а јача ако су непалатални. Још један мо

менат је битан — близина акцента, а осим тога, и то да ли је акценат у слогу непо

средно испред или непосредно иза слога сај. Акценат испредј утиче да се оно ре

дуковано изговара, јер интензитет изговора попушта после акцентованог слога,

као што он расте приближавајући се акцентованом слогу, па самим тим и условља

ва прецизнији изговор. Ово се лепо види када сеј смешта између два и, или сипред

е, где се оно, по природи ствари, најслабије изговара. Примере ћемо разгледати

према секвенцама:

О Ј И. који Гб, бројила сам Л, стојим М.

И ЈЕ: пијење М.

О ЈЕ: мојега М Оц, некоје-некојега О Сп.

И ЈА: големијат имот О, иметија М. јанија Кр ДП, пијанштине М., пијац С,

тија 3 МТ, овија Л, онија М (= тај, овај, онај).

Е ЈА: изветрејало К, да се прејавиш С, стареја Гп, смејање В, теја песме

Гњ, несем умејал Ш.

А ЈА: зајак М, милицајац О, таја-онаја Гп (пок. зам, та, она), твгаја З

(прил. тад).

178 Позната је чињеница да је дистрибуција акцента у говорима П-Т зоне слободнија него у

говорима било ког другог краја, па се он може реализовати и на финалном слогу.
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О ЈА: бојала сам се Т, Завојац 3, на појату Л, с тојашку ПР.

У ЈА: на онуја страну К, рујан М.

А ЈО: крајови Б.

И ЈО: чијо Б МОц.

Е ЈО: пројено брашно Гб.

О ЈО: с мојбтога сина О.

И ЈУ: да видим девојчетију М, у овуј партију К, на шију О.

Е ЈУ: зреју М, лудеју Ц.

А ЈУ: знају В. Кр Ј, играју М, ткају М., потсирим с мају ДП.

О ЈУ: при Воју Р, на коју страну С, поју целу ноч П.

У ЈУ: дарују М, заграџују М, целивују Л.

Редукована артикулација Ј.

140. Редукована артикулација ј се среће у овим положајима:

a) На почетку речи:ји Л (= их),једин МТ,једно Гб, јега останемо живи М (=

ваљда).

б) На крају речи: немој В Кр М.Ј, избрб М, тега, Кр.

в) Најмногобројнији случајеви редукованог изговорај су унутар речи. Ту се

издвајају посебно две позиције:ј међу вокалима у постакценатском слогу, од којих

је други обавезно палаталан, и ј испред палаталних сугласника. Утисак је да се ра

ди о две врсте редукованогjу овим позицијама: једно је оно испред палаталног во

кала, друго је оно пред палаталним сугласником. Прво је са јачом фрикацијом и

ближе је по фонетском утиску сугласникуј- обележаваћемо га надредним ј (),

друго је са слабијом фрикацијом и ближе је самогласнику и — обележаваћемо га

неслоговним и (н).

Примери за први случај.

И Ј И: капијичка М.

А Ј И: блаји овца М, крајишта М, напрајил Л.

ОЈИ: на Св. Трбiицу По, бројимо, двојица М, дате опојимо О, стојим М.

И ЈЕ: бијем Ос, добијем М, маије ДП, напије се Ц, пријетељ Ц. спије Гп, убије

на О, шамије Т, шијем П.

Е ЈЕ: напије се па лудеје, шашавеје Ц, застареје Гп, зреiе Гп, жалејемо Гп,

кбљејемо ДП, не смејо О, лелеје се М, оздравеје, че опустеје П, сејем Гњ, узреiе М,

умејемо Оц.

О ЈЕ: другојече ДП, соје Гл.

У ЈЕ: вечерује Ц, дарује Ц, сипујем Сп,тоје чујен маностир ДП, шегује сеДП.

Примери за други случај: брđића Кр М. С, девоића-девоиће М П Гњ,јанце М,у

куићу Гњ, маићија Кр, сфића М, у треићу недељу П, Св. Трбица М, уића МТ. Овде

спадају и: дечки, мачки М К.

Из ове групе треба издвојити примере: браћа, кућа, трећу. У њима ј није

етимолошко, већ развијено фонетским путем — антиципираним издвајањем еле

ментај из ћуслед асимилације непалаталног вокала са потоњим палаталним сугла
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сником179. Ова изоглоса је, како се види, карактеристика 15 типа, али се десном оба

лом Нишаве спустила доМ у Па типу. Низводно и на левој обали није бележена180.

Нулта реализација Ј

141. Нулту, или скоро нулту, реализацију јпоказује и на почетку, и у средини

и на крају речи.

a) На почетку речиј се не реализује, или се бар факултативно не реализује,

све код истог информатора, испред самогласника e и о. Примери су малобројни,

углавном су то прилози, или бројеви у функцији прилога, а посебно се истиче пре

зентска енклитика је (јесте) и заменичка неклитика ју. Примери:

еднуш Б, једанпут ијош енпут В, еден ВЛ, една (и једна) Л, една МС, едну В

ДП П, ошенпут Оц, еднога Оц, едну Оц, еднак М, еднаћи М, ошенпутОц БВ МО

По С, биште БДПЗ СпТ; питуваше ме ко е било В (како је било), текáе било ДП,

квбе, сине Оц, радело е се С, она ме е бирала Т, че у терамо О, свгу има млого М

(садје има много, речје о болести), правеу са зејтин Ос, али: јају знам М, cáју нече

једу Ос и сл.

б) На крају речиј се нереализује иза самогласника и. Сви примери су из кате

горије сингуларских облика императива. Ту се, заправо, ради о стапањуј са и ис

пред себе у аутосилабичком окружењу. Примери:

нави га М (за часовник), наши се П, оми га Т (умиј га), пи Оц, уби ме, али не

мрдам М.

в) У средини речи нулту реализацију ј срећемо у вокалским окружењима. За

овакве случајеве Недељко Богдановић каже да има утисак како између два и као да

„има неког танког ј“ које раздваја и (ј)и комплекс181. Такав утисак се стиче у ГПјош

и за комплексе(ј)е. Нереализовањеју средини речи прегледаћемо по секвенцама:

И Ј И: Јеремиин двнК, Станиин унук Оц, чии си ти Сп.

АЈИ: калаисуу котлове Ц, траи док траи Ц (траје).

ОЈИ ја морам да настоим на сви Б, мошти син Гп, двои свирачи Кр, двоица

М Оц, кои те дира П Ос, стои М, троица ЗС.

У Ј И: куи ти га знае Ос.

E JE: веемо жито Л, мора да се вее Оц, жалеeмо В, живеем ДП, нее ВККрП

ПРТЦ (= није), нумеем Ос, одвеемо Оц, отсеем брашно В, кад човек остарее П,

све че поскупее О, че им се смее народ Ос.

АЈЕ: ја нумеем да бdeм О, заекТ, заеци Т, Зdeчар 3, знаем Кр, знае ВДП, зна

еш ГпЦ, знаете ли ДП, снае Кр (снахе), ткаем С, ткаемо Т, шаек Б (=шајак).

О ЈЕ: Bóени мос Сп, коé B Т, коéто М Кр, моé Кр, моéга ГњПо Гп, поеc P (=

појас), coе 3 (= сохе), твoега С, тоете ГП.

У ЈЕ: њéг тој ентересуе По, ентересуе се П, замазуе с мед Кр, запазуе Б, из

бацуе Оц, писye Ш, премлзуем Ш, преправуе се Т, ситуеш ДП.

179 Белић ДИЈС 145—146. Он наводи примере и за ђ (дајђеш), али овакви примери, већ и због

одсуства специјалног јотовања, не припадају нашој зни, па нису ни потврђени нашом грађом.

180 Појава је бележена и у Лужници — в. Ћирић Лужница 43.

181 Богдановић Бучум 31.
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ЕЈА: ја беснеaО, веaње Ос, нее смеала В П, стареa BГп, теа куће Гњ.

О ЈА: моа унучета Кр, моат муж Гњ, моата свекрва Т.

И ЈУ: јенекциу Сп, пенšиу Ос.

Е ЈУ: нумеу га поштуу О.

А ЈУ: немау памет Ос, претакау вино Ц, шетау М.

О ЈУ: моуту бабу Ц, мораш да му усвоуеш Б (= усвајаш све шта каже).

У ЈУ: ја не дочуyeм Сп, докаруу В, калаисуy Ц, нумеу га поштуу О.

142. Овде треба издвојити секвенцу ИЈА, у којој се уместо нереализованогj

понекад реализује секундарно в. Такви су примери: навива се П, овива огњиште Ц

(овија, обилази око њега, такоје радила некада млада у својој новој кући), савива Кр.

Секундарно в уместо нереализованогjразвија сејош и у следећим примери

ма: бловку не тражим О (= опојку, наркозу пре операције), с товашку Ц (= стоја

шку, са тојагом).

Секундарно Ј

143. Секундарној се среће и у ГП. Издвајају се следећи случајеви:

a) Протетичкој. Оно се, вероватно, најпре развило узеву, па се касније задр

жало у засебним лексемама. Такви су примери: јексер. ПР, јуже МО,јужа Ос,ју

жетина Ц, јулар М, јевé О (= ево); жени се јели пред војску, ели по војску С.

б) Као супституент гласух узеву или на крају речи: аждаја, дреја, леја, стре

ја—тако на целом простору, смеј— на целом простору, ореју зони I, ора у зони Ш.

в) Као партикула у више категорија: код именичких заменица: кој Гб М, куј

ДП, некој ВК (али неки Ј), никој ВКр Ј; код показних заменица за ж. и ср. р.: овај,

тај, онај — овој, тој, онај, код прилога: затој М Ц, такој Ј, туј Гб КЛОс Т, код

узвика: бреј 3.

Сонант В

144. У највећем броју случајева глас в се изговара лабиодентално. Свега у

неколико изузетака је забележен билабијалан изговор. У облицима неколика гла

гола, односно у неколико вокалских група ових облика, глас в се пасивније артику

лише, па се ту најчешће и губи, или се место њега у новоствореном зеву изговарају

други гласови. Има, међгуим, примера и са забележеним секундарним в. Примере

ђемо тим редом и разгледати.

145. В потпуног лабиоденталног образовања среће се у следећим поло

жајима:

a) на почетку речи: вашка М, венци ЈМ, весеље Гб, ветар М, видим ВЈ Кр М.,

викљаМ (плачљивко), вода В ОсОцШ, волим ЈМ, врба ВЈ Кр, вревимо В, вужгам

се Ј, вунија М (левак) и сл.,

б) у средини речи: авгус Т, базовка Ј, бачва Ј, двор—двориште ВЈ Кр, дуван

По Ш, дувар ВЈКр,зевњd B (али земња Ј), кава В, каве Кр, кова ВКр, квачка ВЈ Кр

М, мртвак Ј, наваџије ВКр, свиње Ш, савељка Ј (совјело код Вука), свекар ВЈ Кр

T, удавица Ј Кр, човек В. Ј. Кр М;
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в) на крају речи: биров МОц, лажбв ВЈ Кр, лопов К, кожув Оц, крв ВКр М,

жив, крив, нов, багремов, црешњoв — тако свуда.

146. Чини се да на крају речи в показује најпасивнију артикулацију. Тада је

покрет приношења доње усне горњим секутићима најслабији. То се ипак успешно

остварује уколико је акценат ближе крају речи, како то потврђују примери под в)

из претходне тачке. Уколико је акценат удаљенији од краја речи, и ако се уз то ис

предв нађу самогласници о, у или а, могућност да се визговори сасвим пасивно, тј.

билабијално, утолико је већа. Такви су примери:

Малисоу, Радисоу, бчуу, скрчах (= шкрт), убау, шћембау (великог стомака, тр

бушаст). Такав изговор је још забележен и у примеру: забожарила сам 182. Овако је,

у принципу, на целом простору.

147. Код појединих облика једне, невелике, групе глагола, односно у неколи

ко вокалских група тих облика, в показује најмању отпорност, па се ту најчешће и

не изговара. Моја грађа показује да су то глаголи: грувам183, заборавим,мувам (се),

оставим, правим (направим, преправим), ставим (оставим, поставим, раста

вим), а вокалске групе: -аве, -ави-, -ува-184. Примери:

груамо грбзје М (=муљамо), огpуа се жито ВЛ (омлати се), забораи М, забо

paимо С, забораил М, немој да се муате ДП, остаила 3, остае га 3, це постаи ве

чера М., постае Оц, остае Ос, да стаите Ос, остаил Сп,растае се Ц, напраи кућу

Б, праим Б Ц Ш, праимо ГпМ Ос, праено одавна Гб, напраена Б, прае В ГњЛМ Т

Ц, препраена В, праил П. Оц, пpaени Р, препараимо се Ос, напраила Ц.

148. У појединим говорима в се губи из групе -вљ- у итеративним глаголи

ма 85. Оно се, међутим, у ГП чува у овој позицији!86. То потврђују следећи примери:

поче да заборављам М Оц, узне чашу па наздравља Оц, наздрављује на сви

поред Оц, преправљам Гб, остављамоМ,já сам се преправљала Ј, преправљамо се

Ј, стављамо зимницу К.

Ова група се не успоставља новим јотовањем: дивјаци М (= дивљач), дивјe

свиње К Оц, здравје М, кравјо млеко М и сл.

149. В се држи и у групама-ств- и -штв-187, за разлику од појединих других

говора у којима је в из ових група „доследно уклоњено“188. Примери:

182. Белић налази да је в у говорима П-Т зоне у свим позицијама билабијално, а зависно од

отвора међу уснама оно се остварује или „као у потпуног образовања, или као у (звук у непотпуног

образовања, или се, на послетку, он неће уопште ни чути)“ — ДИЈС 158. Ивић сматра да је једна од

старих одлика консонантизма српскога језика била билабијални изговор гласа в—Два главна правца

развоја консонантизма у српскохрватском језику, Огледи II 75-76.

183 Уместо непостојећег инфинитива користићемо 1. л. jд. презента.

184 О губљењу интервокалног в у групи ави упор. и Станојевић Тимок 381; Стевановић

Ђаковица 62; Павл. Срет. ж. 103; П. Ивић Галип. 109.

185 В. нпр. Реметић Призрен 398; Вукадиновић ГЦТВ 90, Реметић Шумадија 152 и наведена

литература у нап. 417.

186 Тако и у Лужници — Ћирић Лужница 54. У говорима Сврљига група се недоследно

упрошћава— Богдановић Бучум 44.

187 Такоје и уговорима Сврљига и Лужнице— Богдановић Бучум 45, ЋирићЛужница 55. Ипак

се тешка четворочлана група -пств-у појединим местима Лужнице упрошћује урбасто.

188 Реметић Шумадија 151.
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друство Т, богаство М, искуство Р, наслество Р, бСуство Ш, познанство

Оц, пријатељство Ос и сл.

150. У ограниченом броју лексема в се не изговара. Тако је овде доследно у

употреби: срби ме М (у књ. јез. сврби ме), суде редом Гб (у књ. јез, свуда); али је и

овде само дигнем ВЈ Кр М., подигнем се Сп и сл.

151. Зев нестао губљењем х или вукида се секундарним ј: бује Ј.Моц, напра

јише Б, напрајене Сп, бетаји ме саму М и сл.

Обрнуто, место изгубљеног јЈавља се ву облицима глагола штрбјим. Забе

лежени су ови примери: штрбве прасе Ј, штрбвен коњ Ос, штрбвена свиња В. Об

лици са оваквим в од глагола штровим карактеристика су зоне П. Изоглоса је до

прла до В из Па типа. У М је штрбје, у Кр штрбјим-штрбјен (карта 14).

152. Аналошко в се успоставља у деминутивним облицима глагола пијем.

Примери: пивнем почесто Гб, пивкам си М., пивкају си, пивкају П(= пијуцкам).

153. В. место ту речи пасуљ среће се само у 15 типу (в. т. 163). В у партикули

ва среће се, такође, само у 16 типу (в. карту 16). -

154. Секундарно в је забележено у следећим местима у примерима: девтелина

М. јанувар М, фебрувар М., павучина Ос, на Мирка Павуновог Ос, павук Ј, ја стваса

колко имао работу М, бобо-Верка ствасала М, кад се све стваше В.

155. За в пред слабим полугласником у иницијалном положају у речи наво

дим следеће примере: торак ГбЈ, торник ВКр,удавица ЈКр, удовица В, унукМП

ДП, Уведење Б.

Сонанти Л. Н.

156. Артикулација ових сонаната је у највећем броју примера и у свим окру

жењима као у стандардном језику. Тако је, рецимо, у примерима: волим, класје,

клувче, кола, ладовина, лисје, метла, плик, слива-сливе, слеме, чело, немам, несу,

пладне, поклоним, променим се, учиним и сл.

157. У релативно малом броју примера ови алвеоларни сонанти прелазе у

своје палаталне парњаке љ, њ, ПозЦиције у којима се врши ова промена најчешће

су положаји пред палаталним вокалима— дакле, у секвенцамале, ли, не, ни, али не

увек, и не обавезно. Ово је запазио и Белић, и појаву тумачио или утицајем анало

гије, или дејством претходног сугласника на потоње л, н, закључивши да

„умекшан сугласник није ни у једном случају постао под утицајем потоњег пала

талног вокала“189. Ова појаваје бележена и у Лужници и у Сврљигу 99, што показу

је да она „иако није тако битна, ипак није случајна“191. Реметић појаву тумачи аси

милацијско-дисимилацијским процесима у сугласничким групама (кл - кљ, жл -

жљ, гн — гњ и сл.)192.

189 Белић ДИЈС 223-224.

190 Богдановић Бучум 40, Ћирић Лужница 48.

191 Богдановић н. д. 41.

192 Реметић Шумадија 182-183.
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158. Примере ћемо разгледати овим редом: а) са променом л, ну секвенцама

ле, ли, не, ни; б) са променама ван ових секвенци, в) без промена, у секвенцама и

ВаH ЊИХ.

а) Л НЕ: с водуљеву Т, сандуци скљетеоше Гб (склепали како-тако), кљешта

М, жљеб, жљебина М Кр, шљем Ј.

Л+И: каљиштеМО,љивница В, златољила В, љијено злато В, трљица М.

Н+Е: велњене МКр, велњено По,гњете главу П, гњездбЈ, гњездало ВКр М,

јагње ЈМ Оц По Р. Т. Сп Ц, шњевал на сен С, шњевала сам М (карта 9).

Н+ И: вршњик М (али вршник Ј Гб = „сач“), Цигањи МК О, пролетњи Оц

(овде прво асимилација па десимилација: ћн — ћњ - тњ).

б) вршњак Г, жељуд В, жељудац ЈМ (али желудац Кр), лешњак Кр О (али

лешник Оц), пладњују Гб (али пладниште Гб), ташњаМ (кош у коме се чувало су

во месо).

в) алтилерац П, велнено Т, венерДП В, завалена недеља Р (последња недеља

ускршњег поста), загрлени Г, запалење мозак Б, запослен Р, запослени О, запосле

ње Г, запаљена ЗЦ,јагне Гп ДП3,јагништа Гп,јагнење овце 3, мезелимо се М,ме

зелиш се Оц, оделење Р, плевња М. К, у Плевље Т, провалено Оц Ц, слеме К, сли

ва-сливе ГЗЛМС(али шљивовица Гњ), Сливовик Оц (ојк), сливник Гњ (шљивик),

сврлишка села Гб (али је чешће Сврљиг, сврљишко).

Из ових примера издваја се изоглоса јагне, јагништа, јагнење која се среће

само у 16 типу, и то у неколико места овога типа географски ближих селима бугар

ске мањине. У свим осталим местима је јагње, јагњишта, јагње се овце.

159. Доследна палатализација сонанатал, н извршена је у зони I испред ћ, ђ

посталих од к, г пред вокалима е, и: белка-белке-бељће, црнка-црнће-црњће (вр

сте конопље). Остале примере в. у т. 194).

Консонант Ф

160. Већина испитивача штокавских говора сматра да глас ф не постоји као

стална фонема, те да је он у говору старијег и непокретнијег становништва супсти

туисан гласом в, а да се у новије време поновојавља обично у речима страног поре

кла, које у наше време улазе у употребу, и да је чешћи код оних који „су учествова

ли у ратовима или су више путовали“193. Има и мишљења да је овај глас редовно и

доследно замењен гласом в94.

Да бисмо одредили степен присутности овога гласа у ГП и његов фонолошки

статус, навешћемо све примере у којима је он присутан, и оне у којима је супститу

исан другим гласовима, уз напомену да су сви забележени у говору старијег ста

новништва, у којем има и информатора који су учествовали у ратовима, али и ста

pица које се нису мицале из места рођења.

161. Забележени примери са ф: а) на почетку речи: фабрика В, фабрично П, у

фабиркуЗОс, факултет Сп, факултети Г, фамилија Б Гп 3, фарбају се Ј, фебру

193 Богдановић Бучум 33, Богдановић Алекс. 103, АП-БМ Ресава 267, Јовић Трстеник 62,

Реметић Шумадија 156–159, Симић Левач 110–113.

194 Нпр. в. Станојевић Тимок 384.
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ар Б3, фалсефикат О, не ферма ђу II, фијакере (ном. мн.) Б, фино је било ЈР, фи

стани Ј, флаше Гп, у флашуту Б, флигорно ДП, Французи Гњ, у Француско Гњ,

фрезирамо сас фрезу Л, сас фрезе М, фрбнт 3, фртаљ П, футери З, фудбал Ц,

б) у средини речи: исфрезирамо Гб, кафа Ј, кафу ККр, кафана БКр, у кафа

ну КП, кафеџија К, кофе Ј, официри Гњ Ос, префек О, префиган мангуп К, профи

сор К, телефон Оц, тифус Б Гп ГњПР, трафо-станица Г, трафиће О, уфарба Ј,

фалсефикат О, шофер БДП К.

162. Забележени примери са в: а) на почетку речи: вабрику Ш, вангла Гб, ве

нер В Гб ДП3, вијакер Кр, вилџан Ц, виронђе ДП, вистанчићи Ј, витиљ ПР, влаша

М,у влашуту Б, влаше ЈРТ, Вранцузи Гњ, из Вранцуско ОТ, у Вранцуску Б, врезе

К, вутарке Ј, вурња По,

б) у средини речи: асвалт Ј ПО, никој не смеје да се авира Т (да се афира),

јевтика 3, кадиве Пп Т, кава М,у кавану МТ, кова М, кове Кр Ос, навта ГбСп, ови

цирЗЛТШ, за овицира Б, севте Р, на совpицу Ј, теверич К, треви се ОцСп, ћевли

ја Сп, Чивлик КС (ојк.), Барје Чивлик Р, шловјанка П,

в) на крају речи: ћев Т, чаршав Ј.

163. Посебан случај представља лик речи пасуљ (phaseolus). Он је бележен

као пасуљ у зони П и Па типу, а у 15 типу као васуљ БГ ГњДПКр ПРОС Ц. Додуше,

у Б су бележене и алтернативне форме васуљ пасуљ (в. карту 15). У димитровград

ском говору претеже форма васуљ над пасуљ“, а у западним бугарским говорима

унутар Бугарске среће се још и форма фасуљ196.

164. У само једном примеру ф је супституисано са п: презе В К.

165. Иницијална група хв- понекад се своди на в. вала Оц, понекад даје ф:

фала М, што се своди на алтернацију вЉф после губљења х в. т. 173).

166. Наведени примери сугеришу следеће закључке:

1. Глас ф као фонетска појава је у данашњим ГП присутан и егзистира као за

себна јединица!97.

2. Што се тиче фонолошке стране, може се рећи да се овај глас у већем број
- -

тр - --

случајева јавља као факултативна варијанта фонеме в, лексички ограничена на

старији слој домаћих речи, или на давно преузетим турцизмима 98.

3. У новијој лексици, која у народни говор продире преко књижевногјезика,

или из градског говора, постоји известан број речи, још увек невелик, у којима се

употребљава једино ф, што сведочи да овај глас почиње да заузима своје место и у

фонолошком систему као засебнајединица!99. Потврде: факултет, фалсификат,фе

бруар, фудбал, тифус, трафо-станица, шофер, придев префриган и прилог фино.

193 Божков Димитровград карта 30 на стр. 190.

196 Бг атлас карта 317.

197 Тако је и у Лужници— Ћирић Лужница 41. У сврљишким говорима се „код старијих људи

редовно супституише са 6“ — Богдановић Бучум 33.

198 В. Симић Левач 112 и нап. 78.

199 Упор. и Реметић Шумадија 159, Симић Левач 112.
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Сугласник Х

167. И у ГП гласxје уклоњен из фонолошког система. Белић мисли да се он у

говорима источне Србије изговара до половине ХVIII века. Он овакав закључак

изводи на основу записа из манастира Св. Ђорђа у Темској из 1742. године200. Но

вија проучавања губљење гласаху Понишављу померају ближе нашем времену?01.

У данашњим ГП овај глас је темељно уклоњен, и то у свим положајима

у речи:

а) ајдук М, амбар С202, сас артију Р, аџилвк ПР303, у аљину Ос, ēктер Б, два

ектера Б, армуника М П, иљадо ГњКМ, иљаде Оц Р, иљаду П, иљадарку Сп, пет

сто иљади Т, леб Гб ГњКЛОц По ПР РЦ Ш, леба Ј Ос, лебац Ј, лебове З П, пола

довину ДП КОс, ладовина М Оц, у ладовинку О, ја итам О, Бог одил по зем О,

бдиш Т, помогнете ме ако бчте М, биа БМ, ранили смо Гњ, ранили су ни добро Р,

ране се свиње Т, ћитhе одретије ДП (- хартије), они писују нартишку Сп(= хар
тијицу), блу-блем Ј, свирил је у румунику Ос, тела би Ос, да су тели О,јаукнем Ј,

трипут укнемо Ј, pжну на нос По;

б) бела Кр П, буа МОц (у оба примера буха), греота М, греови Гб, греове Т,

да добдиш Гп, добди ДП Ос, на маове З, наукамо га Ј(од хукнути), меови М, да из

ране децу К, залебише се П, да исšне Ц (исахне, исуши се), поапсили ђи Р, поарче

Сп, Пребд Гб (мтп.), питије Б М., пресану О, прут Ц (прхут, перут), на сарану Гп,

да месарбнеМ (= сахране), снđМ, снау БЗС, снае Гб Кр Ц, страота О, страове С

(страхови), да свне Гп (сахне), да живирđт ОсZ94,уо ЈВ МКр,усвнеМ и сл.

Овде долази и категорија 1. л. мн. аориста на -(x)мо типа: дадомо,једомо, на

садимо и сл.

в) врKМОсОц,грам, страга Ј, стралитеКМ О, страни ГњЗ; бдмаТШ.

Овде долазе и категорије: 1. л. jд. аориста типа: ја отидб, енклитикал. зам, у

мн.: стра иди!ји.

168. Уместо изгубљеног х у једном броју речи доследно се изговара гласј.

Примери: дреја-дреје Кр М.ДПГњПР,мејуpМ (= бешика од заклане свиње, мехур

је плик), бује-мује МОц, стреја КМ Оц С, кујна М (= кухиња); греј О, ореј В ДП

Кр Ц, смеј Гњ. Међутим, код именице хектар бележене су форме: ектер ијектер

Гп (в. и претходну тачку).

200 „Како се у то времејош чуваху насадихмо, значи да се оно уто време, бар у неким овдашњим

дијалектима, могло чувати уопште, а његово је ишчезавање, што је врло вероватно, и могло настати и у

томе и у другим местима тек после друге половине ХVIII века“ — Белић ДИЈС 210.

201 ПроучавајућијезикТефтера Нишавске митрополије, вођеногу Пироту између 1834. и 1872.

године, Александар Младеновић налази да у „примерима у којима се чува х у тефтеру. нису

искључиво турске речи, што показује, свакако, да овај глас у време писања овог споменика није још

био потпуно изгубљен у народном говору“ — Младенов. Тефтер 209.

202 Шкаљић Турцизми 92–93.

203 Шкаљић н. д. 296.

204 Шкаљић н. д. 528.
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169. У неким речима уместохјавља се в. дуван ЈМ Кр Т, кувар ВЈ Гп,мачава

По М (=маћеха),расова Оц(= pacoxa), кожув ЛГб К, очувВ, глувМ О, сув ОСпЦ,

ветар дува М.

170. У речима пореклом из црквеногјезика, или туђицама које у наше време

улазе у употребу, глас х се супституише њему најближим гласом к. Такви су при

мери: Исус Кристос О, криштанин М, антикрис Гњ, Праково Ш (ојк. Прахово),

преткодно П, прикот Сп (приход), пазука ВЈ Кр М, у пазуку Г (али: пазуварка

Гњ), поквалницу сам добио Ш, сакрана Ј, да сакране Сп, Тикомир Сп Гб, Чекосло

вак ДП, у шакту Р; ваздук Ј, плек П, плек-музика Ј, шарлак З.

171. Последњи супституент гласах јесте глас с. Он се среће у веома ограниче

ном броју примера, а изоглоса се простире на малом простору. Примери: несем сте

ла ДП, не сте да иде Гњ, она не стеЗ, не стело ДП, не стесте даједете ДП, који је

остелЗ, ми не стeмо 3, они не стеше О, нее остело П, не стеледа казују ПР.

172. Примери који сведоче да је x био члан гласовног система ГП су: тупан

само двиче Р (= бубањ само дахће), дрешће О (од дреха), њишам-њишнем Ц (од

њихати), да не одиса Сп Ц (од дах), opéшчичи Т (од орђxљ), стра је страшан О (=

страх је страшан).

173. И у ГП сугласничка групахв- своди се на вили даје фу облицима оддве

ју основа: хвал- и хват-205. Тако су добивени примери: а) вала ти ГбМ КОц, вали

се По Т, поваливечера Оц, фалаВКр Ј, зафале се Р; б) ватају се Гб, кад би га вати

ла О, уватим се О, да се ванеш у коло В, па ме вану за руку Гњ, троица га не мож

обвану Б (обухвате), фале им триес човека Р, не фали му ништа Р Сп, да прифа

тиш Ш.

174. Забележено је и неколико случајева употребех, међутим сви примери по

казују неоспорни књишки утицај: хармоника Ј, добро се храни Ос Р, сточну храну Б

З, Хрват М, Хрвацка ВЈ М, Христос Г, врховни судија О, брух О.

175. На основу наведених примера могу се извући ови закључци:

1) У иницијалној позицијих се супституише сај, кили с. Супституент сјавља

се само у одричним облицима помоћног глаголахтети и карактеристика је 16 типа

(карта 17).

2) У медијалној интервокалској позицији супституенти су: ј уз вокале и, е

или у в уз вокале о или у ку речима из црквеног или књижевногјезика?96. У речи

пазука није дошло до фонетске измене х - к, него је цео суфикс -ха истиснут про

дуктивнијим и фреквентнијим суфиксом -ка, и то доста рано?97.

3) У финалној позицијих је супституисано: сај иза е, са виза у- и са кутуђи

цама плек и шарлак.

205Упор. и Реметић Шумадија 159–160, Симић Левач 113.

206Тиме и наша грађа потврђује Белићево мишљење да су „речи сакдошле из цркве или школе

или књижевно-административног језика“ —ДИЈС 211.

207 В. о овоме у Видоески Куманово 77.
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Африката 8

176. И у ГП африкатацима својзвучни парњак. То је африката 8. Онаје одлика

многих српских говора208, као и бугарских и македонских209. У ГП она има достави

соку фреквенцију употребе, што потврђује моја грађа, а исто тако и дијалекатска

грађа Драгољуба Златковића?19, као и речник Новице Живковића?11.

177. Глас 8. се остварује на почетку речи и унутар речи, а на крају речи јавља

се само као резултат асимилације по звучности. У највећем броју случајева пола

зна основа за остварење овога гласа је глас з, са којим он највише и алтернира. На

алтернацију зAS у иницијалном положају великог уплива имају гласови вир, одно

сно групе зв- и зр- лако прелазе у Sв- и Sp-. У медијалној позицији ту улогу врши

глас д%12. Чини се да томе доприносе и гласови би с. Ако се ради о речима странога

порекла, ова ограничења не долазе у обзир.

Осим са зглас 8 може каткад да алтернира и са д и у, о чему ће бити посеб

но речи.

178. Примери са 8 у домаћим речима: а) иницијална позиција: saењи ден Б (овде

се ради о основи зад), saења Р, saди појату Сп, назад Ц, наŠада ДП, osao MЦ, osada B

З, позади нас Сп, sвезде М, sвездице Гб; sвери се З, да се 86ериш ДП, saере ни се П,

sверили се, уsверили се 3 (= yчудили се, задивили се), 86бна М Л, sвоне Гњ, Sвонци П

(ојк), ssонара P, sebнем М, oséбла М, oséбомоМ, oséбне ДП, oséбо БП, преšебомо О,

sидамо Р, suodње Р, suodp C, suдају МС, osuđaмо Р Сп, sôд М (= зид), sôдови М,

заsњдамо ђи Гњ, изSврцкано Ц (= из # цврцкано), презору Оц (< пред 4 зору);

б) медијална позиција: бубрesu 323, дивај руће Гњ, диваш се, дизај се Гњ,

диsaмо се ГњДП Кр М, дusaм сеДПМ ПР, дизају се З, дизало се рано Кр, надизамо

Б, издизамо Б, дизале се ПР, подиза се ПР, не достиsa II, називају себ (надимцима

се вређају), наŠрне С, наŠршам ДП, наŠрнули С, наŠртају ме ДП, не заŠртајтеМ (=

не загледавајте, не нагвирујте), потрsajу га О, растpsajу га В, стизамо По, не

стиsa вода за сви Р, стesaмо се Гњ, љуто па само устpsa и псује га Р, једен сеуspy

мене Р, не упрesу се у јерђм Сп (у питању је други однос основа: није упреза

ти-упрежем, него упреза(ти)-упрезам, значи да се ради о злs);

в) финална позиција: поганаз га нагризал Оц(миш), слепаŠ би боље уработил

К (у бржем говорном темпу).

208 B. Белић ДИЈС 200-205; Богдановић Бучум 34, Богдановић Алекс. 103–104, Станојевић

Тимок 379-380, Ћирић Лужница 46, Стевановић Црна Трава 189, Вукадиновић ГЦТВ 91-93, Михајл.

Лесковац 19–20, Павлов. Јањево 31–34; П. Ивић Галип. 131, Томић Свиница 33–34, Барј. НП-Сјен. 65;

Јовић Трстеник 64-65, АП-БМ Ресава 272, Симић Левач 119–120, Реметић Шумадија 169–170;

Реметић Призрен 406-407.

209 Као посебну фонему третирају је граматике бугарског и македонског језика — Андрејч. Бг

грам. 49; Конески Мак, грам. 111-112. За суседни дмитровградски говор каже се да фонема s „не се

различава по акустична и артикулационна характеристика от свцата фонема в книжовнии език, но се

употребива много по-често“ — Божков Димитровград 26.

210 Златк. Посл.-пор. 341—683; Златк. Фраз. стах. 175-457, Златк. Фраз, омал. 423—740.

211 Живковић Речник 178.

212 Павле Ивић сматра да то о треба да буде „следећи консонант у речи (sадњи, suдам)“ — П.

Ивић Дијалект. 114. Међутим, наши примери показују да оно може да буде и претходни консонант.

213 Собољев као једну од својих изоглоса за Пирот наводи полози — Собољев О пир. гов. 205.
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179. Примери са s у туђицама: бенsин Б, биcasu Ј, дисаsи Б, sњњђија С(узенги

ја), пензија Б Гњ П, пензијица ДП, пензионер РЗ Ц, пензионери П, прекунsило се Ц

(савило се, пресамитило се).

180. Уместо речи обsова214 у ГП је: без В. Кр М и баз-базбвка Ј.

181. У примерима sвиска-šвисће МС Сп П (= двиска) д алтернира са s.

182. Павле Ивићје у говору Галипољских Срба нашао да „на месту сваког и,

ж, ч и џможе стајати одговарајући пискави спирант, одн. његова африката— c, з, ц

и s“215. Мало касније он ће изреком рећи и ово: „Иначе, то треба истаћи, s није фо

нема и не долази никад тамо где наш књижевни језик има з“216. Новица Живковић

у свом Речнику пиротског говора наводи и речи Sипка и suткање (= дечја игра са

витљивим штаповима)217. У Лужници те речи гласе: џипкам се и џипкање218. Исто

такоје и у Оц: џипкам се, ајде да се џипкамо М. Ради се, дакле, о алтернацији S/u.

183. На основу наведених примера могу се извући следећи закључци:

a) s ce peЉативно често среће у ГП, али ипак у ограниченом броју лексичких

јединица.

б) Позиције у којима се остварује, такође су ограничене: иницијални и меди

јални положај у речи.

в) У највећем броју примера полазна основа за остварење овог гласаје глас з.

Окружења у којима злостаје S су: з-, Зв-, зр-, -з-, -д з

г) Без обзира на то што се остварује алтернација зAS у великом броју наведе

них примера, има један мањи број њих у којима се реализује само 8. То су примери

са иницијалним групама зв- и зр- (sвезда, šвери се, sвона, наŠрнем, заspтам,

изSврцкано). Ови примери, као и примери: sвиска и sипкање, омогућавају овом гла

су статус посебне фонеме, бар када је у питању говор старијег слоја становништва

Понишавља219.

Африкате Ч, Џ

184. Артикулација ових африката одговара књижевнојезичкој ортоепској

норми, без обзира на позицију у којој се реализују, или на порекло, односно њихо

во постање. Изговор њихов је свуда једнак, нпр. у следећим речима: вечер, јучер,

бчи, почнем, чело, чији си, човек, свеча, нбч, џандар, џеп, џигерица, бџа, Џурџовден,

jeи, меџа и сл.

185. Много је интересантније, међутим, њихово порекло у говорима источне

Србије. По Белићу, оне су или старог, заједничко-словенског порекла?20, или су

афикате ћ, ђ, које воде порекло од старих група “tj, “dj очврсле у ч, и на теренути

214. Какву бележе: Јовић Трстеник 64, Реметић Шумадија 170, Симић Левач 120.

215 Упор. примере: бостанsије, дућанsија, пенšер, снsир и др.

216 П. Ивић н. д. 135.

217 Живковић Речник 178.

218 Ћирић Лужницa 163.

219 Као посебна фонема sje oбрађена у радовима: Богдановић Алекс., Јовић Трстеник, Реметић

Призрен, Томић Свиница. Као алофон фонеме зовај глас је обрађен у радовима: АП-БМ Ресава;

Симић Левач, Реметић Шумадија (в. и литературу код њега у напомени 200).

220 ДИЈС 172.
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мочко-лужничког дијалекта221 „много пре времена када су се турске речи почеле у

већој мери употребљавати у споменутом дијалекту?32 (...) и пре него што је тој,

двј дало ћ, ђ, а то је, по свој прилици, време од ХП-ХVI века“223.

Према томе, тимочко-лужнички дијалекат поред старих ч, и као иновацију

развија нове ч, и отврдњавањем старих ћ, ђ(< *tj, “dj). Та иновација изостаје у свр

љишко-заплањском и призренско-јужноморавском дијалекту.

Да бисмо илустровали ову појаву, прво ћемо навести примере са ч, затим са

и, затим примере дивергентне по зонама, и на крају покушати да извучемо неке оп

штије закључке.

186. Примери са ч бележени су код: а) именица: босоча О, бучка М (суд за

бућкање млека да би се добило „масло“), бучкало М (клип којим се бућка), вреча З

М, врече М О Оц Ш, вречу 3 Ц, гаче ДПЗ КО ПР СпТ Ц, голоча О, домачин КОц

По, домачине Т, мачава ПР (=маћеха), нечви ПР (наћве), нбч В Гб ГњЛ Оц СРТ,

свеча М Кр Ц, свече Б ОДП ГпТ, са свечу ГбСТ, черка ДП М. П, черће ПСп, при

черку Гб СпТ, чуп-чупови В БО.

б) придева: божичев пос Гп (= божићни пост), ночњо време Сп.

в) глаголских облика: досечајте се Сп, испрачујемо га играјечи П,једејечи В

(=једући), осечам О, не осечаништа Ц, бчеш-нечеш БСТВМ ОцТЦ, се посеча П

(= посећује), почушни ме О, че преночимо горе ЗСп, нечеју ме момчетија ПР, чу ви

донесем К, сечам се Д ДП, чушнумо га 3, упучују ме Ш.

г) прилога: веч ГбПР Сп ЦЛОц По П. Ш, начвс ЛЦ, нбчомДП Кр, нбчу Гп,

кнöчи Т Ц, синбч В КОс, суноч ДП ППо Ц (= сву ноћ).

д) суфикса: деверичич М, јаганчичи Л Т, кравајчичи По Т, младичи М, opé

шчичи Т, пиличи Л, пиличичи Т, рукавчичи Ц, судовчичи О, тичичи Сп.

187. Примери са и бележени су код: а) именица: вена-вене МОцТ,гранање РС

(=ном. мн. грађани), гранањfе Б, калуџерица В, краџа Т, краџе су билé ГбЛТ,маџи

ја-маџије ТЦ, меџа ГњЛМ Кр, до меџу Гњ, најеца Сп (најеђа, од наједем се), ббреца

С(обређа, одобређам), преџа С, Св. Џорџа В, цеџ Ц, Џурџовдњн В ГбДПО Оц Ц.

б) придева: браћа роџени Б, pouéни брат ДП, риџб По.

в) глаголских облика: виџ га 3, виџевали смо ДП, виџевала сам П, ја га гаџа В.,

гаџамо ји Ос, глеџ каква сам О, досаца ми Б О, најдосаца ми О, заповецује Б, поп

зараџује добре паре К, jeи ОцОТ, наваџујем градину О, навацујемо градину БДП,

несем се погаџал Гњ, погачу се Оц, погаџали се БК, прекаџујемо га Ш, paua се Гњ

ДП, раџају се Ги, са раџају и без мужје Ц, реклаџују ни бгањ Ос, среџавајте си Б,

сњг се угаша Т.

г) предлога: меџу редови М,меџу собом Гб,меџи њизмија ДП, измеџу њи Б.

188. У зони II изостају супституције ћVч, ђ/џ (карта 18). Потврде зато су: бад

њачићи Ј., вистанчићи Ј, домаћин-домаћине Ос, класићи Ј, кравајчићи Ј, крстићи

Ј, пилићи Ј, биће Ј Ос, бићеш JОс, бћем Ј, нећу Ј Ос, свећа Ј Ос, ће идемо Ј, ће иде, ће се

манда Ос, имам три ћерке Ј, ћерко Ј, при ћерку Ос, ЂурђовдвнJОс,међа Ј Ос.

221 Белић Н. Д. 173.

222 Белић н. д. 174.

223 Белић н. д. 190.
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189. Поједини примери без супституције бележени су и у зони П. То су: дома

ћин КПР Сп, домаћина Гњ, Божић Гњ, госпође Б, младићи Р, ноћу Л, колко пла

ћаш К, скупоћа Сп, ћупови Б, ћупетића Б.

190. Из наведених примера може се видети да је иновација ћ, ђ – ч, и дослед

но развијена у зони I (тимочки поддијалекат), а недоследно у зони II (заплањски

поддијалекат). У Островици, која је на граници са зоном I, могу се срести поједи

начни примери од обе врсте. Такође, поједини усамљени примери без супституци

је из зоне I (наведени у претходној тачки) могу се сматрати скорашњим импортом

из књижевног језика.

191. Има, међутим, један број примера карактеристичних само за тип 16. То

су облици следећих глагола: вaчам (се), врчам (се), обрчам (се), поврчам (се), пла

чам, прачам, сречем (карта 19). Примери из говора су: вача ме сен Б, несу севачале

Г, вача се Гњ, вачамо се за руће ДП, вачал рибу Кр, вачал се бгањ О, вачало ватру

Ц, врчамо се Гп, врчају се З, врчаше се Кр, нече да се врча О, обрчамо се ДП, обрчу

га Кр, да се не поврча тој З, да ми плача О, плачамо Р, плачаше ни Гњ, плачали смо

ПР, плачају ни Г, прачаше ни Гњ, сречем га П.

Оваквих облика нема ни у Лужници, ни у Сврљигу. И уједном и у другом го

вору срећу се исти ликови, иако се један налази јужно, други северно од пиротско

га краја. Тако у Лужници они гласе: вртам (се), обртам, повртам се, плачујем,

прачујем, сретнем или сритам (у итеративу)224, у сврљишким говорима: врта се,

обртај, привата се и сл.225

Африкате Ћ, Ђ

192, Артикулација африката ћ, ђ је као у књижевном језику. Тако је, на при

мер, у речима: браћа, кућа, срећа, цвеће, обећам, госпођа, ђубре, ђувеч, Ђура, рђа

(као пејоративна именица, али рџа као производ корозије) и сл.

193. Осим африката ћ, ђ познатих и осталим штокавским говорима, ти

мочко-лужнички дијалекат као иновацију развија ћ, ђ палатализовањем задњонеп

чаних сугласника к, г испред палаталних вокала е, и, односно иза палаталних су

гласникај, љ, њ,226. Белић као могућност помиње и палатализовање гизај, љ, њ, али

не наводи примере за то. Примера за палатализацију ове врсте није пронађено ни у

говору Лужнице, ни у говорима Сврљига, нити у говорима нешто удаљенијег сред

њег Тимока и Црне Траве?27.

194. Палатализација је бележена у следећим случајевима:

а) К + Е: аралiће Кр (врста шљиве), бањfе Б, ббљће ДП, бомбоњће Г Оц, Бо

жидарће М (вокатив), буљће Гб ЛДП, вешће СпТ Ц, владиће ДП, вочђе ГДП

„вочка“ је овде „сува шљива“), Верће М (вокатив), винсhе чаше Оц, грањfе По,

грацањбе Б ГДП Кр, гручће П, друшће ДП, дувће К, Живће Гп (вокатив), жлтће

224 Ћирић Лужница 47.

225 Богдановић Бучум 42. У Алексиначком Поморављу т - ћу оваквим случајевима, нпр.

ваћам, огpћам, осићам и сл. — Богдановић Алекс. 116.

226 Белић ДИЈС 191.

227 Богдановић Бучум 39 у напомени 21, Ћирић Лужница 50; Станојевић Тимок 375,

Вукадиновић ГЦТВ 99.
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ГњМ О Оц, коcђе К, кошчињће Кр, крушће Оц, лансhе године Т, матиће М, Маће

донија Ш, мачће К, мечће Гб Гњ, муће Б ГДП, нитhе М, нићега ЛМ (овде ће пре

бити: ники - нићи панић- схваћено као основа), опрешће П (прегаче), бетровчањ

ће Гб, пазуће Т, паприће В, перашће ГбЦ (ускршња јаја), печурће В, Пироћањће З,

пољће Гб (пољка и камењарка су врстејаребица), руће БГњДПМ О ОцП По ПРС

ТЦ Ш, свирће Гб ДП, семће Б, Сићевће Гб, Слободањfће О (вокатив), струће Ц

(гране), свраће По, трепће М (трепавице), капе им тољће З, трмће Гб Гп, ћили

марће Гњ, ћитhе ДП ПР, ћошће Гб, Цигањfе СТ, чашће Гб; черће Б, чорашће Гб,

чипће Гп, шипће Гб, шћембетија ДП (тур. iskembe)228.

б) К + И: белђи ДПЗ ПРТ (у тур. belki)229, бичђија ДП (у тур. bicki)230, бугар

cћи ДП Гп Р Л, Прћиње Л, девојачћи дом М, заћипује Б, Изворсhи дблЗ(мкт.), коле

начћи О, ланишћи ђаци Ос, мушћи М, наћитим Ц, нићи С, отhинем Гб О, паланчћи

срез О, пасторћиња К, пешћи ГњМ С Ц, пешћир Гб Ос Ц, пешћири МС, пешћирéБ

Гп Кр ДП, пешћирче В, пиротсhи крај Гњ, прећинула сам се МО, понећи Ц, расћи

нумо Б, рећија БЗ КЛМ П По Т,рећиџије Р, сећира ЗО По Ц, сећира ме О, сећира

ција Ц, сваћи КП По Ц, светсhи рат Гњ, сhита се ДП, српсhи комитеЗ,у Траћију Р,

једно ћило Кр, ћинемо Кр Л (кидамо), ћити грне Ц, ћиселина Ц, ћисималко Т, дваес

ћилометара Т, ћипечСп, ћитка ГбДПМ По Т, ћитћеМ. ПР, ћиша ГДПККр П По

ТЦ Ш и сл. -

в) Г-Н. Е.: вирбњђеДП, врђе Ц (= кврге, бубуљице), длiђе гаче Ц, друђе ћитihe M,

дyђеМ (код бурета), Ђерманац Ш, нође БГГњДПМПРОЛ По С.ТЦ, ббје ГбДП

Кр, СветЈРањђел По, тојађе Ц, ћумуђе По, црђе СТ, чрђе М, џиђерица С.

г) Г +И: бађи-бођи ОР Сп Ц (= бајаги)231, бођине П, бођињће Кр, бурђија Гб;

наДрађицу ГбПР, друђи ЗСТГГбКО Ос П, ђи БГГњ ГпДП Кр П ПрP (= их), ђи

банице Ос, че изђинете Р, изђинусте Гб, изђинуше Б, зађину ГпСп, зађинулЗ(=по

гинуо), пођинемо С Ц, пођинуло Л, séњђија С (упор. тур. uzengi)232.

д) Ј+ К. вејђа Ц, девојћа В ДПЛ ПоПРСЦ, девојће Гп, котлајћа М, мајћа Б

ДП Кр О П Пр Р, песнопојна По, сојha M, старојha Б, ујћа ДП М, ујћеви М.

ђ) Љ. + К: влачуљћа П, висуљћа П, качамиљћа В, кошуљћа Б В, љуљћа Кр М

Ос, муљћаоше се горе Гб (од муљкам се, мувам се), рукољћа В Гб Оц, скробиљћа 3,

совељћа П, ступаљћа-ступаљће М. Сп.

e) Нb + К: коврждањћа-коврждањfе Т (обредно пециво које се даје коледа

pима), пуцањћа-пуцањће Г. (кокице), pњћа М (ноздрва), свињћа Ц (дечја игра сви

њице), седењђа Б Гњ Ц, седењђујемо Ц.

195. Палатализација није бележена: a) У зони П. вашке Ј, граничке Ј, девојке Ј

Ос, код девојку Ос, кованичке Ј, кике Ј, комшике Ј(ном. мн.), кожушке Ј, Кочинке Ј,

228 Шкаљић Турцизми 591.

229 Шкаљић н. д. 134.

230 Шкаљић н. д. 141.

231 Вилотије Вукадиновић претпоставља да би турцизам бајђи могао да буде потврда да гизај

прелази у ђ, исто као штог испред и прелази у ђ. Међутим, овде се ради управо о овом другом случају,

јер је и у турском бајаги (в. Шкаљић Турцизми 113). Развој је следећи: бајаги - бааги - баги - бађи.

Бађи наводи и Вукадиновић. Из овога бађиј је могло да буде издвојено, па да седобије лик бајђи, исто

као што сеј издвојило из ћу, такође Вукадиновићевом примеру, брajћа — в. Вукадиновић ГЦТВ 99.

232 Шкаљић Турцизми 635.
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котлајка Ос, кратки Ос, кошуљка Ј, мајка Ј, мекике Ј, мотке Ј, накитимо се Ј, на

шински Ј Ос, неки Ос, паприке Ј, перашке Ј Ос, пешкирче Ј, рекија Ос,рескице Ј,po

гошке Ј, рукавичке Ј, руке Ј Ос, сандалке Ј, седенка Ос, седенке Ј Ос, Сејка-Сејке Ј,

секирам се Ј, секирченце Ј, сељачки Ј, сливке Ј, смбкиње Ј, старински Ос, столичке

Ј, травке Ј, троношке Ј Ос, чератке Ј, чипке Ј, шумке Ј; вериге Ј, бајаги Ј, она ги

размазала Ос, други дЊн Ос, књиге Ос, ноге Ј. Ос.

б) У зони П. брцки дивизибн П, верски празник Г, по девојку Гб, кецеља Б,

кечкети Гб, кике БВ ПР, сто кила К, киричане Р (задржан изворни турски лик —

упор. тур. kireg)233, киша Л, блмладински дом Р, ракију ВЛ, светски рат Г, баја

ги-бојаги О ПР, богине-богинице Г.

196. На основу наведених примера могу се извући ови закључци:

1. Појава палатализовања к, г испреде, и ик иза ј, љ, њ доследно је спроведе

на у зони I— коју покрива тимочки поддијалекат, а недоследно у зони II — коју по

крива сврљишко-заплањски поддијалекат (в. карту 20). Тако је и у Лужници: зона

покривена лужничким поддијалектом потврђује палатализацију, зона покривена

заплањским поддијалектом (Лужничко Заплање), не потврђује је?34. Тако је и у

Сврљигу: Бучум зна за њу, Бели Поток не зна?35. Процесом палатализације захва

ћене су и речи страног порекла — углавном се ради о турцизмима и покојем грци

Зму и Германизму.

2. Ретки случајеви палатализације срећу се и у зони Ш, и то у Ос, али и ту се исти

информатор користи обема формама (нпр. руке/руће, ноге/нбђе, други друђи и сл.).

3. Примери без палатализације у зони I су: или туђице (богине, кечкети, ке

цеља, кике, киричане), или високофреквентне домаће речи (девојка, киша, ракија),

или су их изговарали мушки информатори, чији је говор више натруњен појавама

са стране, због мобилнијег животног пута (брцки дивизион, верски празник, блила

дински дом). Овде спадају и кикбв, некико из ДП (в. т. 79в).

4. Наведени примери показују и једну карактеристичну појаву. Африката ћ,

која садржи у себи елеменат ј, може тај елеменат у појединим случајевима да из

двоји из себе као посебан глас где га не бисмо очекивали. Такви су следећи приме

ри: брајћа МТЦ, домајћовинце ДП, у шајће По (=у шаке). С друге стране, ћ може

и да апсорбује тај глас у себе у позицијама где бисмо га очекивали. Такви су при

мери: девоћа-девоће Гб, маћа БПо, ућа Оц. Први случај је бележио и Белић?36, а на

други није обратио пажњу.

Судбина неких старијих сугласничких група

197. Старе групе дл, тл су се упростиле у л, што, у ствари, „значи у фонет

ско-физиолошком погледу, једначење тих сугласника — т, д и л— и по начину

образовања“237, будући да им је место образовања исто. Међутим, у врло ограни

ченом броју лексичкихјединица оне су се одржале у ГП, а тако исто и у Лужници и

233 Шкаљић Турцизми 418.

234 Ћирић Лужница 48-49.

235 Богдановић Бучум 39-40.

236. Белић ДИЈС 199.

237 Бошковић Упор. грам. 104.
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Сврљигу?38. Ради се о радним придевима свега три глагола: пасти, сести и сре

сти, мада су поједини од њих послужили као основе за грађење других, композит

них глагола. Ево забележених примера:

падла сам Б, падла ПР, падло Гњ, падлоу водуту 3, отпадло Б, пропадла 3,

вешће га нападле О, када је пропадло Р, седла сам Б, ми смо седлеЗ, седли М, седли

смо Гп, деца седла П, сретла ДП, сретла га П, пресретли С.

Појаву група тл, длу оваквим примерима Белићје објаснио аналогијом пре

ма радним придевима у којима није било т, д: према довезем-довезњл—довезла

образовано је седнем-céдњл-седла, сретнем-сретњл-сретла239.

Наравно, група тлје очувана и уметла, као и у стандардномјезику нашем.

198. Стара група стр сачувана је у следећим лексемама:

острилоМТ (брус), узне острило па си бетри косу М, бетрим ВДП ЈКр М.

Оц Ц, бетро куче Гб, бетра пцета Л.

199. Група свр се одржала у сврака на целом простору ГП.

200. Група слу речи слива-сливе егзистира на целом простору, али се у изве

деницама неједнако понаша: сливник Гњ (шљивик): шљиварМ (шљивик), шљиво

вица Гњ.

201. На целом простору говори се: гуштер, крштење, огњиште, биштина,

штап, затим у облицима глагола: вриштим, пиштим, пуштам?49, даждевњак/де

ждевњак/диждевник, мождина, звиждим. Уместо звиждим чује се и свиркам Оц

и швиркам М.

202. Стара група чр- и овде је прешла у цр- у примерима типа црв{ик), црвен,

црево, црн, црешња, Црешњанци (ојк). Административни назив села је, међутим,

Трешњанци, па он све више преовлађује и у свакодневном говору, поготову код

млађих људи.

203. Судбина групе чвр- изгледа овако: цврс В Кр, цврста О, цврсто Т,

чврс Ј М.

Сугласници у сугласничким групама

204. У ГП се не срећу све групе које потенцијално и стварно постоје у стан

дардном језику. Тако на пример судбина појединих група није могла бити потвр

ђена јер неке лексеме ови говори не познају (нпр. глагол гвирим, именице: жбан,

жбица, жбун, прегршт, пришт и сл.). Стога ће се у овом одељку обрадити оне

групе које у говору постоје, а до примера за њихову егземплификацију долазило

се, најчешће, помоћу упитника у четири главна пункта за сакупљање грађе, што ће

се у тексту лако уочити.

238 Упор. Богдановић Бучум 35; Станојевић Тимок 386, Ћирић Лужница 53, Стевановић Црна

Трава 190, Вукадиновић ГЦTB 104.

239 Белић ДИЈС 214.

240 Радоје Симић наводи примере са шт и од глагола наместити (се): намешти, намешти се,

намештимо— в. Симић Левач 186, и у фусноти наведену литературу. Таквих примера у ГП нема, већ

саМО ОНИХ са Стi.
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Сугласничке групе у иницијалној позицији

205. Иницијалне групе које се држе јесу:

гд-: где — на целом простору.

жг-: жгољав М. Т.

шп-: шпорет В ДП МОц Т, шпијун Ш, шпартамо Оц.

шт-: штавена кожа Гп, штављак Оц (нека врста корова).

шк-: школа — на целом простору, шкембе Ј/шћембéКМ Оц, шкоди миБПо.

жм-: осмим ВЈ Кр М, жмичћи работи Л.

мл-: млад—млади, младожења— на целом простору, какви младићи се обе

сиШе Р.

гл-: глиста ВЈ Кр, глисте Т, гледвцигледац ВЈ Кр М (зеница ока).

дл-: длака ВЈ. Кр М, длакаво Оц, длг Кр, длiђе гáче Ц.

гн-: гној ВЈ Кр, гнбиште М.

зм-: змија В ДП Ј Кр М, чекају ме ко змискога цара О.

зн- знам-Знаш знајеш-знају, знање — на целом простору.

cн-: снег — на целом простору, овој свг снима моји речи Ос.

ср-: срамота ВЈ Кр М, срамују се Сп, срећа ВЈ. Кр М., сркме Т.

ст-: стабло ВЈ Кр (али дебљак у М), стакло ВЈ КрМ (поред срча као пара

лелни лик).

вл-: влакнбВЈ Кр М, наши узеше влас Т, власна вуна Оц, нашла некаквог

Влауцу ДП.

вр-: врба-врбовина — на целом простору, време — на целом простору, вр

етено Ц Т.

2св-: жвачем К Оц, жвачу По, жвачу некакве жвакаће гуме Г.

чл-: члан-чланови (у кући) ВЈ Кр М., дваес и два члана М, (за прегиб између

голенице и стопала— чланак у М се вели кочинка: боли ме ногау кочинку), нарав

но, и у овом говору ова група се упростила у члoвек - човек?41.

цр-/чр-: црн ВЈ Кр М, црга КДП О ГЗ Т, чрга ВМС(али черга Ј, где је задр

жан турски лик, упор. gerge)242.

206. Иницијалне групе састављене од плозива и којег другог опструента

упрошћавају се отпадањем плозива:

пт- тиче ЈМ, тичичи М Сп, тичићи Ј(поред напоредног пиле, пилишта).

пч-: чела ВМ Кр, челе ГпМ; али и пчела ЈКр (при чему је у Кристи информа

тор користио обе форме)243.

241 По Белићевом тумачењу у питању је дисимилативно упрошћавање у овој речи, јер „по

акустичком утиску лив имају у себи нешто од тембра звука у, и то је, изгледа, било довољно, па да се

дисимилација изврши“— Белић Фонетика 144.

242 Шкаљић Турцизми 172.

243 Из места у којима су забележени ови примери види се да је појава општа, а пример пчела ЈКр

можда нетипичан,јер је добијен по упитнику. Уосталом, упрошћавање групе пч-у речи пчела познају и

многи други говори — упор. Реметић Шумадија 179, и литературу о овом проблему у напом. 485.
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кћ-: ћерка Ј Ос, черка БВ М Кр Т Гп Гњ.

тк-: доследно код именичке заменице: ко-кој-који, никој, осим тога још у:

каница-канице В Оц Т. Ц. ПР; али: ткајемо Гп М, ткале смо В С Гб244.

дг-: дуња ВЈ Кр М., дуње КОц, друго је дуња, а друго дуњац К, дуње и дуњци

по т245.

бз-: без ВКр М, баз-базбвка Ј Ос. Према томе, група се не упрошћује, већ се

овде чува старина, а овако је и у суседним говорима?46.

207. Супституције на бази африкатизације у иницијалним групама остварене

су у следећим случајевима:

пc- - пи-: пцета ПЦ, пцује ВКр, али: псето ВКр Ј ПМ, псује ЈМ. Истанедо

следност среће се и у Лужници?47, док је група у сврљишким говорима доследно

африкатизована248.

пш- - пч-: пченица ВЈ Кр Т, пчешћи Ц, али: пшеница МРЛ, пишешћи М. Не

доследна африкатизација ове групе остварује се и у Лужници, и у Сврљигу. У Лу

жници она се недоследно африкатизује у лужничком типу, док у заплањском

африкатизација изостаје, у Сврљигу се африкатизује само у сврљишко-заплањ

ском типу, али не и у тимочком?49. У ГП у заплањском типу група се африкатизује

ако је реч о обредној славској пшеници, а ако не онда је пшеница Ј Ос (поред че

шћег термина на целом простору жито).

208. Супституције на бази асимилације, али асимилација посебне врсте где

се једначи непалатални сугласник према палаталном вокалу, остварене су у ини

цијалним групама у следећим случајевима:

гн- - гњ-: гњездбЈ, гњездало В Кр М, гњете главу у јендаци П, гњиле кру

шће М.

кл- - кљ-: кљешти В Кр М, Кљеште Ј, зубарска кљешта Оц К.

жл- - жљ- жљебВЈКрМ, жљезда ВЈ Кр М, жљебине Оц (непца), жље

би се К (кези се, церека се).

шл- - шљ-: шљем-шљемови Ј.

209. Супституције на бази дисимилација у иницијалним групама остварене

су у следећим случајевима:

мн- - мл-: млого БВ Гб ГњЗЈМ Кр О Ос ПоПР РС СпТЦ Ш, да семложе

бвце Ц, само се млбансе Гњ, млогство З; али: много П Р. Судећи по броју места у

којима је забележена ова дисимилација, може се рећи да је она општа појава. Два

244 У Лужниције: ткајем-ткање, али каница — Ћирић Лужница 51; у сврљишким говорима:

ткала сам, ткано, ткање, ткаља, али исто и тканице — Богдановић Бучум 35, у ГП изгледа да је

однос као у Лужници: ткајем : каница. О односу ткати : каница у другим штокавским говорима в.

Реметић Шумадија 180 у напом. 488.

245. Према томе изостаје упрошћавање отпадањем првог члана, какво је познато другим

говорима — в. Реметић Шумадија 180. У ГП постоји реч гуња, али она означава дебели и топли

покривач.

246 В. Богдановић Бучум 10, Богдановић Алекс. 125; Ћирић Лужница 22; Вукадиновић ГЦТВ58.

247 Ћирић Лужница 52. Тако и у говорима Црне Траве и Власине, в. Вукадиновић ГЦТВ 102.

249 В. БогдановићБучум36;ЂирићЛужница 52. Исту недоследност в. и у Вукадиновић ГЦTB 102.

248 Богдановић Бучум 36.
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забележена примера без ње су нетипична, јер су их употребили информатори који

су прилогмного користили и са дисимилацијом. Тако је и у Лужници, и у Сврљигу,

и у многим другим говорима?50.

дл- - гл-: глето В ДП Ј Кр МТ Ц, глетенце КОц.

дм- - гм-: Гмитар КМ, Гмитровдњн К Оц Гњ П.

дв- - sв-: sвиска Ј. К М, sвисће Оц С Сп.

зв- - sв-: sвезде М, sвере ни се П, sвона М Ос.

Сугласничке групе у медијалној позицији

210. Медијалне сугласничке групе које се држе јесу:

-жд-: поЉуберажду По, чуждо О. Ова група је, како се и из броја примера

види, веома ретка. Њу Павле Ивић објашњава као стари архаизам још из времена

насељавања Словена на овим просторима?31. Ликове чуж, чужда, чуждо, чужди

на, чужденци забележио је и Новица Живковић?52.

-шт-: гробишта ЛП, буpишта Т, девојчиште П,јагњишта Кр П,јаришта

П Сп, могаришта Кр П, навошта Гп (обојци), прашишта ДП (прашина), раскр

стиштеЦ (раскрсница), пуштим О, пуштише ниПРШ, немој да пропуштиш С.

-см-: песма-песме ВЈ Кр М ОцТ С, али: ја сам била песнопојна Гп.

-гн-јагне Гп Дп 3, јагништа Гп 3, јагнење бвце 3. Сем у ова три места свуда

на осталом простору је бележено јагње-јагњишта, бвце се јагње.

-нц-: јаганци Гб Л Р Сп, поганци М (мишеви).

-вњ-: плевња М. ПР ЈТ.

-сц-: прасци Т.

-мњ-: зимњи С, зимњо време Сп.

-дн-: једна-једно ВЈ Кр М., падне Б, пладниште Гб М. Али се групајавља и са

метатезом у: пландиште Ј, пландују бвце Ј; али је ипак према пладниште— плад

њују бвце Гб.

-кн-: текне В З; али текме ГбЈ (поред начве М и начви Кр).

-гд-: негде-нигде — тако на целом простору.

-кт-: дрктико прут К, дрктим М, дрктавица Ос (у корену дрњгљт), нокти В

Ј Кр М Б.

-чк-: кучка М, мачка ВЈ Кр М, мечка П,мречка завладала Т,у Немачко О.

-сл— (пред и): ја се замисли В, и ја мислим Ос, помисли се М Ц.

-сн-: мрсно Ц, посна јела Р ДП, радосна Г, страсна свиња ВЈ.

-зн- грбзно времиште Т, коза је скозна ВЈ Кр М.

-ћн-: срећна ВЈ Кр М, кућни праг Оц, ноћни Ј(али нбчњи ВКр М). Придеви

типа божићни нису познати, уместо њих записани су ликови: божићев поси бо

жичев пос ВЈКр М. На целом просторује срећа-срећан, семједног изузетка: сре

тан ДП.

250 В. Богдановић Бучум 53, Богдановић Алекс. 123, Ћирић Лужница 53; Вукадиновић ГЦТВ

116, Реметић Призрен 425; Јовић Трстеник 69; Симић Левач 198, АП-БМ Ресава 283 и др.
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-ћк-: воћка Ј (стабло), али вочка В. Кр М (сува шљива).

-мн-: седомнајес-осомнајес В Ј Кр М, седoмнаесте се ожени Сп.

-нд-: бандера Б ГВ Сп, кандила Р.

-вљ-, владика благостивља П, теј травке стављамо Ј, ја сам се преправљала Ј

(прерушивала), пут ни само раздавља Гњ, оправљам приколицу Сп, нумеје да

уставља Ш, растављали су се и напред П (разводили се), да се поставља вечера

М., кад се сhине ми настављамо Б, поче се оправља О, набављају у Суково ДП, já

би ббље управљала с државу О, поче да заборављам Гб, стављамо се на славе С

(састајемо се), остављали су ми понешто Гб. У трпном придеву група се не успо

ставља, ту сељ не образује у процесујотовања, а аналогијом су враћени ликовити

па: заборавен, оставен, поставен и сл. (в. т. 486)233.

-дм-: бдма ВЈ Кр М О Сп Ц Ш.

-мд-: седoмдесе-осомдесе — на целом простору.

-мк-: дремка Гб, три момка Ос, у момкову кућу М, семка Г. Б. 3.

-мч-: момче Ос,момченце Гп ПР, момчетија КЛ ОПо,момчуpљаци Кр,мом

четишта ПР.

-пшт-: баштина — на целом простору.

-ств-: кумство Г Гб М Ос ОЦ ПР Р, беуство Гб Ш.

-пств-: ропство ПРС Гњ.

211. Супституције условљене асимилацијама по звучности у медијалним се

квенцама забележене су у следећим случајевима:

-жт- --шт-: беште од мене ГбСп, дрште се КДП О, дрште ме К, дрште

га М ЈЕ254.

-ит- - -чт-: глечте Оц, вичте БЗ, јечте Гб МТ Ц.

-зк- - -ск-: ниска кућица М.

-кд- - -гд-: дoгде дојдосте Гњ (= докле).

-зч- - -шч-: мирашчија Ц, узел је мирашчику С.

-гш- - -кш-: друкше Б ГњК М.

-жк- - -шк-: жешка вода М, жешко време О Сп Т, тешка судбина К.

251 В. П. Ивић Срп. народ 28.

252 Живковић Речник 170.

253 Редукција групе -вљ- у итеративним глаголима на -вљати и трпним придевима ових

глагола констатована је у многим штокавским говорима, и од самог почетка наше научне

дијалектологије. Бележили су је: Белић ДИЈС 161, Станојевић Тимок 386, АП-БМ Ресава 277; Јовић

Трстеник 73, Симић Левач 209-210, Стевановић Црна Трава 192; Богдановић Алекс. 131; Реметић

Шумадија 152-153 и други. Што се тиче суседних говора ствар изгледа овако: у Сврљигу вљ - љ, али

„оваква упрошћавања не иду доследноте имамо: добављамо (...), свадба се углавља (...), никако се не

јавља“ — Богдановић Бучум 44, у Лужници упрошћавање групе није констатовано, али ни посебно

истраживано: „Група -вљ се сачувала у остављамо, оправљамо, али: оставен, оправен — Ћирић

Лужница 54. Судећи по овим констатацијама ГП су најдоследнији у чувању ове групе.

254 Појава губљења вокала и у 2. л. jд. и мн. императива после које долази до асимилације по

звучности у групи -ост- позната је многим говорима, в. нпр. Богдановић Бучум 36, Богдановић

Алекс. 118; Барј. НП-Сјен. 101, Реметић Шумадија 325; Симић Левач 178 и други.
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212. Супституције условљене асимилацијама по месту и начину творбе у ме

дијалним секвенцама забележене су у следећим случајевима:

-мп- - -нп-: пантимДП КрМП Ш,упантили ППо, запантила сам Гњ ОцЛ;

али: памтим Б, памтела сам З. Судећи по броју примера са н м. м и местима у ко

јима су забележени, може се рећи да је појава општа, а примери без супституције

спорадични?55.

-нп- - -мп-: једампут ВЈ Кр М Оц.

-нб---мб-: бомбона-бомбоне ГЗОСпЦ, бомбонџија О, али: бонбоне КрZ36.

-зм-> -зн- узнем-узнемо, узни-узнетеГњЛСБПРТЦДПЈ Кр ОШ—што

значи на целом простору. |-

-тм-> -тн-: бтнем-бтнемо, отни-отнете Гб ВЛЈМ ККрДПЗ Гњ РПЦ

Ш—што значи на целом простору. За случајеве из последња два става Радоје Си

мић каже: „У сложених глагола од старе основе А-ти иза те или з- из префикса

(...) поред ређег -м- далеко чешћи и обичнији у говору је глас -н-“257. ГП познају

само глас -н- у оваквим случајевима.

-вн- - -мн-: гумно Ј, Рамин дол Ос, рамна ливада Л, рамно Ј, стомна ПР,

стомненце ПР; али гувно Гб ВЛМ КОц По Т,равно П, равниште К, у равницу Б,

одавна Б, одавнашањ Гб, тввно Гњ Оц, стввни се Ц, севне По, стовна К, стовне

Гњ. Како се из наведених примера види, асимилација доследно изостаје у зони I, a

доследно се спроводи у примерима гумно и рамно у зони П (карта 21).

-мљ- - -мњ-: земња Ј Ос, од земњу Кр, земњани Р, земњано Р.

Процес олакшавања изговора ишао је и даље до -вњ-: зевња Б ВМ КОц,

стране зевње О, по зевњуДП По Сп, зевњане Гњ Оц, зевњано По О П, зевник ДПЗ

(= подрум), упитбвњена Т. Међутим, асимилација се не спроводи доследно, јер су

бележени и овакви ликови: земља 3, земљане Т, земљано Кр, од земљу Кр, и јед

ном: од земју Гп, али је исти информатор употребио и ове ликове: зевња, зевњу,

зевњане панице (чиније) — (карта 22).

-сч- - -шч- ја ишчува три деца С, пешчице О (деминутив од песка — руковет

пожњевена жита).

-шн- - -сн-: ти си умесна О.

-шл- - -шљ-: тишљеp Гњ, тишљерај ГњЗ Т.

-шн- - -шњ-: вршњак Г Кр, вршњик М (= сач), лешњак ВЈ Кр М, ташња М

(кош за чување сувог меса). Појава није доследна, јер има и оваквих примера: вр

шник Гб, лешник Оц.

-њс- - -нс-: детинство В, конска кола Б, свинска кожа Б, свинсhи опњнци Р

(опанци од свињске коже).

-лњ- - -лењ-: дољња мала В, дбљњи крај ВЈКр М, дољњучељушку Сп, али: ја

нечу да сам подолња ДП (тј. да будем сиромашнија).

255 За овакве случајеве Радоје Симић вели: „Глас -н- место-м- изговара се испред конс. -т у

основи глагола памтити и од њега изведених речи“ — Левач 180.

256 „Испред лабијалних оклузива п и б изговара се, обрнуто, сонант м наместо н“ — Симић

Левач 180.

257 Симић Левач 179.



88 Љубисав Ћирић

-нђ- - -мћ- прамђија-прамђије Гњ (прангија - пранђија - прамћија).

-нђ- - -њђ- dњђел Ц, Свети Рањђел В С, дуњђер—дуњђере ДП.

-чк- - -шк-: кашкаваљ Кр Оц Р, кашкаваљница Оц М, кашкавалница Л.

-гл-> -гљ-: тегљи ВМ, тегљим К Сп, тегље П С Гњ (али једино: притегли

га, стегли га, значи, када није у питању глагол тегљим који значи оно што је у

књижевном језику глагол теглити).

213. Дисимилација по месту творбе остварена је у примеру наконче Л. Исти

овај пример бележен је и без дисимилације: накоњче Ј, као и коњче, коњчетија ВЈ

К Кр М. Оц.

214. Супституције у медијалним секвенцама условљене дисимилативним

процесима бележене су у следећим случајевима:

-дњ- - -гњ-: бвгњак Ш (бадњак), Багњи ден П, Бšгња вечер Оц, прегња М. Ц,

прегњица Т(предњи део кошуље), прегњишта Сп, saењишта Б (то су предњи изад

њи трап запрежних кола), послегњи рат С, послегњо О, срегња Сп ЦГ, завршилсрег

њу школу К. Међутим, појава није општа, јер су бележени примери: Бедњи вечер

ДП, Бадњу вечер Ј, бадњак Ј, бадњачићи Ј., последњи ДП, предњо О.

-мњ- - -мљ-: сумља В. Кр, сумљамо М, сумљиво Оц, али сумњам Ј.

-мј- - -вњ-: тавњан По, Тавњаница Ос (ојк). Процес је у овим примерима мо

гао бити прво асимилативне природе у тамњан, па ондадисимилацијом у тавњан.

-пч- - -вч-: клувче ВЈ М Ц, сковче ВМ, али су бележени и следећи ликови:

клумче Кр, клувче Кр, скопче Кр, скопча Ј. Слични овима су и примери: дувка Гњ

Оц и дупка Гп (рупа).

-тљ- - -кљ-: пекља Ц (именица петља), у све воли да се пекља М., пекљамо

како можемо П, упекљано Гп, пекљавина М.

215. За односе -зм-/-жм- и -см-/-шм- у турцизмима чизма, чесма релевантни

су следећи примери: чизме Ј, чижме ВМ Оц Р, чесма Ј, чешма Гб Гп МОК. Према

томе може да се каже да је у зони П чесма-чизма, а у зони П чешма-чижма. И код

Шкаљићаје чесма и чешма, али само чизма?58, што значи да је у речи чижма у зони I

извршена једна врста даљинске асимилације (в. карту 23).

216. За дисимилативно упрошћавање секвенци -сц- и -ич- релевантни су

следећи примери: а) За-сц-: ицеклило Ш (= исцаклило, исколачило очи), ицрцајте

сви Гб, праци Гб, рацепила се В. Поред примера са редукцијом има и примера без

ње: исцњКлило Ц, исцеди се Ц, исцеливују се М; као и без претходне африкатизаци

је: отсекоше Ц, отсече Ј., потсиримо млеко В.

б) За-шч-: башча Кр, башче Б, башчу сам манула да садим К, башчованлук

Гп (упор. тур. bahge)259; гушчетија Оц, мишчетија М, кошчине Гп, кошчињfе Б,

прашчина Гп ДП ПР Сп, прашчинка Т, али: кочина М (кост), боли ме ногау кочин

ку М (зглоб), кочинке Ј, прачина К, прачинка Оц (и прасићи Ј).

258 Шкаљић Турцизми 172 и 178.

259 Шкаљић. д. 123.
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Дисимилативно упрошћавање група -сц-и-шч- карактерише многе штокав

ске говоре?69. За ГП могу да се извуку ови закључци, полазећи од наведених при

мера: а) турцизам башча, башчованлук среће се углавном у 15 типу, б) ликови ко

шчина, прашчина су, такође, одлика 16 типа. У зони II и Iа типу је кочина, прачина

(додуше и прасићи у зони П). Упоређено са стањем у Лужници и Сврљигу ситуаци

ја је оваква: башча није забележена ни у Лужници, ни у Сврљигу (место ње гради

на), у Лужниције: „у говору Па и у зони II кочина: кошчина у 16°261, у сврљишким

говорима групе се доследније упрошћавају у сврљишко-заплањској зони—говору

БеЛОГ ПОТОКа262.

217. Даљинска асимилација бележена је, наравно, и у ГП. Када је у питању

ова асимилација треба одмах указати на две карактеристичне изоглосе. То сулико

ви придева мали и ликови глагола слегне и излегне:

а) маненка ДП Ц (мала), менечка Гњ, маненко Гп, манечак 3, манечко Т,

манечка Ц. Овакви ликови, како се види, срећу се само у 16 типу, и то од Цузводно.

Напоредо са овим ликовима срећу се и ликови са л, али ређе: малецка Т, мелечакО

Сп, малечњк Сп. Ликови са н не срећу се никако у зони П и Па типу (карта 24);

б) слегнем доле Ј, слегли при чесму Ј, слегли у друго селбЈ, излегнем горе Ј,

излегну из шуму Ј, док излегнем умбрим се Ос. Овакви ликови, како се види, срећу

се само у зони П. У зони I је једино: слезнем-излезнем (карта 25).

Наводим остале случајеве ове асимилације: алтилерац П, жаштоВЛСДП,

жњшто Гб М., изластpил мотку Ц, нарастре шуму за бвце Гб, њекња С (према

некња КОц),уземњење ми неје добро ДП, чушнем П, чушну га с ногу 3, péнгер Г

(рентген), шушеницеМ („сушеница“—сушено месо), у шушину С, шуштер Сп.

218. Идаљинскадисимилацијаје присутна у ГП. Она се испољава у два вида:

a) у виду супституције једних сугласника другима: крнел Ц (карнер), у релну

ДП, наренгел да се прегледа К, они чеме слимују Сп, слимаше ни Оц, некакве фли

зуре Гп. Овде спадају и примери: волење В, гонење О, молење Ш, носење Т, палење

М, шалење Ц:

б) у виду испадања појединих сугласника због дисимилативних процеса: да

владика благосови ПР (поред владика благостивља П), вапир Оц, вапири К, ва

пирje 3, уватирил се З, компир КОц, компири М По, компирéПР (поред кромпир В

Гњ Гп Ј). И овде су поједина лична имена без-л-, често и са супституцијом а са о:

Борисов, Бранисов, Љубисов, Радисов и сл.263

Овде се, такође, запажа једна изоглоса која обухвата само 16 тип: круша Гп

Кр Ц, круше Г ЦТ, под крушуДП, набери си од крушете Б, узни од крушете З, при

крушу Гњ. У зони П и Iа типу је једино крушка. Овде би могао да буде и морфоло

шки моменат у питању — други суфикс.

260 в. о овоме у: П. Ивић Галип. 144, Реметић Шумадија 198-199, и у овим радовима

наведену богату литературу. - . . .

261 Ћирић Лужница 53.

262 Богдановић Бучум 44.

263 Тумачење губљења -л- у примерима типа Борисав, Борисављев, затим благосовити дао

је Слободан Реметић, као и њену раширеност у штокавским говорима— в. Реметић Шумадија 202

и напом. 568.
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219. Супституције у медијалним секвенцама на бази африкатизације забеле

жене су у следећим случајевима:

-пс->-пц- липцала О,липцбтине Оц, пцета Ц, тепције Ц (али: липсала М),

-пш- --пч- липче О, далипчешТ, пчешћи Ц(али и овде: липшеМ, пшешћи М),

-жб- - -џб-: веџбају Ј, на веибуЈ М, коњатје извеибан ДП, извеибане ДП,

-нс- - -нц-: ордонанци Ш (што и не мора бити африкатизација у питању, већ

туђица усвојена у том лику).

220. Када се у сандхију или између основе и префикса нађу сугласници раз

личити по звучности, долази до регресивне асимилације, а потом и африкатизаци

је. Примери:

-т с-: брацка работа Б, пироцће погаче Гњ, пироцко село С.

-т (< д) c-: по београцка села К, богацтво МТ, госпоцко Ос, грацка црква P,

оцече О П, оцутра Гб Ос С(= од сутра, тј. јутрос), одбцутра ДП (= од оцутра, тј. од

јутрос), срецело В (сред село, центар села), србцтво Оц. Ова африкатизација се не

остварује доследно, јер су бележени и примери типа: земљоратсво П, потсиримо

млекб В, отсекошеЦ, отсече Ј.

-ч с-: ја це напупам бомбоњће Сп, куде це издевамо Гб, куде це селимо 3, це

жени Гп, це упознајемо В, цеопече М; ја циједем Б, ја ци мрднем П, бнци буде овчар

Л,ја ци купим С, ја ци идем Оси сл. У овим примерима ради се о споју ч из помоћног

глагола после редукције е или у и с из заменичких енклитика: ч(y) c(e) женим - це

женим, ч(е)с(е) селимо - це селимо, ч(y) c(и) купим - ци купим. Овако и Белићту

мачи ову африкатизацију 264, а иначе појава редукковања облика помоћног глаголаје

веома честа у овој зони (упор. нпр. следеће примере: Куде ч? КСпТ— куда ћеш, Ка

ко ч другојече? Гб — како ћеш другачије и сл.).

221. Поједине медијалне секвенце се упрошћавају елиминацијом првог или

другог члана секвенце. Забележени су следећи случајеви:

-дс-: бауство Гп Ш, преседник Гњ, срество Р,

-кт-: барјатар С, два барјатара Оц, барјатари М,

-ст-: болесан, жалосан, посан, радосан — тако на целом простору. Али ова

медијална група се држи у редним бројевима, без обзира што се као финална код

основних упрошћује: јединајес-јединајести, петнаести итд.

-шств-: друство Гб, друштво Ј.

Интересантна је судбина групе -кв- у бука, буке/буће, букар, букова гора —

како се једино говори на целом простору ГП, па и шире. У старословенскомјезику

је било: Нjд. воукљи, Гjд. Боукљве, Дјд Боукљви, према којима је образована форма

буква, како је данас у књижевном језику. Изгледа да су говори ове зоне сачували

изворни лик без в, а не да су га касније редуковали.

264. Белић ДИЈС 216.
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Судбина финалних сугласничких група

222. Финалне сугласничке групе се доследно упрошћавају отпадањем ден

TaЛНОГ ПЛОЗИВА.

-ст: авгус Т, брес М, крс ГбЛ По, корис О, лис Гб МОс, младос ГбЦ, мо

гућнос ДП, мос Г ГбЗ ССп, несвес Б, пакос Гњ, посЈ Гп Кр Ос, причес В ГЈ С, прс

BЈ Кр М., радос О, чељус По; цврс ВКр, чврсЈ М; дванаес P, шес ГКПР С, шеснаес

ДП и сл.

Поводом ових примера ваља дати следеће напомене: а) од брес, прс множина

је: брестови (ако није, што чешће јесте, бресје), прсти, тако и у деминутивима:

брeствк, прстек; б) од крс, чис је крстим се, чистим (се), причестим (се), али је

код маз сачувана старина.

-зд: грбз О Ц, тако грбзјеВКМО,грбзјице СЦ, али је у деминутиву гроздак ЦТ.

-шт: веш човек ВЈ Кр М., прави се невешЗ; али вештина М, вешта Сп?65.

-жд: у мом материјалу нема лексичких примера, али се могу за илустрацију

прихватити примери двос и чуж које наводи Новица Живковић у свом Речнику

пиротског говора266.

223. Финалне групе у страним речима се недоследно упрошћавају. Ово, из

гледа, зависи од лексеме у којој се јављају. У појединим се упрошћавају, у поједи

ним не. Записани примери су:

dсвалт. ЈП С, ливт Т, фрбнт 3, цемент ГОс Р, комбај КТОс Сп, префек О

(= перфект), џандар 3267. Нису бележене форме типа цеменат, ценат и сл.

Испадање и уметање сугласника

224. Испадање сугласника се манифестује као потпуна редукција поједи

них сугласника унутарједне речи, или у сандхију, али у оквиру исте нагласне це

ЛИНе268.

a) Испадање сугласника у оквиру исте речи забележено је у следећим случа

јевима:

К: чешире Ј — у зони П нема ове речи.

Ж: ја каем 3, он кае З, попадали, кае, од глади З, како да ти каем Сп, он кае

Сп. Како се види, испадање ж у облицима глагола кажем среће се само у два ме

ста 16 типа.

265 Речи прегршт и пришт изгледа да су непознате ГП. У спонтаном разговору нису се могле

чути, а одговори по упитнику су: за „пришт” је плик ЈВ М Кр, за „прегршт“ нарамак ЈВ Кр, или

„нагребла сам једне шаће жито испресек“ М.

266 Живковић Речник 35 и 170.

267 Упрошћавање група-зд, -ст, -штје широко распрострањена појава. „Овакво упрошћавање

група ст, -шт, -зд покрива огромна пространства српскохрватске језичке територије. Појава је, на

пример, захватила све говоре призренско-тимочке, К-Р и С-В основе“ — Реметић Шумадија 218. У

напомени под текстом дат је исцрпан списак литературе.

268 Михаило Стевановић испадање сугласника објашњава дисимилацијским процесима —

Стевановић Грам. И 108.



92 Љубисав Ћирић

В: праилје Оц, срби ме снага Сп, срби ме главáМ, србе медланови Оц, чешамо

се где ни не срби ГЦ, сpбеж ВЈКр М., суде ГбДПРМОц(= свуда), судередом Гп.

Л: немају струју па си с венер свете В, лампа појако свети од гасарче Гб.

225. У сандхију испада д из клитике кад, а да би се ово остварило, она треба

да стоји у проклитичкој позицији. Ова појава је забележена само у појединим ме

стима 16 типа: ка потребе човеку ДП, каја дојдоДП, ка приодиш мораш да се кла

њаш ДП, ка отиде ДП, ка е Велигден Гп, башта камене дава ПР, ка сам дошла ПР,

ка вика (плаче) оно му се шире плућа Кр, ка је лоше време Кр, ка појде на госје Кр,

ка изјутро 3, ка отиду 3, па ка у стигне 3 (па кад је стигне).

226. Супротно испадању је појава уметања појединих сугласника у речима

где им није место, те ту егзистирају као сувишни, паразитски сугласници. Такви су

следећи случајеви: вршалница Б, вршалнице Гњ, белвице Гп Кр По Т (врста шљи

ве), девтелина Гб К, жетвалица М (и жеталица код истог информатора), коко

шкарник М, комендија Ц, млатине Т (али матине Гб МОц— мотке о које се беси

месо да се суши), павучина О, пастуш Ос (пасош), полбвнице ГпС (половина хле

ба), пуклотине С, цепленка О, владика благостивља П, гмурнул га у воду Ш (мо

жда и није реч о глаголу гурнем, већ гњурнем, загњурим, па нда супституцијом гњ

— гм-), не могБл да обдржи Ш, бобо-Верка ствасала работу М, кад стваше чесе

врне В, ствасало ДП, понекад се облици овога глагола употребљавају и са упро

шћеном иницијалном групом: тваше Гп ДП, твашемо По (поред: стасамо кво

имаомо за работу Оц, тј. свршисмо посао), корлаво Т (кораво, тврдокорно), првња

му жена умре М, нбчњом иду Т, узбрдно па се умбрим К.

Метатеза

227. Појава метатезе забележена је у следећим примерима:

барјак (упор. тур. bayrak)269, гарвање По, гpбјзе Ј, лојзе Ј, којбан Т:(кобмајн),

корелате изела О(колера), до Крушумлију С, налyне Ј279, пландиште Ј, плетицање

ДП Кр (петлиџање, патлиџани), покриве ГњЗ; забоварила сам Гп ДП3, пландују Ј,

чими ни се М (чини ми се).

Како се из броја примера види, појава метатезе није широко заступљена у ГП.

Општијизначај имаједино метатеза секвенце-зј- у зони П у грбјзе, лојзе (в. карту 26).

Сугласници на крају речи

228. Иако ГП спадају међу периферне штокавске говоре, они доста добро др

же звучне сугласнике на крају речи. Десоноризација, уколико постоји, само је де

лимична271. На пример, леба ГњПШ, леди М, организе О, прида Ц, симиди (упор. и

тур. simid и simit)272 и сл.

269 Шкаљић Турцизми 113-114 и 121.

270 Код Шкаљића налуне, нануле и налуле (тур. nalњпе) — Шкаљић Турцизми 485-486.

271 Познато је да се у неким периферним штокавским говорима, као што су врањски и

ђаковачки, затим неки говори Црне Горе, место финалних звучних сугласника изговарају њихови

безвучни парњаци — в. чланак Асима Пеце Изговор звучних сугласника на крају речи у

српскохрватском језику, ЗбФЛ ГV-V/1961.

272 ШкаљићТурцизми 565.
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Постоје два примера са потпуном десоноризацијом, који се срећу на целом

простору ГП, комат и залок. У оба случаја се ради о комаду и залогају хлеба, па је

могуће да је лик са десоноризованим сугласником почео да се употребљава и ван

устаљене синтагме (залоклеб, комат леб), у којој се у сандхију врши асимилација

по звучности. Пре ће бити, када се ради о речи комат, да је задржан изворни грчки

лик (упор. корiplottov).

О неким међусугласничким односима

229. Као и у другим српским говорима, и у ГП постоје примери у којима се

испољавају одређени консонантски односи?73. Примери у којима се они испољава

ју каткад се срећу на целој територији, а каткад захватају ужеapeе, те могу да буду

фактори микродијалекатске диференцијације. За ГПрелевантни су ови односи:

Г: 3: слегнем-излегнем (у зони П): слезнем-излезнем (у зони Г)— карта 25.

К: Г. коџа Гњ ГпДП ПР; гоџа ВЈ Гб КОцМ (=много). Односје опеттерито

ријално условљен, јер се лик са к среће само у 15 типу.

К: П. кроз Б Ј КМ Т, проз В Гб Л.

Г: Л: него В ЈКЛ М Оц Ш; нело ДП ПР.

Т: Д. dvтрес Ш, тобош Гњ Ос, адреса Оц РС, добош КМ Ш.

Г: Д. сега), тега) БВ Гб ДП ЈКр М. ПР Сп ЦШ—значи на целом простору

(од старог свгњда, тргњда).

М: Н. багрeн ВЈ Кр М, багренов цвет ГбЛР Ц, према багрен иде багрење—

тако на целом простору.

B: J: К: Н: тој (у зони I и зони П): това/тој (у 15 типу), туј (зона I и II):

тујутува/тука/туна (у 15 типу) — карта 16.

Недоследности система ГП у држању резултата ранијих гласовних промена

Судбина финалног л

230. Судбина финалног л, како је познато, није иста у свим говорима при

зренско-тимочке зоне. У тимочко-лужничким и сврљишко-заплањским говорима

-л остаје неизмењено?74; у призренско-јужноморавским говорима како где: у ју

жноморавском дијалекту -л - -ја „у облику једнине мушкога рода партиципа

претерита“273; у Сретечкој жупи као „нарочита особеност је замена -л на крају ре

чи и на крају слога уснено-зубним сугласником в, и то у свим категоријама“278; у

ђаковачком говору -л --о, али -ал - -ао - -а са морфологизацијом -(i)a у радном

придеву?77.

273. В. Богдановић Алекс. 134—135, Реметић Шумадија 206–210, Реметић Призрен 433-436.

274. Белић ДИЈС 583-596, Богдановић Бучум 17; Станојевић Тимок 383, Ћирић Лужница 34;

Вукадиновић ГЦТВ 93-95.

275 Белић ДИЈС 596, Богдановић Алекс. 104-114; Реметић Призрен 419-422.

276 Павлов. Срет. ж. 80.

277 Стевановић Ђаковица 132—135.
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231. Савремено стање ГП генерално потврђује напред изнесену тврдњу о неиз

мењености -л, али уз ове опаске: а) у говору се срећу случајеви заменел са о, б) такве

потврде се срећу искључиво у радном придеву; в) срећу се скоро искључиво у гово

ру мушких информатора, г) случајеви су чешћи уколико је село ближе граду, или је

са њиме повезано бољим путем, д) заменал са оје чешћа у зони II него у зони I.

Ради илустрације свега реченог дајемо део забележене грађе.

232. Неизмењено-л је најчешће кодрадног глаголског придева у мушкомро

ду. То потврђују следећи примери:

затрл се Т, он је умрл К, упрл шмајсер у нас P, дошел О Ос, могбл би В С,

нашњл О, прошел М., отишел је Р; болувал је Гб, не би верувал Р, ти си дал прасе П,

дигал се М, думал М., ископал Ј, легал Ос, нападал О, очувал си толку децу Ц, по

штувал нас ПР, предал сам Сп, бн што је потепал и поклал народ Р, неје народ

разбирал Т, умејал Ш; видел си О, горел је Ј., помрел народ ПР, радел сам Г КР,

увел воду К, узел Ј Кр, умрел Ос П, седал па зажуљил бчи Гб, ја сам запазил Ш., ja

сам купил Сп, куpталил се народ П, направил је Л, пуштил овце Оц, набол га В,

пробол га Оц, убол ме у срце О, гмурнул га у воду Ш, изврнул се Ц, курјак дованул

овцу Сп, тија човек ни помогнул М., отрул се Оц, пођинул је, и други.

233. Код именица -л се држи на апсолутном крају речи, али и у средини на

крају слога. Потврде су:

вител Оц, њигов дел Б, котел З Ц, орел ВЈ Кр М (орао), петел ВЈ Кр М.,ра

сол Оц, сврдел Гб, Суводол Б Гњ (ојк.), белчуг М, делба О, зелва МТЦ, залва Ј, ка

дилница 3, селце С.
-

234. Придеви и прилози држе -л, такође, на апсолутном крају и у средини ре

чи. Потврде су:

бел ВЈ Кр М, весел Л. ПР, дебел ПР Ш, округал КЗ, ћисел М, целВЛОцСО Гп

ГњПо; оздбл кад идешЛМР (= одоздо), селска црква Р, стелна крава ВЈ КрМОцЦ.

235. Потврде за -о место -л су: татко испекoјагње Ј, ископао рупу Ј, у рудник

радео Ј, чувао сам бвце Ос, ишаоје Ос, боље да јеумрео Ос, изнаервирао се Ос, кад

сам био момак Ос, исплео овчар лесу Ос, направио столицу Ос, аутобус ишао па

налетео на њега и настрадао Ос, служио сам војску П, где сам спавао Сп, радео

сам Ш, нисам тражио Ш, Тита је рекао Ш, док самјарадео мој занат Р, já сам пра

вио Р, куповао сам Р.

Јотовање

236. Познато је да говори П-Т зоне не чувају све резултате гласовних проме

на вршених у прасловенској епоси, или у ранијим фазама развоја српскога језика.

Мисли се на јотовање и палатализацију. Ми ћемо овлашно указати на резултате и

категорије у којима се они чувају у ГП, а детаљније се задржати на оне у којима ГП

одступају од прогресивнијих говора.

237. Стара јотовања се држе у презенту глагола „код којих се садашње време

образује наставком за основује-“278, имперфекту ових глагола и изведеним речима

278 Белић Фонетика 124.
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(док компаратив као категорија не учествује, будући да се ради о аналитичком

принципу). Али нису све групе сугласника обухваћене. Примери:

С, З, Х + J: пишем-пишемо-пишеомо, лижем-лижемо-лижеомо, ди

шем-дишемо-дишеомо, кожа, рогожа, душа, суша.

Г, К + J: лежем-лежемо-лежеомо, стружем-стружемо-стружеомо,

плачем-плачемо-плачеомо (ако није викам у Па ировем у 16), лвос(а), плач (ако ни

је викање, односно ровање).

Л, Н + J: мељем-мељемо-мељеомо, жњем-жњемо-жњéомо, воља, гоља,

- м

ИОЛbe.

Т,Д - Ј. крећем се— крећемо се — крећеомо се, глођем/албием-глођемо глбџе

мо-глбђеомоглбџеомо, веђа/веша, међd/меџа, пређа/преџа, кућа, срећа.

Код Б, П, М, В+Јрезултати изостају, па се срећу овакви примери: понели смо

грозје да си зобемо Т, чим прокапе олабавимо огањ М. У појединим местима је зе

мља, у појединим земња, у појединим зевња, и само једном земја (карта 22).

Код група СК, ЗГ, СТ. ЖД+Јрелевантни су ови примери: крстено О, прекр

стено П, ожалбстена жена О, упропастени смо М, непречистен коњЗ (нештро

јен), крштење правише на дете М, já сам крштевала Ј, искршћевамо: девера Бра

цо, заову Сејке Ј.

238. Старо јотовање се не држи у облицима трпног придева код глагола на

-им у презенту. Белић је ово објаснио губљењем старих облика са умекшаним су

гласником испред наставка -ен на овом терену „јер је умекшаност претходнога

консонанта била само традиционална и није се у самом српскомјезику вршила“279.

Примери су наведени у т. 486.

239. Глаголске именице изведене одтрпног придева с нејотованим сугласни

ком основе су, такође, без резултата старогјотовања: волење В. По, гонење О, запа

лење мозак Б, запослење Г,молење Ш, носење Т, оделење Р Б, палење М,једну сви

њу ци чувамо за ранење Сп, чистење Ц, шалење Ц и сл.

240. Када је у питању тзв. специјално јотовање, група јд остаје нејотована у

облицима глагола сложених од старог ити:

дојде 3 КМ С Ц, дојдем Т, дојдеш ДП,ја дојдбГбЈ, дојдемо Ј, кад дојдеше Л,

дојдбше С, дојду Р Гњ Гп Кр Л О ПРОс П, зајде Гњ, најде Б ГбСТ, који ће најде Ј

(код истог информатора дође, приђе), да га најду Б, најдомо ГбП, појде Кр, појдбја

О, појдемо ЈШ, прејдем О, прејдемо Гб, пријдемо Ј., пријду К, пројде БГбЛ, пројде

мо 3 J, пројду Ц, човек се снајде Р, нумејем се снајдем О.

279. Белић ДИЈС 152.
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241. У категорији збирних именица и понеких придева остају нејотоване групе:

П, Б, М, В+ J: гробjе ЈДП, дивјаци М (= дивљач), дрвје М О Ос, здравjе Б Гб

Гњ ОС, Скопје Ос, снопје Б ГбГњМОцОс, СрбјеЗ, чаршавје Г, црвје О, дивјансhu

манастир Ос, дивје свиње МТ, дивји М П, дивјо О, кравјо млеко ДП, али: дивљине

T (= дивљач), ишла сам до Плевље Т.

242. Ново јотовање осталих сугласника показује овакве резултате:

Л, Н + J: весеље ГбЛОц Р Ц, зеље ВЈ Кр МК Гб, камење Г. Гб ДП КМ Оц Р

Ш (а кад је у јд камик збирно је камање — в. карту 2), трње В. Ј. Кр М.

Т, Д + J: људи Ј, љуђи Гб МОц, љуђе ЗТКр ДП Гп (карта 27), пруће ЈКПо

(али: ташња исплетена од прутје М, шторетјеЗ), трећи-трећа ВЈКрМ (за нећак

се говори братанац В. Ј. Кр М, а за рођак — роднина ВЈ Кр М).

С, З+Ј: а) групе сј, зј из старог“st(b)j, *zd(b)j: бресје В ГбЈМОР Сп, грбзје В

М ОТЦ (поред гројзе Ј), гвожђе ПР, лисје ВЈ М Кр С Т, раскрсје К.

б) групе сј, зј из старог“s(b)j, *z(b)j: класје ВЈ МКр СпТ Ц, козји ВЈ Кр М.

лозје В. Кр М (поред лојзе Ј).

Видимо, дакле, да се групе сј, зј држе, сем што се група зју зони Пјавља са

метатезом у грбзје, лозје (карта 26). Овакво стање се подудара са стањем у сврљи

шким говорима280, док метатеза поменуте групе у Лужници изостаје?81.

243. Испред форманта основе -а- понекад се налази умекшан коренски су

гласник т. Ова појава се среће само у 16 типу. Ту т - чу облицима глагола: (x)ва

там, вртам (се), обртам (се), повртам (се), како они иначе гласе на осталом про

стору ГП, у зони II и Iа типу. Примери су наведени у т. 191.

Палатализације

244. Недоследност система ГП у држању резултата палатализације огледа се

у следећим категоријама:

a) У 3. л. мн. презента: дрвја насечу Ос, насечу шумке Ј, печу леб В, опечу

прасе Г Гњ П., руће ни отечу Гњ, сечу га ГбР Ц, муче се да стечу за старос П и

други.

б) У облицима императива: вучи док можеш P, насечи лук По, насечете кол

ко можете М, опечи леб Гб, са згодно врши — печи —јеш, а напред мука П, оврше

те К, полежи па се дизај Ос, речи ми како бч Б и сл.

Како се види, у питању су уједначавања: 3. л. мн. се уједначава према оста

лим лицима, императив према презенту. У питању су, такође, неки од најфре

квентнијих глагола са основом на к, г, х. Али ова појава је позната и другим говори

ма, како призренско-тимочке зоне, тако и шире?82.

280 „Консонантске групе сј, зј, дакле, у оба се говора одржавају, с тим што се група зју говору

БП употребљава и с метатезом“ — Богдановић Бучум 39.

281 Ћирић Лужница 51.

282 В. нпр. Богдановић Бучум 41, Богдановић Алекс. 124-125, Ћирић Лужница 85,

Вукадиновић ГЦТВ 113; Јовић Трстеник 67, Симић Левач 194 и 197 и др.
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АКЦЕНАТ

245. У ГП, као делу призренско-тимочке зоне, акценат је експираторан. Ње

гову природу описао је Александар Белић“. Релевантне чињенице из описа су

следеће:

а) Овај акценатје настао у процесу скраћивања свих старих дужина: предак

ценатских, постакценатских или под самим акцентом. Нове дужине настале ка

сније фонетским путем у процесу сажимања појединих вокала после испадањах, ј

или в не спадају овамо.

б) Овај акценат се изводи из два стара акцента “, “ 284. У процесу ликвидације

квантитетских опозиција задржала се самојачина гласа“, али донекле и силазна при

рода?86. Због бржегтемпа говорау заплањско-јужноморавском дијалекту он је оштри

ји и краћи од нешто блажег у тимочко-лужничкоме дијалекту?87.

в) Што се места овога акцента тиче, оно одговара старијој акцентуацији

„коју можемо врло лако реконструисати помичући нове акценте “ и за један слог

према крају“. Тако је и у чакавском дијалекту и руском језику, што значи да је

овај акценат „сачувао место заједничко-словенскогјезика“289, узједно „врло инте

ресантно одступање: преношење акцента за један слог према почетку речи у изве

сним случајевима у Врању и његовој околини“299.

246. Павле Ивић је значај призренско-тимочке акцентуације овако оценио:

„Фонолошки значај специфичности призренско-тимочког система акцентуације

ванредно је висок. Упоређен са системима осталих српскохрватских говора, где је

број вокала удвостручен квантитетским разликама (дуги и кратки вокал су две раз

личите дистинктивне јединице), а обично и још више повећан интонационим опо

зицијама, призренско-тимочки систем одликује се битним смањењем броја ди

стинктивних јединица у вокализму“291.

247. При презентацији акценатских прилика у ГП ми ћемо се, као и до сада,

освртати на прилике у говорима Сврљига и Лужнице?92. Као користан путоказ ко

283. Белић ДИЈС 271-287.

284 Који „и музички и експираторно опадају, само што је први дуга други кратак“ — Белић

н. д. 272.

285 „Један се слог појачини гласа истиче међу осталима“ — Белић н. д. 271.

286 „... по својој природи је близак нашем краткосилазном“— Пецо Осн. акц. 151.

287 Белић ДИЈС 271-272.

288 Белић н. д. 274.

289 Белић ibid.

290 ДИЈС 274. Павле Ивић у свом Извештају помиње такво преношење у Тешици код

Алексинца (жена, брада), али каже да географски моменат искључује врањски утицај. Недељко

Богдановић узима у обзир могућност таквог утицаја, он га зове „подстицај“, због јаке досељеничке

струје из врањског краја — Богдановић Алекс. 136.

291 В. П. Ивић Дијалект. 112.

292 Акценатске прилике сврљишких говора описао је Недељко Богдановић— Бучум 47-50. За

Лужницу ће се користити примери из необјављеног одељка о акценту, као и корисне сугестије

академика Павла Ивића које је при припреми рукописа за штампу дао аутору. Аутор се и овом

приликом топло захваљује.
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pистили смо и упитник који је сачинила Ронел Александер за своју велику студију

о торлачкој акцентуацији“. Акценатски систем је уједначен на целом простору

ГП, стога ће се места из којих потичу поједини примери наводити само онда када

зато буду постојали озбиљни разлози. Експираторни акценат се обично обележава

усправним знаком, али се због техничких разлога најчешће користи знак за књи

жевни дугоузлазни акценат, па ћемо и ми тако поступити.

Акценат именица мушког рода

248. Једносложне именице са ОП = Н. Ове именице разликују четири акце

НаТСКа ТИПА.

a) Тип: двн-дни, плик-плици, пос-пости.

б) Тип гос-гости (кад није госје), зуб-зуби, тако: прсти, сати.

в) Тип: дом-домови дбмове, тако: градови градове, домови домове, дробо

виЉдробове, лебови лебове, плугови плугове, српови српове, штаповићитапове.

г) Тип. Кључ-кључевићкључеве, тако: кошевикошеве, ножевићожеве.

249. Једносложне именице са ОПАН. Ове именице у основи разликују два ак

ценатска типа, ако се не узме у обзир множинско проширење уметком -ов

a) Тип. коњ-коња-коње-коњи, вол-вола-воле-волови волове, поп-по

па-попе-поповићтопове.

б) Тип: ђак-ђака-ђаче-ђаци, син-сина-сине-синови синове, тако и вукови

(поред вуци влци), зверови зверове, кметови кметове, кумови кумове, свато

виљсватове, свекровићевекрове, ШоповиИШопове.

250. Двосложне именице м. р. са ОП= Н. Ове именице разликују пет акце

НаТСКИХ ТИПОВА.

a) Тип. ковчаг-ковчази, тако и јастуци, лонци, празници, пресеци, прозори,

прослуци, терети, џемпери, шатори.

б) Тип. бардак-бардаци, тако и: барежи, дукати, кантари, ораси/ореси, ту

нели, фистани.

в) Тип: тањир-тањирилтањире, тако и вилџањи вилџање, забоњи забљње,

каиши, компирилсомпире, пешћирилиешћире, рукави/рукаве, тигањилтигање, тр

гоњи тргоње, ћенари.

г) Тип: венац-венци, тако и: колци, конци, звонци/sвонци.

д) Тип. точак-точковићточкове, тако и прашковићарашкове, трбшко

вилтрошкове.

ђ) Тип. котал-котлови котлбве, тако и ручковимручкове, рожњовиржњо

ве, али бгањ-огњави/огњове.

251. Двосложне именице м. р. са ОП #Н. Ове именице разликују пет акце

НаТСКИХ ТИПОВа:

a) Тип. мајстор-мајстора-мајсторе-мајстори, тако и зајци, старци.

б) Тип: другар-другара-другаре-другари, тако и: козари/козаре, овчари/ов

чаре, свињари/свињаре, орачи, свирачи.

293 РАТакц. 796-806.
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в) Тип: човек-човека-човече-човеци (кад није људи/byђи/љуђе), тако и ор

таци, пастири, џандари/џандаре.

г) Тип: момек-момка-момче-момци, тако и врапци, јунци, мољци.

д) Тип овен-овна-бвне-овнови, тако и орлови, петловиЉпетлове.

252. Вишесложне именице м. р. Код ових именица уочавају се следећа чети

pи акценатска типа:

a) Акценат је на иницијалном слогу у свим облицима — тип: пријатељ-при

јатеља-пријатељу-пријатељи, тако и Бугари/Бугаре, манастири, ббичаји.

б) Акценатје на неком од унутрашњих слогова и ту се задржава у свим обли

цима — тип: учитељ-учитеља-учитеље-учитељи, тако и: исписници, родитељи,

служитељи, омладинци, конопци, опенци, постиљци.

в) Акценатје на затвореној ултими уједнини а пенултими у множини—тип:

болесник-болесника-болесници, тако и: осуђеници, гумењаци (врста опанка), ма

гацини, опанџаци (пастирска кабаница).

г) Акценат је на ултими и у једнини и у множини — тип: коледар-коледа

ра-коледари, тако и гугутари (голуб),јединци, воденци (врста крушке), ковржда

њи (обредни колачићи који се дају коледарима), петлиџањиЉпетлиџање.

Акценат именица женског рода

253. Двосложне именице a-деклинације. Ове именице имају следеће акце

НаТСКЕ ТИПОВе:

a) Акценатје на првом слогу у свим облицима—тип: баба-бабу-бабо-бабе,

тако и: жабе, рибе, стрине, бечве, коже, њиве, стене, црђе/чрђе и сл.

Овом акценатском типу припадају и именице м. p. a-деклинације: деда-де

де, чиче, ујће (поред: дедеви, ујћеви, чичеви).

б) Акценат је на другом слогу у једнини и ОП, а на првом у вокативу и мно

жини — тип: жена-жену-жено-жене, тако и: буа-бује/била-беле,

вbшка-вbшће, овца-бвце, сестра-сестре, свиња-свиње, чела-челе, греда-греде,

игла-игле, метла-метле, свеча-свече и сл.

в) Акценатје на другом слогу уједнини, али у ОП прелази на први—тип: ру

ка-pуку-руко-руке/руће, тако и вода-воду, војска-војску, глава-главу, гора-го

ру, душа-душу, брада-браду, зевња-зевњу, река-реку, среда-среду, снагd-снагу,

страна-страну, трава-траву.

254. Именице a-деклинације са двoсложним основама имају акценат на пр

вом слогу, и ту га задржавају и у осталим облицима —тип: планина-планину-пла

нине, тако и: година, истина, рудина, стотина, тбвнина.

255. Именице женског рода на консонант, уколико нису пришле а-деклина

цији, или промениле род, имају акценат увек на првом слогу—тип: Бедња вечер—

Бéдњу вечер—Бедње вечери, тако и болес, јесен, матер, памет, пролет, старос.

256. Остале вишесложне именице женског рода могу имати акценат:

a) На првом слогу: вирушка (вихор), жеталица, задруга, јабука/јабелка,

краставица, кукавица, новина (дневни лист, овде ова именица није у форми плура

лија тантум), недеља, пропалица и сл.
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б) На неком од унутрашњих слогова: вутарка, гребуља, качамиљћа, котлај

ка, ногавица, перашка, прегљача, препраљбтина,рећија, страотија, удавица и сл.

в) На финалном слогу: босоча, гладоча, голоча (све три у О), женштина,му

штина (обе забележена у Б), мокриња, тлекана Кр С.

Акценат именица средњег рода

257. Именице са једносложном основом. Ове именице разликују три типа ак

центуације:

a) Акценат ја на првом слогу и у једнини и у множини— тип: брдо-брда, та

ко: врело, гувно, добо, дрво, зрно, коло, поље, рало, село и сл.

б) Акценат је на првом у једнини а на другом у множини — тип: лозје-лозја,

тако и: жито-жита, гњездо-гњезда (кад није гњездало).

в) Акценат је на финалном слогу и у једнини и у множини — тип: влак

но-влакна, тако и ведра, вина, млека, мира, ребра, села, сукна и сл.

258. Именице ср. р. са множинским проширењима. Ове именице показују

следеће типове акцентуације:

a) У облицима правилне множине акценат не мења место: близне-близнета,

време-времена, дудуче-дудучета, копиле-копилета, накоњче-накоњчета, оде

лење-оделењета, парче-парчета, рамо-рамена, семе-семена, сироче-сирочета.

б) Овако се понашају и вишесложне именице које не проширују основу —

тип: вретено-вретена, тако и: бробињала (мравињаци), купатила, остpила (бру

севи), раскрсја и сл.

в) Уколико се ради о суплетивној множини саграђеној суфиксом -ићи/-ичи

уочавају се два типа: -

тип са акцентом на суфиксу: класићи, кучићи, магарићи, пилићи, рукавчичи,

тип са задржавањем места акцента из основног лика: вистанчићи, другарчи

ћи, јелечићи, забенчићи, кожучићи, кравајчићи/кравајчичи, јаганчичи, тичићи/ти

*{ичи и сл.

г) Код збирних именица саграђених суфиксом-тија акценат пада на и од су

фикса: девојче-девојчетија, тако и: близнетија, дупетија, коњчетија, копилети

ја, момчетија, шћембетија и сл.

д) Ако се овим именицама придодаје хипокоритичка или пејоративна емоци

онална нота акценат, такође, пада на и од суфикса: кошетића, ћупетића (ћуповчи

ћи); девојчетишта, дечишта, дрвишта.

Али, ако преовлада збирно значење над пејоративним, акценат се сели са су

фикса на основни лик: јагњишта, јаришта, могаришта.

Проклиза

259. Преношење акцента на проклитику је доста честа појава у ГП. Сличноје

и у говорима Сврљига и Лужнице, док се у говору Алексиначког Поморавља „ја

вља у врло малом обиму“294. Преношење се остварује са именица, придева и броје

ва на предлог, а са глаголских облика на негацију не. Да би дошло до преношења

294 Богдановић Алекс, 137.
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потребно је да је акценаттоничке речи на првом слогу (нпр. Н вода, ОП воду, лока

тивско значење низ-воду). Ево довољног броја примера који ће ово потврдити:

на-воду ГбСЦТОМ ПР, низ-воду Гб, на-госjе Г, на-гости ЛМ, на-главу БЗ Т

Ц, по-главу Ц, до-главу Т, на-гушу Л, бд-глади З, у-дан З, до-зем Л М, на-зем М,

по-зем Ц,у-зем М, бд-земи О, на-земи ГпГњ ДП, на-ногу ГбT,за-нође Т, на руку СТ

ЗГњ ДП, испод-руку Л, на-руће Л Оц, из-руће О, у-руће Ос Гб М СЗ, на-очи ГбЗ,

у-очи С, пред-очи ДП, на-носПЦ, на-уста Гб, у-поље МСГ Гњ, у-реку Гп, над-огањ

По, на-страну ЦЗ О, бд-дом Т, у-свет О, уз-брдо Сп, у рудин, Б, преко-лето С, пре

ко-ноч По, у-ноч Т, до-пролет Б, у-пролет Б, до-јесен Б, у-пладне ДП,

на-суво Ц, у-тљвно ДП, три смо једна по-друго Б, пресече га на-четири Ц, ja

тој не-знам М, ја женуту не-знам Г и сл.

Атонација

260. Са проклизом је унеколико повезана појава атонације. Она можеда буде

потпуна и делимична.

1. Потпуна атонација се остварује у синтагмама у којима зависни члан остаје

потпуно без акцента. Постоје неколика таква случаја:

a) зависни члан је одредба сродства, старосне или генерацијске разлике, или

професије лица именованог управним чланом:

баба-Дука, деда-Сава, дада-Лена, сваја-Верка, чича-Мирко, стрина-Живка,

тетка-Ружа, мајстор-Јова, поп-Мирча, господин-Живко (овде у значењу „учитељ

Живко“) и сл.

б) Зависни члан је ознака светости свеца који се празнује:

Свети-Јован, Свети-Рdњђел, Свети-Никола (па и светиниколци, свети

рањbeлци В. — они који славе ове свеце).

в) Зависни члан је ознака приближне или тачне количине онога што је озна

чено управним чланом: дватри-двна, пешес-недеље, осом-детети и сл.

Разуме се, ако је тежиште информације на броју, он ће и бити посебно нагла

шен, нрп. моја баба је дванаес детети родила Ц.

2. Делимичну атонацију имају синтагме у којима зависни члан носи тежи

шну, диференцијалну, информацију. Он је обично придев одређеног вида, али не

мора да буде увек. Управни члан не остаје без акцента, али је његова експираторна

снага знатно слабија од акцента зависног члана. Такви су случајеви:

Велики (Големи) Суводол, Мали Суводол, Гмитров кладенац, Куси дел, Распе

ти петак, Чис понеделник, зеленилук, црни глбг, плави камен, големи котел и сл.

Ослабљени акценат означили смо знаком “.

Акценат заменица и бројева

261. Акценатске прилике код заменица и бројева најбоље ће се видети из са

мих њихових облика. О старом месту акцента код заменица, које вуче корене још

из балтичко-словенске језичке заједнице, писао је Белић“. Овде ћемо додати

НСКОЛИКС НаПОМЕНС.

295 Белић ДИЈС 416-417.
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а) Бројеви у највећем броју случајева задржавају дијалектални гласовни

склоп и непренесен акценат (једвн, јединајес, четиријес), али у навођењу службе

них или календарских бројева се, опет најчешће, употребљава књижевнојезички

лики пренесени акценат (седамнаесте сам рôђен Сп, Четрдесет мученика По).

б) Нема преношења акцента на предлоге типа без-мене.

в) Нема употребе акценатског типа предлог + енклитички облик заменице:

на-се, преда-њ, у-ме и сл.296

г)Занимљива је акценатска алтернација у чланованим формама присвојних

заменица, које се срећу само у зони 1: мој, моја, моје, моји, моје, моја : мојиви, мо

јава, мојево, мојиви, мојеве, мојава.

Оваквих алтернација има и код чланованих форми појединих именица, упор.

нпр.: човек-човекав, дете-детево, свекрва-свекрвата, али:

зуби-зубити, коњи-коњити, синови-синовити, пријатељи-пријетељити;

жене-женете, змије-змијете, бвце-овцете, руће-рућете;

године-годинете, планине-планинете, рудине-рудинете.

Акценат придева

262. Придеви саједносложном основом показују следеће акценатске типове:

а) бел-бела-бело-бели-беле-бела, такви су још: ббс, брз, гол, жив, жлт,

кус, луд, мек, риџ, сињ, црн, шут.

б) пун-пуна-пуно-пуни-пyне-пуна, такви су још: длг(двлг, дрт, јак, крт,

лош, млад, сив, стар, цел.

263. Ако се ради о одређеном виду акценат код придева из прве групе у жен

ском и средњем роду се помера са ултиме, што се најбоље види у топономастици.

Куса Врана, Сиња Глава, Бело поље.

264. ОП ових придева биће:

а) белога, ббсога, голога, живога, шутога,

б) дртога, младога, старога, целога итд.

Али ако се ради о одређеном виду, и овде ће акценат код придева из прве гру

пе да се премести за један слог напред, што се може закључити из следећих приме

ра: рогат сас шутога се не боде Оц, али: наватали рибу белога света Т(тј. огромну

количину).

265. Уколико се чланују сви они, по природи ствари, постају одређеног вида,

па се то и акценатски одражава: белити-белата-белото итд., као и: пунути-пу

наша-цуношо итд.

266. Придеви двосложних основа показују ове акценатске типове:

a) Тип: голем-голема-големо-големи-големе-голема, такви су још: висок,

длиббк, зелен, црвен, широк.

б) Тип: добар-добра-добро-добри-добре-добра, такви су још: бистар, мо

кар, осимар.

296 В. исто у сврљишким говорима — Богдановић Бучум 69. Тако је и у Лужници.
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в) Тип: дебел-дебела-дебело-дебели-дебеле-дебела, такви су још: вашљив,

ногат, окат, рогат, сакат, црвив, чељат.

г) Тип: ведар-ведра-ведро-ведри-ведре-ведра, такви су сујош: влажан, гла

дан, жедан, жежак, жилав, кратак, посан, ситан, тежак, ћорав, читав, шашав.

Оно штоје речено заједносложне придевe из групе под a) вреди и за двoсло

жне из исте групе.

267. Вишесложни придеви имају акценат на различитим слоговима, који

остаје на истом слогу у свим родовима и облицима:

малечак менечак, питован, котловиместа (овца са округлим вименом),

околчес, округал, прикаден, болешљив, вртоглав, тумарљив.

Акценат презента

268. Место акцента, које остаје непромењено и код глагола са префиксаци

јом, налази се: или на корену, или на творбеном наставку -ује, -eje, или на спојном

вокалу, или на крају.

a) Акценат на корену — тип: идем-идеш-иде-идемо-идете-иду, такви су

још: берем, венем, видим, волим, газим, давам, делим, денем, ђинем, зидам, играм,

имам, копам, могу, молим, пазим, правим, раним, садим, чувам, шетам.

б) Акценат на творбеном наставку -ује, -eje— типови: верујем-верујеш-веру

је-верујемо-верујете-верују, белејем-белејеш-белеје-белејемо-белејете-беле

ју, такви су још: бљујем, купујем, писујем, пљујем, празњујем, прачујем, псујем, са

нsујем, сипујем, целивујем, гладнејем, живејем (поред чешћег живим), старејем,

умејем, црнејем.

в) Акценат на спојном вокалу — тип: печем-печеш-пече-печемо-пече

те-печу, такви сујош: бодем, вршем, дадем, доведем, једем, метем, муземљмлзем,

плетем, предем, растем, сечем, тресем.

г) Акценат на крају — тип: горим-гориш-гори-горимо-горите-горе, такви су

још: бојим се, висим, вртим, држим, лежим, летим, седим, стојим, трпим, трчим.

Акценат императива

269. Акценат је на иницијалном слогу у оних глагола у којима је у презенту

на финалном или спојном вокалу — типови: гори-гбрете, печи-печете, такви су

још: ббди-бодете, врти-вртете, врши-вршете, држи-држете (поред

држ-дрште), кови-ковете, лежи-лежете, лети-летете, музи-музете, пле

ти-плетете, преди-предете, седи-céдете, сечи-céчете, треси-тресете, тр

пи-трпете, трчи-трчете.

Одступања од овога типа су императиви: врни-врнете (врнем), дени-денете

(денем), ђини-ђинете (ђинем), кажи-кажете (кажем), речи-речеше (речем).

стани-станете (станем), узни-узнете (узнем).

270. У глагола с иницијално наглашеним презентима на -и акценат у импера

тиву прелази на последњи слогу једнини и на е од наставка -ете: гази-газете (га

зим), такви су још: дели-делéте, жени се — женете се, коси-косете, купи-купете,

моли-молете, носи-носете, пази-пазете, плати-платете, прави-правете, ра

ни-ранете, соли-солете, треби-требете, учи-учете, цеди-цедете, чини-чинеше.
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Овакав акценат имају ови глаголи и ако су са префиксима: нагази-нагазете,

подели-поделете, наплати-наплатете.

271. Императивски акценат осталих глагола слаже се са презентским:

иди-идете (идем), крадни-краднете; даље ћемо наводити само сингуларскелико

ве: знај, миј, пиј, ши(ј), чуј, мељи, беж бегај, виц, глеџ/гледај, сабирај, венчај, да

вај, зидај, играј, извињавај ДП (обичније је извини, мада и то ретко), копај, мотај,

сисај, терај, читај, чувај, бриши, лежи, мажи, бри, пиши, режи, сечи; бљуј, греј,

кољи, пери, пој, сеј, ткај, веруј, купуј, празњуј, псуј, сипуј.

Акценат имперфекта

272. Акценат имперфекта се код највећег броја глагола слаже са презентским.

Ако се погледају имперфекти од по самоједног глагола из сваког од четири презент

ска типа, видеће се да се код имперфекта образују три акценатска типа. То су:

a) Тип: идео-идеше-идеше-идеомо-идеосте-идеоше,

б) Тип. купујео-купујеше-купујеше-купујеомо-купујеосте-купујеоше.

в) Тип печео-печеше-печеше-печеомо-печеосте-печеоше, тако и ле

жéо-лежеше-лежеомо-лежеосте-лежеоше.

273. Посебан акценатски тип имају тзв. имперфекти-аористи, облици за које

Белић каже да су „по основи имперфекатски, а по наставцима аориски“297. Њихов

акценат се не слаже са презентским, јер је увек на ултими уједнини и пенултими у

множини. Такви су следећи примери:

jâ беснеја О, јамислеја да пријдем Гњ, он не смеја да ме аперише О, нумејамо

да побегнемо Р, они не тејаше да причају Гб и сл.

Акценат аориста

274. Акценат је на последњем слогу или спојном вокалу у једнини а претпо

следњем у множини.

Тип: идб-иде-иде-идомо-идбсте-идбше. Такви сујош: видб-виде-видбмо,

воле-волемо, горе-горемо, дели-делимо, има-имамо, могб-може-могбмо, бе

га-бегамо, боја се — бојамо се, врте-вртемо, огладне-огладнемо, горе-горемо,

држа-држамо, живе-живемо, лежа-лежамо, лете-летемо, седе-седемо,

стоја-стојамо, трпе-трпемо, трча-трчамо, гази-газимо, жени се — женимо

се, коси-косимо, купи-купимо, учи-учимо, рани-ранимо (за хранити); гледа-гле

дамо, зида-зидамо, копа-копамо, мота-мотамо, сиса-сисамо, тера-терамо,

чува-чувамо, бриса-брисамо, каза-казамо, тера-терамо, чува-чувамо, бри

ca-брисамо, каза-казамо, лежа-лежамо, ора-орамо, реза-резамо, сипа-сипа

мо, бљува-бљувамо, греја-грејамо, кова-ковамо, пљува-пљувамо, поја-појамо,

сеја-сејамо, купува-купувамо, псува-псувамо.

Уколико су глаголи имперфективни па се префиксима перфектизују, акце

нат се у 2. и 3. л. jд. превлачи на префикс. Примери:

ја заволе, ти, он заволе, ми заволемо, тако: изгоре-изгоре-изгоремо, нага

зи-нагази-нагазимо, подели-подели-поделимо, посеја-посеја-посејамо и сл.

297 Белић ДИЈС 599.
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275. Акценатје на последњем слогу или спојном вокалу у 1. л. jд. и у свимли

цима множине, али се у 2. и 3. л. jд. превлачи на први слог.

Тип:реко-рече-рече-рекомо-рекбсте-рекоше. Такви су: врну-врну-врнумо,

дену-дену-денумо, дену се — дену се— денумо се, шутну-шутну-шутнумо; забо

рави-заборави-заборавимо, плати-плати-платимо, пушти-пушти-пуштимо,

крсти-крсти-крстимо, купи-купи-купимо, верува-верува-верувамо, празњу

ва-празњува-празњувамо и сл.

И код овог типа ако глагол добије префикс, акценат се у 2. и 3. л. jд. превлачи

на њега. Примери:

ја откупи, ти, он бткупи, ми откупимо, тако: наплати-наплати-наплати

мо, поверува-поверува-поверувамо и сл.

276. Акценат је на корену у свим лицима.

Тип: седо-седе-седе-седомо-седосте-седоше. Такви су још: бодо-бодомо,

дадо-дадомо, доведо-доведомо, једо-једомо, крадо-крадомо, мето-метомо,

музомлзо-музомомлзомо, пеко-пекомо, плето-плетомо, предо-предомо, рас

то-растомо, секо-секомо, тресо-тресомо, би-бимо (у значењу тући), же-жé

мо, кле-клемо, мле-млемо, бра-брамо, кла-кламо, пра-прамо, тка-ткамо.

И код овога типа код појединих глагола, углавном једносложних, акценат се

у 2. и 3. л. jд. превлачи на префикс. Примери:

ја га уби В, мајћа ми ме стиже и ме уби ДП, ја се оми М, баба ме блми По, ти

оже ли Оц, ја набра Т, он набра круше Г, ја опра Л, ти изатка ли? Б и сл.

Акценат радног придева

277. Код највећег броја глагола акценат је на крајњем вокалу основе, и ту се

задржава у свим облицима.

Тип: видел-видела-видело-видели-виделе-видела. Такви су још: бегал, бојал

се, волел, вртел, врнул, горел, гледал, делил, денул, давал, донел, држал, живел, за

боравил, зидал, имал, јел, косил, ковал, копал, крал, купувал, лежал, млел, носил,

оставил, плашил, плел, правил, појал, празњувал, пуштил, ранил, сејал, чувал.

Овомтипу припадају и радни придеви чија се основа у м. р. проширује секун

дарним њ (данашње а): музал-музла-музло-музли-музле-музла, тако и: пекал-пе

кла-пекло, секал-секла-секло, текал-текла-текло, тресал-тресла-тресло и сл.

278. Акценат је на крајњем вокалу основе у м. p. jд., али у осталим облицима

прелази на крајњи вокал облика.

Тип дал-дала-дало-дали-дале-дала. Тако и знал-знала-знало, затим гла

голи чија се основа проширује полугласником, примарним или секундарним:

ишвл—ишла-ишлб-ишли-ишле-ишла, тако: дошћл-дошла-дошло, нашњл-на

шла-нашло, могал-могла-могло,рекел-рекла-рекло и сл., као и глаголи који ум.

р. имају р: умрл-умрла-умрлб-умрли-умрле-умрла, тако и заŠpјл се —заŠрла се —
заspло се, потпрл-потпрла-потпрло и сл. “ o

Акценат трпног придева

279. Акценатје доследно на коренском слогу, без обзира на то да лије глагол

са префиксом или без њега.
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Тип доведен-доведена-доведено-доведени-доведене-доведена. Тако и даден

(продаден), ббден (прободен), овршен, украден, ометен, помузена, донесен, печен,

плетен, преден (упреден), сечен, тресен, бијен, омијен, испијен, прошијен, започет,

зденут, виден, провpтен, газен, угојен, ожењен, окосен, купен, потопен, омесен,

пазен, платен, правен, рањен, пресблен, оставен, венчан, зидан, мотан (намо

тан), прочитан, (o)брисан, (по)вран, (c)pćзан, (пре)грејан, (на)кован, сејан, пра

зњуван, натекнут, чушнут и сл.



Део други

ОБЛИЦИ

ГДЕКЛИНАЦИЈА

280. Веома разуђен систем синтетичке деклинације понет из прапостојбине,

српски језик је у свом самосталном развитку прилично упростио?98. Говори при

зренско-тимочке зоне, као и бугарски и македонски језик, ушавши у сферу балкан

скогјезичког савеза, покрет који „углавном није старији од ХV века“299, у контак

ту са несловенским језицима источне половине Балканског полуострва своју де

клинацијујош више су упростили. Тако је код именица мушког и женског рода де

клинација сведена на два падежа: падеж субјекта — номинатив и падеж објекта —

акузатив, који је постао тзв. општи падеж (casus obliquus generalis), а код именица

средњег рода само на номинатив (= општи падеж); у множини у сва три рода само

на номинатив (= општи падеж), чиме је, заправо, синтетички тип деклинације пре

веден у аналитички. Наравно, присутан је и падеж за обраћање— вокатив—али он

и није интегрални део реченице, већ само један накнадно додати део, па премато

ме „и није кад се строго узме падеж“300. Овако је и код заменица и придева, а броје

ви углавном постају индеклинабилни. Осим тога, придеви престају да разликују

вид (последица потирања интонационих опозиција), али се зато аналитичка ком

парација развија не само код придева већ и код одређеног броја именица, прилога,

па и глаголских облика. С друге стране, код заменица долази до повећања броја об

лика појавом редукованих форми мен, теб, себ с функцијом пуних облика мене,

тебе, себе, као и појаве удвајања личних заменица мене ме, њемуму и сл. На крају,

развија се у овом периоду и постпозитивна употреба демонстративних заменица

овај, тај, онај, које понекад и понегде добијају и право чланско значење. Свеје ово

битна одлика и данашњих ГП, додуше не увек у целини, и не увек доследно, пого

тову код млађег становништва.

298 Систем именичке деклинације, који се састојао од пет образаца промене за сваки

граматички род, са по седам падежних облика заједнину и множину и три за двојину, сведен је на

четири обрасца промене за сва три рода, двојине је нестало, а плуралски облици датива,

инструментала и локатива су синкретизовани.

299 П. Ивић Дијалект. 122.

300 Белић ДИЈС 302.
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ИМЕНИЦЕ

281. Познатоје да се именице у нашемјезику сврставају у неколике деклина

ционе врсте, а да постоје два диференцијална критерија за њихово разврставање.

Први полази од завршетка основе и облика номинатива једнине. По њему постоје

четири деклинационе врсте: именице м. и ср. р. на -о или -е, именице ср. р. са само

гласничком основом; именице ж. р. на -а; именице ж. р. на сугласник у ном. jд.301.

Други полази од наставка генитива једнине, и по њему постоје три деклинационе

врсте: именице м. и ср. р. са наставком -а у ген. jд., именице ж. и м. р. са наставком

-е у ген. jд., именице ж. р. c наставком -и у ген. jд.392 Како у говорима призрен

ско-тимочке зоне нема уопште посебног облика за генитив, а како је, с друге стра

не, један велики део, ако не и највећи, именица III врсте (некадашња стара јосно

ва) пришао именицама мушког рода на сугласник, Павле Ивић је за ову зону пред

ложио следећа четири деклинациона типа:

1. град-а, бунар-0 — мн. град-ов-и, бунар-и

ствар-а, болес(т)-а — мн. ствар-ов-и, болест-и

2. жен-а — мн. жен-e

3. сел-о, пољ-e — мн. céл-а, пољ-a

4. унуче-а, виме-а — мн. унуче-та, виме-на“.

И ми ћемо падежну ситуацију ГП прегледати држећи се ових типова, али ће

мо претходно дати још ове две напомене.

a) Поред аналитичких конструкција (ОП + предлог) као еквивалента функ

ција косих падежа, постоје и остаци падежног система из периода синтетичке де

клинације. Нарочито је релативно доста заступљен датив, али и други падежи, до

душе они често, или једино, адвербијализовани.

б) Постоје посебни облици изборјане множине, нарочито код I и IV Ивиће

ВОГ ТИПА.

1 деклинациони тип

282. Номинатив једнине. Обухвата следеће именице:

a) Именице мушког рода на сугласник, типа човек, коњ, дан, плуг, Драгутин,

Момир, Тодор и сл.

б) Именице мушког рода на -л, типа вол, дел, котел, орbл, пепел, расол,Да

нил, Микаил, Момчил и сл.

в) Именице мушкогрода на-0,типа бајко, дечко, татко, Антанаско, Витко,

Димитрашко, Ивко, Раденко, Цветко и сл.

г) Именице мушког рода на -а после елиминације –х типа Вла, гра, ора, сиро

ма, сира И СЛ.

301 Стевановић Грам. I 189-247.

302. П. Ивић, О деклинационим облицима у српскохрватскомјезику, Огледи ПI 145-146, као и

литературу о овом проблему у напомени 26.

303 П. Ивић Н. д. 149.
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д) Именице раније женског рода на сугласник које су у овим говорима при

шле именицама мушког рода“, што закључујемо по тзв. К-индикатору“, типа:

БЕгњи вечер Гп, бласан глад Р, голем жалос Ос, добартије крв Б, у наш младос Гб,

снима моји речи Ос, и сл. *

283. Номинативмножине. Наставци су: -и, -ови (-еви), -је, -e, -ове (-еве). Ме

ђутим, они нису равномерно распоређени на целом простору. Најраспрострањени

ји су наставци: -и, -ови (-еви), за њима иде је, а наставци -е, -ове (-еве) срећу се је

дино у 15типу. Фреквенција прве групе наставака опада идући узводно одзоне II ка

15 типу, и обратно, учесталост употребе -e, -ове (-еве) опада идући низводно, да би

се са Сињцем потпуно угасила. Наставак је среће се на целом простору, али само у

16 типу у плуралским облицима (збирни облици саграђени њиме срећу се на целом

простору, али они не спадају овамо). Стога је најбоље да примере разгледамо по

местима крећући се узводно.

284. Наставак -и: Арнауташи Гњ, барути Гњ, барежи Ј., Бугари ВЛСБРП

Кр ПРГп ДП, бробинци Ц (мрави), бардаци По, бугарскомањинци ДП, венци Гб Л

Оц ЦП, вршници Ј, врапци По, голуби По, гугутари По, грнчари По, грнци Ц, гости

Ос В Гб Л. М, гумењаци Ј, дукати Ј, другари Гб О, дни Оц, дуњђери М, ђаци Гњ,

живци Б, зајци Ос М По, зуби Гњ Пр, јастуци В, јествуи П, Јевреји СГњ,јединци

Б, конци (), компири Ц По, кордељи М, каиши М, кечкети Гб, коњи В ГбЛОцМ Т

О, ковчази В Гб, кантари Ј, лонци В, лончари По,Луканци 3, људи Ос ВП,љуђиВЛ

Оц, магацини ВP, момци Ј Ос ПР, мужи Гб, месаљи Гб, мушкарци М, мајстори С,

опšнци Гб Гњ Гп, ораси Ос, овчари В Гб Р, омладинци Р, обичаји З, пастири Т, пр

сти Кр, прослуци Ц, пријетељи Ц, празници С, пости Оц, пресеци Гб, рукави Оц,

родитељи С, pкмачи Р, сандуци ДП, свињари Ц, свирачи ЈГп, старци Гб, терети

Ц, тунели С, тигањи Ц, ћенари Б, ћибрити О (шибице), учитељи Б, фистани Ј,

футери З, цржљаци П, Црновунци О, чаршави В, човеци ЦБГњКр ПДП, шамши

ри ПР, штројчи Сп (карта 28).

Међу овим примерима интересантна је плуралска форма човеци, која се сре

ће само у 15 типу (карта 27).

285. Наставак -ови (-еви); брестови Р, бројеви Б, волбви ССп БП, вукови По,

гладови О, дарови ВО, кракови Гб, купови Гб, клкови М, кметови Гњ, кумови П,

лопови Л, ножеви М, попови ВЛ, прашкови М, петлови Оц, пликови По Б, плугови

Б, péпови М, редови М, синови Ј, станови Ј П, сватови Ј СЦ, снопови ЈВ ЛМГњ,

судови Гб, српови Оц МБ, стратови М, стогови По, трбинкови Ц, топови ЛГњ,

тракови ДП, џакови Ј В, џепови Ј Б (карта 28).

286. Наставак је астаље Гњ (столови, астали), бакаље Т (бокали), вампир

је 3, гарвање По, гајтање П, Гостушање 3 (етник), деверје Ги ДП, дућање ТПР,

ђавоље ЗДП, забање СТБ ПКр Гш ДП, јоргање П, капутје Ц, казање Ц, кожувје

гп, Крупчање ПР (етник), креветје П, љуђе ОССпТ ГпЗ Гњ ПДП, мужје ПР Ц

ДП, милибње Т, пекмезје Гп, поесје Кр, перчиње ПР, петлиџање. По Кр Гп ДП, по

304 „То бива зато што имају сугласник на крају, што имје ном, једнак са акуз. и што означавају

мртве ствари“ — Белић ДИЈС 305.

305 Конгруенцијски (К) и парадигматски (П) индикатор су појмови које је увела МилкаИвић

в. М. Ивић Имен. род 192—211.
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друмјеЗ, симитје Т, СрбјеЗ, тупање ПГП ПР ДП, ћилимјеT, Цигање ОТ, црвје ГП,

џамадање ПР, шаторје ДП, шпоретје 3 (карта 28).

287. Наставак -е. Бугаре СТЗ О Сп ПРГњ ГпКр ДП, вијакере РКр, грнчаре

Кр, говедаре ДП, другаре Т Сп, дуњђере ДП, заире ЗДП, кашкаваље Кр, копаче

ДП, косаче Кр, компире ПРКр, мајсторе ДП, месаље Кр, мужете Гп, ногаре Б,

овчаре ЗТ, ораче ДП, пријатеље ДП, пастире ДП, пешћире Кр ДП, прозоре З, ру

каве Ц ПРГБ Гп,рецеље Гп,разбоје Гп, тањире ОТКрДП,учитеље Т, чукаре Гп,

џандаре 3 Гп, џемпере По, штројаче Кр (карта 28).

Код ових примера ваља истаћи следеће карактеристике: а) код појединих

примера члан конгруира према облику (Бугаре-те, као жене-те, Бугаре-то, као

дете-то) код других према значењу (Бугари-ти, као овчари-ти; тако и му

же-те-муже-ти); б) лик ногаре је у духу говора 16 типа, на осталом простору је

ногари ВЈ М306. Лик заире је задржана турска форма ове именице, која значи хра

ну, људску или сточну307.

288. Наставак -ове (-еве): адетове Ц, бонове ПР, брестове О, валове Гп, во

лове ЦТЗО П ПР, градовеЗ, греове Т, гладове О, домове ТЗ, дудове О Гп, дробове

ДП, зверове ДП, кошеве ДП, кексове ДП, кртове Гп, котлове ЦКр, Кленове Т, кy

пове Ц, класове ЦЗ Сп, кумове Ц, лебовеЗ, лекове Б П, лотове Р (ћускије),млинове

О, прашкове ЦТ, плугове ЦТ, петлове Т, путове Сп, попове П,pжњбве Гп, рубове

ДП, ратове ПР, рогове ОР, сватове С Ц ПР, снопове СТБ П, синове О Сп П Гп

ДП, српове Ц, судове ЦТ, снегове Т Гњ, студове О, смејове Гњ, сокове ПДП, све

крове ПР, топове Гњ ДП, точкове Сп, трбшкове О, тенкове ЗГ, чепове Ц, чешљб

ве Ц, чланове Сп, чукове Р., џакове ЦТ Сп Гп, џепове С, Шопове Кр, шприцове ПР

(карта 28).

Примећује се огромна диспропорција у употреби наставака -ови —-ове над

наставцима -еви —-еве, чак и у позицијама иза и данас меких гласова (бројови, сме

јове и сл.).

289. Наравно, посебно су овде интересантни наставци -ове, је и -е, и то са ви

ше аспеката. Прво, по томе што је то веома стара особина. У старомјезику ови на

ставци су били карактеристика номинатива (и вокатива) множине појединих врста

именица (синове, путје, камене). Акузатив множине ових типова именица разли

ковао се од номинатива, јер се завршавао на -и (сини, пути, камени). С друге стра

не, постојале су именице са номинативом на -и, а акузативом на -е. Постојали су,

дакле, односи: ном, синове, људје, грађане, учитеље: акуз. сини, људи, грађани,

учитељи, а с друге стране: ном. мужи, коњи, венци: акуз. муже, коње, венце. Нај

већи број штокавских говора уопштио је за ном, наставак -и, без обзира на његово

номинативско или акузативско порекло (синови, градови, путеви, грађани, људи,

учитељи, коњи, венци). Говори призренско-тимочке зоне су их сачували“. Осим

306 И у МС Речнику ногаре и ногари — књ. III 812.

307 Шкаљић Турцизми 644.

308. Наводећи своју грађу Белић истиче: за наст. -ове да се „употребљава у главноме у

тимочко-лужничкоме дијалекту“ — ДИЈС 321, за наст. је „искључиво у тимочко-лужничкоме

дијалекту и у местима заплањскога дијалекта која су на граници тимочко-лужничкога говора“ —

ДИЈС 323; за наст. -е да се „употребљава, уопште узевши, ретко у овим дијалектима, у Главноме опет у

лужничко-тимочкоме дијалекту“ — ДИЈС 324-325. Ове наставке у приличном броју примера
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њих,још бугарски и македонскијезик, каоједини међу словенским језицима 309. Мо

гу се поставити два питања: прво, зашто су тако добро сачувани баш ови стари плу

ралски маскулински наставци само на овом терену српскога језика, или словенских

језика уопште, и друго, имали разлика у њиховом манифестовању данас од стања

које је бележио Белић почетком нашега века, и како је он тада на њих гледао?

У одговору на прво питање мора се поћи од тога да су управо ове именице

понеле још из прасловенског језика у номинативу множине велику морфолошку

варијантност. Ту је готово сваки стари деклинациони тип имао свој засебан облик

(гради — мужи, камене, синове, путје, односно наставке -и, -e, -ове, -(b)је, они се

јављају у писаним споменицима до краја ХVI века?10. Номинатив је веома фре

квентан облик, јер је као граматички субјекат, или конститутивни део именског

предиката, саставни део готово сваког исказа, што ће рећи—падеж без кога је је

зичка комуникација незамислива. У условима синтетичке деклинације када се чу

вају облици свих падежа, при преструктурирању и редукцији појединих деклина

ционих типова током еволуције језика, номинатив је изложен утицају осталих па

дежа па долази до нивелације његових облика и преваге, уопштавања, најфре

квентнијих именичких деклинација. Али у условима аналитичке деклинације, ка

да су остала само два падежа — номинатив и акузатив — као једини конститутивни

чланови новог падежног система, прекинута је потпуно његова веза са другим, не

сталим падежима. Номинатив се тако нашао усамљен, облички изолован, на њего

ве еволутивне процесе више нису могли утицати изгубљени падежи, теје он могао

стога сачувати своје старе форме, као што их је и сачувао. А најбоље их је сачувао

тамо где је аналитизам најрадикалније спроведен, а то су од словенских језика бу

гарски и македонски, а од српских говора тимочко-лужнички говори, а од њих,

опет, тимочки говорни тип околине Пирота, конкретно наш 16 тип.

У одговору на друго питање ваља поћи од тога да се, после нестанка већине

падежа, номинатив почео осећати више као реч, лексема, а мање као падеж. Свака

ко, то осећање је аутоматизовано, несвесно, јер већина необразованих говорних

представника и не зна за падеже и функције које они остварују у чину говорења. И

потврђује Маринко Станојевић в. Станојевић Тимок 392-395. Имају их и говори Црне Траве и

Власине — в. Вукадиновић ГЦТВ 130—131. У призренском говору „у номинативу множине напоредо

долазе наставци -е и -и а основа се често проширује формантом -ов ев“ — Реметић Призрен 453. У

ђаковачком говору у Н мн. напоредо долазе облици на -е и -и, док је у А мн. „скоро редовно-е“ —

Стевановић Ђаковица 102-105. Новија проучавања потврђују ове наставке (-е, је, -ове, -еве, -уве) и у

неким исељеничким говорима са призренско-тимочког терена — в. Томић Свиница 58-59. Најновија

проучавања говоре да се данас све више шири, свакако под утицајем школе и средстава информисања,

наставак -и (уз могуће форманте -овјев). Тако је на пример у Алексиначком Поморављу, мада су ту

видљиви и трагови старих облика на -е, -ове — в. Богдановић Алекс. 144-145. Говор Лужнице зна

само за наставак је, и то само у једном свом делу који је на додиру селима са бугарском мањином, а

такође и у ограниченом броју примера, в. Ћирић Лужница 59. Говори Сврљига знају иза је иза-е, али

и овде само у оном појасу који припада тимочком поддијалекту, па и ту „се ови наставци у наше време

већ губе“ — Богдановић Бучум 54. Остаје чињеница да ГП, односно онај део који смо ми назвали 19

тип, у овоме погледу заузимају репрезентативно место судећи према количини записаних примера.

Огроман број примера на -е, -је, -ове, -еве садржи и дијалектолошка грађа Драгољуба Златковића

сакупљена на територији општине Пирот — Златк. Посл.-пор. 341-683, Златк. Фраз. страх. 175-457;

Златк. Фраз. омал. 423—740.

309 В. Конески Истор. грам. 116-117; Мирчев Истор. грам. 148-149; в. и Божков Димитровград

44–45.

310 в. Даничић Истор. обл. 56-66.
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онда је, наравно, дошло до диференцирања старих наслеђених облика на новој,

лексичкој, основи, до везивања старих обличких наставака за поједине лексичке

категорије, на пример за значење именица, за њихове творбене суфиксе, за стуpк

туру основе (број слогова), или њене финалне консонанте. То је дало повода Бели

ћу да поједине наставке веже или за поједини значењски тип именица, или за

структуру њихових основа. Тако он за наставак -ове вели да се, као и -ови, „додаје

или једносложним именицама или оним које губе покретно а, те у зависним паде

жима, када се одбије наставак, постају једносложне“311. Ово се потпуно слаже са

данашњим стањем (упор. наше примере прашковићарашкове, трбиковићтрбшко

ве). За наставак -е. Белић каже да се употребљава „само у једној групи примера: у

именица које значе раднике и мушка лица, а имају завршетак, обично, ар, а, ређе,

ач“. Ово се не подудара потпуно са стањем које нуде данашњи примери. И данас

су, додуше, бројне именице које значе вршиоца радње или носиоца занимања на ар

(nomina agentis) које су још из прасловенског понеле свој наставак -е, постоје, али

су малобројне, и именице овога типа на ач које су своје номинативно-е добиле ка

сније угледањем на именице на ар (нпр. другаре, говедаре, грнчаре, овчаре, џанда

ре, копаче, косаче, ораче). Али су њима пришле и именице друкчијег значења. Та

ко, док је Белић навео свега две именице овога типа: пандуре и пастире“, међу

нашим примерима, како се види, има их много више (Бугаре, дуњђере, амреле, ка

шкаваље, мајсторе, месаље, компире, муже, пастире, петлиџање, пешћире, при

јатеље, прозоре, разбоје,рецеље, рукаве, тањире, тргоње,учитеље, фијакере, чy

каре, џемпере). Пада у очи да се све, сем именице муж, завршавају на сонант. А и

обликмуже(забележен у чланованој формимужете) вероватно је постао одфре

квентнијегмужје. За наставак је Белић вели да га „у овом дијалекту имају: а) име

нице љуђе (старо српско лкодљке), Цигање (...); б) имена становника (...) уопште,

именице које значе много људи“314. Осим њих он је навео и три именице које не

значе људе:јелење (два пута) и мрморје (црви)315. Како се из наших примера види,

и код овог наставка данас је забележено много више примера који не значе „много

људи“, само је питање да ли су употребљени увек у плуралском или збирном зна

чењу. Овде нам помаже К-индикатор (упор. нпр. носиле смо убави забање, или

убаво забање, имали смо бакрени казање, или бакрено казање, тако и вунени џама

дање и сл.). Најзад, уочљива је и бројност примера са наставком -и код именица

чија се основа завршава на сугласник ц (врапци, зајци и сл.).

Из свега реченог проистиче закључак да ГП, особито 15 тип, добро чувају

старе номинативне множинске наставке именица мушкогрода, као и то да су поје

дини од њих данас прилично, ако не и потпуно, везани за поједине лексичке кате

горије и њихову деривациону структуру.

290. Вокатив. Именице овог деклинационог типа имају вокатив једнине на

-е, -о или -у. Најраширенији је, наравно, наставак -е, као што су и примери једнине

неупоредиво бројнији од примера множине, што проистиче из потребе саме ко

муникације.

311 Белић ДИЈС 317, упор. и 319.

312. Белић н. д. 325.

313 Белић Н. Д. 323.

314. Белић ibid.

315 Белић ibid.



Говори Понишавља 113

a) Вокатив на -е имају заједничке именице на сугласник и лична имена на су

гласник. Примери: еј, бре, воденичаре М, добро јутро, домачине Т, добро, брате,

кво направимо О, Сашо, немој ми се, сине, шегујеш ДП, еј, Иве, затвори, сине Сп,

воле један Кр, Голубе, Писаре (хипокористички мушки надимци), Бобане, Драго

мире, Даниле, Момчиле, бблане (Облан је име коњу) и сл.

Од Бог вокатив је, разуме се, Боже, али се често чује и форма Ббиће, наро

чито у прилици када се изражава појачана молба, или страх од нечега. Према овом

вокативу не постоји номинатив Божњк, док се велики хришћански празник и овде

зове Божић Ј., или Божич В Кр М.

Од син вокатив је сине, али се среће и синко, каткад и синће. У обраћању са си

не и синћетон је приснији, док се са синко задржава извесна дистанца у присности.

б) Вокатив на -о имају именице и имена која се у номинативу завршавају на

-ко. Такви су примери: опа, бајко Ос, ајде, дечко Гб, татко мојЈ,Антанаско, Вит

ко, Ивко, Раденко, Цветко (али је горе поменутим вокативом Иве одражен хипо

користички ном. Ива).

в) Вокатив на -у у свакодневној комуникацији има само именица пријатељ:

знаш ли, пријетељу Гб, ајде, пријетељу, да вршимо работу Ц и сл. Улазаричкој пе

сми среће се стих: играј краљу барјатару.

291. У множини вокатив је једнак номинативу. Примери: ајдете, пријетељи

М, добро дошли, кумови Оц, еј, овчаре, не правете ми штету ДП, е, моји синове, че

ме тражите ви П.

292. Општи падеж. Општи падеж овог деклинационог типа је уједнини об

лички једнак са акузативом, а овај је још од давнина био једнак са номинативом

ако се ради о нечему што није живо биће. Ако се ради о живим бићима, општи па

деж је облички опетједнак са акузативом, али је он одраније био изједначен са ге

нитивом. Тако постоји следећа ситуација:

а) ОП/A = Н. напраимо пресбл Ј, гледам кад ће да појду из Студену и Чукле

ник Ј, она понема памет Ос, жњемо са срп В, од Београд дојде с воз Гб, У Обрено

вац је држал задругу ДП (ради се о пиротском селу), окопамо покре-слог Гњ, ете га

у ковчаг М., тури се чешаљ поди котел Л, упрже са зејтин Ос, ја сам баба-Дука из

Завој 3 и сл.

б) ОПЉА žН:Драгомира утепа тресвк (гром) Л, ајд ти код лекара Ос, не мож

да видиш нигде зајка М, домаћица однесе вечеру на овчара Ос, чеку ме козмиско

га цара О, бн је до мојега зета Сп, тија старц доведе овна З; — чак: умре оди рака

Сп (неизлечива болест), и сл.

293. У множини општи падеж је облички једнак са акузативом, а овај је из

једначен са номинативом“16. Ситуацију ОП/A = Нилустроваћемо следећим приме

pима: нисмо са ђавољеДП (ми смо сада постали ђаволи), синове имамо два П, пра

вимо пекмезје, рецеље Гп, ми смо Србје 3, у кољћи сам збирутњк човеци дошла Б

(скуп људи, велика породична задруга), немам зуби па шупељћам Гњ, гранање смо

ђизовали Р, идем сас волове О, Бугарети како Цигање Т, у џакове носиш Ц, терзије

316 „Једначење ном, и акуз. мн. именица мушког рода могло је имати (...) јаку подршку у старој

једнакости истих падежа у ж. и ср. роду, атакође и уједнакости истих облика у дуалу“ П. Ивић Галип. 173.



1 14 Љубисав Ћирић

шили за мужје капутје и прослуци Ц, идo у Смедерево при синове С, врзујемо снопо

ви М, побрeмомеџуредови М, одонудука бију с топови Л,јанија све компире Кри сл.

П деклинациони тип

294. Овом деклинационом типу припадају именице женскога рода, као и

именице мушког рода са -а у номинативу једнине. Према томе номинатив једнине

обухвата следеће категорије именица:

а) именице женскогрода на -а међу којима поједине могу означавати и особе

мушког пола, што се закључује из контекста. Навешћемо само мањи део ових име

ница из различитих места, интересантних ликом или значењем:

бабичка Т, бачија С, била Ц, бечва Т, вила Ос В, вутарка Ј, вреча Л, веиа М,

вéjћа Ц (нарамак), вирушка Сп (вихор), вражалица П, гребуља Гб, грcница Т,

гручка Р П, девојка Ј, девоћа Гб, друшка Ц, дупка Гп, дувка М Оц, дремка П,

жлетица Т, жлтеница М, жéталица В, зелва Т, заушка Ц, зевња В, звона Ос,

sвбна Гњ, ижа В. јанија Кр Т, калуђерка ДП, какалашка ЗО (кочањка од кукуруза),

касерина Т, кобилка Ц, круша Ц По, комшика С, кобура М, капијичка М, колипка М.,

качамиљћа В, кика В, копита В, калуџерица В, каница В, котлајка Ос, кошуљка Ј,

ложица Т, манџа Т (јело), мречка Гб, момурза Ос, моруза Сп, наковања Т, обрамка

Ос, опрешка П (прегача), песнопојha IIо, пручка По (прут), паничка 3 (зделица), по

њава Сп, паница Т, престилка Ц (прегача), плечка Ц, посла Гб (посао), првеница Гб,

пченица В, паланsа Ј, перашка Ј, прегљача Ј, рукавичка Ј, рогошка Ј, рукољћа В,ре

ћија ГњP, ремичка Г (канап), ретија ДП, седенка Ј, сливка Ј, сандалка Ј, семка В,

сукња Л, ступаљћа М (стопало), струка Ц (грана дрвета), товашка Ц, тојага М,

тепција Ц, трепка М, ћитка П, ћошка Гб,удавица По,умирачка Сп, црепња Гб; цр

га Ц, чашка Гб; чрга С, кукавица, пијаница, пропалица — и мушко и женско, тако на

целом простору,

б) овоме типу је пришао део именица некадашње јпромене образовавши но

минатив помоћу наставака -а, -ка, -чина. Такве су: буђа М,лежа В, болка О, вњшка

МКр, катка Оц, кокошка М ДП, коска М, мајка Ј, мајћа ГЗ, ћерка ЗДП, кошчина

Гп (= кост);

в) овоме типу припадају и именице мушког рода на -а типа: бата, башта (=

отац), владика, газда, деда, занатлија, комита, младожења, наваџија, роднина (=

рођак), свирџија, стареја (= старешина), слуга, тата, ујћа,

г) овоме типу припадају и именице које значе лична имена на -а, како мушка

тако женска, пуна или хипокористична, типа: Будимирка-Буда, Драгослава-Дра

га, Дукатинка-Дука, Олга-бла, Симијонка-Монка, Благоја-Блажа, Нови

ца-Новча, Миливоја-Мила, Тодор-Тоша, затим Аца, Јова, Мића, Пера, а њима је

пришло и Тита (Тито — име некадашњег доживотног председника).

д) Одступања од номинатива на -а срећу се у појединим местима код имени

ца које значе државу или крај или атар неког села: Немачко, Француско, Енглеско,

ћустендилско, кременичко и сл.

ђ) Мањи део именица некадашње iпромене остао је на сугласник и у жен

ском роду (али упор. и т. 282д): голема болес П, Бадња вечер Ј, друга вечер М., прва

крв Б, наша врс ДП, целу нбч жњемо ВОц, бује апу у божју матер Ј, у моју ста

рос, дошла пролет, туј јесен отступише Бугари 3 и сл.
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295. Код вишесложних именица на -ина у више случајева губи се финални во

кал, тако да изгледају као да се завршавају на сугласник. Белић је ову појаву обја

снио редукцијом крајњег вокала у номинативу и акузативу, и егземплирао је приме

pима:у висин, на новин, на половинз17. И савремено стање пружа више потврда за ову

појаву: невесте које су за туј годин Ј, сваку годин се калаисују Ц, прошлу годин се

обесише тричетворица Р, истин је тека Гб С, било ли је истин, неје ли Ц, несмо

у тавнин дошли Ос, отишли у планин Гб; четерам овцете у рудин Б, живе половин

годину и раставе се Ц, половин ми платил Б, ступаљћата малко на стран Спи сл.

Примећује се да појава елиминисања финалног -а условљава прелаз именице

из супстантивне у адвербијалну функцију. То потврђује и пример: у глав ме убило

О, где се више не радио именици на -ина. Такођеје видљиво да се не ради само о но

минативном и акузативном, већ и генитивном и локативном значењу.

296. Номинатив множине. Познато је да је ном. мн. знао за два наставка: -u (=

Би) и -е (= A), као и то да је наставак -е уопштен и код именица са основом на тврди су

гласник. У ГП, у једном њиховом делу, међутим, задржана су оба до данас.

a) Наставак -е имају: 1. именице из групе под a): девојка-девојке, кошу

ља-кошуље, пропалица-пропалице и сл., 2. именице из групе под б):

вљшкá-вbшће, ћерка-ћерке и сл.; 3. већина именица из групе под в): Владика-вла

диће, газда-газде, младожења—младожење и сл. Један део ових именица, углав

ном оних које означавају сродничке односе, имају, међутим, множину с наставци

ма -еви, односно-еве: наши дедеви К, сестре одујћеви М, наши чичеве прешли тамо

ДП и сл.

б) Наставак -и имају именице из групе под ђ), наравно, оне које разликују број.

Такве су: јесење вечери Оц, млого нбчи М, мратиње нбчи Оц, неколко пролети нема

ћиша Т., болес по смрти сам добила ДП (= од смрти, баби су умрла два детета, уз то

муж јој настрадао у саобраћајном удесу, тако да њена болест потиче од три смрти

њој најдражих бића), али упор. и пример: кад буде време матере ни окају Ос.

в) Свакако су најинтересантније именице из групе под a) са плуралским на

ставком -и. Онје овде знак дубоке старине“. Међутим, таквих примера је врло ма

ло забележено— свега један у следећој реченици: Иду двоица човека иједвн каже:

готов рат, жени З. Ово жени је у овој реченици вокатив, али онје облички једнак

номинативу.

Самостално употребљених плуралских облика на -и не наводи ни Белић, а

нису бележени ни у говорима Сврљига и Лужнице?19.

297. Вокатив. Именице овог деклинационогтипа имају два наставка: -о и -е.

a) Наставак -о је карактеристика великог броја именица из група под a), б), в)

и г). Примери: бабо, куде је деда Оц, срам да те је, девоћо Гб, мамо, те га татко иде

Б, немој, нано, да те видим да се вáнеш у бро В, ни (ми) уокамо: овчарко, овчарко

ДП, пијандуро једна К, мврш, pђо једна Ос, тетко, требе жито да тераш М, ујно,

кво работите М и сл., мајћо мила Гњ, то је, ћерко, за лек Ј, ти, черко, куде се дену 3

317 Белић ДИЈС 305.

318 Белић ДИЈС 327.

319 Белић ДИЈС 315-316, Богдановић Бучум 57; Ћирић Лужница 62.
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и сл., дедо, немој да окаш Сп, тато, не могу да идем Ос, чичо, ајде при нас Гњ, уј

ћо, излезни зачђс М и сл. Уколико се употребљавају у заједници са личним име

ном, када чине акценатску целину са њоме, именице из последње групе задржавају

свој номинативски лик, а вокативски преузима само лично име: бата-Сандо, де

да-Радо, деда-Саво, као што га имају и кад се самостално употребљавају: Јово, Ни

коло, Сашо, Србо, Тозо, Радивојо и сл.

б) Наставак -е имају именице на-га, -ка, -ица: ти си, Ољђе, ћути Оц, Брањће,

немој да си ти прекрстена П, кумице-Вуће, бна се не зове тека П, тој, сваја-Верће,

знаеш када је било 3, иди, Јељће Гб, заову си зовем Сејке Ј, ау, Слободањhe, што не

бегаш О, брé, Töшће, што не идеш при доктура Б (Töшка је хипокористик од Тодор),

газдарице, дај на децу нек вечерају 3, Вукице, јел овам Оц, кумице-Верће, она се не

зове тека П,мајчице моја Ц, Милице, причекајме М, Новице, наздрави ми Кр и сл.

Белић за наставак -ке у вокативу вели да се прво употребљавао у личним

именима, а касније „и у свим именицама које значе женско чељаде, а имају завр

шетак ка“320. Он то потврђује примером мајће из Клисуре и Темске, места која сам

и ја посетио, али такав лик нисам чуо. Постоје, међутим, следећатри примера: бапће

Оц, нањfе 3 и комшиће М (башка и нанка су хипокористици од баба и нана, нана је и

у овим говорима синоним за мама). Упор. и горе наведени пример: ни се уокамо: ов

чарко, овчарко (а не овчарће).

298. Овде ваља учинити једну генералну опаску. То је изразита хипокори

стичност, присност и топлина коју остварује вокативски наставак -е“. Ово важи

за све случајеве: било да се ради о заједничким именицама, било о мушким или

женским именима или о њиховим хипокористицима. Примера је много:

именице типа бата, дада (старија сестра), дода (старијајетрва), нана, тата,

ујка имају готово редовно вокативна -е, даде, датће, ја те тебе много волим Б, до

де, искочи да видиш чудо М, бате, за тебе носе нишан ДП, кикво је, нане ДП, нањ

ће, куде це ми селимо З, тате, да бкнемо стрину Б, уће, ожесте ли Оц и сл. Поне

кад се такав вокатив употребљава и у синтагматском споју са пуним именом у

функцији општег падежа, нпр. ти си се женил сас бате-Богосова П (мисли се „исте

године“),

пуна лична имена: Драђе, како си се ти женила ПР, Саве, како се осечаш М.,

дада-Лене, кво че работимо Б и сл.,

хипокористици: ти, Буде, ништа не разумиш Гњ (Буда је мушки хипокори

стик, а из говорне ситуације се зна да је говорном лицу симпатичан), Иве, затвори

врата Сп, Јове, бKoсили М, што си, Вуле, таква 3 (Вула од Вука, а ово од Вукосава),

знаш ли ти, Роле Ј (Póла од Роса), и сл.

Посебно треба истаћи вокатив моме којим се у појединим местима 19 типа

ословљава женска особа, без обзира на то колико је стара и да ли је удата или не“.

Такви су примери: моме, ела тука Кр, моме, Вело, Вело — мајћу ми бKaГњ (значи

320 Белић ДИЈС 315. Тако је и у Призрену— Реметић Призрен 463.

321 Ову појаву бележили су идруги истраживачи—в. БогдановићАлекс.148;ЂирићЛужница 61.

322 Дистинкције које постоје у бугарском језику су: момченце — дечак, момче — неожењени

млади мушкарац, момиченце — девојчица, момиче — девојка, булка — млађа удата жена.
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да се ради о удатој жени са одраслом децом, чим једно од њих памти догађај о ко

јем је реч).

299. Вокатив множине једнак је номинативу, за шта и није потребно наводи

ти примере (уосталом, упор. напред дати пример: готов рат, жени З, или истог ти

па: јечте, жене Ц, жене, не галамéте Оц и сл.).

300. Општи падеж. У једнини ОП је облички једнак акузативу.

од вуну усучемо врце Ј, само воду давају на бмладину Ос, однесе вечеру на ов

чара Ос, у овуј лампу ми гоџа гас гори М, сједну руку меша Гб, овијамо окол цркву

Ос, немају другу послу В, на мојега Саву причам В, деда-Божузнаш ли Гб, отбмоу

Црвену Реку кот поп-Јову Л, Богу ижу, ми из ижу (благослов коледара при пола

ску из куће)Т, ми смо са Саву овчари М, работил је тамо по Лужницуз, ббрад по

ора с фрезу М и сл.

301. У множиниОПје облички, такође,једнакакузативу, а овај номинативу:

дарујемо коме кошуљку, коме рукавичке, коме чарапке Ј, сас девојке говори

мо Ос, свг жњемо више с жеталице Оц, синови бију матере Ос, астаље се поставе

уучибнице Гњ, имало је вражалице П, помагају га владиће с паре, с намирницеДП,

на јетрве купи, а мен не теја ДП и сл.

III и IV деклинациони тип

302. Трећии четврти деклинациони тип (Ивићев)ћемо прегледати заједно.

Номинативједнине обухвата: а) именице средњег рода без проширења основе:

брашно В, бробињало Ц, брдо Гб, вино Р, вретено В, врткало В, грббље П, гувно Т,

гумно Ј, говедо Гб, добо Ј Ос, жито Ос Т, здравjе Гб; зрно В, јајце Ц По,јело ТРКр,

јутро Ј В, кило Ј, крило Гб, корито Ц, купатило Т Сп, коло ТО, лозје ДП, масло Ос

Гб, млеко В ДП, место В ГбСп, мирб С, одело Т. бKoОс, острило Т, поље Ј О, пцето

Ш П, рало ЦГп, раскрсје В, ребрб Ос, село ЈВ, сито Ј О, сирење Ос Гб, сириње В. Оц,

сено Гб, сукно С, тесто Л Т, ћило Б Л, цедило Ј, и сл.

б) именице средњег рода са проширењем основе: са -н- виме МОц, време Ј,

име П, рамо Ос МПТЦ, семе М, са -т- близне ПР, бљуце Р (земљана зделица), бу

ре Т, влакно М, гајде В, грне М По, дете ВЈ Кр М.ДП, дупе По, душаме Гњ,јагнеЗ

ДП, јагње Ј Ос ВЈЕМ, јаре Гб Оц По,јуже Ос Гп Ц, каве Сп, кадиве Т (кадифа), ко

пиле ПР, клувче Ц, кубе В, куче Гб, могаре Кр О П, накоњче Ј Гб, оделење Б, парче Ј

Гњ, прасе О, сироче В Гб, сркме Т, теле Ј Ос ВОц, текме Гб, џубе Т, шљапавче Кр

(= накоњче), шћембе ДП, са -c- небо П (у примеру: град што пада од небеса), чудо

Гп (у примеру: мани, данћишњо време је чудесо — информатор мисли на понашање

данашње омладине).

в) хипокористичка мушка и женска имена на -е: Миле Ос С, Раде Цупаљћа Гб;

Раде Ћорча Р, Милунче Ц (од Милунка), Роле Ј(од Роса, а ово од Росанда)^23.

323. Мушких и женских хипокористика на -и типа Мики (Милан), Зоки (Зорка) свакако има и у

ГП, али нису посебно бележени, будући да су „својина млађег нараштаја и осећају се као помодна

новотарија“ — Богдановић Алекс. 151.
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303. Именице ових деклинационих типова у ГП настају и од именица других

родова помоћу различитих наставака324. Поједини од њих уносе деминутивну, па

тиме и хипокористичну, нијансу у значењу, други аугментативну, па тиме и пејо

ративну, нијансу.

Деминутивни наставци су:-е: котле П, коше Гњ Ц, овне ДП, петле Кр, стов

не Гњ, -енце, гасарчeнце Ј, Котленце Ј Ц, Слченце 3, секирченце Ј, стакленце Гб,

стомненце ДП, -bнце/-анце: брашњнце Ц, брашанце Оц, -че: бакраче Ј, бекче Гб

(врста цвећа), градинче М., дваешче П, десече П (некадашњи ситни новчићи), де

војче В ГбЗ ДП, колитче Ј, кравајче ГбЦ,момче ВМ, параунче С, преунуче СпДП,

пешкирче Ј., пешћирче В, прозорче Гб, соларче ДП, тpнакбпче Гњ, унуче Сп Б Кр,

чаршавче Ј, чукчéТ, -че + -енце гасарчeнце Г Ј, секирченце Ј; -це: дрвце Гп, зрнце

О, јајце По, цедилцегб, -ице: грбзјице Ц, зељице ВМ, сирењице Б.

Аугментативни наставак је -иште: девојчиште К, детиште Оц, котлиште

О, момчиште М.

304. Инвентар именица ових деклинационих типова увећан је и пристојним

бројем глаголских именица саграђених од трпног придева наставком је: венчање В.,

играње Оц, идење Ос, имање СР, немање О, понемање О (ове две према имање), кр

штење В, кусање Кр, окање Ц, опроштење В, пијење Гб, појање Ц, pипање Ц, седе

ње Ц, смејање В. Ц, ћитење М,убивање Сп, чистење Ц, чување Ц, шалење Ц925.

305. Номинатив множине. Именице с -о и -е у ном. jд. и сугласничком осно

вом имају, као и у стандардном језику, наставак -а у ном. мн. Тај наставак имају и

поједине именице које проширују своју основу сугласником -н- купатила, остри

ла, поља, рала, времена, вретена, рамена и сл.

306. Именице које основу проширују сугласником -т- множину граде на не

КОЛИКО НАЧИНа.

а) Облике правилне множине имају најчешће именице које су се у старом је

зику завршавале на-А326: три-четри имањета су поседовали Р, једен иде сјарета и

jáганци Гб, имало је и копилета ПР, два оделењета ми напраише Б, кућа с пет оде

лењета Б, ја си имам соларчета ДП, деца близнета ПР, унучета имам Сп, три-че

трнаес имам преунучета и две параунучета Сп, ви сте моја унучета Кр, имам че

три преунучета ДП.

б) Другим суфиксима граде се облици којима се више изражава збирност, ко

лективност, него правилна множина. Треба напоменути да у ГП нема именица ко

лектива на -ад, сем спорадично чељад М.

324. Такво стање показују и други говори. Богдановић утврђује продуктивност наставака -иче,

-че и -енце — Богдановић Алекс. 149; у говорима Сврљига продуктиван је наставак -че — Богдановић

Бучум 56; у Лужници су продуктивни наставци -е, -че и-иште — Ћирић Лужница, у Левчу је „број

именица које се деклинирају по овој врсти увећан због продуктивности наставка -че“ — Симић Левач

280, И Тако даље.

325 Упор. појачану употребу ових именица и у Лужници, за коју је тамо речено да долази као

компензација изгубљеног инфинитива — Ћирић Лужница 88.

326 Белић ДИЈС 326.
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Најраширенији је наставак -тија, којим се не образују само збирне именице

за означавање младунчади“, већ и за означавање збира предмета328. Такве су:

бљуцетија Р, госјетија П (али и: овија госје одек су З), девојчетија Ос В ГбМ СТ

БДП, гола дупетија По, душаметија Гњ, иметија Ц П, кланетија Кр, коњчетија

Гб, копилетија П, лулетија ГП, момчетија В ПР ДП, сирењетија П, џубетија Т,

јанија од шћембетија ДП.

Појединим наставцима се деривира основно значење у правцу хипокори

стичности или пејоративности, тако:

-ја: дрвја Ос Л. М. О, јужја Ос — задржано основно значење,

-ина: иметина По,јаретина Л,јужетина Б Гп Ц, прашчина ПР Гп — задр

жано Основно значење, али:

-инка: прашчинка Т, телчинка Т,

-ића: звончетића П, колетића Кр, кошетића Гњ, ћупетића Б;

-нца: пиленца Кр,

-ишка: пилишка П — свуда истакнута хипокористичност,

-ишта: девојчетишта, дечишта, дрвишта, буpишта, јагњишта, јари

шта, могаришта Гб Т. Р. Гп Кр По — свуда поред основног истакнуто и пејора

ТИВНО Значење,

-ићи: бадњачићи, вистанчићи, другарчићи, јелечићи, класићи, кожучићи,

кравајчићи, крстићи, кучићи, магарићи, пилићи, тичићи Ј Ос,јаганчичи Т, кравај

чичи ГњT, пиличи ЛТ, пиличичи Т, тичичи Сп, рукавчичи 3. Наставак -тија је од

лика зоне I, а наставак -ићи зоне II (карта 29).

Како се види, сви примери на -ићи/-ичи представљају суплетивне множинске

облике. Именице ср. р. саграђене деминутивним суфиксом-че су најпре прешле у

м. р. па затим суфиксом -и саградиле правилну множину (јелеч(e) + ић + и, ово ве

роватно подржано примерима типа крстић + и)329.

в) Суплетивну множину срећемо и у следећим случајевима:јаганци ЈГбЛМ

С Сп Ц Гњ, праци Гб, прасци Т, натурају се таква грнци О, деца — на целом про

стору, бчи, уши — двојински облици, ако именица дрво означава посечено стабло

има множински лик као у примеру: носимо дрва, за разлику када је још живо: тај

велика дрвја Ос, именица доба у појединим местима гласи: старо доба Р, римско

доба В, у појединим:јесење добо Ј, у моје добо Ос—умножини само: годишња до

ба Оц, стара доба Р.

307. Вокатив. Вокатив код именица ових деклинационих типова је и уједни

ни и у множини једнак са номинативом, за шта, мислим, није потребно ни наводи

ти примере.

Белић је констатовао тенденцију замене вокатива номинативом у говорима

призренско-тимочке зоне, и као потврду навео три именице: деца, браћа и бег, али

каже „да их уствари има много више“339. И ја сам бележио такве случајеве: ајте,

327 Тако је и у сврљишким говорима— Богдановић Бучум 57.

328 Тако је и у говору Лужнице— Ћирић Лужница 60.

329 Упор. то исто и у Богдановић Алекс. 150; Јовић Трстеник 85; Симић Левач 281, АП-БМ

Ресава 320.

330 Белић ДИЈС 315, упор. и Богдановић Алекс. 151.
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брајћа, на вечеру Ц, ајде девојчетија, направете вечеру Ц, реко: деца, раскарујте

овцете Гб, е, деца, нече леб да ручамо Гњ, не могу, деца, да блажим у петак П, она

рече: деца, седете, знам да винође болу П, деца, немојте да ми се смејетеДП.

308. Општи падеж је облички изједначен са акузативом и у једнини и у мно

жини, а акузатив јеједнак са номинативом. Поштоје ситуација идентична и у књи

жевном језику, примере овде нећемо наводити (уосталом, упор. поглавље о оп

штем падежу и предлозима).

Остаци синтетичке деклинације -

309. Већ је Белић констатовао да у дијалектима источне и јужне Србије има

остатака од старе синтетичке деклинације „који су се сачували само зато што су се

употребљавали прилошки“, али и падежних облика унесених са стране, из сусед

них дијалеката, па се „често употребљавају без разумевања“. Ове констатације

вреде и за савремени ГП. Примери које наводим узети су из спонтаног говора ин

форматора, од којих ни један није млађи од шездесет година, а бројност примера

биће индикатор колико је, и да ли је, аналитизам из Белићевог времена устукнуо

пред синтетизмом који тако снажно запљускује ове дијалекте у наше време разви

јених комуникација.

310. Генитив. а) Најраспрострањенији, и најукорењенији, су генитиви који

ма се казују године или датуми. Они су, дакако, књижевног порекла, али су у сва

кодневној употреби како код мушкараца, тако и код жена: дванаесте године се

разрати Гб, не знам које године беше Л, не знам које године је било Т, лансhе годин

ми умрел старцат Т, ја сам десетербдена О, доделено на Србију осамнаестегоди

не Р, башта ми зађину петнаесте године Сп, седoмнаесте за деду сам дошла П,ја

сам седме године Гп (тј. рођена сам 1907).

б) Следећи по учесталости је тип генитива једнаког са општим падежом: по

чé од Мирка Павуновог Ос, врша до Бога Оц, здравjе од Бога Кр, муће до зла Бога

ДП, Бога ми че потклизну државуву О, боли глава човека од њега М.

в) Следећи тип генитива је онај који се употребљава прилошки: наберу се го

сти белога света Л, наловил белога света рибу Т, од милине да гледаш Т, оцутра

гатéо бијем Ос (= од сутра, тј. јутрос), немате ви ни појма како је било П, толко ви

сóко бдземи З, љуђе ме гледају са стране О, двоица са стране ђи били Гп, прва

улица с десне стране Г.

г) Формом генитива, али не увек и његовим значењем, издваја се именица

дом, али ово важи само за 16 тип: напил се па дошњл дома Ц, já отидо дбма Гњ, ми

тамњн стигомо дома Гњ, тешко, неје ко дома П, дома имамо пет говеду П, несвм

била дома Гп, аде дидемо дома ДП, сви си мужје дома ДП.

311.Датив. Дативи са значењима намене, управљености, окренутости, соm

modi, incommodi и сл. већ су прилично укорењени и код најстаријег слоја станов

ништва: ставимо дететупешкирче Ј, дадемо си га мајки Ј, кад појдемо према кући

Ј, он си носи кући Ос, молим се Богу Т, ти волиш човеку да кажеш право О(али код

истог информатора већу следећој реченици: ти знаш шта да кажеш на човека), и ја

сам ишла на пратњу деди Б, што не идеш тати да помогнеш Б, а Тошићи све боље

331 Белић ДИЈС 335.
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и боље Б (Тошка је хипокористик од Тодор), па кажем и Храни Б (Храна је хипоко

pистик од Хранислав), баби млого деца мрела ДП, ја га дадо Смиљи ДП, кад потре

бе човеку купује си ДП.

Други тип честог датива је окамењена форма у прилогу кнбчи (= вечерас): од

ручњк до кнбчи П, че си кнбчи дојдемо 3 и сл.

312. Акузатив. Осим правилних облика акузатива, постоје и такви који пока

зују да је језичко осећање за овај обликјош несигурно: молим си Бога Т, Бога си ве

рујем Т, иду у госте Ос, идемо на гости редом Л, нема кој да ми дојде на гости М,

тија дни идемо Оц, доле на ноге опанке гумене Ј; али: чувао сам оваца Ос.

313. Инструментал. a) Највишеје примера инструментала у којима долази до

изражаја прилошка функција, или који су постали прави прилози. Такви су: већином

поред грббје пролазе Ј, још вечером правимо Ос, вечером домаћица омеси леба Ос,

дојду још вечером В, јутром, вечером давамо крмило на бвце Ц, вечером дојдемо

ДП, већином смо с рало орали М., иде редом по људи Ос, са шипћергау суде редом

Гб, овршéмо га двњу Л, и нбчужњемо Оц, това двњом буде П, двњом жега, ни (ми)

нбчом жњемо Кр, и двњом и нбчу жњемо ДП, прецелива сви редом ДП и сл.

б) Из примера: са шипћергау Гб, већином смо срало орали М и сл. закључује

се дајезичко осећање за инструменталјош није изграђено. Односно, да су примери

који се срећу у употреби унесени са стране, па се употребљавају без разумевања,

што за последицу има често бркање инструменталног и социјативног значења, или

инструментала и општег падежа. Такви су следећи примери:

раније се туцало (камен)рукама Ос, сарукама се туца камен Ос, ја сам све са

рукама пéнsиу стекао Ос, они бдма телефбном јаве О.

Све ово потврђује Белићево мишљење да „у сваком случају, од старога ин

струментала остатака има, само се за неке од њих може са поузданошћу тврдити да

су у употреби у свим овим дијалектима, а то су: јутром, вечером, крадом, кришом

и редом, остали су унесени са стране“?32. -

314. Локатив. Срећу се три групе примера локатива: а) локативи-прилози

карактеристични за цело подручје ГП, б) локативи-прилози карактеристично само

за подручје 16 типа; в) локативи унесени из књижевногјезика, и као такви се упо

требљавају без потпуног разумевања:

а) јесени кад се све стваше В, он је ошњл јесени Гб, једнујесени закољемо Оц,

јесени сејемо пшеницу а пролети јечем М,јесени ткајемо Гњ,јутре идемо на реку

B, додола се правилети Гб,јутре гости дојду Гб,ујутру се дизам М, зими само се

ди Оц, пролети сејемо овљс М, лети посадимо гра С, зими игранка Гњ, пролети се

моруза бре Гњ, лети ослаби вода 3, комињак се пије зими Т.

б) зиме рабóтимо клчината Т333, лете жега Т, зиме-летеја с њега Сп, зиме се

не купем, само лете Сп, и зиме на бро без ћитку не идемо П, лете не седимо, само

зиме Гп, зиме буде појачка 3, зиме иду у пашу По, бдземи би га труснула О, по земи

напростирам П, развпну кожуту на земи Гп, простремо на земи цргу ДП.

332 Белић ДИЈС 337.

333 И Белић помиње овакве случајеве. „Овамо долази и локатив од именице лето : лете,

пролете је образовано према облику лете, јер је његова обичнија форма, као што ће се видети,

пролети“ —ДИЈС 338.
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в) све по реду дошло Ос, сви ни по имену написал Л, све што је на светуТ, бн

је имал одела што га на свету нема Т,уреду, како речеш P, já сам резикант што меу

свету нема О.

Облици именица уз бројеве

315. Још је Александар Белић констатовао да су именички облици уз бројеве

сачували „неке архаизме који се другде не употребљавају“334. С друге стране, како

„осим у конструкцијама с бројевима исти облици иду и с прилозима млого, коџа и

сл. који детерминишу по количини (...) чини се занимљивијом терминологија по

којој имамо поред обичнејош збирну и избројану множину“335. Савремени ГП, по

готову њихов најархаичнији део — 16 тип, углавном су сачували архаизме које је и

Белић бележио. При навођењу данашње грађе ми ћемо је упоређивати са Белиће

вом, као и са стањем у суседним говорима Лужнице и Сврљига.

316. Облици именица 1 деклинационог типа уз бројеве. Ове именице уз броје

ве и количинске прилоге имају облике са наставцима: -а (наставак старе двојине);

-и, -ове (наставци старе множине) и без икаквог наставка (али се такви облици са

мо прилошки употребљавају). Белић је забележио и неколико примера са настав

ком -ови (тројицу синови, два волови)336. У Лужници изостају облици са -ови, -ове

и без наставка, а то исто показују и сврљишки говори?37.

a) Наставак -а: два близнака Ј, два двна Ј, два сата Ос Гб Т, два овчара Гб,

два бреста P, два-три месеца Сп, два камика Б, два ногара М., двареда М, два кла

са Ц, два-три двна З, два старца З, три балбна Ос, три празника Гб, три месеца

Оц, три сина Сп, три-четри милибна Сп, три месеца Кр, три двна С, три сата Ц

3, три милибна Т, четри сата Б, четри девера Ц, четри леба Кр, пет венца Оц,

пешес двна В, пет сина П, пешес попа П, пешéc џака С, пет каменчњка Ц, пет ко

мада В, шес сата Кр, шес леба М, седам леба Гб, седом сата Гњ, седом снопа М,

бсам коња Кр, девет дана Гб, девет језика М, десет гледмета Ос, десет метра

Ос, десет сата Гп, десетина сандука М, десет углена ДП, десет џака ДП,једана

ес сата З, дванаес сата Р П, дванаес динара С, петнаес леба Гп, петнаес ара М.,

петнаес велка Кр, осомнаес грбша М., дваес ћилометра Т, дваес и два члана М,

дваес и девет двна ДП, дваес-триес човека П, четириесара Оц, четересмученика

По, четириес кравајка По, четириес двна М., педесе свата С, сто метра В, две

ста и дваес дома З, петсто човека Р.

б) Наставак -и: два дни О, два пути Б3, два сати ДП, три пути Р Сп Кр ДП,

три-четри пути М, четри пути О, четри месеци Сп, беом сати М, девет месеци

П, десет брави Сп, дванаес сати Ос Л, тринаес брави Гб, дваес сати М., дваес

брави Т, триес брави С По, четириес брави ДП, педеселакти ДП, педесе брави М,

седомдесе брави Гп, осомдесе брави М, сто брави ЛОц, двеста брави Кр, иљадо

пути Ц, гоџа пути Гп, млбго пути О.

334 Белић ДИЈС 326.

335 Богдановић Алекс. 155, в. и напом. 284.

336 Белић ДИЈС 331.

337 Богдановић Бучум 58, Ћирић Лужница 68.
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в) Наставак -ове: имамо два синове П, троји волове О, четри плугове Ц838.

г) Без наставка (о наставак): два-три пут Гб, три пут се иде Ц, четри пут Т,

седом пут Гб, гоџа пут сам се уплашила По и сл.

317. Облици именица II деклинационог типа уз бројеве. Облици овог декли

национог типа имају уз бројеве наставке: -е, -и и -а. По Белићу облици на -е пред

стављају стари номинатив множине, на -и стари номинатив множине на њ, а они

без икаквог наставка су добивени редукцијом крајњег е или и код малог броја име

ница ниске фреквентности?39.

Најмногобројнији су, и у употреби на целом призренско-тимочком простору,

облици на -е, док се облици на -и и -а срећу само у тимочко-лужничком дијалекту.

То потврђују и савремени говори Лужнице и Сврљига“.0. У данашњим ГП се срећу

сва три облика, често, како ће се из примера видети, и код истог информатора.

a) Наставак -е: две жене Оц, две бачије С, двејетрве Оц, две године Сп, две

сестреДП, две калуђерћеДП, три ћерке Ј, три стрине Гб, три недеље Гб, три го

дине Л, четри кречане Р, четријетрве Ц, четри стране Ц, четри стене ДП (= зи

да), четри године По, пет године Ос, пет иљаде Оц, пешес године Б, пешесрукољ

ће В, седом недеље ОцМ С По, девет жене Гб, десет иљаде Р, дванаес врече М,

дванаесруће Т, дванаес године О, петнаес бвце и козе Ј, шеснаес године ПГп ДП,

дваес осом врече Оц, триес душе Гб П, четириес кошуље П, педесе године Ос, пе

десе душе М., педесе и пет године П, шесе године Т, седомдесе кошуље С, сто и

шес године Кр ПР, сто и осомдесе иљаде Сп, неколко године ДП, млого године Р

Гњ Оц ЦИ И сл.

б) Наставак -и: две иљади М, четри-пет иљади Сп, пет души Оц, седам души

3, девет души В С, десет жени З, дванаес души Гб, дванаес години С, тринаес ду

ши ДП, петнаес души Гњ Гп Кр, дваес души Ц, четириес души ТДП, сто души Р,

стб и осомдесе души ДП, двеста иљади БДП, петсто илвади Т, осамсто иљади

ДП, колко души Гп 3, коџа години Кр, млбго души Т и сл.

в) а наставак: једну годин Гб Кр, три годин Ос, пет стотинš41 ТР Сп, девет го

дин Гб, десет душДП, дванаес душДП, дванаесгбдин С, деветнаесгбдин По, дваес и

једна гбдин ДП, дваес и две годин Сп, десетина годин Г, неколко годин М.

338 И ови наши примери потврђују исправну констатацију Белићеву „да се употреба плурала уз

све бројеве развила пре него што се генералисао наставак ове — ови у множ. у извесних именица и

сачувала у њима у овим случајевима до данас. То још једном говори у корист архаичности облика уз

бројеве“— ДИЈС 330.

339 Белић ДИЈС 326-328.

340 „Док је Белић за облик на и записао: илади, књижици, пари, зобници, години, души — у

данашњем говору Лужнице само се последњи пример употребљава у том облику“. — „За облик без

икаквог наставка Белић је навео примере: душ, стотин и годин— савремено стање лужничког говора

потврђује велику фреквенцију употребе примера стотин, годин изгледа само уз редне бројеве, а душ

никако“—Ћирић Лужница 69. — „... нисмо могли чути облике жени и жен (...). Ми облике: душ, две

души, осом души нисмо чули, а чули смо осом душе, петнаес душе (...). Код именица хиљада ствар је

нешто друкчија. Она се употрељава само уз број један, иначе је њен облик иладо, после чега се

облицима: две иљади, пет иљади, сто иљади уклапа у широк број конструкција какве граде именице

средњег рода уз бројеве (...). Мислимо да би (облицима две годин, деведесет годин — Љ. Ћ.) требало

придружити и именицу стотина, која је такође са јаком фреквенцијом и понаша се као година: пет

стотин динара, две стотин госта, пешестотин ћила овњс“ — Богдановић Бучум 59.

341 Реметић мисли да је стотин „траг старине, тј. Г мн. на -а“ — в. Реметић Призрен 464.
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318. Облици именица III деклинационог типа уз бројеве. Именице овог де

клинационог типа имају уз бројеве и количинске прилоге плуралске облике, тј. об

лике на -а и -и. „Уз број три и четири употребљавала се првобитно множина: три

села и тд., то је пренесено и на именице уз број два и остале бројеве“342. Овако се

понашају, тј. у овај деклинациони тип су прешле, и поједине именице ГV деклина

ционог типа. Примери:

две кила Ос, двејела Р, две рала Гп, две дрвца Гп, две грна Кр, две лозја ДП,

две-три јела По, три јутра К, три села Оц, три рала Ц, три-четри места О,

три-четри вретена Ц, четрилозjа Ц, пет ћила ВБ, десет ћила Оц Ц, дванаесјела

ТКр, дваес и пет ћила Т, триес ћила По, сто рала Б, сто ћила Ц, двеста ћила Гњ,

петстотин ћила М. Р. Сп ДП По, иљадо и двеста ћила М, гоџа места Б, неколко

места Сп, че узнемо на две мести по десетара М, на две мести поора с фрезу М,

двесте крстине смо нажињали Л.

Облици на -а и -и срећу се и у сврљишким говорима343. У Лужници се облици

на и не срећу никако?44. Белић наводи и примере старе двојине уз бројеве (двеме

сте, дрве, коле, стаде, двесте, тристе, три јутре)345. Таквих примера данас нема

у ГП, осим двесте, а ни у говорима Лужнице и Сврљига?46.

319. Облици именица IV (Ивићевог) типа уз бројеве. Именице овог деклинацио

ног типа показују шароликост облика у бројним конструкцијама. Поједине именице ПI

деклинационог типа се уз бројеве понашају као да припадају овом типу.

а) Плуралски облици на -ета: три грнета Оц, два параунучета Сп, имам

тричетрнаес преунучета Сп, не знам колко унучета Сп, четри преунучета ДП,

шéc сирочета, осим њихјош и: спреме по две-тријелета, наследил је три-четри

имањета Р, кућа с пет оделењета Б.

б) Плуралски облици на -и: двејаганци С, две телци Т, три грнци М, трија

ганци С Т, десетина грнци О, десетина прасци Т.

в) Дуалски облици на -ети: две грнети Гб М., две јагњети В, две девојчети

Оц, дверебрети Ос, две телети В, три детети В, три-четријагњенцети Л, пешес

колети В, шесејагњети М, стојагњенцети Л, ти немаш толко влакнети М, колко

имате јагњенцети Л, на колко местети је копано злато Гб, на ббе рамети М.

г)Збирни облици: три деца С, три-четри деца П, четри деца Гб, пет деца Т

ГпЗ По, шес деца Ц, дванаес деца Кр, триес деца Б, седoмдесе деца Т, две јајца М,

пешесјајца Оц, две девојчетија Сп, две качетијаС, две-три девојчетија Б, две-три

каветија Сп, четри девојчетија Т, четри јагњишта Гп, четри магаришта Кр.

342 Белић ДИЈС 331.

343 Богдановић Бучум 59.

344 Ћирић Лужница 69.

345 Белић ДИЈС 333.

346 „Оваквих примера употребе именица средњег рода у данашњем говору Лужнице нема. Ни

самостално (цњкле је непозната реч у Лужници — овде су наочари), нити уз бројеве“ — Ћирић

Лужница 69. —„Уместо таквих облика имамо: двоје цњкле, двеста, две дрвети, тријутра и тријутри,

триста“ — Богдановић Бучум 59. — Облика на -е од именице место уз бројеве в. и у: Богдановић

Алекс. 156; Јовић Трстеник 85; Симић Левач 280, АП-БМ Ресава 318.
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У поређењу са ГП у говору Лужнице изостају примери под а“7; у говорима

Сврљига примери подг”48. Код Белића, такође, немазбирних облика уз бројеве“.

Неке семантичке и обличке појаве код именица 1 деклинационог типа

320. Именице хлеб и сир у зони Нимају у номинативу и општем падежу пара

лелне ликове: леб и леба, сир и сира. Именица сир у појединим местима зоне I има

лик сирење, у појединим сириње (карта 8).

Нема синтагми типа бели лука, већ је увек: лук, бели лук, зелени лук (прази

лук), црвени лук (црни лук), и тако на целом простору550.

321. Од именице гост правилна множинаје гости Ос В ГбЛМ; збирна име

ницаје госје, и она је скоро увек средњег рода: големо госjе П, мало госје П,једно

гбсје искача, једно улази П, госјетија од суде редом налезла П, са праве госјета

Гњ и сл. Ипак, понекад се ова именица схвата као да је мушког рода: овија гбсје

одек су ти 3 (= ови гости одакле су ти).

322. Од именице човек суплетивни множински ликови су: људи, љуђи, љуђе.

Ова именица има и „правилну“ множину човеци. Ова формаје бележена у неколи

ко места 15 типа (карта 27)351.

323. Од именица које припадају овом деклинационом типу поменућемо об

лички или семантички интересантне збирне или плуралске ликове:

a) од пут-путишта: већином по путишта се збирају Ос,

б) од камен-камење, али је од камик-камање (карта 2);

в) од дрво збирни облици су: дрва, дрвја и дрвендбр. Овако је и од железодоби

јено железор.Дрвендбр и железбр могу да значе и предмете оддрвета или железа.

г) Обични су плуралски облици од именица које значе млада жива бића: дру

гарчићи, магарићи, јаганчичи, пиличичи, тичичи и сл. Њима подобни су и демину

тиви именица са друкчијом семантичком садржином: кравајчичи Но Т (погачице),

постиљчичи Ц (пеленице),рукавчичи З, opéичичи Т, класићи Ј, кожучићи Ј и сл.

324. Један број именица из групе рluralia tantum ce љиком укључује у овај

тип: неки бисази стари Ј, терзиcћи ножици П, бели поклади Гб,месни поклади Гб,

гребенци Ц, брашњени нšчви З, папучи Ц, чораици бели Гп ПР.

325. Један број именица је променом рода пришао овом деклинационом ти

пу: бешици ДП (колевке), власти не настоју да се црква чува П, големи грнци М,

потраже се позивом званици П (званице), несмо упантили друђи звер П, убав маз, а

нече да га једу В (в. и т. 282).

347 Ћирић Лужница 69-70.

348 Богдановић Бучум 59.

349 Белић ДИЈС 333–334.

350 Познато је да су у појединим говорима ове три именице уопштиле партитивни лик леба,

лука, сира — в. Богдановић Алекс. 143; Реметић Призрен 474; Реметић Шумадија 237; Симић Левач

222-223; АП-БМ Ресава 331.

351 Форма човеци је присутна и у Црној Трави и Власини — Вукадиновић ГЦТВ 130. У

Лужници је људи и љуђи — Ћирић Лужница 59. У говорима Сврљига је људи, љуђи и љуђе —

Богдановић Бучум 60.
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326. Поједине именице из групе градивних именица овде се употребљавају у

множини, што је каткад могуће и у стандардном језику: чували су се барути у Ка

лето Гњ, снегове су били големи Т. Овде се могу прикључити и идентични приме

ри из других деклинационих типова: кад се почну печу рећије Гњ, каква млека му

неје донела ДП, морузе изостале Сп и сл.

Неке семантичке и обличке појаве код именица II деклинационог типа

327. На првом месту ваља поменути велики број именица саграђених суфиксом

-(ич)ка“: бабичка БП, болка Ос, вршачка Кр, главичка Ј, гручка Р, дедичка Б, дремка

П, друшка Т, капијичка М, колитка Ј, Копачка Кр, кошуљка Ј, комшика С, матичка Ј

(мотичица), мречка Гб, предуљка Б, рабушка 3 (рабош), рогошка Ј, умирачка Сп, ча

шка Гб, шашка О. На овом принципу су настали различити ликови за поједине делове

женске одеће или покућства: прегљача Ј, престилка Т. Ц, опрешка П (у Лужници

опрегљача)353; кобилка Ц, обрамка Ос (у Лужници камилка и могарица)354.

328. И овај деклинациони тип је обогаћен именицама које су у њега прешле

променом рода: заушка Ц, звона ГбГњ Ос, копита ВТ, наковања Т(наковањ), пазу

ка М., пазуварка Гп, посла Гб,рода Ц (род), роднина П(рођак), ступаљћа МСп (сто

пало), талога Ц (талог). Додајмо овде и кобура М, клобуpТ (суду коме се држи брус

са водом приликом косидбе — у Лужници тутулица)355.

329. Од именица које се завршавају на сугласник посебном судбином издва

јају се именице матер, кћер и вечер.

a) Прва именица се јавља у три лика: ма(ј)ђа,матер имати, од којих прва два

лика и са множином: мајка Ј; мајћа ЦСпЗ ГпТ, маћа О, матер С ОЦЈМПЦ, кад

буде време матере ни бкају Ос, наше мајће су се мучиле З; мати Ц Ос Т.

б) Именица кћер јавља се у ликовима ћерка-черка (зоне П-I).

в) Именица вечер је најфреквентнија у женском роду: једну вечер М, срегња

вечер Ц, на Бадњу вечер Ј, Бвгња вечер Кр, тата каза вечертуЗ, вечертутудојдоше

T (овако се чланују и: ночтуту Б,јесенту З, пролетуту Б, па и данту Сп). У му

шком роду ова се именица среће само у склопу назива верског празника: на Бадњи

вечер ДП, Бегњи вечер Гп. У средњем роду може се срести једино у поздраву:

Добро вечер! Оц.

330. Неке туђице прелазе из мушког рода у женски: duса Р, артикла О, бици

кла М Сп, муштикла Оц. За такве случајеве Душан Јовић вели: „Секвенца-кл на

крају речи није у природи овог дијалекта па се променом рода решио један фонет

ски проблем“356.

331. Збирним именицама се осећају, и тако употребљавају, именице попут:

младиња не призна нићег Гб, за данешњу младеж Т, на муштину требе школа, а

на женштину не требе Б, давал сам си народу Сп, чељад му се потикала М. Али

352 „За деривацију су значајни шира употреба у неким случајевима наставка с елементом к

(чашка, дем. воденичка, а не -ичица— П. Ивић Дијалект. 114.

353 Ћирић Лужницa 148.

354 Ћирић н. д. 146.

355 Ћирић н. д. 160.

356 Јовић Трстеник 159.
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када се жели истаћи ироничан став према ономе што значе, употребиће се и у мно

жинском лику: свг господе седе дом Ос (а не раде у пољу, како баба жели).

332. Поједине именице из групе рluralia tantum употребљавају се у сингулар

ском лику: после с вилу претрисамо В, па ју поравнамо с гребуљу Гб, знам у новину

да читам ДП, млада невеста у чезу ПР, на веригу Оц. Појава није доследна, јер се

срећу и примери правилне употребе ових именица: у котлéнце па на вериге Ј, нату

рамо у јасла Ј, јавил у новине Гњ.

333. Облицима множине означавају се: а) делови тела: груди, бчи, рамена,

слабине (али: доби на плуће Б, вода се појави у плуће Б); б) делови одеће и по

кућства: бревенеци, панталоне, чешире, нšчви; в) поједине тканине: клашње, пр

тенице Т ДП, г) поједини празници: Благовести, Водице, Младенци и сл.

Неке семантичке и обличке појаве код именица III и IV деклинационог типа

334. Именице којима се означавају млада бића попут: девојче, јаре, сироче и

сл. имају множинске облике: девојчетија М,јаретина Л, сирочета Гб. Међутим,

у појединим местима оне се понашају у општем падежу као именице женског рода:

да видим девојчетију М, já сас девојчетијуту диšaм М, да пушта јаретину Л,

имам шес сирочету Гб. Овамо иде и пример: имају псету Л.

335. Именице име и јуже граде множинске облике на два начина: има име

тија вездњндњн П, иметина разна постоје По,јужа направимо од жито Ос, напра

вимо јужетина В Ц.

336. Именица добајавља се у два лика: старо доба РВ, у моје добо Ј Ос. Име

ница коледа јавља се, такође, у два лика: свг не смеју да иду у коледу Т (; коледа),

иду у коледо Ц (: коледо). Именицарамо јавља се само у овом лику: преко рамо Ц,

ржњове на рамо Гп, дете на рамо Ос, на рамо туре и носе М П Т.

ЗАМЕНИЦЕ

Личне заменице

337. Личне заменице разликују следеће облике: номинатив, општи падеж ида

тив. Општи падеж и датив имају акценатске и енклитичке облике. Акценатски обли

ци се јављају и у редукованој форми (без крајњег вокала). Редуковани облици су че

шћи од нередукованих, као што су неакцентовани чешћи од акцентованих. Поједи

ни номинативни ликови понеких заменица се не срећу у стандардном језику.

Табеларно представљен систем личних заменица у ГП изгледа овако:

|- | i — » » Р

se i H i ја : füti он, оно {}}На

# --+-------
-

-

i- | | -- - * - * у - -

# || ОП i мен(е); ме пеб(е), те њег{а), га њу, ју, у, ђу

.32, }-----f------

| Д мен(е); ми теб(е); ти њему, му њој, вој

g| Н ми, ни (није, мије) ви бни, бна, бне

š
3. || оп нас; ни вас, ви њи, ји, и, ђи
»-

>:

--------

Д нам, ни вам, ви њим; им
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Као што се види, општи падеж и датив код заменица првог и другог лицајед

нине разликују се само у енклитичким формама. Пуни облици су им идентични,

али се, наравно, разликују по синтаксичким функцијама.

338. Облици заменице првог лица једнине су: ном, ја, ОП мене, мен, ми, дат.

мене, мен, ми.

Ја се среће на целом простору и примери нису потребни.

Општи падеж.

мене: мене мати истепа Ос, баба мене дарује Ј, људи до мене продају Ј, приђе

код менеједна гбспођа Ј, мило и за мене Т, ни се она смене (посвађала), ни ја с њу

T, муж ми је помлад од мене О, све у мене дошле Сп, тој за мене ништа не значи Б,

онаје помене (серодила) П, стара какомене З, на мене сваћи наиџујеДП и сл.

мен: једњн се уsp у менР, две жене пред менима да мељу М, седни домен па

си вреви (разговарај) смен Ц, она би смен продумала Ц, од мен понема луд О, на

мен је смок нападал О, пред мен што је било не знам О, ја помен си знам О(тј. по

себи судим), тува имен чували По, мен оженишеу деветнаесту годин По,мени се

стру ми башта бжени Б, исто и замен тека Б, ни бн знае мен, ни ја њег П, она како

мен сува П, и он мен заволел Гп и сл.

ме: она ме са сито овија Ј, испрати ме до аутобуску станицу Ј, мрзи ме да

идем Ос, кабати ме В, некња ме питува Гб, окаше ме па ме питуваше Гб, што ме

брига М, стра ме О, воле ме Т и сл.

Јављају се и форме ме у ситуацијама у којима бисмо очекивали дативску ен

клитику: мило ме Ј, мило ме за унуче В, жал си ме за матер Б и сл.

Датив.

мене: мене се не допада то Кр, мене невеста најбоље черапе дала Ј, идете код

бату, мене нема мужат туа З(мени није муж код куће), мене неје бил лош М., мене

бтћину прсти О,мене гумено (стопало) не требе О,менеје Господ помогнул О, ме

не узеше каницуту ПР, мене се не иде ДП, и мене си сукно скроји ДП, мене требу

двеста џака ДП, мене име Росанда П и сл.

мен: разделе у тепсију мен, теб, ономy B, стуpији и мен ји тури на гушу Л

(скиде са себе и мени их стави), мен не иде у главу тој Ц, мен се чини Ц, мен се не

допада Кр, мен заклаше краву Сп, када че мен да дадеш Гњ, мамен си организам

потпуно здрав Г, менје син студирал ПР, девер греје рећију амен грнци три уз ог

њиште М и сл.

ми: дума ми свашта Гб; овој што ми је оставил М., дадеми Бог дечица Сп, не

мој да ми казујеш P, млого ми је лепо било Ј, било ми је боље тегЦ, не бими добро

По, поми згодно стојашку ПР, дами је да се изгубим ДП, дами бтну В, старцмије

умрел Т, тешеми отсече главу Р, Богами О, две ми бчи О, син мије у рудник радел,

и мужми Ј, братми се Пејча зове В, на зелву ми на снауту брат С (брат снахе моје

заове), бегај, брат ми, у потокат Гњ, ајде, брат ми, да идемо Гњ, немој, брат ми,

мóлим те Гњ.

339. У вези са наведеним облицима потребно је дати следеће напомене:

а) облик мен Белић објашњава редукцијом крајњег вокала облика мене“,

али не инсистира на томе под којим условима се употребљава једна, а под којим

357 Белић ДИЈС 400.
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друга форма. Обе се срећу и у Лужници и у Сврљигу. Недељко Богдановић полази

од тога да се „употреба једних или других (форми) може често везати за употребу

појединих предлога — артикулационо више или мање прилагодивих: од мене, с

мен, уз мен“358. Залужнички говор је изнета претпоставка да би „можда решење

лежало у реченичком акценту (с обзиром на то да је и једна и друга форма акценат

ска) како то потврђују примери: теб паре не требу, мене требу паре“339. Чини се да

истина лежи и у једној и у другој хипотези,

б) код дативске енклитике ми нарочито је честа функција посесивности (син

ми, мужми, брат ми и сл.), поред других функција, као што су: намена (све ми на

купуваше, дума ми свашта), стања (по ми згодно стојашку), заклетве (две ми бчи,

Бóга ми), incommodi (старц ми је умрел) и сл.

340. Облици заменице другог лица једнине су: ном, ти, ОП тебе, теб, те,

датив тебе, теб, ти.

Номинатив ти се среће на целом простору и примери нису потребни.

Општи падеж.

тебе: тој важи и за тебе Л, два старца стари како тебе 3, овој за нас, овој за

тебе М., при тебе ли додише Гб, до тебе ми неје стало Оц, с тебе нема реч да про

думам Ти сл.

---- f„“

теб, на теб се наљути П, с теб ли се видомо Б, од теб се не мож живи Кр,

дóјде примен, при тебП, она по теб ли је Сп (да ли је млађа од тебе), с теб сам се

скарала О и сл.

те: немој те видим В, немој те ударим В, нема кој да те послуша Гб; чу те

молим М, нићи те не сматра за црвиву сливу С, отруло те дабогдаде Ц, ни те ка

рамо да дојдеш ДП (ми те терамо, зовемо да дођеш), зачњс те очисте ако неч љуц

ћи Р и сл.

Датив:

тебе: бабо, овој сам тебе купил О, ма тебе га дадо Ц, тебе има кој да дојде

М, тебе ли одузбше кобилу Сп.

теб, разделе у тепсију мен, теб, ономy B, теб се паде пара овуј годин Кр, пр

во њим да заверим (оверим легитимације) после тебГњ, све што је најдобро теб

купује Б, мен умре башта, а теб мати ПР.

ти: алал ти вера Ј, како да ти кажем Ос, па ти рекне свашта Гб, на нбс ти

излезло Ц, какво да има бн ти узне Т, руће би ти изéло О, и Бога ти, све ни плати

ше до пару Сп, вола ти узбше Гњ, не могу ти отворим ПР и сл.

341. Облици заменица трећег лица једнине за мушки и средњи род су: ном.

бн, оно, ОП њега, њег, га, датив: њему, му.

За номинатив примери нису потребни.

м »

358 Богдановић Бучум 66.

359 Ћирић Лужница 71.
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Општи падеж.

њега: троица окол њега Ос, пржило се сас њега Ј, кој знаје чија су олова била

у њега В, сабљу самовлачи по њега Л, ја седoблизо до њега Ц, не можда минеш по

кре њега Ц, од њега неје имало поиграорац Т, не могу ни себе, а не ли њега да пé

рем О, који падне друђијат преко њега Г, њега смо поштувалиПР, já њега најволим

Гп и сл.

њег: нија знам њег, ни бнмен П, његтој ентересуе По, од његје се вачал бгањ

О, она си дооди при њег Ц, да отидем код његК, једњн седи с њег М, на њег сам љу

та М, њег извлéкоше Гб, иду при њег Гб, на њег тури Ос и сл.

га: после га подигне Ј, збpле га накарали Ос, могБл би га узне В, па га вануло

под руку Л, вануло га тифус Гб, којга види Ц, да га бележи Сп, доклега разработи

мо Б, заволела сам га Кр, тБгај га бише (тукоше) Бугарето Гп и сл.

Датив:

њему: њемује помогнула тај баба Ц, њему си мило за њу Гп, она њему надума

свашта М, ти, Буде, тамо њему, ништа не разумиш Гњ, они њему однесу колач П,

њему се тој дешава често Оц и сл.

му: прво му дарујемо кошуљку Ј, дошњл му двн Ос, зрно му крупно В, помага

мута стриже јаганци Л, не смејеш да му заповедаш Гб, беошемузаробили коњи Л,

набави колкому требе Т, турим му малко солчицу Б, одузбшему петнаесрала зем

њу Кр, ја си му носим вечеру Гп, каква млека му неје донела ДП и сл.

342. И код дативске енклитике му поред функције намене, commodi, incom

modi и сл., какве се лако препознају у горњим примерима, присутна је и посесивна

функција. Такви су следећи примери: син му остал у Немачко М, мајћа му, башта

му иду у град П, братмуче иде Гп, баштамуче иде ДП, олечиламу синатогаТ.

343. Облици заменице трећег лица једнине за женски род су: ном, она, ОП

њу, ју, у, ђу, датив њој, вој.

за номинатив потврде нису потребне.

Општи падеж.

њу: карабит у њу гори Ј, за ћотек је кад по њу иде Ос, нек цркне за њу Ос, од

њу се тој тражи М, нија с њу се несем скарала Т, берија (лош глас) ишла по њу ПР,

од њу сам чула ДП и сл.

ју: пају турим на уо Ј, сају не мож погледаш Ос, енеју сабљана Л, јáју знам

М, доведошеју С, бнју дарује Ц, однесеју Т, не мождају спасимо Сп, зовемоју за

валена недеља Р, стра ју 3, бЊш ју толко не познâвам ПР и сл.

у: па каду стигне куче пају ваљало, пау цепило 3, ете какоу праве Ос, нече да

уједу Ос, оправишеу В, ене у горе Гб, свгу млого имаМ, воде у на воду С, ја видим

дау нема Т, те у Верка Сп, водеудау сваћи види По, врљи у зад врата З, тићеу боли

З (тек је заболи) и сл.

ђу: ако ђу башта дава По, и сњг ђу пантим Б, на два спрата ђу напрајите Б, она

ђудала на другу Б, са ђузову викендица Гњ, тиће ђу одврну Р, Градњшница ђузове

мо Г, сâмо ђу исипу Гп, море мани ђy Гп, там ђу правили ногуту ПР, влачили ђу ПР,

откараше ђу Кр, узнем ђу ДП.

Како се из наведених примера за ђу види, они ни у једном месту где су забе

лежени нису једини, већ су алтернативни са (ј)у (карта 30).
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Датив:

њој: тата купи прво њој машину Б, њој муж зађину у партизане Гп, њој неје

до смејање М, њбј дадомо две њиве ДП.

вој: a já вој кажем Ј, синбч носи па војвpну В, па вој рече Л, мати сивој дума

ла Гб, даде вој пару М., даде вој дар Ц, ја вој кажем Т, мораш да вој усвојуеш како

рече Б, неевој име тека П, да војузнемо свињете ПР, че вој извадимо двете бчи Гп,

договоримо се да вој давамо ДП и сл.

344. И код дативске енклитике вој поред функција намене, управљености,

commodi, incommodi и сл. присутна је и посесивна функција: муж воју партизани

бил Г, једвнвој син умрел Ј, Тодор вој се добро учи Б, унуче вој оди черку Б,

коренет вој црвен Пр и сл.

345. Заменица оно употребљава се и као речца, а тако је и у неким суседним

говорима360. Тако је у примерима: оно се повиш стока чува В, оно неје сâмо мојат

(муж) гореЗ, е па оно како чемо Т, кад погледаш оно неје добро ни заједнога О, оно

те једе мука од све стране О, оно има—има, али га овој чудо нема нигде М, е па оно

да неје закасал Оц и сл.

346. Облици заменице првог лица множине су: ном. ми, мије, ни, није, ОП

нас, ни; датив нам, ни.

Обликми се среће на целом простору. У зони II и Па типу он је једини у упо

треби. У 15 типу фреквенција облика ни и није повећава се како се приближавамо

селима са бугарском мањином. Обликмијеје забележен само једном?61 (карта 31).

Потврде за ми нису потребне.

мије: доле направи кућу, а не те (хтеде) овде куде смо мије Б.

није, а није, девојhе, пред њи се наредимо П, овце блају а није појемо П, није

остадoмо три П, није смо станули пензионери П, това коéто смо кутали (крили)

није Гп.

ни: ни смо се тека жениле П, такво смо ни носиле П, ни в53дњн појемо П, ни

њим копамо Г, ни смо тека на високо (имали кућу) ПР, ни смо овде Шопове Кр, сви

кутају че кутамо и ни Кр, кад они блаже и ни че блажимо Гп, и ни ђи трпимо ДП, ни

смо са постали ђавоље ДП.

360 Ћирић Лужница 72; Богдановић Алекс. 227.

361 Белић осим ових облика бележи још и миј и мија, али каже да су облици мије, мија, миј

„спорадички“ и донесени са стране, а припадају „у главноме, пиротскоме крају и лужничкоме

поддијалекту“ — ДИЈС 401-402. У данашњем говору Лужнице срећу се облици ни и није, такође у

селима у суседству са селима бугарске националне мањине — Ћирић Лужница 71. У данашњим

сврљишким говорима ових ликова нема; ту је само ми — Богдановић Бучум 66-67.
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Општи падеж.

нас: долазе код нас Ј, њим следује, на нас не следује В, у нас млого додек В,

на нас си се метнули наши синове О, ej овде позадинас Сп, двапути нас владају

Бугарети З, имаше поток зади нас 3, а преди нас како је било ДП, шегују се с нас

ДП и сл.

ни: како није Немац држал Гб, што ни човеков гледа С, стра ни од њи Гњ, не

којни бтужи да чувамо партизани Гњ, че ни постpćљу Р, ранили су ни добро Р, Бу

гаре су ни били ПР, кад ни завати ћиша нбчу П, трипут су ни владали Бугарети Т,

виде ни, а ми њега несмо Ј и сл.

Једном је забележена енклитика не: сви не по имену написал Л (= све нас по

имену поменуо у писму). Ова енклитика није у духу ни тимочко-лужничког, ни свр

љишко-заплањскогдијалекта. Она је овдеусамљени нанос изјужноморавске зоне.

Датив:

нам: нам слама требе Сп, они нам рекоше Гб.

ни: мајка ни даде онуј погачку Ј, расклаџују ни огањ Ос, додили ни љуђи В,

они ни давају од медат Гб, несу ни плачали Оц, и годинете лоше ни стануше Ц, ме

тем да није убавшко Б, кутамо да ни не узну жицето Гњ, SBéре ни се П (чуде нам се),

сопштеваше ни да се исељавамо 3, они ни надницу рачунају Г и сл.

347. И код дативске енклитике ни поред других дативских функција присут

на је и посесивна: децата ни вику там Ц (наша деца плачу тамо), водата ни добра

О, мајћа ни беше убава жена Б, то је башта ни грешевал што... Б, брат ни се диг

неше Гњ, чичеве ни прешли тамо ДП и сл.

348. Облици заменице другог лица множине су: ном, ви, ОП вас, ви, датив

вам, визб2.

Потврде за номинатив нису потребне.

Општи падеж.

вас: док дојде од вас до нас оно не вреди ништа Оц, никој нема да се стави с

вас Б, при вас нема зима Сп, ја може вас да нападам с това ДП и сл.

ви: чу ви молим да ме почекате М, já да ви раним С, знам да ви нбђе болу П,

apáм да ви је једење М, срам ви било Ц и сл.

Једном је, али у сасвим нетипичном изразу учтивости, забележена и форма

ве: изволвете ПЗ63.

Датив:

вам: ја да ви понудим, а ви ако нечете вам је греј на шију О.

362 Белић наводи и форме вије и вија — ДИЈС 404. И савремени говор Лужнице зна за форму

вије „у неколико места (...) која су на додирима црнотравских села“ — Ћирић Лужница 72. За

црнотравски говор Владимир Стевановић каже: „У номинативу множине поред ви у употребије често

и облик вије“ — Стевановић Црна Трава 195. Идентично стање потврђује и Вилотије Вукадиновић —

ГЦТВ 149. Савремени говори Сврљига не знају за форму вије— Богдановић Бучум 67.

363 Белић енклитике не и ве бележи у јужноморавској зони — ДИЈС 402-403, Недељко

Богдановић их потврђује у Алексиначком Поморављу — Богдановић Алекс. 163-164.
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ви: што сам будала па ви славуја славим М, јачу ви донесем једење Ц, има ви

запечате кућу Б, кој ви каза 3, чеки то да ви кажем Гп, речете: таја бабичка ви се по

здрави ДП и сл.

349. Облици заменице трећег лица множине су: ном, они, оне, она, ОПњи,ju,

и, ђи, датив њим, им.

Објаснивши постанак енклитика ги, гуаналошким угледањем на стање ујед

нини (према њега-га образовало се и код њи(х)-ги(х), њу-гу), Белић истиче да се

форме ђи-ђу употребљавају само у тимочко-лужничкомедијалекту, због познате

палатализације велараг предвокалом и (ги - ђи), према комеје игу прешлоу ђу564.

Ове енклитике се данас срећу само у 15 типу. У Лужници оне долазе само у три по

гранична села365, у сврљишким говорима се не срећу никако?66, северније, на про

стору између Књажевца и Зајечара се, такође, не јављају567. Јужније од Лужнице у

употреби су само форме ги-гу568. Испада тако да је употреба енклитика ђи-ђу пр

венствено особина говора околине Пирота, односно нашег 16 типа. У говору бугар

ске мањине димитровградског краја срећу се обе форме, мада чешће ђу него ђи“.

Примери за номинатив нису потребни.

Општи падеж.

њи: бацам на њи жито Ј, па си идемо с њи Гб, за њиме стра М., прекај њи че

помину и они М, њи садимо пролети М, плиска воду у њи Ц, на њи све синуло Т,

страни од њи Гњ, преди њи се наредимо П, њине интересуето П, мину преко њи З,

неквć излезло па а пред њи, а задњи Кр,ја њи обу Гп, ка погледамо—меџи њизми

jä ДП и сл.

ји: појевтиноји продајем Ј, ударамоји да су здрава Л, несем ји бројила Л, отка

ралији и избилији С, иљадарку самји платил Сп, ми смоји зовали колибе3 и сл.

u: ja сaм и питувао Ос, куде че и премузујемо В, салетели и озгоре Гб, кмет

узе па и накара па и затвори уједвнпóдрум Гб, сачекамо и тамо Оц, беоше и отрули

С, са шуму и ранимо Ц, не можда и најду Б, мило и за мене Т, цел Пирот и (Свете

враче) слави Р, на брашнени нšчви и (хлебове) оставила 3, они и гледају Г и сл.

ђи: ми ђи кажемо тргоње По, ти ђи терај Б, закопал ђи негде Б, к6 ђи зовеоше

Гњ, ућитише ђи Гњ, ми сиђи пасемо Р, па ђи позакрпимо Р, граџање смо ђизовали

Р, ти има да ђи слушаш П, кудé ђи денуше не знам Г. уједен сандук ђи турише ПР,

имађи и свга Кр, влци ђи бкамо Гп, поздрави ђи ако ђи видиш ДП, кад ђи друђи тр

пу, и ни ђи трпимо ДП и сл.

Како показују примери сађи, они ни уједном месту где су бележени нису је

дини, већ алтернативни са (ј)и (карта 30).

364. Белић ДИЈС 412.

365 Ћирић Лужница 73.

366 Богдановић Бучум 67.

367 Станојевић Тимок 405-406.

368 Михајл. Лесковац 37; Стевановић Црна Трава. Вукадиновић, међутим, наводи паралелне

форме губу и гиЉји — ГЦТВ 146 и 149. У Призрену је само гу-ги — Реметић Призрен 485-486.

369 Божков Димитровград 62-63, в. и карту 25 на стр. 185.
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Датив: -

њим: мојата свекрва све њим работила Т, и њим си даде што им припада М,

њим неје добро тека Оц.

им: неким се смеје народ Ос, некња им дума М, нека им је здравjе С, ми им

врљамо ореси Ц, продавам им вино Т, дека (јер) им несу платили Б, кољћи су си им

кóњи Гњ, фале им толко човека Р, да им турим једнуш-двај З, дадено им за право

ДП, нема да им се љутимо ДП и сл.

350. Једна од особина 15 типа је и та да језичко осећање није довољно изо

штрено за употребу пуних и енклитичких форми њим-им, односно да се прилично

често срећу примери са акценатском формом тамо где би требало употребити ен

клитику:

ја њим тиће речем Гњ, и мањерку њим даду Гњ, ми њим копамо, они ни над

ницу рачунају Г, бн њим даде бомбоњће Г, бн па њим тражи пуцањће (кокица) Г,

носила сам њим (шљиве) за пекмез Г, а што њимје било да текаработе ПР, несте ли

њим давали трице Кр, несмо њим давали трице ПР, отишњл па њим заклал краву

Кр, па њим удавил вола Кр, носе на њиву да њим рано зреје жито Гп, под дрвјатуру

да њим раџу дрвјата Гп, нечу њим речем потам Гп, донесемо па њим наврљамо Гп,

и кво друго да њим работимо ДП и сл.

Како се види, акценатска форма нити је употребљена на почетку реченице,

нити је посебно наглашена, а то су услови који би захтевали њену употребу.

Белић наводи пример ђим из Пирота и објашњава га контаминацијом акузатив

не енклитике ги и дативске имš70. И Недељко Богадновић бележи такво гим у Алекси

начком Поморављу, али и он сматра, као и Белић, „да је то редак облик“371. Такво гим

чује се и у лесковачком говору572. ГП, како се види, развили су у појединим местима 16

типа прилично честу употребу акценатских форми место енклитичких.

351. Белић помиње да се, истина ређе, „у овим дијалектима употребљава об

лик акузатива и за датив“373. И у мојој грађи се нашло неколико таквих примера:

најде (Циганка) жену па ју леже, она ју (= joj) дава какво тражи Т, имаше напад на

бубрesи патиће ју (=јој) стане лошеЗ, кад излезне жена бучава (рашчупана), глава

њу (=јој) толка 3, кој ву (=јој) спремил воду да се омије њега замине ДП (реч је о

„чуми“, тј. колери), натовариливу (=јој) партушињће на кола и ајде напоље Кр, че

ву (= joj) доноси за једење Кр.

Појава је присутна само у 3. л. jд. ж. рода, односно код енклитикају, у, ву. По

јава је честа и у косовско-ресавским говорима.

Удвајање облика личних заменица

352. Као једну од маркантних особина говора призренско-тимочке зоне Бе

лићјош у уводним разматрањима облика деклинације истиче „употребу удвојене

370 Белић ДИЈС 415.

371 Богдановић Алекс. 168.

372 Михајл. Лесковац 37. Вукадиновић не бележи ни гим ни ђим у говорима Црне Траве и

Власине — ГЦТВ 149—150.

373 Белић ДИЈС 415.
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личне заменице за наглашену заменичку форму“74, и такво удвајање касније илу

струје великим бројем примера“. Удвајају се наглашени облици са ненаглашени

ма, а то се врши у дативу и акузативу, тј. општем падежу. Таквим удвајањима оби

лује и савремени ГП376. Њих је утолико више уколико се иде ка Ко типу, и дубље

унутар његове територије. У ГП има иједан вид удвајања каква се не срећу код Бе

лића, па ће она бити посебно наведена (в. т. 353 и 354).

Дативска удвајања: имене ми донесу вечеру Ј, мен ми неје било тешко тој О,

како ми је мене О, каквć да ми лоше рече мене, тој за мене ништа не значи Б, не

смéеш да војти њој дирнеш нешто Б, и то си им добро њим Р, менеми све добрó P,

па му траже њему године П, менче ми отпадне косата ПР, свадба ми је била мене

одлична Кр, диsaм се рано кадми мене недеља Кр, дајмитеа две њивемене ДП.

Акузативна удвајања: менеме мило Ј, мене мати истепаме Ос, нема да ни нас

виде љуђи В, че дојду па че ни побију нас Гб, мен су ме сматрали за гоџа нешто Т,

дају пратим њу. О, што па тебе да те карамо (возимо) О, теб те никој не види О,

бобо-Десо, ја те теб најволим О, мен ме је деда доста тепал О, ал ја га њега несвм

видела О, па га наместе њега О, штомемене не наместите О, нече тетраже теб О,

можда је речено да ме он мен дочува Сп, давал ђи наш деда њи у школу Б, њу ђу

стра Б, састија златан сол га њега бчисти Б, мајћани нас саветује Б, не даде ме мене

туа Б, паме мене вану за руку Гњ, мене ме дирају Р, има газде који ни нас воле П,

тебе те ентересуe тoва П, па ни завладају нас Бугарети З, мене ме оди рат стра 3,

увију мати њуЗ, нас су ни стари женили Г, коџа души мемене питују ПР, њу ђужал

за брата Кр, мене ме нешто неје добрб Кр, па ђу њу молише ДП и сл.

353. Посебан вид удвајања чине удвајања енклитичких форми заменица са

именицом у номинативу или општем падежу. Примери:

моја ђу Живка нигде нема Гп, видо га курјакатога ДП, све ђи очистим нође

те Б, њиве му накупува на башту Б, еј му колата на Свету Сп, кад би га ватила

дбктуратога О, после ју уведу у собу невесту Ц, па вој даду на невесту сећиру Ц,

жена му умрла на Тозу М376a.

354. Слична овима су удвајања код којих се удваја номинатив одговарајуће

заменице са својом енклитичком формом:

бн га нема да се врне Б (= њега га нема), бн га па немало С., те га тија, бн неје

де ништа варено М, на ности на тебе излезло Ц (у последњем примеру удвојен оп

шти падеж на тебе у дативској функцији са дативском енклитиком ти)377.

374 Белић ДИЈС 293.

375 Белић н. д. 400—416.

376 Иначе, ову балканистичку особину бележе и други истраживачи П-Т говора: Станојевић

Тимок 405; Богдановић Бучум 127; Богдановић Алекс. 226, Ћирић Лужница 74; Михајл. Лесковац 36;

Стевановић Црна Трава 196; Барј. Преш. бујан. 374; Павлов. Срет. ж. 171, Реметић Призрен 482-486.

Занимљивоје да ову појаву не бележи Вукадиновић — в. ГЦТВ 143-151.

376а Иста удвајања бележи Реметић у Призрену — в. Реметић Призрен 482-486.

377 Плеонастичко „појачајно“ га бележи Павле Ивић у говору Галипољских Срба (ди је га

Стојан), и даје ареу простирања ове појаве у српским говорима — П. Ивић Галип.357-358. Такво га је

бележено у Алексиначком Поморављу (ено га Ранко) — Богдановић Алекс. 226; затим у трстеничком

говору (камо га Миломир) — Јовић Трстеник 176.
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Лична повратна заменица

355. Пуних облика повратне заменице има мало записаних. Оно неколико при

мера што се нашло у грађи не одступа по употреби од стања у књижевном језику, а

употребили су их добри информатори у спонтаном говору. То су следећи примери:

ја не могу ни себе, а не ли њега да пéрем О, после си свак за себе направи ку

ћу Сп, овак си народ истрада — меџу собом малко ли се побили Гб.

Поштоје повратна заменица скоро нестала, нормално је да су њене функције

преузели одговарајући облици личних заменица: ја ио мен си знам Сп (ја по себи

закључујем), она нека сињу гледа М (нека гледа себе), ти си тебегледај Оци сл.

356. Акузативна енклитичка форма се у честој је употреби.

диsaм сејутром М, опију се палудеју Ц, очем да се прекрстим Кр, бију се, карају

се (свађају се), клну се, грде се, називају се (вређају надимцима), не воле се Ц итд.

357. Дативска енклитика си је, такође, у веома честој употреби. Поред датив

ских функција намене и посесивности ова енклитика у великом броју примера гу

би заменички карактер и постаје речца, па се као таква понекад удваја. Ипак, и као

речца, она „не губи сасвим могућност локализовања садржаја предиката на ужу

сферу субјекта“378. Примере ћемо тим редом и разгледати:

a) Намена: спремају си љуђи дрва В, свако си најде своје место В, сваћи си на

бави колко му требе Т, садимо си да си имамо М,já си узнем меру с конвц Б, купéте

си ако ви требе Гњ, њему панталоне, а мéн си сукно скроји С и сл.

б) Посесивност: пуштете ме, башта си че ме бије ПР, ја отбдим све деве

pичну си Ц, това мије казувала мајћа си Гп, ишла сам коди девера си С, живела сам

убаво смужа си Т, не даде ђу свекар си ДП (није јој дозволио њен свекар да се пре

уда) и сл.

Судећи по местима у којима су примери забележени, изгледа да је ово особи

на само 16 типа.

в) Локализовање садржаја на субјектову сферу: ја си преставкам на туј сла

мицу Ј, дојдемо си кући Ј, који си си је могућан бн си малтерисује М, куде си пођи

немо, да си пођинемо бба С, које си си носил данес у тој си стиш начБcЦ, јачу си

селсhи да си причам О, са се пораџа, по си имамо ДП, само ако си си будала нема да

живиш добро О, мен си је башта оженил Б и сл.

Именичке заменице ко и што/шта

358. Именичка заменица ко изједначена је у ном. jд. са односно-упитном за

меницом који. Тако је и у суседним говорима Лужнице и Сврљига, па и шире“.

Њени ликови су: који, кој, кои, куји, куј, куи“. Примери:

378 Богдановић Алекс. 170. У фусноти он наводи дефиницију Миливоја Павловића као „лични

датив субјекатског усмерења“.

379 Богдановић Бучум 67; Богдановић Алекс. 170, Ћирић Лужница 75.

380 Радоје Симић сматра да код ове заменице глас ј утиче на алтернацију вокала о вокалому

Симић Левач 146.
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који си је правил Оц, који си си је могућан М, који куга може да претекне М,

ама који знае ДП, а кој знае које је мрело Ј, кој ти га знаје В, Гб М, нема кој да ми

дојде М, кој га види Ц, несšм видела кој тој работи Т, кој колко ми дал Б, кој напра

ви ђувеч, кој какво има Гп, које могућан ДП, кој знае од кога доба стоју Р, кој ву

спремил воду ДП, запазуе кои какво работи Б, куји падне друђијат преко њега гази

Г; куј знае ДП, куи узима бн си носи Ј, куи ти га знае, синко ДП и сл.

Примећује се да се све форме јављају у говору истога места и истога инфор

матора, а то зависи од говорног темпа или, још више, од реченичког окружења у

које се заменичка форма смешта.

359. Заменица што/шта употребљава се у упитном, неодређеном и релатив

ном значењу. Претеже лик што. Примери:

a) Упитно значење: што си се забавила Ос, што ме брига М, што сам будала

М, што ни човекав гледа С, што ме мéн не наместите О, штоје девојчево овде па

дло Гњ, што се облажи у петак Гп, што сипујеш на детето млекото ДП, шта каже

Ос, шта је Ос.

б) Неодређено значење: било шта продају Ј, не знам шта друго ПР, нема

шта да му се деси Ос, мајка шта ће Ј, све шта оћеш Ј.

в) Релативно значење: пати рекне што му дојдена уста Гб, овија пасуљ што

садимо уз притће М, башка оној (јело) што је сâмо месо М, што оне вреветој мен

не иде у главу Ц, знаш ли ти Кöсту Грка — попан што умре Ц, узну што им њим

требе Т, што ми рече ја запазим О, ја сам резикант што ме на свету нема О, поју

тија што иду кроз поље Сп, добдетеа што уче школу Гњ, тој што мије казувала

мајћа си Гп, град што пада од небеса П, што има дума ДП (= што има реч, али се

најчешће односи на претходни ток говора), кои се за што јавио Ос.

360. Заменица што/шта често се супституише заменицом какво, или њеном

стегнутом формом кво. На крајњем истоку 15 типа уместо какво јављају се ликови:

кекво, кенкво, киква (карта 4). Супституцију што са каквоЉкво познају и говори Лу

жнице и Сврљига?81.

a) какво/кéкво/кикво: какво си работила М, какво бче такво си прави С, кој га

види какво работи Ц, какво да имаш он ти узне Т, запазуе кои какво работи Б, какво

да ми каже ја се не љутим Б, какво етој Гњ, кој какво има Гп, свари му какво има

Ос, кои какво има Ос, нема кекво да им се љутимоДП, киквојаједем текво и оноје

дé ДП, кенкво сака (жели) детето ДП.

б) кво, за кво ти је тој Гб, кво је, сине Оц, нано, кво направи М, леле, Бошће,

кво да работим М, квочеработимо Б, немам кво да оратим Кр (немам шта да гово

рим), знаш ли кво носе Гп, и кво друго да њим работимо ДП и сл.

Заменице сложене са ко-шта

361. Сложене именичке заменице за лица имају следеће ликове: неки/не

ћи/некој, нићи/никој, свак/сваки/сваћи/свако“. Према ликовима м. р. биће и одго

варајући ликови за ж. и ср. р.:

381 Богдановић Бучум 68; Ћирић Лужница 75.

382 Облици са -и су „резултат наслона именичких заменица на одговарајуће трородне, тј. на

њиховном. jд. м. p.“— П. Ивић Галип. 206, по Пеци и Милановићу они су „аналошког порекла: према

неки, сваки, таки и др. добивено је и ники“— АП-БМ Ресава 336.
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неки: мож неки и да дочека Ос,

нећи: нећи ми показа Оц, с нећега се и степају Ц:

некој: некој који је посвесан О, на Галу некојега Сп,

нићи, нићи те не сматра за црвиву сливу С, не тера нићега да му помага С,

младиња не призна нићега Гб, после не чуваш за нићега М,

никој: у кућу никој ништа нее реко нићему Гб, теб те никој не види О, никој

нéе ручал Гп, нече никој ДП,

свак: после си свак за себе направи кућу Сп,

сваки: сваки си музе своје бвце Ј;

сваћи: сваћи си има Гп, на мене сваћи наиџујеДП, сваћи си дава крмило Ц, сва

ћи си набави колко му требе Т, сваћи је чуваловце По, чувај сваћега, па и мене Т;

свако: свако донесе да помогне домаћинатога Кр, свако си најде своје место

В, даде свакому позив Гњ, мораш да се покораваш свакому Кр.

362. Сложене именичке заменице за појмове који не значе лица су: не

што/нешта, ништа/ништо, свашта/свашто, неквć.

нешто: па ме нешто обнови Ј, такво нешто В, недава да му поменеш нешто

Гб, мен су ме сматрали за гоџа нешто Т, мене нешто неје добрб Кр,

нешта: парице си имам по нешта ДП, ја пéнsију нешта примам ДП, нешта

њим дâвам, нешта се ја тув служим ДП (нешто ја ту трошим), и позаборавила сам

нешта Кр,

ништа: ништа не одбирам В, овој ништа сегнеје Л, у кућу никој ништа неe

реко нићему Гб, несвм без ништа С, не осечаништа Ц, тој за мене ништа не значи

Б, ти, Буде, ништа не разумиш Гњ, ништа несем разбирала ДП,

ништо: нема сијалица, нема ништо Гњ,

свашта: па ми дума свашта Гб;

свашто: свашто садимо Гб, имало е свашто О;

некво: стрината видела некво прешло преко пут Гб, некво чу те питам М, не

кво сам лоше сањувала Оц и сл.

Код ових заменица као карактеристична црта издвајају се ликови нешта и

ништо који се, алтернативно са нешто и ништа, срећу у појединим местима 16 ти

па. Лик свашто се, алтернативно са свашта, среће на целом простору ГП.

Придевске заменице

Присвојне заменице

363. Ове заменице често имају по више ликова за поједине родове. Ово је по

следица деловања одређених гласовних процеса.

Присвојне заменице за м. p.: мој, твој, њигов, њојан/њбан/њéан“, моји,

твоји, њигови, наши, ваши, њини.

383 Заменицу њојан Белић објашњава да је постала од акценатске дативске форме њој + bн, на

исти начин као што је и њен постало од ње + bн, само што се у овом другом случају в изгубило, јер се

налазило иза самогласника — ДИЈС 423.
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Присвојне заменице за ж. p.: моја, твоја, њигова, њојна, наша, ваша, њина,

мбје, твоје, њигове, њојне, наше, ваше, њине.

Присвојне заменице за ср. р. моје, твоје, њигово, њојно, наше нашо, ва

ше вашо, њино, моја, твоја, њигбва, њојна, наша, ваша, њина.

Ово ћемо потврдити са по неколико примера:

мушки род: њојан муж Ј, њигови вршњаци Ј, њoан брат Ј, снима моји речи

Ос, наши стари људи Ос, мој прстен Ос, њигови родитељи В, њини коњи Л, при

њајни родитељи С, њбјан дом Ц, њеан башта П, њбан свекар ДП и сл.,

женски род: наша црква В, њојне снае Гб, њојна черка М, маћа њојна Сп, њи

не поњаве Сп, у њине године Б, њигове паре Б, њојне друшће ДП, њигове ливаде

ДП и сл.,

средњи род: у нашо поље Ј, у моје добо Ј Ос, нашо село В, наше гувно В,

првњо дете моје Б, њојна девојчетија П, наша лозjа Ц, ваша пилетија Оц, њигова

деца ДП и сл.

364. Општа присвојна заменица свој, -a, -e, -и, -е,-а ретко се употребљава у

ГП. Забележени су следећи примери: сваки си музе своје бвце Ј, свако си најде сво

је место В.

Празнину изазвану њеним непојављивањем попунили су одговарајући обли

ци присвојних заменица:

ја си чувам моје (овце), ти твоје, онија њигове Ц, сваћи си води њигову бригу

П, ми наше (кћери) иженимо П, они си имају њину муку Б и сл.

Показне заменице

365. Показне заменице у ГП могу да буду без партикула, као у стандардномје

зику, али то ретко бива, и углавном у зони П. Много чешће се јављају са партикула

ма, а такви њихови ликови се срећу на целом простору. Партикуле суј и в, и оне мо

гу да буду и са покретним вокалом а, што доводи до тога да се, прилично често,ј и в

губе у интервокалском положају. Партикулај се среће на целом простору ГП, а пар

тикула в само у Иб типу, па ни у њему целом. Њено простирање се завршава са Сопо

том и Понором крећући се низводно. Среће се, али недоследно, у Ореовици, Тем

ској, Црноклишту и Сињцу. У Завоју се среће и партикула на (карта 16). Из свега ре

ченог проистиче да показне заменице могу да имају, како где, следеће ликове:

овај/овија, тај/тија, онај/онија (човек), ова/овај, та/тај, она/онај (жена);

ово/овој, то/тај/това, оно/оној (дете); овиловија, ти/тија, они/онија (људи),

ове/овеј, те теј, оне/онеј (жене); ова/овај, та/тај, она/онај (деца).

Овакво стање ћемо потврдити са по неколико примера:

овај, -a, -o: овија пасуљ М., овија син ми најдосаца О, овија гбсје одек су ти

3, после наиде овај војска Л, овај дољња мала В, у овуј лампу Ј, малко ни овеј го

лéмете чаше Р, овој јутро сам се дигла М, овој жито полегло Ос, сас овај деца се

не може Б и сл.,

тај, -а,-о: тија син ми беше туј В, тија адет М., састија златан сол га бчисти

Б, тија ден излезну Гб, музне кроз тај лебац Ј, ма тај поп умрел Ос, тај крушка

падла В, тој млеко се оцеди Ос, нареде: тој јело да турaте Гп, че ме ване ли тој З

(мисли на магнетофон), ако чује това да га бележи Сп, да ни не узну това—жице

то Гњ, това лето Г, това мије казувала мајћа си Гп, од декаче знам ја това Кр, мо
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же вас да нападам с това ДП, и свг су остали тија људи Ј, по тија градове С, тија

пијанити тека работе Б, теј жене Оц, теја песме Гњ, дај ми теа две њиве ДП, на

тај гумна Ј, тај девојчетија Б, таја бабичка ви се поздрави ДП, мене се не допада

тб Кр, чеки то да ви кажем ГП, тојалето Б, тоа е било пред Божич Гпи сл.,

онај, -a, -o: даде ни онај медњк Ј, натура онај кромпир Ј, ко се зовеше онија

човек ДП, једен носи ону звону Ос, онај кућицаје њина Гб, како че онај жена с онуј

руку Б, онаја мирашчика Гп, одма оној једење манемо Ј, онија коњи њини Гњ, на

прскам онеј шумке Ј, у онеј чизме Ј, искочиле онеј Грћиње Л, онај дрвја скрше М,

па се онај дечица наредила Г и сл.

Показне заменице за каквоћу

366. Ове заменице имају уобичајене ликове,једино што се у појединим мести

ма код заменице такав а у основи супституише са е. Ево неколико примера:

те таква дрвја О, натуру се таква грнци О, такво нешто Б, такво смо ни но

силе П, ма бил је таквв и таквв — свакакав М, овакви једнолићи (млада и младо

жења) несем видел С, онаква жена да се изгуби Б (из претходног тока се зна да је

реч о мудрој и лепој жени), теквалије работа Гб, напуниш пупушће, сарме, текво

Оц, текво време било Ц, те теквоје било у наше време С, текво смо носиле Си сл.

Показне заменице за количину

367. Ове заменице су редовно без и у основи. Пошто њега нема, а к се преде

или и палатализује у ћу зони I, онда се ил предтим ћасимилишеуљ, чиме седоби

јају овакви ликови:

кољћи су си им коњи били Гњ, тољће гручће П (комади сира), ти, синко, не

маш толко влакнети на главу колко је баба поишла по славе и свадбе М., парчета

одлате толка Гњ, очувал си толку децу Ц, две грнети оволка М и сл.

Односно-упитне заменице

368. Специфичности код ових заменица у односу на књижевни језик огледа

ју се у следећем: а) заменица чији у ср. р. редовно гласи чијо, б) заменица какав се

чешће среће без почетног слога (у ликовима: квв, ква, кво), в) заменица колико ја

вља се у синкопираном лику колко, г) на крајњем истоку 16 типа, углавном у ДП,

заменица каквојавља се у ликовима кекво и кикво (примере в. ут. 360). Примери:

који су мањи појевтино продајем Ј, травке које смо бележували Ј, какав је то

öбичајЈ, знаш каквв смо леб имали ПР, гледај ква мије глава Б, ква им беше преме

на Гб (овде у значењу униформа, иначе чешће значи ново, стајаће одело), прокара

(прође комбајном) пакво је нека је Гб, ма кве чутуре Т, чијо ти тој сечеш М, чија је

овој дете Т, унучети имам не знам колко Сп, на колко местети је копано Гб, каква

млека му неје донела ДП и сл.
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Неодређене и одричне заменице

369. Ликови ових заменица не показују већа одступања од стандардних, сем

минималних, изазваних фонетским процесима који владају у овим говорима. Не

колико примера:

бисásи неки стари Ј, па с нећи се састајимо Гб, нећи има и по пет говедаЗ, нек

ња ме нека питува М., па приизвија неко Гб (понеко дете заплаче), оцутра неће вре

веМ (неке женејутрос говоре), нећи дšн се одморимо, па наставимо С, неколко го

дине ДП, на неколко места К и сл.

Слично неодређенима понашају се и одричне заменице: никој неје без стоку

Оц, нићи те не сматра за црвиву сливу С, бн је никакав човек К, ничија (шума) је

свачија Ос и сл.

Опште придевске заменице

370. У ГП се не срећу све опште заменице које бележи нормативна грамати

ка. Најприсутнија је заменица уопштене количине сав и њене облике ћемо разгле

дати у неколико примера:

зове си сву роду Ј, дава на сву нашу децу Ј, ја ишчува свата три деца С, бн не

че да испије свуту рећију Т, зову си сви роднине П, сви си се на нас метнули О, не

весте све се премениле Ј, све ми накупували Т, мора да се заћити сваћи сват П, у

сваћи тањир се тури Оц, садим си сваку годин пиперчек ДП, свако набављање по

скупоћа ДП (свака нова куповина је праћена повећањем цене).

ПРИДЕВИ

371. У ГП је несигурно осећање за придевски вид. Ова несигурностје после

дица губљења квантитета вокала и политонског акцента, као и аналитизма, тј. изо

стајања оних падежних облика у којима долазе до изражаја морфолошка обележја

придевског вида. На ово се „као плус“ придружила и употреба демонстративних

заменица у функцији члана. Сви члановани придеви постају придеви одређеног

вида, а нечлановани неодређеног, „само што се као неодређене форме употребља

вају и старе одређене и неодређене“. Међутим, члановања има само у зони I, a

несигурног осећања за придевски видна целом простору ГП, као и у другим гово

pима призренско-тимочког типа, па и у другим дијалектима изван ове зонеЗ85.

372. Ако оставимо по страни члановане форме придева, код којих чланске

морфеме увек долазе, бар формално гледано, на одређени придевски вид, онда се

ово несигурно језичко осећање за употребу одређеног или неодређеног вида најбо

ље испољава у номинативу једнине мушкога рода и, ређе, општем падежу.

Такви су следећи примери са неодређеним видом: да вардим (чувам) овија

големимбт О, бн беше голем човек М., имаше једњн дебел човек По, тија длšг ко

жув носи овчар Оц, мојити (муж) je sdeањ Гп (тј. задњи се родио, најмлађи), како

384 Белић ДИЈС 428.

385 Упор. Богдановић Бучум 69–70, Богдановић Алекс. 174-175, Ћирић Лужница 77-78,

Стевановић Црна Трава 196; Михајл. Лесковац 40; Павлов. Срет. ж. 177-178; Јовић Трстеник

108-109; Симић Левач 324-325, АП-БМ Ресава 340.
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рече млад газда Ц, са је најмлад син туј М, то је одавнашањ крс Гб, беше бcпар чо

век ДП, тај ситан кромпир Ј, ја сам стар човек Ј, када чеда дојде тија суђен двн С,

бн је млого тумарљив човек Б и сл.

373. Придеви одређеног вида срећу се у следећим категоријама, али и ту не

увек доследно:

a) у топономастици: Безњи вртоп К, Воени мос Сп, Големи камен С, Големи

Суводол Б,Дољњи трап К, Куси дел К и сл., али: Гмитров кладенац К, Коњов трап

К, Старчов дол К и сл.,

б) у називима празника: Божичеви пос Гп, Велићи пос Кр, Распети петак З;

али: Велигден — тако на целом простору, Игњетов ден Б, Чис понеделник Сп,

в) називима биља: бели лук БР, бели пелин М, зелени лук Гб, црвени лук Оц,

црни глог О,

г) називима установа: у културни дом Оц, у месни одбор В, у старачћи дом

Ц, задружни савез Оц, пољопривредни комбинат М и сл.,

д) код појединих описних придева типа: горњи крај Гб, дољњи камен В, зад

њи точак Сп, предњи трап Оц, дошњлму Saењи ден Г, али: водили смо срегањ жи

вóт М (тј. нисмо били ни газде, ни претерана сиротиња);

ђ) кад означавају сродничке односе: роџени братанац М., стари башта Гњ

(стриц), стари сват О, тако и: држећи човек Сп,

е) кад означавају материју од које је предмет, или намену његову: големи котел

Ц(котао намењен ношењу веће количине воде, он се у Лужници зове водени котњл)386,

модри камик Б, модри камен С, плави камен Оц, свинсhи опšнак М, штавени опšнак

Гп, али: састија златан сол га њега бчисти Б (некакав лек из Француске),

ж) кад означавају припадност или сталну особину: пиротсhи крај Гњ, бело

паланачћи вашар К, Сливовачћи вр Оц (мктп), светсhи рат Гњ, српсhи комита З;

берећет смо имали бели свет Гб (много), лансhи снег Т, пробни рад Г, али: имал

öсам године признат радан стаж Г.

374. Придеви женског и средњег рода немају морфолошке ознаке за разли

ковање придевског вида. Карактеристика придева ср. р. је да не чувају доследно

наставке меких основа. На пример:јесењо време Сп,јагњећо месо Б, зимњо доба Р,

летњо време Сп, нбчњо време Сп, бвчо сирење С, сагвшњо (време) је чудесо Гп,

тело је човечо тешко П и сл.

Тако се понашају и присвојни придеви с основом на меки консонант:

Ђурђовдњн Ј, змајов дом Кр, царова черка Кр, црешњđв топ Сп и сл.

375. Придеви се могујавити у функцији именица када се одредбена синтагма

сведе само на свој одредбени члан. Примери:

вода да однесе све живо П, оваквиједнолићи до са несвм видел С, са сам пре

дал (вођење домаћинства) намладити Сп, обрчамо се (у начину живљења) по мла

дете ДП, прво ми умре девојчето, после и мушкото Гп, мушћити беше у Ниш М,

тија пијанити текаработе Б, нас су ни стари женили Г, тека рекли старити Сп,ја

старото (време) знам П, и старо и младо — све тој игра В.

386 Ћирић Лужница 129.



Говори Понишавља 143

376. Овако се супстантивизирају и поједине придевске заменице, као и неки

редни бројеви: само у вашево овам се родило Л, за два сата че имбето да се смеље

М, мамбето (дете) не викаше (плакаше), а њојното млого викаше Гп, напишем на

мојиви овде Р, корза је била овде испод нашево Г, нашете (овце) су лежале тамо В,

поздрави ђи свити ДП, питал га тија Гб, са се не призна на пија што су ратовали

Т, а другана (жена) рече Гп, који падне друђијат преко њега гази Г, тија првити

(бунтовници) су плачали Р., а трећана рече Гп.

377. Овакви супстантивизирани придеви могу да постану и праве именице ако

се њима означавају поједине државе, крајеви или атари појединих села. Тада се ја

вљају у средњем роду са ликом на -озS7: син му остал у Немачко М., појде из Францу

ско О, бил сам граничару Ћустендилско П, идем у надницуу КременичкоМ и сл.

Компарација

378. Компарација је аналитичка. Систем облика чине: позитив, по + позитив

= компаратив, најн- позитив= суперлатив. Овакав тип компарације остварује се у

свим категоријама које својим значењем допуштају да се могу различитим обли

цима означавати различита својства тога значења. У ГП то су: описни придеви,

именице, глаголи, прилози. Такво стање показују и говори Лужнице и Сврљига,

као и други призренско-тимочки говори 388.

Срећу се и примери синтетичке деклинације. Таквих облика је више у зони

П, али се у свим случајевима ради о преузимању готових облика из књижевногје

зика. Тако се код истог информатора, често и у истој реченици, срећу примери из

оба типа компарације. Они ће бити наведени у посебној тачки.

Компаратив

379. Компаратив се гради, како је речено, од речце по и позитива. Потврђују

га следећи примери:

a) Придеви: у побогате куће ДП, која је погаздинска черка она је поубаво

премењена Ц, поголеме њиве жњемо сажеталицу, а помалачће сижњемо на руће

М, њиговити сноп полњкод мојотога Оц, брат ми је помлад од менB, муж мије по

млад оди мене О, нема постар човек од њега ДП, мене дала попростечерапе ј, ко

ји је посвесан О, Бугари су попаметни Р, нема поостар човек ДП, само је (кад се

вади масло) послаби сира Ј, који су поситни снопови Оц, ја сам постара годину од

мужа си Гп, постару сестру имао ДП и сл.

б) Именице: који је погазда бн поубаво спреми (славу), а који је посирома он

пóпросто Т, од здравjе побогатлšк не требе О, од њег поиграорац нее имало Т, то

је било немање, да понемање неје имало О, свако набављање поскупоћа ДП (већа

скупоћа).

387. Упор. и Богдановић Алекс. 227.

388 В. Станојевић Тимок 403-404, Богдановић Бучум 73–74; Ћирић Лужница 79; Стевановић

Шрна Трава 196; Михајл. Лесковац 40-41, Барј. Преш. бујан. 353-355, Павлов. Срет. ж. 177. Среће се и

у Алексиначком Поморављу, али ту је, ипак, синтетичка компарација преовлађујући тип —

Богдановић Алекс.175-176.
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в) Глаголи: тај мачија по ме не подноси, по ме не воли В, тај старата (ћерка)

поможеше М, она поима, а овај (сиротица) понема Ц, са понема змије од напред Т,

одмен понема луд О, који поразбира (којије свеснији) О, са имајош да попоскупеје

О, на лампу се повиди Гп, са си поимамо ДП, по сераџаДП, који су били на дно по

несу могли да избегну З, ја понедочуyeм ПР.

д) Прилози: који су мањи ја појевтино продајем Ј, што не мож попросто да

буде О, са млого подобро живимо Гњ, млого је полњко било тргај ДП, нечу да бу

дем подолња од њег ДП (нећу да сам ниже на друштвеној лествици), порано седиг

нем В, она подаље била В, понезгодно мије тамо В, саг је помалко и стока и народ

Оц, неколко годин полњсно се живи М, који су били по на крај, повисочко седели,

они си остали горе З, деда понапреда дојде Гњ (тј. раније од других стигао), по

стидно кад рекнеш петлиџањ од парадајс М.

Интеграција морфеме по и позитива је у највећем броју случајева потпуна и

тада се добија једна акценатска и изговорна целина. Али има и случајева када не

долази до интеграције, тј. по се изговара засебно, што упућује на помисао да се ту

више ради о спојеници, а не о сложеници (упор. горње примере: по се раџа, по на

крај, по стидно)389.

Суперлатив

380. Суперлативом се, какоје познато, изражава највећи степен својства оно

га што се пореди. У ГП он се гради тако што се позитиву дода суперлативна речца

нај. Ова речцаје „заједничкословенског порекла“, а може да буде и самостална реч

са значењем веома, врло, јако, какав је случај у руском језику?90. Остатак овакве

самосталне употребе ове речце можда садржи следећи наш пример: ишла сам нај

до Пирот По (баби, сирочету од рођења, у њеном чемерном животу омогућено је

да оде од куће најдаље до Пирота, удаљеног тек петнаестак километара).

Ево још неколико примера:

са је најмлад син туј М, овија (син) ми најдосаца О, тој најневаља Сп, најна

дамо се на Младенци С, ја сам најстар човек у село ПР, најубав момњк беше Б, би

ло ми је најжеља да имам пријетељи у село П, који си воли најлепо да слави бн ку

пи и рибу В., ми смо се најнапред заселили 3 (најпре почели да се исељавају кад је

вода потопила село) и сл.

381. Срећу се и примери синтетичке компарације:

са се боље живи С, њему дала најбоље черапе Ј, који су већи ја скупље прода

јем Ј, бн је млађи од мене Гп, кад је највећа била борба Гп, ја сам била горија од

скота О, кумови су били највећи роднине П, најлепше се премени Ј, који сумањи ја

пóјевтино продајем Ј, ако јемање оке бн мање кила узима Ј, раније сам држали ко

њá Сп, она је седом-осом године старија од њега О и сл.

Да су ови примери касније унети у говор, да нису аутохтони, сведоче два од

наведених тринаест примера: који су мањија појевтино продајем (у истој речени

389 Упор. и код Белић ДИЈС 439-440, Богдановић Бучум 74.

390. Упор. о овоме у Белић Фонетика 173.
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ци и синтетички и аналитички компаратив); ја сам била горија од скота (на готов

компаратив додат компаративни наставак -ија).

382. Једном је забележен и пример аналошког компаратива, који никако није

у духу ГП, чим се бучка, слапши сира Ј („бучкањем“ се издвоји масноћа —

„масло“)391.

383. УГП се среће именица која би можда могла водити порекло од компарати

ва стареј (стсл. ста, ћи): Знал се који је стареа Гб, не сматра ни стареју, ни нићега С,

морали су да слушају старејђу Кр. У свим овим примерима старе(j)a/старејђа значи

старију особу уопште, или старешину породичне задруге?92.

БРОЈЕВИ

384. УГП, као и у стандардном језику, од основних бројева моцију рода има

ју само бројеви један, два и оба. Јуједан може да буде делимично или потпуно ре

дуковано, о чемује било речи у фонетици (в. т. 140. и 141). Неколико примера:

за „један“:једвнвој син умрел Ј, једно девојче Сп,једна бабичка Б и сл.

за „један“ у значењу „неки“, па ји затвори уједен подрум Гб,једвнрекњл Сп,

једна жена рече Сп, пројдоше једни по пут По и сл.

за „два“: два метра Б, у два сата М, две жене М, две ми очи (у заклетви), две гр

на толка Кр, два мужа и две детети Оц, две јагњети В, две телети В, на две мести М,

двeтри ћила По, по двесте крстине смо нажињали Л, две ребрети Ос и сл.

за „оба“: ббе черће ми у Ниш П, бба умрéли Б (мисли се на брачни пар), ббе

деца ми излезла на пут Оц (постала самостална).

385. Остали основни бројеви јављају се у следећим ликовима:

три брата и три сестре Б, четри године О, пет деца З; шесјагњети М, седом

недеље ОцМ С По; беом ћила Гњ, девет језика М; десет иљаде Р;јединаес сата

Кр, дванаесврéче М., дванаесе деца Кр, тринаес души ДП, петнаес овце Ј, петна

есе ћилаДП, шеснаес године П, шеснаесе године ДП, дваесдуши Гњ, дваес и бcoм

врéче Оц, триес душе Гб П, четириес кошуље П, четириесе брави ДП, Четрде

сет мученика По (верски празник), педесе свата С, шесе године Т, седoмдесе ко

шуље С, осомдесет и седом пуне (године) Сп, сто и седoмдесе иљадиДП, двеста

иљади паре Б, двесте крстине смо нажињали Л893, триста брави К, четристотин

ћила К, петстотин године Гњ, иљадо и двестаћила М; има три милиона плату Т

и сл. (в. и т. 316, 317, 318. и 319).

386. У вези са основним бројевима могу се дати ове напомене: а) једин се ја

вља само ујединајес, б) везајединице са десетицама у бројева већих од двадесетје

редовно синдетска (дваес и пет души, сто осомдесе и четри динара и сл.); в) у по

јединим местима 15 типајављају се аналогни ликови (дванаеси дванаесе, четириес

и четириесе и сл.). То су места на крајњем истоку, у суседству са бугарским сели

ма (карта 7).

391. Компаратив на -ши је карактеристика К-Р говора, в. нпр. АП-БМ Ресава 342; Јовић

Трстеник 113-114; Симић Левач 341-342.

392 НовицаЖивковић бележи даје стареја = старешина породичне задруге, а старојha = стари

сват, старојко — Живковић Речник 149.

393 Белић наводи и двести — ДИЈС 436. На такву форму ја нисам наишао ни у ГП, нити у

говору Лужнице.
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387. Збирни бројеви се ретко употребљавају. Њихову употребу изискује

ограничен број лексичкихјединица: именице рluralia tantum, нешто штоје у пару и

сл.394 На пример: двоји свирачи Кр, двоја кола Б, двоји волови Гњ, двоји волове П,

троји волове О (свуда у значењу два, односно три „пара“ волова), пешесторе пан

талоне С и сл.

Збирни бројеви су често замењени бројним именицама, па чак и кад се ради о

скупу особа различитог пола. На пример: двоица брајћа М, они су трбица брата

Сп, иду двоица човека 3, четворица уједну кућу Гб (= четворо), петина смо у кућу

Оц (= петоро) и сл.

388. Редни бројеви су у обичној употреби. Код њих треба поменути појаву

паралелних ликова, први и првњи, где првњи чешће има значење „пређашњи“, док

таквогзначења први не добија. Примери: идбу први разред, па батали школу В, ко

ји је први мајстор за њег кошуља Гб, првњи човек ми пострада По, прва жена рече

(...) а другана па рече (...) Гп, девојче у трећу годин ДП, ја се шеснаесту годин

ожени Сп, од шеснаесту до седoмдесе и трећу (од 1916. до 1973) смо били у брак

Сп, ја сам четврта по ујћу Гњ, черка ми умре у дваес и трећу годинДП (=у дваде

сет и трећој години живота) и сл.

389. Срећу се и дистрибутивни и мултипликативни бројеви:

после га трипут подигне Ј, трипут су ни владали Бугарети Т, пет пути га

прескочил З, два пути повртају Б, дватрипут ме подокну Гб (тј. позва ме), иду по

два — по три у куп Оц, зберу се по три — по четри па иду у коледу М и сл.

390. Приближне количине се изражавају следећим бројним композитима:

данћска се муљћаоше дватритрбица горе по брдово Гб, да им (овцама) ту

pим једнуш-двај З, седом-бсом године О, седом-бсом стотин илвади ДП, четри

стотин-петстотин ћила ДП, три-четри комада Сп, бил сам на месеš-два Сп, по

с педесе бвце М (= педесетак), по две-три говеда Сп, пешес колети у тепсију В, де

сетина козе М, дватринаес године З, десетина прасци Т, имала сам дваестина го

дин Гб и сл.

ЧЛАН

391. У случајевима када говорна ситуација изискује индетерминацију и у ГП

ће се, као и у стандардном језику нашем, употребити неодређена заменица неки,

или један у значењу „неки“: неко (илиједно) дете, нека (једна) жена, неки — нећи

(једвн) човек.

Тако је и у језицима који имају препониране чланове (ein Kind, un gargon). У

случајевима када говорна ситуација изискује детерминацију и у ГП ће се, као и у

стандардном језику, употребити демонстративне заменице: овој, тој, оној (дете),

овај, тај, онај (жена), овија, тија, онија (човек). Ако ситуација захтева детермина

цију не по присутности, већ по познатости, и у ГП ће се, као и у стандардном језику,

демонстративне заменице анафорски употребити, значи члански (као нпр. у не

мачком: das Kind, die Frau, или у француском le gargon, la femme итд.). Тако је на

целом простору ГП.

394. Тако је и у суседним говорима — упор. Богдановић Бучум 77, Ћирић Лужница 82.

Ограничену употребу збирних бројева показују и други говори, в. нпр. Богдановић Алекс. 176, Јовић

Трстеник 128; Симић Левач 372, АП-БМ Ресва 176.
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392. Међутим, у зони I осим овако препонирано употребљених демонстра

тивних заменица (у демонстративном или анафорском значењу), развила се и

постпонирана њихова употреба. Њихови постпозитивни ликови су тада без еле

ментај и гласе: -bв, -ва, -во, -ви, -ве, -ва, -bim, -та, -то, -ти, -те, -та, -bн, -на, -но,

-ни,-не, -ка (детево, детеiто, детено итд.). И у постпозитивној употреби ове заме

нице задржавају своју демонстративну функцију, али је она знатно ослабљена,

што изискује да у много случајева постпозицију прати, или, прецизније, допуњује,

препозиција (овој детево, онај осенана и сл.). Много је тада чешћа, односно јача,

анафорска, што ће рећи чланска, њихова функција. И то нарочито код заменице т,

та, то, што је и разумљиво, јер је ова заменица (те) и по свом пореклу анафорска

(па је касније развила и показивачко значење), док су заменице ове и оно по поре

клу демонстративне (па су касније развиле и анафорско значење). Постпозитивну

употребу демонстративних заменица има и македонски језик (човеков, женава,

детево, човекот, жената, детето, човекон, женана, детено)395. Бугарски језик

је развио прави члан (човекот, жената, детето)396. Потпуни члан имају и грчки,

албански и румунски језик (упор. у албанском: populli, у румунском соmtempora

nul). Александар Белић полази од тога да је члан у говорима источне Србије дошао

из македонских говора, да су га у почетку имала сва три говорна типа (јужномо

равски, сврљишко-заплањски и тимочко-лужнички), односно заједнички прадија

лекат ових говора, да га данас има само тимочко-лужнички уз ретке остатке у свр

љишко-заплањском, чак да се у овом последњем и не ради о остацима, већ о нано

сима из првог*97.

393. Данашња ситуација у ГП изгледа овако:

a) У зони II није забележен ни један пример постпозитивно употребљене за

менице (карта 32). Донекле аналогну ситуацију показују и говори Лужнице и Свp

љига. У Лужничком Заплању су забележена само три таква примера“, а у Белом

Потоку седамнаест, према четрдесет и један у Бучуму399. У зони П, која припада

заплањском типу, су, дакле, у употреби само демонстративне заменице у оба зна

чења: демонстративном и анафорском. То ћемо илустровати примерима, са којима

ћемо давати паралелно аналогне примере из зоне 1.

б)У зони I су заступљене све три чланске морфеме: в, т, ну обема функција

ма: демонстративној — показивање просторне релације у односу на учеснике у го

вору, и анафорске — упућивање на неприсутне, али из претходног тока говора по

знате појмове. Оваква ситуација претеже у Па тицу (карта 32).

395 „Во нашиот литературен јазик ги имаме овие членски форми: -от, -та, -то, -те, -ов,-ва, -во,

-ве, -он, -на, -но, не“— Конески Мак. грам. 228.

396 „Бњлгарскиат определителен член се е развилот показателното местоимение тв, та, то,

когато е било в слаба позицин, т. е. когато е стоило след сњицествителното, КЊм което се е отнасало,

например: чловћкљ то, жена та, чAдо то. С течение на времето показателното местоимение е

загубило своита чисто показателна функциа и се е превљрнало всљставна част на името пред него, т. е.

в морфема с които се изразива граматическата категориа копределеност” (определсност, извесност,

познатост на назованих обект). Примери: човек — човекњm; добљр — добриат, книга— книгата, село

— селото, човеци — човеците“ — Андрејч. Бг. грам. 73–74.

397 Белић ДИЈС 442-446.

398 Ћирић Лужница 82.

399 Богдановић Бучум 75-76.
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в) У 16 типу се уочава пораст фреквенције постпозиција т, та, то над прео

сталим двема, што значи да постпозитивна употреба демонстративних заменица

све више поприма карактер правога члана. Ова тенденција расте са приближава

њем селима са бугарском мањином, у којима се не срећу постпозиције в, ва, во, н,

на, но400 (карта 32).

г) Категорије у којима се срећу поменуте постпозиције су: именице, приде

ви, заменице, бројеви и прилози.

394. У зони II, како смо рекли, нема примера за постпозитивно употребљене

заменице. Уместо њих користе се ове заменице нормално употребљене. Такву

употребу зна и зона 1. Примери:

зона П: на тој гумно Ј, да узне онуј јабуку Ј, музне кроз тај лебац Ј, у овуј

лампу Ј, напрскамо онеј шумке Ј, и тај бадњак тамо изгори Ј, онуј погачку ни ломи

Ј, даде ни онајмедвк Ј, даде ни туј погачку Ј, закитимо се с онеј женчице Ј, натура

онај кромпир Ј, и свг су остали тија људи Ј, у онеј чизме Ј, тија наши стари људи

Ос, тојмлеко се оцеди Ос, не волим тајлебдаједем Ос, ма тај поп умрел Ос и сл.

зона I: овој јутро је се ишло В, па наставе туј седенку В, после наиде овај на

ша војска Л, тија дни идемо Оц, онеј жене се премениле С, њемује помогнула тај

баба Ц, она е се лагала с тојмомче Т, после тија сноп панте По, минемо по туј вр

вину Б (путању), нареде: тај јело има да турaте Гп, у тој село ДП и сл.

395. Примери постпозитивно употребљених заменица код именица:

a) Демонстративна функција: ејонам на раскрсјено В, после почеше у црквуву

нашуву В, било у селово нашово В, на онуј ширину куде задругуну В, кућуву смо у

ратно време правили В, немојте ударим скачамиљћуву В(оклагија), не задевајте се,

енéју сабљана Л, у оној доле — кошан, амбаран Л, старцанче да умре онâм Гб,

страрцав је бил у Слбицу Гб, куде чвречуву М, јако се старцав смејеше М, ајде да

си заградимо градинчево М, некња сам казувала на децуву М, гувно ково дворав на

шиви М, требе да изнесемо зељено М, што ни човеков гледа С, ја ју бабана — сече

дрва С, ишла сам овамо комто Румунијуву С, зашто је дошла женава С, овде тео да

пођинем на ћупријуву нашуву Сињачкуву С, стари љуђе из селбво С, знаш ли Кöсту

Грка — папан што умре Ц, еј крушћете нек узне детето Т, че потклизну државуву

О, штоје девојчево овде пáдло Гњ, бегај брат ми у потокат,у водуту се изваљај Гњ,

де повреви с децуву М, зајциви затрше са М, ене под кбишан куде су М, како јоргање

во П, кикво сака детето ДП, што сипујеш млекото на детето ДП и сл.

б) Анафорска функција: али ми чичата неје имал децу В, докотбмо у Тузлу

ту В, брашно пројено у водуну се измеша Гб, имаомобстро куче — ће залаја куче

то Гб (значи: куче о коме је сад било речи, а не које је присутно у времену говоре

ња), јавила бабата да че пројде чичата Гб; они ни давају одмедат Гб, ја тој заја

букуту не знам Оц, па ни и годинете лоше стануше Оц, стуpимо код њег вречуну

М, сег су занатлије и синат и баштата С, децата ни вику там Ц, када да легне

свекрвата, а снаатају намести у купатилото Т, трипут су ни владали Бугарети

Т, Турчинет, што му женуту згазил О, турим малко солчицу у млекбио Б, ночту

ту трипут премира Б, зимтуту се разболе, а пролетуту умре Б, плашимо се да ни

не узну жицето из јамуту Гњ, после се поврту у четвртекат од декaтo момчето

400 Божков Димитровград 51-52.
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П, преспамо ночтуту П, од јесен та до пролету З, подиже нšчвити, па лебовете

набута у брашнбто З, јесенту идб у Нишку Бању, а зимту закаса Г, напале цреп

њуту Г, па се квасвиат подмлади ПР коренвтвој црвен ПР, мене узбше каницуту

ПР, башта ни дојде вечерту Кр, а мужатвој каже Гп, прво ми умре девојчето Гп,

кошчинете се носе ГП, там на ридат Гп, срушише мостат Гп, туриш маз и соду,

па мешаш масту и содушу Гп, беоше големишка децата ДП, ја сас девојчетијуту

кбпам М, а слугата рекел Кр, Јеврејити су затрли Гњ, падла слана ночтуту Б, ов

цете приблајаше преко планинуту Гб, дедуту ми заробише Гб и сл.

396. У овој тачки дајемо неколике напомене у вези са постпозитивном упо

требом заменица код именица.

a) Примећује се доста често удвајање постпозиција типа: вечертуту, ночту

ту, пролетуту и сл. на које и Белић указује 401.

б) Белић помиње да код именица са ном. мн. на -е постпозитивна заменица

гласи те (биволете), или ти (Бугарети), а да је, с друге стране, и код именица на и

постпозиција те (војниците)402. Он, међутим, не помиње форму постпозиције то,

а она се среће, и условљена је конгруенцијским разлозима. Тако се данас срећу

ОВаКВИ ЛИКОВИ:

Бугарете П, лебовете З, мужете Гп, плуговете Т, рубовете ДП, синовете

ДП, Бугарети ГњЗКр П Пр РС СпТ, воловети З, камењети О, мужети ДП Гп,

подрумјети 3, сноповети Гњ, стоковети З, тенковети З, Бугарето Гп, патлиџа

њето Гп, синовето П.

в) Уз исправну констатацију Белићеву да је „разлика између члана и демон

стративне заменице овде тако незнатна да је често пута немогуће знати нијансу ко

ју онај који говори, изговарајући их, подразумева“.03 мени су се наметала оваква

размишљања при анализи овог проблема. Ствар је доиста компликована када се

посматра споља, поготову ако посматрач није припадник овога говорног подручја,

али са становишта говорних лица, оних који познају предмет разговора и који су

срођени са њиме, ствар ни изблиза није тако нејасна. Говорно лице причајући о

предметима који су тема разговора увек успоставља са њима релације веће или ма

ње близине, ако су из реалне стварности, или интимне присности ако су из сфере

маште, нечег што је доживљено и проживљено. Такве исте релације успоставља и

саговорник, јер се поистовећује са говорним лицем, заједно са њим види објектив

не предмете који су по природи ствари ближи или говорном лицу, или њему — са

говорнику, или су пак подједнако удаљени од обојице, или се сели у говорникову

машту и предмете посматра са његове тачке гледишта. То ћемо потврдити двема

скоро идентичним реченицама: Ја реко на старцавога Гб (= Ја рекох овоме старцу,

при чему је старац — бабин муж — присутан и учесник је у говору), Ја дума на

старцавога М (= Ја говорих старцу — при чему је старац — бабин муж — непрису

тан, и, чак шта више, умро пре неколико година, али је он у њеним мислима и емо

цијама веома присутан, и отуда постпозиција за близину в). Такву блискост са

старцем, наравно, успоставља и бабин саговорник.

401 Белић ДИЈС 447.

402. Белић н. д. 449.

403. Белић Н. Д. 445.
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397. Примери за постпозиције у склопу заменица:

тој млеко којето премузéмо В, у црквуву нашуву В, нашете (овце) су лежале

онам В, ко нашево гувно В, једну убимбјиви пријетељ В, она кућица штоно до пут

Гб, после свете помузу Оц, за два сата че и мојето да се смéље М, и тег какото и

cБг што је М., само турим од овој штово имам М, једно ково нашево М (= као ово

нашево — двострука маркација), ково дворав нашиви М, ја ишчува свата три деца

С, али мојити девер сâм С, бн нéче да испије свуту рећију Т, мојиви синове бма

нечћи О, свити на нас си се метнули О, она бчува и њбјното (дете) и мојега башту

По, оваквеете им нође Гњ, таквојате Гњ, товајете Гњ, напишем на мојиви овде

Р, товаете ПР, на свете деца П, свата три знамо П, оно неје само мојат бил горе

З, нашити га у гору однесу 3, овде испод нашево Г, прво прецелива свити, па тБг

сéда ПР, по мојто време ПР, моето не викаше, а њојното млого викаше Гп, мои

тије sâгањ Гп, нашити га срушише Гп, поздрави ђи свити ДП, јетрва сипа на њбј

нотo ДП (=насулаје млека своме детету), после свити мину преко њега 3 и сл.

398. Примери за постпозиције у склопу придева:

нади големити камен С, да вардим големијат имот О, па ни малко големете

чаше Р, после ми умре мушкото Гп, мушћити беше у Ниш М, Јованћиното девој

че када се изгори Б, ejЛБубиното убавото девојче Б, са сам предал на младити Сп,

и младити че пије па че мане Ц, тија пијанити тека работе Б, старата ми черка

Гб, старити башка ручују Кр, бн си онуј воли штото трудната Т, теђу таа стиже

с убaвото сирење Б и сл.

399. Белић каже да постпозитивно употребљене заменице „када се додају

придевима и заменицама облик мушкогрода гласијат,јан,јав“, али и сам беле

жи форме: друђити, лудити, младити, паметнити, рањенити, старити, све из

Бабушнице и Беле Паланке405. Осам деценија после њега у Лужници није више би

ло форми најат“.06. Додуше, и Белићје забележио самоједан пример у Лужници—

старијат“.07. У данашњим сврљишким говорима примери типа добријет су ређи,

и необичније звуче мештанима од примера типа добрити“. Они и у данашњим

ГП нису чести. Бележени су само у Тб типу, и то почев од линије Ореовица-Понор

па узводно. А осим код придева и заменица бележени су и кодредних бројева, који

су променом изједначени са придевско-заменичким речима (карта 32):

да вардим големијатимот О, који падне друђијат гази преко њега Г, оно не

је сâмо мојат горе З, мојат муж З, од нашијат леб ДП, тија старијат ми син Кр,

девер ми тија старијат Гп, овија син старијат По и сл.

Примећује се да се јављају само форме најат, што одговара ономе што је на

пред речено (у т. 393. под в) о природи употребе демонстративних заменица у

функцији члана.

404. Белић ДИЈС 447.

405 Белић ibid.

406 Ћирић Лужница 81.

407 Белић јbid.

408 Богдановић Бучум 76. Богдановић полази од тога да између добрити и добријbт нема

разлике у значењу, а да се друга форма успоставља као облик неодређеног вида према претходном

који је чак двоструко одређен (добри Н ти: добри “ јbш).
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400. Белић помиње да се, истина ретко, употребљава заменица и иза и испред

Именице, што „показује да је у том случају постпозитивна заменица требало да

има значење демонстративне, али се није довољно осећала као таква и за то је још

једном додата и демонстративна заменица — тија паша-та и др.“ Таквих удва

јања има и у савременим ГП.

па носе онуј заставуну Гб, онај дрвјана скрше М, тај старата поможеше М.

остаде ми пија старити син С, тија пијанити тека работе Б, ишла си је по сина

тога нашетога П, куде су овија мојити З, тија војникат подиже 3, девер ми тија

старијат Гп, тија штото Кöста Пећанац 3, оно само вија тојДунавњит Си сл.

401. У 16 типу уочава се једна занимљива црта, која изостаје на осталом про

стору ГП. Ту се срећу конструкције које доста сличе употреби постпозиције т уз

показне заменице това и такво. А заправо се ради о поштапалици ете, која се спа

ја са поменутим заменицама градећи форме товаете и таквоете.

Обично уз товаете иде појам на чији садржај се упућује конструкцијом: узне

тoвaете— тапијуту Б, потсире товаете —млекбило Гп, тој што приказују по то

ваете — телевизијуту Гњ, туримо у врчве товаете — туршијуту Кр и сл.

Међутим, уз конструкцију таквćете често изостаје појам на који се она од

носи, Полазиште за његово изостављање јесте да је он лако предвидљив, или да се

сам по себи подразумева. Али за неприпаднике овога говорног типа тај појам није

ни лако предвидљив, ни, често, уопште одгонетљив. На пример, че ручамо васуљ и

таквоете ПР, поставише мезе и таквоете Р, једемо бутане шушпе и таквоете

Кр, иди изнеси вино и малко таквČете Г и сл.

Ако се уз мезе подразумева ракија (по српском обичају), уз вино суво месо,

рецимо, заиста се можемо питати шта иде уз „бутане шушпе“ (пуњену паприку)

или „васуљ“ (пасуљ)?

402. Демонстративне заменице се постпозитивно употребљавају и уз бројеве:

не ваља за двојицата О, тија првити су плачали Р, че вој извадимо двете бчи

Гп, а другана рече Гп, стварно ми умреше двете деца Гп, дадоше ми првуту годин

вáну ДП, двата астала пњлни Б, који падне друђијаш преко њега Г и сл.

403. Демонстративне заменице се постпозитивно употребљавају и уз прилоге:

кадво би преко размирицуву М, какото сег тека си и тњигај М., па те текајете

М, кото ти вревиш, тека и оно вреви М, овде кудето магацинити Р, са кадавбратав

би, кадво се бише С, отиде кудето закопала кошчинете Кр, тој било туате на свад

бу Гњ, знаеш ли кадано се вашено девојче изгори у млекото Б и сл.

404. Најконсеквентније чланско значење остварују постпозитције т, та,

по, ти, те, та. Њима се изражава општа одређеност, општа познатост коју говор

но лице посебно подразумева, и на којој посебно инсистира. Оваква одређеност се

најчешће односи на нешто опште познато, опште присутно, нешто што сви имају

као што су: делови тела, чланови породице, пријатељи и сродници, али и неприја

тељи и окупатори. На пример у реченици: Не смејем да идем па да ми главуту од

режу ПР— ово главуту се не односи ни на „ту тамо главу“, ни на „главу о којој смо

до сада причали“, већ на „главу коју имаш ти и ја и свако“. Чланова оваквог значе

409 Белић ДИЈС 447.
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ња има само 16 тип, и тојејошједна карактеристична црта која га одваја од Па типа и

зоне П, али и од суседних говора Лужнице и Сврљига (карта 32). Ево нешто таквих

примера:

и главуту не могу да носим, негли шамијуту С, ја си узимам меру с конвц

како терзијете Б, трипут су ни владали Бугарети Т, там ђу праили ногуту ПР, че

помру децата за лебПР, менче ми отпадне косата ПР, савивађу у рукуту Кр, не

ма ми децата тука Кр, збрали нас женете ДП, тБњће му кошчињћете Б, нижње

мо амужети по нас врзују Гп, коло како гувното Т, тако ми жива децата О и сл.

Деклинација заменичко-придевских речи

405. Придеви, придевске заменице, редни бројеви и члановане форме имени

ца имају падежне облике само по придевској промени. Облика именичке промене

нема“10. Од падежа постоје само номинатив (Н), општи падеж (ОП) и датив (Д).

Датив је ретко бележен, и само у мушком роду. Систем падежних наставака може

мо представити следећом табелом:

| мушки род средњи род жснски род

| једн. мн. јеДН. мн. једН. МН.

Н -2, -и -и -0, -e —d | —a -е

| ОП =Н, =н = н =н I у —

-ога/-ега!-и

Гá }

ј д -омy/-ему / / f * / /

406. У вези са табелом потребно је дати неколико напомена.

а) Што се тиче номинатива, ситуација је идентична са књижевнојезичком, па

примере за њега нећемо наводити.

б) ОП у м. p. jд. облички је једнак са Нако се ради о нечем неживом. Ако се

ради о бићу, ОП се гради помоћу три врсте наставака, -ог (а), -ег (а), -ига. Репарти

ција зависи од завршног сугласника (њојнога: мојега, нећига, али недоследно, јер

има и њојнега).

в) ОП у ж. p. jд. облички је једнак са акузативом, тј. има наставак -у.

г) У свим другим случајевима ОП = Н.

д) Честе су партикулеј/ја и ва.

ђ) Репартиција дативских наставака -ому, -ему, такође, зависи од завршног

сугласника (некому : нећему).

410 Упор. слично стање и у ресавском говору — АП-БМ Ресава 340.
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Општи падеж

407. Мушки род. a) -ог (а): да пробудим њојнога мужа Ј, он је до мојетог зета

Сп, ишла си је по сина тога нашетога П, бн је грдел моетога мужа Гп, тија бега

поди тога Б, деда на овога деду-Саву П, за куга кошуља, за куга пешћир Гб, на ку

га (= коме) је бил лош М, од куга Мирка Ос, на најмладотога сина О411, на Драгу

Тричковога умре син Б, тога старбитога ми девера С, у моетога сина тражили С,

једнога свг беше затрпало Б, жал ђу за брататога Кр, старцат доведе овнатога 3,

што је при коњатога З, да помогну домаћинатога Кр, ја реко на старцавога М,

сас Немцатога кад се бише О, оскупише за сељакатога ђубрето ДП и сл.

б) -ег{а): на мојег бца сестра Ј, на нашега Горана другар Ос, пратил моега

брата В, ја прејдем коди њојнег башту О, на њојнега башту башта Б, на мојега Саву

причам В, најде нећега старца Гб, узел могаре у нећег М, на Галу некојега Оц, чу

ваш, чуваш, после не чуваш за нићега М, младиња не призна нићега Гб; чувај сва

ћега Т, ожени се за Влауцу некојега ДП, па си бкамо једњн друђега Гб.

в) -ига: ако позовеш нећига Ц, са сваћига се замерила О.

г) ОПЉН: вију венци на њини кôњи Л, напишем на мојиви овде Р, музне кроз

тај лебацЈ, чине тија адет Оц, овакви једнолићи несем до са видел С, са се не при

зна на тија што су ратовали Т, састија златан сол га њега очисти Б, прскају смб

дри камик Б, на девети ден се тура деветина Гб и сл.

408. Средњи род. ОП/Н: било у селово нашово В, оној стрбши на оној Гб (=

оно дете сломи јаје оном детету), ја за тој не знам Оц, ја несвм тој работила Б, па с

това струже Гњ, оди това млеко направе белмуж П, може вас да нападам с това

ДП, бешезимњо време Сп, теђутáа стиже субавото сирење Б, с првњо дете моје Б,

на тој гумно вршемо Ј, муљћаоше се горе у брдово Гб и сл.

409. Женски род. a) -у: у црквуву нашуву В, да узне онуј јабуку Ј, једњн носи

онуј звону Ос, на онуј ширину В, овуј годин ако се не ожени С, мињујемо по туј вр

вину Б, врља а на туја страну, а на онуја страну Кр, бБш куде ћупријуну Гб, ја сас де

војчетијуту М, мислиш ли за децуву М, ночтуту трипут премира Б“, мен ожени

шеу деветнаесту годин По, једну годин два попа беоше Гб, саче ване седму годи

ну Т и сл. (али в. и т. 310. под a).

Датив

410. Нема много примера за датив. Оно што је забележено односи се на му

шки род:

разделемен, теб, оному, оному В, комучерапе, кому пешћирчé В, некому по

могне, а некомуне помогне Ц, не помага свакому Т, мораш да се покораваш свако

му Кр, нећему помогне Ц (в. и т. 311).

411 Белић наводи и примере типа младогатога као напоредне примерима младотога, за које и

он каже да су чешћи и да су постали од првих форми тако што је „избачено једно га, јер је и крајње га

било довољно да означи функцију“ — ДИЈС 454.

412 „Уз имен. ж. рода на њ гласи акуз. вечерту-ту, ночту-ту, по свој прилици,зато што обично

наставку ту претходи у“ — Белић ДИЈС 447.
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ПРЕДЛОЗИ И ОПШТИ ПАДЕЖ

411. ОП у ГП остварује разноврсне и бројне функције, што проистиче из су

штине саме аналитичке деклинације. Највећи број ових функција остварује се у

падежним синтагмама које чине предлог+ ОП, а само мањи број остварује ОПсам.

Каткада није довољан само један предлог да изрази функцију, па се прибегава кон

струкцији два предлога + ОП, Приметно је, такође, да поједини предлози ступају у

конкурентске односе, образујући са ОПнекад апсолутне, некад релативне синони

ме, што на стилском плану ових говора није од малог значаја. У овом одељку ћемо

прегледати свете функције, као и највећи број предлога који се користе у ГП.

Општи падеж без предлога

412. Најраширенија функција овога падежа је функција правог објекта, што

значи да је он тада изједначен са акузативом без предлога. Такви су примери:

плетемо венци Ј, турим биcasu Héки стари Ј, потроши ируће и нбђе ПР, омéce

погачу Но, немој живци да потрисаш Б, немам зуби ниједан Гњ, Бога си верујем Т,

казнише деда Најдена Гњ, нема за лек да најдеш зајка М, доведе жену и доведе де

те жената С, сретнем старога човека Гб и сл.

413. ОП без предлога иде и уз одричне глаголе, чему је у књижевном језику

еквивалент словенски генитив (нпр. жену нема, деца нема О, в. и у претходној

тачки). Међутим, у овој функцији среће се номинатив, што је у књижевном језику

незамисливо: несем скоро таквв брав чувал Сп, избка га, ал нема Јован О (=

позове Јована, али Јована нема).

414. Еквиваленту темпоралног генитива, или акузативу за означавање коли

чине времена, у ГП одговара синтагма чији је управни члан именица у ОП без пред

лога а зависни члан придев, придевска заменица или редни број. Примери:

ја се шеснаесту годину ожени Сп, ма како детето целу нбч не сиса Кр, целу

зиму комто дувар лежи Б(лежи окренут зиду), по целу недељу оди свадбу (са свад

бе) не можда дојде П, садим си сваку годин лучек и пиперчек ДП, једну вечер смо

седли Гп и сл.

415. Еквиваленту партитивног генитива овде одговара конструкција: кван

тификатор + ОП. Примери:

поједну вурњу леб изеду По, по котле чорбу уготвим ДП, сваћи донесе ћило

рећију М., имало у њега пет ћила вино Б, купил цел џак шићер Р и сл.

416. ОП без предлога врши функцију и генитива којим се означава припада

ње интегралног дела целини. Примери:

забрадимо се на врглаву П, бжени се за некојега Влауцу из околину Пожа

ревац ДП.

417. ОП без предлога се јавља и у функцији допуне глаголским именицама.

Примери:

добило запалењембзак Б, тој беше у брањеморузу ДП, несмо знализа прска

ње жито С, све се дигло у брање печурће В.
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Општи падеж са предлозима

418. на + ОП. Конструкцијом се изражавају:

а) различита локативска значења каква садрже примери попут: шљем на гла

ву, чизме на ноге Ј, на раскрсницу наклале бГањ Ј, одма на горњу страну тај кућа

Гб, на њиву спимо Гп, две куће је затекла на Чукарицу Б и сл.,

б) акузативно значење места завршетка кретања: стигнемо на тај гумна Ј,

наседамо на троношке столичке Ј, изнесу на ливаду П, увечер дојдемо на појату

Гб, тамњн јá (стигох) на аутобуску станицу О и сл.,

в) даљи објекат: на Младенци се најнадамо С,

г) означавање циља: ће идемо на причесЈ, идемо на-гости Л,

д) дативско значење намене: ломи онуј погачку на сву нашу децу Ј., прво даде

на свекрву дар Ос, однесе вечеру на овчара Ос, ја на мојега Саву причам В, шију

терзије на жене сукна, на мужје панталоне Ц, однесемо на човеци водицу Гњ, до

делено је на Србију Р, ти знаш шта да кажеш на човека О и сл.,

ђ) поред места присутна је и нијанса начина вршења радње у примерима ти

па: мој татко испéко прасе на ражањ Ј, они леже на ред на њиву (тј. један за дру

гим) В, ишли смо им све на-pуку П, идети (неваспитана младеж) права на-очи Гб (a

не да се мало склони украј) и сл.,

е) време вршења радње: па на крај бацим јабуку Ј, на Џурџовден дојде В, у

петак га на Цар Костадин роди Б.

ж) веома често је значење које се у другим говорима, нпр. К-Р, остварује по

сесивним дативом: на мојега буа сестра седам (детета) имала Ј, ја сам првеница на

моју мајку Гб, носиле смо дукати на Загорку Вукашинову Л (тј. позајмљивале од

Загорке ниску дуката), на зблвуми на снау,брат С (= брат снахе моје заове), Тбвил,

на Мирку башта Ц, на моју тетку син О, на деду Маду черка Сп, Бора на сва

ја-Лену Г, дојде на поп-Мирчу черка Р, на кума и псето куде видиш па му се сраму

јеш П, имам четри преунучета: две на синатога на сина, а две на черкутуДП и сл.,

з) функција аблативног генитива: па сам се на свекра бојала Т.

и) функција коју у књижевном језику остварује dativus commodi: отиде да

помага си на матер С, са ли да неје добро на народ Гњ, нечу да се мећем на држа

ву на леђа Гњ, што има корис од имање све на деду. О,

ј) значење које у књижевном језику остварује конструкција о њ локатив: за

качилају на једну врбу Ос, на врбу га прекукљило беше Гб, на ћунац се вржу Гб (=

вежу се очунак од пећи), на ореј две љуљће сам врзала Ц, врже га горе на греду Сп,

вржем љуљћу на крушку По, на дуд врзал каишку и обесил се Р, врзана на дрво та

мо Сп и сл.,

к) правац кретања: минемо на Глоговац па тамо преко брдо В, пут је проодил

на Црвену Реку, па на Островицу, а са на Сићево Л,

л) означавање „омогућивача кретања“: до Београд на воз, после од Београд на

лађу до Шабац П, ја сам на воз дошла З, тако и ја сам га на машину овpла М;

љ) у синтагми типа: народ колис на гору Гб, рибице ко на дете патка Р и сл.

у ОП је дат појам са којим се пореди претходни појам,
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м) када је вода циљ кретања, или уопште место на коме се одиграва каква

радња: идемо тамо на-воду Гб, воде невесту на-воду С, бвде си отидем на-воду О,

на Дрину воду ратујеоше П,

н) означавање даљег објекта уз verba loquendi: некња сам казувала на децуву

М, рекла на свекра ми Б, ја причам на овија омладинци Р, рекла на мајћу ми П,јаве

на пријатеље, на другаре ДП.

419. за + ОП. Значења су бројна, као и код осталих предлога.

а) Значење намене: плетемо венци за бвце Ј, у њег си варим за свиње репу В,

дрвене чаније за деца Оц, пумпа што вуче воду за шићерану Б, купујем какво се ку

пује за невесту П.

б) Значење коме је еквивалент конструкција по Н акузатив или за + инстру

ментал: кад дојдоше за Милену С, отидемо за невесту Сп, нек цркне за њу Ос.

420. до + ОП.

а) Означавање завршне границе у просторној или временској димензији: ис

прати ме доле до аутобуску станицу Ј, у кола ме одвезу до крај село В, дојду (ву

кови) до саму појату По, дојдемо до меџу Гњ, јаганци несу клали До Ђурђовдњн

Гб, до војску нигде несем мрднул П, ја несем пил до женидбу никако П и сл.

б)Даљи објекат: не мождадојдеш до кошуљуТ, до динар се тешко додило О.

в) Генитивно значење близине: ми смо овде близо до град Г, неје ми дошло

дб_главу да знам Т.

421. одби) + ОП.

а) Означавање материје од које је што сачињено: од вуну усучемо врце Ј, ов

чар напраио столицу од дубар Ос, од сламу исплете рогоже В, она је пекла рећију

од дуд Гп, направи салату оди петлиџање По, сукно оди клашње Гб, дреје оди пр

шенице ПР (пртенице су исто што и клашње = домаће вунено сукно, чоја. Лексема

„пртенице“ се среће само у 15 типу, а „клашње“ на осталом простору).

б) Значење партитивног генитива: даде ни од туј погачку Ј., понесемо оди

тој месо ДП.

в) Означавање узрока: дошло ми дрвото да искубем од болеж О, и деда и ба

ба умрли од муку Б.

г) Изражавање аблативне функције одвајања, потицања и сл.; од кућу понесу

леб Л, од Коритњак ишли Ј, такој сам чула од жене Ос, рудник од римско доба В,

оне несу смејале од њиног свекра да речу „бурђија“ Гб, ода дуг сам се чувала М, од

Белановац ли си дошњл М, од сојhу (месо) се једе М, дојде ми башта од бугарску

границу 3, од куће тука па онам прешли ДП и сл.

Аблативна, али исто толико и посесивна, функција је изражена у примерима

типа лис од тикву Ос, семће од паприку В, цвет од женку Ц и сл.

д) Означавање мере: десет метра од колосек новамо Ос, долéко наша башта

од воду В, дрвишта од млого године Р, од кашику потешко не диsaм Р и сл.

ђ) За означавање почетне границе неког догађања у временској или простор

јној димензији, често повезан с предлогом до (од ... до): од Ђурђовдњн до

Гмитровдњн бачује В, он си од детинство у Београд В, од мај месец па до
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Свети Илију Гб, до Ниш су били Немци, а од Ниш нагоре Бугари Гб, од Благовести

бремо морузу М (уместо „за морузу“), од Ниш до Куршумлију пешћи С и сл.

e) Значење које остварује у књижевном језику dativus incommodi: немој да

одречеш од Радивоја В. Знатно чешће у овој функцији се користи предлог на + ОП

(жена умре на Тозу Л, на деду ми измреле черће Сп, убили на Добринку Орманску

човека З и сл.

ж) Значење које у књижевномјезику остварује конструкција с(а) + генитив:

од Чуку слезну пред цркву Гб, озгор од Пернатицу се зададе бблак Гб, врнуше га

од појату Л (појате су се обично градиле у планини, или ближе планини, у сваком

случају изнад села), од врело смо доносили воду Гп, од столицу падо О и сл.

з) Означавање сродства или порекла: брат од ујћу М, братанац ми од чичу М,

на башту ми брат од чичу Б. (= брат од стрица мога оца), унуче вој оди черку Б, од

Марковци некој беше пошњл у воденицу П., ти од које си село, бре, дедо Р.

и) У конструкцијама за поређење: од нашу Веру нема поубава девоћа Б, од

наше село нема поголемо у овија крај Ти сл. -

422. Код + ОП.

a) Генитивно значење места: код бабуси седи Ос, његова вурња је била код

Мали мос Г (Мали мос и Големи мос су два позната пиротска моста), крили се код

њини родитељи Б и сл.

б) Дативско значење циља: иду код момка у госте Ос, отбмо код поп-Јову Л,

ишла свекрва кош снау, Т, ишла сам код черку Гб, пошњл код зета ПР и сл.

423. над(u) + ОП.

a) Инструментално значење места: пуцаше над Паланку Гб, има једен крс на

ди Сопот О, горе нади цркву се кутали Б.

У сличном, али донекле измењеном, значењу је пример: такмиче се која над

коју може боље да уработи Б.

б) Акузативно значење доспевања на циљ: ми искочимо (изађосмо) нади ваду Л.

424. изнад Н ОП.

a) Генитивно значење заузимања простора с горње стране појма у ОП: изнад

пекару има кућу Г.

425. врз # ОП.

а) Овај предлог је синонимичан са предлозима на и преко: натурана црга врс

цргу Л, нема да излазе врс кожу Б, легал врзмене М, човек врс човека Ос и сл.

426. под(а/u) + ОП.

a) Инструментално значење места: вромо овде пот село В, она стојала пот

крушу ДП, пот кошји ване Гб (= под кошем хвата јаребице), има крс пода Долац

Гб, поди дрво пладњују Гб, лове тичичи поди лесу Сп, ми смо под Миџор 3 и сл.

б) Акузативно значење приспевања на циљ ће (тек) дојдбше пот појату Л,

отрча пот кућу Гњ, седе пода дрво Л.

в) У појединим примерима уочљива је и нијанса значења начина: све држе

пот кључ В, живе пот команду Т.

г) У појединим примерима означава се време, коме је еквивалент „за време +

генитив“: бил је џандарин пот стару Југославију 3.
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427. испод + ОП.

a) Генитивно значење заузимања простора с доње стране појма у ОП: испод Бе

лиш има вода В, испот село имамо чесму Ј, ене ји куде су испод астал М и сл.

б) Значење начина: нема ко са да се шетају испод-руку Л.

428. пред(u) + ОП.

a) Инструментално значење места: туј прет цркву астaлтурен Гб, пред вра

та стража стоји 3.

б) Акузативно значење завршетка кретања: одбтле слазе пред цркву Гб, иска

рамо свиње прет свињара З, турила сам прет свиње М. -

в) Значење времена: да се жени ел пред војску, ел одма по војску С, тој беше

на Распети петак преди Велигден 3.

429. из(и) + ОП.

а) Означавање функције аблативног генитива: гледам кад ће да појду исCту

дену ј, исТавњаницу сâм Ос, исПаланку се иде на воз Гб, из воденицу ишли двоица

М, бил је једен Влада исСливовик Оц, излезло из моду Т, једне су из Русију Т, жена

ми је из Добродол Сп, па истурише изи џак покриве 3, она је изи Шумадију Т.

б) Значење места, комеје еквивалент „из + генитив“: ми идемо из Гувно стет

ку Гњ, има да ти бтнем из-руће О.

430. низ(а/u) + ОП.

а) Значење силажења с горње површине, али каткад и еквивалентно значење

пролажења: нис туј падину слезнемо Гб, нискакви стењаци су слезли Гб, низ једну

јаругу побегне В, што си иде војска низи Кашак З; одлате жене низа село М (=јур

цају кроз село), беć минула нис Крупњц ПР (= кроз Крупац).

431. уз(и) + ОП.

a) Акузативно значење кретања са доње површине: улезнему туј долину, пауз

долину В, успланину излезнемо Гб, врљамо јајцеуз брдо Сп, иду оздолуспут ДП.

б) Акузативно значење близине, прибијањаједног појма уз други ене кудеје

усправена ус сено Гб, џандари узи кола Гњ, ус кућу му направил клозет М.

432. кроз проз + ОП.

a) Акузативно значење пролажења кроз појам означен ОП: из собу па кроз

двор га испратимо П, музне крос тај лебац Ј, крос селб кад прође Ј, па иду просто

ље B Гб, че да прóјде прос Тамњаницу Л.

б) Означавање начина вршења радње: тој ко проза сšн знам Гб.

433. у 4 ОП.

а) Локативско значење места у унутрашњости или у границама појма с именом

у ОП: невесте се премене у народну ношњу Ј, у овуј лампу гоџа ми гас гори Ј, утовари

ме у аутобусЈ, растопи се сирење у котел Ос, са месимоу вангле, а напреду ковчези,у

карлице Гб; они били у кола М, гњете главу у јендеци П, у воз се вози В и сл.

б) Локативско значење места вршења радње: у село си седе Ј, спе у шталу Ј.

мој отац бил на веџбу у Лебане Ј,у нашу државу сам радео Ос, само у црвенуземљу

руда се појављује В, доле у Ниш има кућу Гб, у Мурицу имамо њиву Оц, белимо

платно уреку Т, родила сам се у Гњилен Гњ, једин ми је син у Ниш, једен у Ћуприју

П, са у Жељушу седу ДП и сл.
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в) Акузативно значење циља кретања: ће идемо у цркву на причесЈ, у Прву

Кутину идемо Ј, појдемо у Зелени вpу цвеће Гб, па се тури у водуу паницу Гб, узне

српови у-руће М, једно госjе улази у кућу, једно искача из кућу П, натурам у јасла

Сп и сл.

г)Значење времена вршења радње: тој билоу нашмладос Гб, два делаугоди

ну се постило Оц, у фебруар дојдбше 3, умарт ми умре девојчето Б, уратно време

ји чувамо В.

д) Значење начина вршења радње: злато љивеноу полуге В, све сам знала да

работим у-руке Ос, свг жене не работе у-руће Гб.

ђ) Ова конструкција је честа допуна глаголу свирим: мој бтац је свирил у плек

музику Ј, свирилјеу гајде Гб, свирили суу дудуци Гњ, син ми свириуармуникуП и сл.

434. по -- ОП.

а) Локативско значење места: јбште снопје по поље М, по кућу нешто радим

О, работили су по Лужницу Г, бију по главу Ц, удари га по образ Л. овој што гледа

мо по телевизори Гњ, по реку навата рибице Р и сл.

б) Овом конструкцијом се означавају и „разна места исте врсте“: башта ми је

ишњл за момурзу по Скопје, по Београд... Ос, pгау са шипће суде редом по зграде

Гб, идемо редом по славе Л, што је баба поишла по славе и свадбе М, бил је на ра

боту по Београд, по Босну, по Маћедонију С, радел сам по царибротска села, по

Паланку, а по Бабушницу несвм Р, зберу се по авлије, по сокаци П.

в) Означавање средства помоћу кога се омогућава вршење предикатске рад

ње: по тејлампе се управљала Ј, по звезде смо знали колко су сати О, раније се кр

штевало по свеци П.

г) Означавање начина вршења радње: после поред све сређујем Ј., дава на сви

по ред М.

д) Просекутивно значење површине по којој се врши кретање: по поље иду

летије Ос, ајд по пут па у гробишта Л, мину по пут П, идемо по село Гб, там ишњл

по Шумадију Т, иселише се по Пирот Т, по долину се кутали Б и сл.

ђ) Означавање времена: са по жетву, површу почну да беру сливе Оц, бдма по

војску да се жени С, по вршуче буде пострашно О, по Петковицу долази Крстовдан,

по Крстовдан долази Гмитровдан, по Гмитровдан Свети Рањtђел П.

435. преко 4 ОП.

а) Значење прелажења с једне на другу страну појма у ОП: минемо на Глого

вац па онам преко брдо В, прејдемо преко рид Гб, прејдоше преко поток Гб, преко

Македонију умре Гб, преодило мије преко главу свашта Б, преко мосмињујем П.

б) Значење којем је еквивалент „с оне стране + генитив“: бил је онам преко

Дунав С, преко друм је била појата Л.

в) Значење времена: тој преко лето празњујемо С, преко зимуткајемо Ц.

г)Значење начина: даде ми га преко-руку М., све некако преко вољуработи Б.

д) Значење омогућивача, посредништва помоћу кога се врши или остварује

нека радња: деду зову у Паланку преко срез Л, певају какво знају преко школу Гб

(песме које су посредством школе научила деца).

436. прекај + ОП.



160 Љубисав Ћирић

a) Генитивно значење близине појму у ОП, коме је еквивалент „покрај +

генитив“: метле садимо прекај крај М (= поред међе), прекај саму кућу му ми

њује пут Оц.

437. према + ОП.

а) Дативска значења управљености, соmmodi, incommodi и сл.: кад појдемо

према селбЈ, према сунце бацам јабуку Ј, Бугаре беоше лоши према насТ, Немци су

били добри према нас Ос, неје се десило да продума грубу реч према мен В.

438. камто/комто -- ОП.

а) Дативска значења окренутости, управљености, усмерености и сл., чему је

еквивалент „к{a) + датив“: појдемо уз долину камто Зелени вр, камто Пребд Гб,

ошле чњк комто Станичење Сп, тој село је комто Темску С, беж, брат ми, комто

поток надоле Гњ, тамо комто Ваву се сретли П, целу зиму лежи (окренут) комто

дувар Б.

Изоглоса камто/комто + ОП се не среће у зони II.

439. покре + ОП.

а) Ова конструкцијаје синонимична конструкцији прекај + ОП, а еквивалент

јој је крај/покрај/поред 4 генитив. Конструкција се среће само у 16 типу. Примери:

грабише метле па мети покре кућу З, мировемо покре њи Гњ, окопамо покре слог

Гњ, народ настањувал покре пут Сп, коси травољак покре слогови Ц, не можда

минеш покре човека Ц, покре оњгиштето човеци Кр.

440. кре + ОП.

а) Конструкцијаје синонимична конструкцији покре-Н ОП. радујемо се крењи З.

Забележен је само овај пример.

441. поред + ОП.

a) Генитивно значење близине појму у ОП: поред гробjе пролазе Ј.

442. при + ОП.

а) Значење близине појму у ОП: тури га при вир Л, при човека се неч купешТ,

горе при село ји беоше убили 3, овде при нашу црвку имало два бреста Р, тај деца

оставила при стрину и чичу Б, че идемо при владику П, ни је ишњл с мајстори, ни

при мајстори С.

443. међу меџу/меџи + ОП.

а) Месно локативско значење: онда си поделимо међу нас перашке Ј, побре

мо меџу редови М, деца заспала, а меџи њи змија ДП.

444. куде + ОП.

a) Генитивно значење близине: куде цркву имало прамћија Гњ, ене га куде

црешњу М, куде грббје имали плевњу Ј.

445. изван + ОП.

a) Генитивно значење места: мисмо седели изван селбЗ, седу малко изван се

ло Т, откаралији изван село и утепали Т.

446. окол + ОП.

а) Месно значење: окол тој дрво наредимо снопови В, троица окол њега Ос,

окол цркву овијамо Ос, са окол цркву иду тамочу Р (= врше нужду, што је раније

било незамисливо), немојте окол пут сас овце Л.
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б) Означавање приближне количине: ту је окол десет предмета прошло у

моје знање Ос.

447. зад/задиЉsaди Н ОП.

a) Генитивно значење места иза појма у ОП: врљију зад врата 3, зади Пирот

има село КрупњцТ, овај села зади Суводол О, он се кутал задовце ДП, у браниште

saди појату Сп.

Наравно, ова конструкција се може употребити и у временском значењу, ка

да се из контекста зна о коме појму се ради: saди пијанкуту ми се помиримо Сп (=

после те пијанке ми се помирисмо).

448. позадимпозади + ОП.

а) Конструкција синонимична са претходном, с тим што се предлози зад за

ди не срећу у зони П и На типу: села што су позади Ниш Гб, тамо негде позади Бео

град налети Турчин на њигова кола О, поšaди кућу пут 3.

449. без(и) + ОП.

а) Конструкција којом се одриче оно што је означено ОП: никад несмо без

стоку Сп, ја бес коња несем бил од како памтим Сп, седеше горе две недеље бези

лебЗ, ај, моме, како сити пошла бес срп на жетву Гп, иматува жена без пенsијуДП.

450. због + ОП.

a) Узрочно значење: све због Крану се оделил од нас Б (Крана уместо Храна,

хипокористик од Хранислав).

451. сЛСа/cbc/cac + ОП.

а) Социјативно значење: ја сас мајку идем у цркву Ј, мора с краву да иде Ос,

ја сам остала свз децу М, збудале не волим да расправљам О, са свекрву смо си ле

по живеле Б, што ми требе да сеја расправљамз Бугари Р, бегам са све деца Ц, није

ишњл с мајстори, ни при мајстори С, ми смо са Саву овчари М (баба, која је интим

но јако везана за свог умрлог супруга, уместо конструкције ја и Сава, употребила

је конструкцију ми смо са Саву).

б) Инструментално значење, а као инструмент схватају се и делови тела: са

секирченце насечу Ј, грне поврзано саслис Ос, немају струју па си с венер свете В,

зовемо с кондир ракију В, дојде с воз Гб, па се сруће трља Оц, тој барем гледај сас

бчи О, тепче с нбђе По, с бчи скројим Б, бегам са све котел Ц.

в) Значење квалитативног инструментала: кошуље са чипке Ј, сваримо купус

сас месо М, кошуље с поле Ц, с једно бко је била Т, бн-је узел жену саз дете О, ко

шуље срукаве Кр, банице (пите) са сирење и сјајца Кр, они су били пуни са злато

Гњ (реч је о Јеврејима).

г)Значење даљег објекта: како је сње имање С(= има ли имовину), посејано

саз жито Сп, свекар и свекрва су расправљали с паре ДП, кад завршимо с воду, че

видимо ко че буде с пут В (= кад доведемо воду, видећемо шта ћемо са путем, који

исто треба да се поправља).

д) Начин вршења радње: наш тата недава да идемо с торбу да се ранимо Б (=

не даје да се удамо за службеника, па да све купујемо шта ћемо појести), па сам с

опроштење пред клозетседела В (=казаћу непристојну реч с вашим опроштењем).

ђ) Значење комеје еквивалент„с времена на време“; идем с време на времеДП.
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452. според/спроти + ОП.

а) Конструкција којојје еквивалент„уочи + генитив“: според Божич месимо

коврждањће Т, спроти Нову годину сеју овље 3.

453. спрома + ОП.

а) Конструкција којој је еквивалент „према + локатив“: не видим, ал спрома

слнце видим да уденем С.

454. У ГП постоји и удвојена употреба предлога са ОП. Мада се појава среће

на целом простору, поготову код извесних конструкција, уочљиво је да је несра

змерно раширенија у 15 типу. Примери: јуре за на рад В, предемо до пред Ускрс Гб,

башка је слба за уза сено, или да се качимо за на под Гб („под“ у говору овога села,

и само у њему, означава таван, а не патос), узб некције за од ватру О, иду двоица

човека од при попdтога 3 (значи: прво су отишли при попа и сада се враћају од при

попатога), пошла децата од при бвцеЗ, кошуље предаду тамоу при свекрвуП и сл.

455. У ГП постоји и синонимска употреба појединих предлога, иначе различи

тих позначењу, ада се значење конструкције не мења, сем што се на стилском плану

нешто добија. Тако се у говору истог информатора срећу овакве конструкције:

а) по за + ОП: баба-Pöса иде по за невесту Ј, отишњлза/по жену у Шести Га

бар С., ајд отидете за/по жито Ц, дојду за/по девојhу наваџије По.

б) на/y + ОП: зденемоу крстине (жито): али: тisкмимо ју на купови пају дене

мо на лисник (окресану шуму) Оц, на њиву зденемоу крстине, а после довезéмо па

зденемо на стогови По.

в) подАу НОП: пот кошји ване Гб, оне нај се ватају у кош Гб (у оба примера

реч је о јаребицама, а прича исти информатор).

456. ОП„земњу/зевњу“ само уз предлоге гласи земљЗеми. Предлози са којима

се употребљава су различити. Примери: на зем га туре М, турају у-зем Кр, кад је

Бóгодил по-зели Т, кој знае квć je пoд-зем В, простремо на земи цргу ДП, бд земи

би га труснула О (= о земљу бих га треснула).

457. Значења и функције које у ГП остварује ОП са предлозима подударају

се са значењима и функцијама које такве конструкције остварују у суседним гово

pима Лужнице и Сврљига. Али се не срећу све конструкције у сва три говора. Тако

од предлога забележених у ГП нису забележени: \

a) у говору Лужнице: прoз (м. њега кроз), покре (м. њега прекај/прекеј), кре

(м. њега прекај/прекеј), изван (м, њега поред), позади, зад/зади (м. њега иза), спо

ред (м. њега уочи Божич), а не појављују се ни следећи ликови иначе присутних

предлога: бези, изи, низи, узи“13;

б) у говорима Сврљига: изнад (м. њега над), кроз (м. њега проз), прекај (м.

њега прикрај у Белом Потоку и покре у Бучуму), кре (м. њега прикрај и покре), из

ван (м. њега порад село), позади, зад,зади (м. њега иза), според (м. њега испред Ус

крс), строма (м. њега спрема и спрама), а не појављују се ни следећи ликови иначе

присутних предлога: књмто (ту је ком), бези, изи, низи (али има низа), узи (али има

уза), нади, поди (али има испода дуд), преди“.

413 Ћирић Лужница 64-67 и 102-104.

414. Богдановић Бучум 107–120.
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И КОНЈУГАЦИЈА

458. Глаголски систем говора источне и јужне Србије, широко описан у Бели

ћевим Дијалектима“, девет деценија касније показује готово исте карактеристике

у говору дела територије који ми истражујемо. Основне одлике овога система данас

су: одсуство инфинитива, глаголског прилога прошлог и футура Ш, ретко појављи

вање прилога садашњег, а честа употреба аориста и имперфекта.

459. На плану појединих облика уочавају се разлике према прогресивнијим

српским говорима. Међу њима се истичу:

а) специфичан футур са презентом уместо изгубљеног инфинитива;

б) -(x)мо у 1. л. jд. аориста,

в) -л у м. p. jд. радног глаголског придева;

г) одсуство 1. л. мн. императива;

д) глаголи са к, г, х у основи најчешће место њих имају ч, ж, и у 3. л. мн.

презента.

ИНФИНИТИВ

460. ГП немају инфинитив. Тако је и у суседним говорима 416. Код млађег

становништва он се поступно враћа у употребу, али је то враћање споро и углав

ном код школованијегдела популације, чији говор је остао изван нашег описа“17. У

нашој збирци глагола нашао се само један пример инфинитива, изговорен од поу

зданог информатора:

. пренабде град је било — Латина држала мора бити Гб.

НРЕЗЕНТ

461. Карактеристике 1. л. jд. су: а) код највећег броја глагола наставак је -м;

б) код два глагола наставак је -у, али је и код њих могућ-м; в) негирана форма гла

гола могу у појединим местима се јавља без -у. Примери:

а) бацам жито Ј, сикирам се Ј, ја нумејем да вревим грацћи Ос, нема се плашим

ништа Ос, смејем лија да дочекам Саву М, како дати казујем Ц, па се дизам да копам

По, несем ишлада знаем По,ја отбдим за Пирот О, нема да обрчам грацћи О, ја поглед

нем О, ја пристањујем на све О, нумејем се снајдем О, ја продужим па идем у Ниш, па

седим шесдена Сп, ајд далегамија Б, немам зуби па шупељћам Гњ, па га поситем ПР,

на деца давам лéб ПР, морам да заватим огањ Кр, ја не волим да гајем Ги, сас врцу

омотујем Р, од кашику потешко не дизам Р,ја си се оћутим П, сама живеем тукаДП,

дњн-два и бегам си тув ДП и сл.

б)já бћуда устанемЈ, немогу Ос, нечу да бегамВ,ја немогуда докарујем С, ја

бчу данеска да работим Т, не могу да отидем О, ја памбгу да кажем. ПР, не могу се

415 Белић ДИЈС 472—619.

416. Упор. Станојевић Тимок 415; Богдановић Бучум 78, Ћирић Лужница 84. Такво стање

показују и остали П-T говори, нпр. Богдановић Алекс. 182, Михајл. Лесковац 43; Вукадиновић ГЦТВ

203; Реметић Призрен 499 и др.

447 Упор. сличне констатације код Богдановић Бучум 78, Богдановић Алекс. 182; Станојевић

Тимок 415.
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сетим ДП, ако бheм подарим неку робину Ј, ја си бчем по старинсhи Кр, бчем да се

прекрстим Кр.

в) не мог се слушам О, не мог си воду донесем О.

462. Од карактеристика 2. л. jд. треба поменути следеће: а) наставакје -ш, б)

код два глагола сачувани су стари оптативски облици без наставка: хоћимож, али

се ово може „како није имало специјалнога наставка за друго лице почело употре

бљавати и за сва друга лица као нека врста адверба“418. Примери:

а) што бheuи намећеш J, боље се храниш Ос, не смејеш да му заповедаш Гб,

ако нечеш немој М, кад искочиш у поље М, руће диscш С, знаеш ли Т, кад поглед

неш О, што не бегаш О, мора семешаш с народ и мора се сналазиш О, ако се сла

гаш сас жену и с деца чете буде О, госјеколко бчеш Сп, че улазиш ли Сп, ти, Буде,

ништа не разумиш Гњ, ти можеш да думаш ПР, немој живци да потрисаш Б, ако

не слушаш не требеш ми П, сипеш у корито воду Ги, на кума и псето куде видиш па

му се срамујеш. П, да се чудиш па да се sвериш ДП и сл.,

б) бч ли да пијеш Ц, при човека се неч купешТ, кад бч тег наваџујеш Б, одма

убивају ако неч љуцћи Р, ако бч чини га (тријериши), ако неч смељи га тека Ми сл.,

в) сâмо може да гледаш В, не може да легнеш немијен Ц, не може да га иска

раш Ц, ако бчеш може да живиш О, не можда идеш П, ни можеда га стигнеш, ни

мож да га претечеш П и сл.

Примери са мож за друга лица: они можда убију нећега Гб, где не можда

пријде (комбајн)жњемо са срп Гб, који куга можда претекне М, немож се опере

мо Оц, са млади неможда пију Ц, ништа неможда напраите О, паможда рече

мо Сп, неможда и најду Б, немож се дигну Гњ, она бес кафу немождаживи Сп,

они нас нече да можда вану З, не може га зберу Р, не може да се услужи П, пара

мож се превати од суде ДП, ма не може да не може ДП и сл.

463. Треће лице једнине је са нултим наставком, односно са завршним вока

лом основе а, еје или и. Примери:

a) -а; овчар дотера овце Ј, једен тура, једњн одрева плеву Ос, не дава да му

поменеш нешто Гб, невестараздава дар М., сваћи добива дар С, са све бега од рабо

ту С, развијем га да се поизмрда малко Ц, ако бче да сиса Ц, не може да одиса Ц, кат

се искашља притресем се Т, узима и носи кво му се допадне Т, пуши ал кашља Т.

прецелива сви редом По, коњрита, рKaнá-нос По, дожиња се бегова белија По (из

нар. песме), y-cвет бега О, сипне водицу па забрка скробњк О, млеко ми дава Сп,

онај сеца натам Б, народ се преокрећа Гњ, и свекрва се диза Кр, па с кросно набива

Гп, љуто па само устpsa P, вода не стиsa за сви Р, владика благостивља П, какво

сака детето ДП и сл.,

б)-e/je: мајка ни даје онај медвк Ј, кад буде време за идење Ос, врзује снопо

ви Ос, само капезној Ос, кој бче причес да добије В, он иде при њу Ц, нема више да

лудеје и да шашавеје Ц, па си кове косу Т, тепче с нође По, белеје се некакво О, она

да отиде у Сопот да живне Сп (да проживи леп живот), запазује који какво работи

Б, па знаје он тој 3, не смеје сас њу да се дружи ПР, исипеш га и бн свне Гп (суши

се), тупан само двиче Р, после че оживеје Р, кад жито узрéје ДП и сл.,

418 Белић ДИЈС 511.
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в)-и: испрати ме и утовари ме на аутобус Ј, гледа да ли код њигори светло Ј,

једњн врти, а овам излази плćва Ос, добди сваку вечер В, одма да се жени С, вода

за паре— ћиси помалко Т (кисела је, одаје киселост), оно само њури О (куња), бди,

одлати по село З, да га поп благосови Р, унук ми добди ДП и сл.

464. Прво лице множине има наставак -мо:

што раније се дизамо Ј, слегнемо дблe Ј, наседамо и вечерујемо Ос, ми трчи

мо па отимамо Ос, пуштимо бвце па си цикамо, појемо Гб, малакшемо од работу

По, опелзнемо одћишу Гњ, да књлнемо мајћу овчарбву Кр (из нар. песме), напреде

мо, па основемо, па навијемо, па уведемо, па си ткајемо П, аде дидемо дома ДП,

обрчамо се по младете ДП, они јуре а ни (ми) бегамо, кутамо се ДП и сл.

465. Друго лице множине је са наставком -те:

ви чете после тој да турите у књиге Ос, а, бре, дај данаточимо нешто да по

пијете Р, изволвете даручате П, знаете ли маше (жарач) што су ДП, надате ли се

за госје 3, одбкле идете М, што се гледаше ко бодљива говеда Оц и сл.

466. Најсложенију ситуацију показује треће лице множине. За њега Белић

каже: „Према овоме облику деле се дијалекти ист. и јужне Србије у две групе: ју

жноморавски дијалекат, који има проширени наставак за 3. л. пл., и тимочко-лу

жнички и заплањски који имају старе наставке. У последњој су групи стари услови

само утолико померени, што основе на и, поред наставка е, имају, готово чешће,

наставаку“19. Према томе, ако се узме у обзир и вокал основе, постоје следећи на

ставци и завршеци у овом лицу:

-е (косе);

-еју/еу (нумеју/нумеy);

-у (иду);

-у: (држу, носу),

-уз (-ају/ay/ay/у: гледају/гледу);

-ya (-ују/yy/у: ручују/ручу).

Примери који потврђују ове наставке су:

a) -е: несем видела да носе М, одлате жене низа село М, невесте се премене Ј,

туј ми бвцележе Ј, жене дрва надоносе Ос, пренабде град да је било Гб, наоблаче се

зими у дебеле аљине Гб, договоре се По, овце сејагнеЗ, исцеде га Гп, пуште га у во

ду П, тамо ђи прикане П, отоше да косе детелину ДП, шале се Р и сл.,

б)-еју/еу: опију се палудеју Ц, че ману да шашавеју Ц, стари кад одртеју они

пошашавеју Сп, работе док огладнеју Г, па ме нечеју момчетија ПР, напрае вечеру,

поједу, попијеју и продуже даље По, нечеу да седу Кр“29;

в) -у : на ржањ печујагње Ј, једне преду, једне плету Ј, они насечу шумке Ј,

кад реше иду Ос, ножици понесу Ос, ако вршу од коју странуче вану Ос, онија жњу

Ос, колачрежу Гб, вржу га да не бега Гб, сплету га у сноп Гб; после се врну па иду

419 Белић ДИЈС 512.

420 Белић овакве облике објашњава на следећи начин: „Према глаголским облицима са сад.

временом на ам: аш: a: амо: ате: ају почело се образовати и према ем: еш:e: емо : ете: еју (које није

=8), утолико пре штоје било и глагола на старо ем- bим: еш=ћеш који су имали старођју“—ДИЈС 514.
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на другу страну Л, наберу траву Оц, па се препашу Ц, облечу се Ц, сечу га вечером

Ц, срежу лук По, ћипну (скувају) по две-три јела По, госjе дојду По, мује га апу О

(уједају), узну па смељу О, како ми речу. О, приколица што вучутрактори Сп, опечу

у вурњу Сп, куде стариречу Б, да и (их) не затечу Немци Гњ, руће ни отечу Гњ, ва

нуше (стадоше) да појуЗ, не смејем да ми главуту одрежу ПР, иситуга Гп, украдну

од сирењето Гп, па се пригрну па шетају Гп, па се при њу наврну па иду П,једни се

чу, једни свлаче (дрва) Р и сл.,

г)-уг. па ју заболу нође Ц, грнци ћипу уз огњиште Ц, онéлежу, там спуЦ, ду

ћанџије држу забање Т, они седу малко изван село Т, седу по три двна Т, поклон

прату на тија манастир Т, ако сви држу за туј државу О, они бележу на ртишку

Сп, да се послужу Сп, оне силежу Сп, еј куде седу Сп, старци седу Б, нође ни болу

Б, разграбуђу зачње Б, стоју двојица Гњ, има помлади који трчу на работу Гњ, по

целу ноч седу Гњ, када дају испушту (воду) они јавише на радио З, држу ђу да не

падне ПР, коњи вришту Кр, па ђи врту и она се опечу Гп, па се попару у вурњу Гп,

деца трчу P, и са си стоју тај дрвја Р, тија што држу млекаруту Р, некоји трпу П,

власти не настоју да се чува црква П, кадђи друђи трпуи ни ђитрпимоДП и сл.,

д) -y3: једне преду, једне врткају (упредају) Ј, веџбају се Ј, жене врљају жито

Ос, чекају да излезну три празника и тБг се венчају Гб, што зидају мајстори М, бKajy

се Ц, дизају се Ц, смељају месо По, там ђу пречекају По, завладају ни нас Бугарети

З, изнаседају однабкол Гп, искрижају га на коцкице Р, убивају ако нечљуцћи Р, до

оде деца, назртају ме, помагају ме ДП, Карају ме синове да идем при њи (зову ме}

ДП, воду давау на омладину Ос, ете како причау Ос, са шипћергау Гб, растpsay га

В, нема да се карау Ц (свађају), намешау козе По, иду па засицау мира Сп, двоица

се спремау да умру ПР, нека ручау какво год сакау Гп, збpле га откару доле Ос,

они ни задеву Ос (задиркују), наду се оне Ос, они што причу мену главу не иде Гб,

кару се јетрве Гб, узну брашно па туру — мешу, туру — мешу В, одржаву ред В,

они нему струју В, терутам В, спрему си дрва, дрва си требу В, чуву тој сириње М,

нема да га купу М (= купају), свиње се чуву М, кокошће кљуцу Оц, збиру песће Оц,

смешу бачије С, узиму си млеко С, натуру си сирење С, децата ни вику тамЦ (пла

чу), они се само гледу Ц, мóјуту вреву (говор) не сматру Ц, да врту виното у буре

Ц (= вртају, тј. враћају), фудбал игру Ц, сег се шишу и жене Ц, да га љуђе не оговару

T, и стари игру Т, допису се, стављу се Т, деца си ме гледу Т, не кару ме да работим

T (= не карају ме, тј. не терају ме), трљуга, трљу, па га закопу О, чеку ме О, збиру

се вечером, цврку, изигру се Б (цвркају = циче, подврискују), туру (обредну бо

жићну сламу) под дрвја да њим рану дрвјата Гп, измешу га па га исипу на круг Гп,

са окол црквуту мочу P (мочају = мокре), једни копу рупу Р, кои се воле они се узи

му П, наши им не даву воду Р и сл.

ђ) -у : датичићи не кљују жито Ј, дојду папитују Ос, тако казују Ос, прерипу

ју ни Ос, расклашују ни огањ Ос, сегнема се венчују Ос, докарују ни лебВ, саслбн

че сипују Оц, па га посипују с маз (качамак) Гп, они ми се шегују ДП, тека казуyТ,

деца си ручу башка Кр (= деца ручују обашка, тј. ручавају засебно).



Говори Понишавља 167

ИМПЕРФЕКАТ

467. Од Белића наовамо сви истраживачи појединих локалних говора про

стране призренско-тимочке зоне износе мишљење да су аорист и имперфекат

„живе категорије“, „у честој употреби“ и томе слично. Они су и у данашњим ГП у

широкој употреби, али у мојим збиркама аориста има бар двоструко више од им

перфекта.

Белић нашироко анализира мешање аориста и имперфекта и на плану основа и

на плану наставака421. Основна дистинкција међу њима је да „имперфекат има основу

трајног глагола (...) а аорист основу свршеног глагола. Али већ од најстаријих време

насловенскихјезика употребљава се и основа несвршених глагола за аорист“22. У го

ворима источне Србије налазе се многе потврде аориста од имперфективних глагола

(Белић их зове „аорист-имперфекат“), а, с друге стране, много мање имперфекта од

свршених глагола, али их има и код Белића, и у данашњим ГП.423.

468. За грађење имперфекта у говорима источне Србије Белић каже: „Према

основи имперфекта у овим се дијалектима разликују четири начина за његово обра

зовање: 1. када се инфинитивној основи на а или е додаду временски наставци; 2.

када се презенској или инфинитивној крњој основи дода е за основу имперфекта, а

томе временски наставци; 3. када се презенској или инфинитивној, пуној или кр

њој, основи дода а илија и врем. наст.; 4. када се презенској или инфинитивној, кр

њој или пуној, основи дода наставак о или ео са врем, наст, аориста“. За времен

ске и личне наставке у имперфекту он каже да су најчешће стари: -(х), -ше, -ше,

-мо, -сте, -(x)y, aли да утицај аориста чини да се овај систем наставака подреди

аориском, те ће се некад изоставити -ше у 2. и 3. л. jд. (нпр. чува-чува-чува = чу

вах-чуваше-чуваше), а некад то-ше јавити и у 1. л. jд. и 3. л. мн. (нпр. ја беше, ти

беше, он беше, они беше). Све је то одлика и данашњих ГП,

469. Држећи се Белићеве класификације и ми ћемо имперфекте прегледати

следећим редом:

а) образовање на е. То је имперфекатски тип: велео-велеше-велеше-велéо

мо-велеосте-велеоше. Примери:

мајка ни после наредеше Ј, он свиреше у гајде Гб, мој свекар донесеше по пет

зáјка Гб, када дојдеше сабљу самовлачи Л, јако се старцав смејеше М, смејеомо се:

наше „зćље“, а грацћи „купус“ М, мој девер неједеше мазМ, њу највеч волеомо да

једемо М, једну нбчврндеше кола С, идеше ми мужат на работу Т, краднеше се Т,

држеше башта ми бакалску радњу Сп, мајћа ми велеше В, тБга се на бачију идеше

П, идеоше једно време П, сас рало се бреше напред ДП, Драга Циганин млого сви

реше у гајде ДП, вршејеомо на двор ДП, некигаш говеда кољејемо ДП.

421 Белић ДИЈС 546-564.

422 Белић н. д. 546.

423 Белић наводи примере: он се понатијеше, припуцаоure; врзаосте, оšрчаоше се, потписаомо

и сл. — ДИЈС 554 и 563.

424. Белић ДИЈС 548.
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Овоме типу је пришло неколико имперфекта из образовања на а.

имаемо големи волови Гб, коња имаемо П, черку једну имаемо П, ни имаемо

лозjа Коџа ДП, бвце чуваемо Б,

б) образовање на а. То је имперфекатски тип: имао-имаше-имаше-имао

мо-имаосте-имаоше. Примери:

прстен мајка скидаше Ј, како се зовеше тој Ј, татко га тураше у качамак Ј,

имаше крс једњн Гб, данеска се муљћаоше дватритроица горе у брдово Гб, имаомо

бстро куче Гб; четворица имаше старца, а двоица немаоше бабе Гб, моја свекрва

причаше Гб, саслушаваше ме тег Гб, окаше ме та ме питуваше ко е било Гб, она

имаше дукати Л, бучкаомо напред М (у времену означеном прилогом „напред“ те

као је процес бућкања млека како би се добило масло), туј си спремаше заједење

М, напред тураомоу ижу месо М, мој свекар думаше М, напред чуваоше козе М,

причаше моја мати С, кад и (их) наусправљаоше уз мирото С, пуцаоше по лозjа Ц,

имаомо краву Ц, ја давао на черкуту Т, тргнемаше воз Т, јевтика владаше Т, још не

примаоше у школу Б, ја чешао повесмаЗ,ја имао деверичину, па она имаше манен

ко (дете), па моето не викаше, а њојното млого викаше Гп (многоје плакало), он ми

причаше Р, они што пуцаоше Бугарети П (= беспотребно и без мере пуцали), деца

чувао ДП,

в) образовање на о. То је имперфекатски тип: држео-држеше-држеше-др

жеомо-држеосте-држеоше. „Општа карактеристика овог образовања била би

додавање -e- крњој основи (рад-e-o), и постојање о између основе и временскиг на

ставака 1 сг и свим лицима множине“25. Примери:

како се зовеоше они Ј, чудаработеоше Ос, ко га зовеоше Гб, забен купујеомо

Гб, једномњн (сваког часа) мреоше Гб, сандуци скљетеоше Гб (= склепати, скрпи

ти), беоше под крушку Гб, ћé (тек) дојдеоше под појату Л, она знаеше да музе Л, ми

га ковчег зовеомо В, али могао да носим М, ја заванео та продумам М, забање на

пред се нбсеоше С, кад отидеомо у Пирот С, кад ЏурџовдЊн дојдеше С, ја знаео да

правим опћнци Ц, праеоше џубетија Т, одавна зовеомо с погачу Т, они доносеоше

буришта Т. они не волеоше да посте Т, парице нанизујеомо Б, трг се све ткајеше Б,

када однесео на пијац Б, дојдеше си у нас Б, што годработео Б, млого памтеше Б,

кад запојеоше Гњ, они се дигнеоше Гњ, извржеоше ђи на врзанице Гњ, они ни ка

зујеоше З, имаоше траве некаквé ПР, ја и мужат ми носеомо ПР, џамадање носеомо

ПР, бáнице се правеоше Кр, скоро добдеоше тува Гп, они га зовеоше бљуцé Р, ка

шкаваљ правеоше Р, овце и козе беоше у моду П, деца млого мреоше П, на бачију

ванеомовуpду П, на Дрину водуратујеоше П, цигаре праеоше напредДП, ми бео

мо у морузу 3 и сл.,

г) образовање наја, е(j)a. То је имперфекатски тип: теја-теја-теја-теја

мо-тејасте-тејаше. Примери:

она (деца) ништа не тејаше да причају Гб; они не тејаше да га деру М, ја се

не теја качим у кола М, љута сам што и (их) не теја раздели М, бн не смеја да ме

оперише О, сас овéа па беснеa O (= са оваквим ногама па сам била бесна — баба је

иначе хрома), и ја умеја да живим док бео млад Р.

425 Богдановић Бучум 82.



Говори Понишавља 169

470. У овој тачки ћемо издвојити облике „аористе-имперфекте“, за које Белић

каже да су „по основи имперфекатски, а по наставцима аориски“26. Оваква њихова

значења могу да се одредеједино из контекста у коме су употребљени. Такви су:

и авиони додише, снимаше планину В, па и (их) позатираше М, не тејаше да га

деру него га шурише М, гледаше се пријетељити вечером Ц, по њиву се садишетија

компири Ц, пазуће ме болеше Т, и Немци улазише у село Т, што мало пре казува О,

póдбине (= pojaши) узеше коњи њини, чуваше и (их) Сп, башта ми ратува Б, и њиве

му (ја) купува Б, сопштеваше ни да се исељавамо З, после ми седемо утија љуђечетри

двнаЗ, возише ме малко с кола ПР, млого се даваше на свадбе ПР, мајћа ми семучеше

ПР, два-три двна седеше тука, сено збираше ДП, жена ме нека питува Гб; прво испи

тува Десу Л, синоч носи та војвpну В (= синоћ однехтејој вратих), гледамо да ви ви

димо М,já овога гледа С, станумотека — бн ни гледа, гледа, гледа парéче... С, затри

ес годинеја ишчува свата три деца С, има ли момчетија Ц,радемо десетина године Б,

ја шесдена има мајстора Б, у школу га не примаше Б, орамо жито, па побрамо Гњ,

тргај га бише Бугарети Гп, ја се чуди Р, девојче бега, врта се, па закаса ДП (= више

пута бежало од куће, враћало се, и на крају надрљало у несрећном браку).

АОРИСТ

471. Аорист је чест глаголски облик. Гради се наставцима: -o/x) или -(x), -a,

-а, -(x)мо, -сте, -ше. Наставак -смо је самоједном забележену зони П. Пошто јеху

овим говорима настало то је условило да велики број глагола — сви чија се инфи

нитивна основа не завршава на самогласник — имају нулти наставак за сва лица

једнине (ја набра, ти набра, бн набра и сл.)427. Као обликаорист се најчешће кори

сти у функцији приповедачког аориста (приповедање о минулим догађајима), а

много ређе у непосредној комуникацији када би остваривао своје индикативно

значење. Отуда мало потврда другог лица једнине и множине. Примери:

a) за прво лице једнине: ја дојдб и погледа Ос, ја и (их) искрпи. Ос, отидове

чером доле Ос, оцутра га замеси, па отб с краву Гб, кад дојдбја га опеко Гб, ја му

дадо дар, па узе па га удари по образ Л, у леје га насеја В, ја га гаџа (аорист-импер

фекат), та га погоди, та га дотепа В, ја синочка троши морузу М, некња им дума

М,já узета га среза С, ја се заорати, заприча се Ц, ја њега позна О, ја осакате, а бн

оболе О, кад га отhину ја се уšвери О (= када га откидох запрепастих се), ману да

лежим Сп, окупа се, та се спаси од вњшће Сп, ја кад си се уплаши, па кад се рипну Б,

са остаре Б, ја чу да се он утенчилЗ (= чух да се увампирио), са еве окриве ПР, ja

остадо сама ДП, тео да седнем М,

б) за друго лицеједнине: ја га пита: иде ли уНиш? Ос, тили виде коработим?

М., како не може да цркнеш? Ц (у клетви), Милане, ти, бре, мре — какво је тамо?

Сп (= Пошто си био на „оном свету“, причај нам шта има тамо), матиђи прејеба—

оне помреше понапред ДП,

в) за треће лице једнине: приђе код менеједна млада Ј, ишњл тамо и дојде ве

чером Гб, нема-нема ће (тек) залаја кучето Гб, кметузе па и (их) накара горе, па и

426 Белић ДИЈС 599.

427Упор. овакво стање иу другим говорима изван П-Тзоне: Богдановић Бучум 83, Богдановић

Алекс. 194, Ћирић Лужница 89—111; Јовић Трстеник 141; Реметић Шумадија 317.
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затвори у једњи подрум Гб, зададе се једњн облак и пропрсну ћиша Гб; бдврза се

трак, грне паде, али се не расипа М, тој се затр С, кад би на испит Т, не те (не хте

де) овде да прави кућу Б, не сте (не хтеде) да иде Гњ, она не сте да излезне З, оно

не сте да сиса ДП, јетрву ми уби гром ДП, кој кво довану однесе Р и сл.,

г) за прво лице множине: свадбу напраимо Ос, почесмо мало рат Ос, уземо

венер па отомо на појату Гб, у колибу улезомо Гб, и ручњким дадомо Гб, ја и де

да појдбмо Л, ми постадoмо девојhе Л, ми остаремо В, туј преночимо В, свезо

мо, овромо М, после идбмота играмо Оц, циглу си сами насекомо С, чумо башта

ни умрел С, ми се испрећидамо од стра Ц, отомо на венчање По, ми се изврнумо с

колата По, расћинумо га, сцепимо га Б, темо да идемо, али ни не дадоше Оц, ми

не стeмо даље да идемо 3, заволемо се и уземо се Кр, закламо свињу, маз стопи

мо, месоусолимо Гп, у селођу (кћер) дадомо П, ни (ми) сеупиштамоДП и други,

д) за друго лице множине: куде се денусте Гб, да ли изђинусте Гб, кво на

праисте Гб, виночувросте Сп, што се толко забавистеЗ, не стесте да једете ни

шта ДП, теосте да помрете Б;

ђ) за треће лице множине: нас заробише и откараше у Немачку Ос, зелве се

одадоше (удадоше) Гб, отбие и узеше наједног човека бвце, и овцете приблајаше

преко планинуту Гб, љуђи се слетеше Гб, децата ме погледаше па се оћуташе Гб,

Срби отступише, а Бугари налезоше Л, старци одртеше Ц, лозја се намалише Ц.

овија ме преотеше Т, они не стеше да иду О, после наидбше наши Гњ, деца си по

растоше, иженише се, издомише се З, са ђи пропудише Кр, стварно ми умреше

двeте деца Гп, дрејете ми овак прииграше (од страха) P, нашити се пишманише,

узбише па све расврљаше (разбацаше) P, додише бн ијоште један П, мужа мизгази

ше на друм ДП, молише га да иде ДП.

|ТЕРФЕКАТ

472. Ово глаголско време се јавља, као и у другим говорима, у обема формама:

са помоћним глаголом и без њега. Пошто се ни у ГП не јављају акценатске форме

помоћног глагола јесам, у обзир долазе само његови енклитички облици. У од

ричним формама доследно је очуван екавизам у свим лицима. Радни глаголски при

дев је са -л на крају, али се срећу и форме са -о, чешће у зони П, а скоро искључиво у

говору мушкараца. Радне придеве типа радел Белић објашњава аналогијом: према

видим-видела, горим-горела добивено је и радим-радела и сл.428. Придеве типа

умрел Пецо-Милановић тумаче фонетским разлозима: трочлана сонантска секвен

ца -мрл- се разбија уметањем вокала е ради лакшег изговора“29. Форме крњег пер

фекта се у ГПјављајуједино у 3. л. jд. и мн., за разлику од, на пример, опетресавског

говора, где се срећу и у осталим лицима 439. Иначе, перфекату ГП по фреквенцији за

остаје за аористом, па и имперфектом, за разлику од, рецимо, Алексиначког Помо

равља, где је он „можда чешћи од презента, а свакако се више употребљава од

аориста“31. Навешћемо само неколико примера који ће илустровати речено:

428 Белић ДИЈС 506.

429 АНТ-БМ Ресава 357.

430. АП-БМ н. д. 356.

431 Богдановић Алекс. 251.
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овде сијерадел С, ми за тој несмомислеле С, живел сам умерено Сп, баба неје

жељувала за ништа Т, спали смо на њиву Гњ, несмо утантили друђи звер П, ми смо

употребљували буковину Гњ, пет године сам био заробљеник Ос, служио сам у

бртску алтилерију П, она тека и урадела З, мајћа ми умрела ПР, а нана намесила ле

бове З, напред сама дрвја додила Ос, девојhе натакнуле блузице Л, Радивоја јучер

видел В, нође ми утpнеле О, терзије на-руће шили Б, неје тел да се помиримо Гп,

тели смо да помремо Гб, бнје мене тел, ија сам њега тела иузели смо се В.

ПЛУСКВАМПЕРФЕКАТ

473. Ово претеритално време није тако ретко у ГП као у неким другим што

кавским говорима 432. Гради се на оба начина које познаје књижевни језик: са им

перфектом и перфектом помоћног глагола будем и радним придевом одређеног

глагола. Чешћа је форма са имперфектом.433 Примери:

а) са имперфектом: на врбу га прекуљило беше Гб, замела беше (бујица) и од

нела три човека Ос, бешеумрел једњн човек Гб, кад га женили беоше Гб, син му бе

шеумрел на Тозу Л, бн му беше забранил да сече М., па му беше забранил доктур да

једе мазМ, Љуба беше напраил вурњу С, у Моклиште га беоше докарали С, они га

беоше тражили С, ночу беошеубили једнога С, и беше се измакнул некако С, па ку

пилбеше кућу Ц, беше се поднела сас партизанити Т, овија се беше родил По, беоше

и (их) отрули Бугарети С, да га беоше вратили бПет О, да га беоше пуштили да се

врне О, ја беб у Ниш отишел Сп, па бео малко пинул Сп, после га беоше нашли Б, ми

беомо отишле на гувно Гњ, господин Влајко бешејавилу новине Гњ, туј нбч беоше

убили двоица 3, кад појдбмо оно се бешезамрзло 3, ми се беомозбрали З, да га беоше

одма лечили З, бео минула низ Крупњц ПР, беше у град ишел, па се забави Кр, осве

стил се и дошћл си беше Кр, наши беоше спремали ручњк Гп, она се беше оженила

ДП, он тБгај беше дошел ДП,

б) са перфектом: ја сам била умејала све Ос, старцевје бил косилтáм у Слби

цу Гб, па смо били се спремали да праимо кочину М, туј кућу је бн бил купил Ц, бн

бил немал паре Ц, тој било играло улогу О, оно било пошло на пропадање З, на ко

њá бил натоварил мливо П, па бил се напил ДП.

ФУТУР

474. Пошто је инфинитива нестало из система глаголских облика“, отпале

су форме футура које познају прогресивнији штокавски говори и стандардни је

432. На пример: Стевановић Црна Трава 199; Јовић Трстеник 148, Реметић Шумадија 333;

АП-БМ Ресава 357 и др. У Левчу је, међутим, „жив облик“ — Симић Левач 401.

433 „Мождаје баш честа употреба имперфекта као облика уопште и повукла језичко осећање за

овај сложени глаголски облик“ — Ћирић Лужница 87. В. исто и у: Вукадиновић ГЦТВ 221; Реметић

Призрен.

434 Идући за Сандфелд-Јансеном Белић прихвата да се инфинитив најпре изгубио у грчком

језику, те „да је баш грчки језик, већ од Х в., у овоме правцу почео утицати на балканске језике, на

македонске дијалекте најјаче (у њима нема инфинитива сасвим), затим на бугарске говоре, а најмање

на српске (јер је у њима инфинитив још понајчешћи). Ови наши говори (мисли се на

призренско-тимочке — Љ. Ћ.) као што је и сасвим природно, стоје према овоме појаву као и

македонски говори“ — ДИЈС 646-647.
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зик. Уместо инфинитива у састав футура ушао је, поред енклитичких форми по

моћног глагола оћу/очу, презент савезником да, или само презент без везника.

475. Полазећи од конститутивних елемената од којихје саграђен издвајају се

следеће форме футура:

а) чу, чеш, че, чемо, чете, че (у зони П понекад и ћу, ћеш, ће...) + да + пре

зент. Примери:

ја чу да си селсhи причам О, да ли чуја да дојдем О, где чеш да се противиш

сас непријатеља Гб, ти чеш да косиш, ти чеш сено да збираш П,јачу да терам бвце

Б, и ми чемо да помогнемо В, ви чете мало да разговарате Ос, они че да ни најду

Оц и сл., -

б) чу, чеш, че... + презент. Примери:

и нећу се облажим за живу главу Ј, чу те молим да га смељеш М, чу вимблим

да ме почекате М, реко, чути дадем М, ја чу дојдем и чу ви донесем једење Ц, чу га

носим у туј колибу 3, куде чу се ја денем Кр, поред чу ви испричам ГП, чуузнем пу

шку, чу га треснем да га убијем Р, тиче носиш ручњк П, они че се поврну да ни по

бију Гб, чу идем да донесем зајци Ос, како чу искочим на крај М, ће иде она, ће се

манда натам-навам Ос.

в) че/ће + да + презент. Примери:

ајд ће да вечерамо Ј., гледам кад ће да појду из Студену Ј, ма ви нече одма на

ше да ванете Ос, и мислим нече гола да останем ДП, старцанче даумре онâм Гб,

и да несте гладниче да једете ДП, тиче да дизаш снопови Оц, нече да идемо Р и сл.

г) че/ће + презент. Примери:

па ће си идемо у цркву Ј, бабица ће вој буде Ј, виче одговарате што ју несте

прибрали Ос, че одговарамо Ос, че цркнеш и ти Гб, ајд че идемо Гб, после че вејемо

жито Л, тиче ли утекнеш B, че идем сас њи М, че вој купим шамију Ц, чете наме

стимо на службу Т, че ручамо По, чеју терамо у Белу Паланку О, чега изедем ко

змија О,јаче си видим О, че пренбчим горе Сп, четиуважим легитимацију Гњ, јаче

водим рачун Кр, чевој извадимо двете бчи Гп, колко чеми узнеш Р, саче изђинете Р.

чезовемо за славу П, чети потпишем ДП, Јелену че доведемо за тебеДП и сл.,

д) це/ци + презент. Примери:

ја ци идем код дете Ос (ћу си -ћ си - ци), ми це качимо Гб(че се - ч се - це),

öнци буде овчар Л, куде це издевамо Гб, како цеупознајемо В, це постаи вечера М.,

не церасипеМ (= неће се просути), цеутепам О, бнци иде с бвце Л, ја ценатушам

политањће Сп (ја ћу се најести наполитанки), ја ци мрднем Б, када цеотече Б, они

це карају Б (они ће се свађати), куде цеселимо З, да види да лице жени Гп, како це

спаси оди њега 3 и сл.,

ђ) има + да + презент. Примери:

кад умру има да се потпишем дати ништа не тражим Б, има да идем, па ма

кар све изгорело Оц, ћерко, за Ускрс има да постимо Ј.
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У облицима без сеси каткад се јављају овакве форме:

јач идем у фабрику па како ми буде З(ја ћу идем), куде ч вречуву М (куда

ћеш са овом врећом), оно како ч другојече Гб (па како ћеш другачије) и сл.

ФУТУР II

476. Забележен је само један пример футура П, па и њиме није казано време

радње, већ модус, претпоставка:

ту ако се будем уплашила М.

Ситуација које се у књижевномјезику изражавају футуром II овде се изража

вају конструкцијама: везник + презент одговарајућег глагола. Примери:

спремила сам кад умрем да ме у тој закопају С, кад дојдеш че ручамо М, ако

си добар сви чете воле О.

Овако је и у суседној Лужници, али и у неким другим говорима 435.

ГЛАГОЛСКИ ПРИЛОГ САДАШЊИ

477. Глаголски прилог садашњи је редак у ГП, као, уосталом, и у другим го

ворима. За његово грађење у призренско-тимочкој зони Белић каже ово: „За при

логе врем. сад. имамо у овим дијалектима данас већ готово само један наставак.

ећи (resp. eЧи) који се додаје свим основама“. Мало ниже он додаје: „Остатака од

образовања на ући има врло мало, па и то мало по свој прилици новијега порекла,

унесено са стране (...). Шта више, прилошки наставакечки (ећки) постаје сада све

генералнији и потискује и наст. ечи (ећи)“36. Овакво стање потврђују и данашњи

ГП. Примери:

потепаше се једејечи Б, заиграмо у собу, па иc cóбу играечи еј до дбле га ис

пратимо сас бро П.

Наравно, овамо не спадају прави придеви постали од прилога садашњих: бе

ше држећа жена Сп и сл.

ПОТЕНЦИЈАЛ

478. Уопштена је енклитика би за сва лица. „Ова појава је позната огромном

броју наших дијалеката, а оваква творба потенцијала није ретка ни у говору шко

лованих људи“37. Примери:

кад би могбл да не умрем, ја би се крстил с леву руку Сп, ја не би могбл да тр

пим само да седим Б, и ти би волела да једнеш Оц, да га је ударило он се не би ни

проборавил Гб, могли би да га узнемо (трактор), ал нема кој да работи с њег В, и ви

би дожели да се не бћиши Оц, да несте трчали не би ви нбђе болеле П, кад би на

шли у чуп (паре), а не једну у кравај М и сл.

435 В. Ћирић Лужница 87, Богдановић Алекс. 199; Вукадиновић ГЦТВ 223; Јовић Трстеник

140; Реметић Шумадија 324; Реметић Призрен 503.

436 Белић ДИЈС 581.

437 Јовић Трстеник 139.
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ИМПЕРАТИВ

479. У данашњим ГП нема 1. л. мн. императива. Белић, додуше, наводи имај

мо из Темске*“, као и ајдимо из Књажевца“39. Недељко Богдановић за лик ајдимо

даје следеће прихватљиво решење: ајде да идемо - ајд да идемо - ајд дидемо – ајд

димо - djбимо“. Таквих примера у мојим збиркама нема. Остала запажања Бели

ћева о наставку -ете (бери: берете < Берtте, па према њему носи: носете)441 и ста

pим императивним формамајеu и виџ вреде у потпуности иза савремено стање ГП.

480. Наставци за друго лицеједнине су: Бј (код глагола којима се 3. л. мн. пре

зента завршава на ју), -и (код глагола код којих се 3. л. мн. презента завршава на -у

или -е) и -а (само код три глагола)442. Примери:

а) бегај од мен М., истерај тамо Ос, масирај ме Ос, ма дај ми цигаре, брé Гб,

дети бKaj Гб (= вичи), терај воловити Гб, слушај, Десо Л, спремај се Л, продај ми

једно пиле Л, премешај житото В, намбтај га В, дизај се В, ископај си сам В, ајд

турај вечеру М., Боже, сачувај сваћега, па и мене Т, легај си Ц, казуј му поред По,

узимај приход Б, чекај ме Б, изваљај се у потокат Гњ, играј краљу барјактару Гњ

(из нар. песме), отварај капију Кр, ајд ручај с нас Гп, нема ли дете — искаруј Гп,

сипиј ко у буре Р, отступај, иначе са че изђинете Р, не дирај га ДП и сл.

Ако овом -ј претходи и -ј се понекад не изговара. На пример: зими сâмо седи,

пи и јеш Оц.

б) улезни при нас Г, ћути, мори Ос, трчи, Сандо Гб, препрегни га В, тури га у

тепсију В, поседи малко В, иди горе В, бежи, брé В, не трчи толко М, чини гаМ (=

тријериши га), седни домен, па се вреви смен Ц, дојди тњиги трг Т, узни па се ожени

О, врни се О, почушни ме О, па се беси, ел се дави О, просечију Сп, сине, облчи мај

цу Сп, речи ми како бч Б, иди тāм 3, једи и ии Кр, поздрави ђи, речи: тај бабичка ви

се поздрави ДП, ућути се ДП.

У појединим случајевима, више као индивидуална навика говорног лица,

среће се императив овога типа и без наставка:

438 Белић ДИЈС 541.

439. Белић ibid.

440 Богдановић Бучум 85.

441 Белић ДИЈС 541. После Белића наставак -ете су потврђивали и каснији описивачи

појединих локалних говора, В. нпр. Станојевић Тимок 413, Богдановић Бучум 84; Стевановић Црна

Трава 198; Ћирић Лужница 85. Међутим, у Алексиначком Поморављује само-ите — в. Богдановић

Алекс. 200–201.

442 Интересантне ликове за 2. л. jд. императива од глагола са презентском и инфинитивном

основом на а наводи Владимир Стевановић у говору Црне Траве: беге, гледе, гуре, иске, коте, фарбе,

чеке, чеше, чешље, чуке и сл. — Стевановић Црна Трава 198. Такви ликови императива нису бележени

нити у Лужници, нити у Сврљигу, нити у тимочком дијалекту. Помиње их Вукадиновић, али каже да је

такве облике добијао „само на инсистирање, што упућује на помисао да су они раније били чешћи у

употреби и да су се у новије време повукли под утицајем књижевногјезика“ — ГЦТВ 223. На њих се

наилази у књизи Борислава Јовановића Дума дупку нема (или пиротсhи декамерон) — Пирот, 1993.

Примери из ове књиге су: гледе, жено, даве, невесто, слуше, немој да се смејеш, туре га, чичо, ја му

кажем: чеке да... и сл. Ако их има у оволиком броју код Јовановића, да оставимо по страни Црну Траву,

збиљаје интересантно да се у мојим збиркама глагола није нашао ниједан такав облик императива. Или

они егзистирају у вишим планинским селима, која ја, ограничен темом, нисам посетио?
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беж, брат ми Гњ, ја му дума: де поврев сас децувуМ (=депоразговарај са де

цом) и сл.

в) јер и ћути Оц, зими сâмо седи, пи ијеи Оц, ја виџ зашто ме срби глава Сп,

глеџ каква сам О.

Главно обележје оватри обликаје јотовање сугласника и њихова старост“43.

481. Друго лице множинеје са наставцима:-те код прве групе глагола (са -ју у

3. л. мн. през.) и -ете коддруге групе глагола (са су или -е у 3. л. мн. през). Примери:

а) не гледајте ме К, исцрцајте сви Гб, деца, ајде раскарујте овцете Гб, неза

девајте се Л, ајде жњете, не заspтајте који куде иде М, среџавајте си како је вам

згодно Б, седајте и једна и друга В, бегајте да ви не стигну Кр, извињавајте ДП,

ви вичте, ја сам видела З, јечше какво се нашло у кућу О.

б) молете му се Т Ц, ајде жњете М, помогнете ме ако бчете М, отидете

докје ладовина Ц, идете при нану Ц, направете вечеру Ц, радеше ви Т, пазете се

Б, будете јунак на лоше Б, седеше обе Б, бришете стакло, палете лампу, седајте и

плетете Б, ви живете З, оставете га З, претете и на децата да не казују 3, ста

нете, бре, не бојте се З, манете ђy Гп, деца, седете П и сл.

Отпадањем крајњег и и овде се добијају ликови типа: бештеновамо Гб, др

ште се за мене М и сл.

Само један пример одступа од обеју група примера: напрајите ђу (кућу) Б.

Овај лик се повео за облицима на ј, а, с друге стране, саграђен је наставком -ите,

што је овде изузетак.

482. Императивним облицима ај/ајдајде и немој + (да) + презент изражава

ју се различите нијансе појачане жење у распону од молбе до благе заповести.

Примери:

djöти код лекара Ос, ћерко, ајде да постимо Ј, ајде нек су живи младенци М,

djде да си легамо Ц, немој да искачате напоље Л, немој да купујемо Л, немојте

окол пут сас бвце Л, немој дате видим да се ванеш у бро В, немој да одречеш одмо

јега Радивоја В, немој дате ударим с качамиљћуву В, немој се врчаш Кр, немој да

бегате ДП, деца, немој да ми се шегујете ДП и сл.

483. Сачуван је облик старог 3. л. jд. у изразу: помози Бог Оц. Ипак, у ГП он

се чешће замењује изразима типа: ајд нека помага Бог Гњ, Бог да поможе од

Французи Гњ. Жене најчешће користе форму 2. л. jд. помагај Бог М.

484. Судећи по броју забележених примера приповедачког императива, из

гледа да је ова особина присутнија у ГП него у суседним говорима Лужнице и Свp

љига444. Примери:

já отидем па граби, граби, граби — нумејем да седнем Ос, Миле дојде па ма

сирај,масирај— док се проборави Ос, они зберу теј бвце па терај, терај, терај Гб,

приокаше: „Веља се удави“, ми трчи Гб, кад вршемо а ми коњи и ајде — терај, па

премешај сламу, јутром ајде носи воду, прскај гувно, сади па вра В, једну ббгу усу

чи, намбтај га, тури га у тепсију В, ја чекај да се врне свекар, чекај— бн га нема Б,

оне грабише метле памети покре кућу, мети,мети, да нема трагЗ, немали дете—

443 B. Белић ДИЈС 541. Форме су бележене и у другим говорима, Богдановић Бучум 85; Ћирић

Лужница 85; Вукадиновић ГЦТВ 224.

444 Богдановић Бучум 134; Ћирић Лужницa 105.
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искаруј Гп(односи се на жену која, можда и не својом кривицом, нема дете), ми ка

да се уплашимо па бегај Р и сл.

ГЛАГОЛСКИ ПРИДЕВ ТРПНИ

485. О чешћој употреби наставка -н над наставком -т сведоче следећи

примери:

а) са наставком -н: није било запрашивано Ј, волела ли си га ел си прембрана

Ос, ако си прембран мож га оставиш Ос, на колко местаје копано Гб, сукноје скро

јено и сашијено на-руће Л, снопови тека малко наклоњени и полбансени В, злато је

љијено ту В, турена капијичка М, остало некопано М, ене где су изнакачуване косе

М., па врзана врца М, вода насипана у њега М,утрпано здāр С, одрезано тека тол

ко С, распрострна рогожа Ц, наполњено са сламу Ц, све замазано Ц, све усрано,

све уSврцано Ц, оди плек направено Т, дете кат купано, кад некупано По, колко сам

ја побијена О, сас прешијен забен Б, он неје даван у школу Б, све ббрано у државу

Гњ, болнице искаране Гњ, свакакво чувано у њега Гњ, када је тунелат прокопан З,

млено месо Кр, нарезан и натуран на астал Гп, после је омањено П, сви подарени

П, боáгије за војску збирано П, значи да езован да иде на славу П, дадено му О, њи

ва штоје дадена Б, дадено им за право ДП, то је чујен манастир ДП, ја сам билаже

њена ДП, шушпе књлцане Гп (паприка туцана) и сл.,

б) са наставком -т: све му одузето Оц, њиве све босете Сп, поље божето Р,

еј га чушнут тамо О, натекнуто на колец М.

486. Највеће одступање у односу на прогресивне говоре представљају трпни

придеви од глагола на -им у презенту. Код њих у највећем броју случајева изостаје

старо јотовање. Белић је овај поремећај објашњавао губљењем старих облика са

умекшаним сугласником испред наставка -ен „јер је умекшаност претходнога кон

сонанта била само традиционална и није се у самом српском језику вршила“, чему

је припомогло и угледање на глаголе код којих је основа садашњег времена једна

ка са кореном, нпр. даден, накладен, скубен и сл.“. Овакво мишљење прихвата и

Михаило Стевановић за ђаковачки говор“, док Миливој Павловић сматра да је

образовање оваквих нејотованих облика придева трпног у говорима призрен

ско-тимочке зоне „механичке природе и у вези је са великим поремећајима у гла

голским категоријама, при чему је веома много раширен значај основе времена са

дашњег“447. Овакво стање потврђују и суседни говори Лужнице и Сврљига“. Ово

ћемо потврдити примерима:

а) п, б, м, в+ен: да су низатопени судови М, купено несмо носили С, свга све

купено Т, све је потопено 3, све поцепено О, све сцепено Р; заштоје изгребено жито

М, заробени па бегају 3, изгубени П, кад дојдемо увечер све ни спремено, уготвено,

поставено Гб, удомена је у добру кућу ПР, леб прелбмен надве Ос, снбпови успра

вени В, манџе (јела) су готовене Т, тека је правено Т, лоше ми струја поставена

445 Белић ДИЈС 151–152.

446 Стевановић Ђаковица 65.

447 Павлов. Срет. ж. 111,

448 Богдановић Бучум86, Ћирић Лужница 88.
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ДП, правена корита Т, штавени опšнци П, наставен конопац Оц, најдо некакви

истрбвени ножици Б (од истрбвим — „изгубим“),

б) т, д 4 ен: иду који куде је испратен Гњ (регрути), извршено оди дрво Т,

леб провpтен Оц, неје платено Б, омлатен орéј Ц, наша држава отеретена Гњ,

нигде нее оштетено З, нее ми платено П, ја сам патена што не можда буде О, за

градено стрње М, све с руку израдено С, изонбдено овак С, десете самрбдена О, ту

сам рбден Сп, где је преградено 3, имају среден живот В, Калето млбго убаво уре

дено Гњ, нее ми шпорет уреден ДП (али: триес друго јербуђен Б, pбђена сам дваес

девете Ј, нека пате кад сузамлаћени Ос, кућа сређена Ос, ми смо виђени овде Р),

в) л, н + ен: нема да иду загрлени ко сег Г, свеча запалена Ц, наједније појата

запалена 3, завалена недеља ђу зовемо Р, запослен у „Тигар“ Р, па је на Србију до

делено осамнаесте Р, доселени из Лужницу Г и сл. (али: проваљен лебП, само је

упаљено Гњ, нарањен и напојен П, нерањени добро 3, урањен Гп, свиња рањеница

Т, жењен В Гб ЈМ Т С, нежењен ДП, с ожењеног човека ПР);

г) c, з+ ен: колач је омесен понапред По, нема омесен па обесен Оц, веч сам

била испросена Ц, били смо и пречекани и угостени М; ја сам била запервaзена

По, билје заразен Б, цел век пазенимазен М, неугазен снегДП (али: онајеукраше

на унутра Р (мисли се на цркву);

д) облици са -ст-у основи јављају се само у нејотованим ликовима: не знам

да лије преместена Т, коњат пастув—још непречистен З, já несвм пустен да идем

нигде оддом П, мене прекрстено име у књигу П, друго девојче крстено тека П.

НАПОМЕНЕ О ПОЈЕДИНИМ ГЛАГОЛИМА

487. У ГП постоје поједини глаголи, па и читаве групе, који су изменили од

нос основа. Осим тога, у много случајева постоје специфичности у образовању

итератива, деминуције, у перфектизацији, имперфектизацији и сл. На те специ

фичности указаћемо у овом одељку.

488. Глаголски облици типа: облекла пртену кошуљу Ц, облечу се Гп, кад се

наоблечу Гб Оц, навлекоше се В, косу свлекал надоле ДП, низ какви стењацији

свлекоше Гб и сл. сачували су -ле-, али спорадично и - д-: повјкло се 3 (упор. стсл.

влЋшти-влЋкж).

489. Глаголи са односом отети-отмем,узети-узмем у ГП имају н местом

у презенту, а такође и императиву: узнем Гб, узнети какво му се свиди Т, узнемо Ј.,

узни му ако смејеш Б, оче да ми бтне О, има да му бтнем из уста ДП, отни ми ако

мóж М, отнете га од кучето Сп{49.

490. У зони II је задржан однос -ава-:-aje-, па иту недоследно, докје на оста

лом простору инфинитивно-ава- проширено и на облике који се граде од презент

СКе ОСНОВ{е.

449 Белић то објашњава аналогијом. „Према сличним глаголима који у инф. основи имају е (A) а у

сад врем. правилно (њ)не(м), нпр. почех : почела : почнем - узех : узела — узнем“ — ДИЈС 480.

Пецо-Милановић не искључују ни фонетске разлоге: „Сматрамо да је овде до промене зму знмогло доћи

и асимилацијом билабијалног м према претходном денталуз при чему је други сугласник у овој секвенци

губио свој билабијални карактер задржавајући и даље назалну компоненту“ АП-БМ Ресава 110.
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мајка ни даје Ј, ја продајем Ј, ће сеупознајемо Ос, једна дар дава Ос, на деца

давају воду Ос, не дава да му поменеш нешто Гб, појде да предава пасуљ у Пирот

ДП, ја додавам О, не подавам се О, никога не познавам Гњ, добде та им продавам

вино Т, кат се вану познава да савиња 3, невеста дар раздава М и сл.

491. Поједини глагли који имају однос основа по V и VI (Стевановићевој)вр

сти (тип: знати-знам, смети-смем; оздравити-оздравим) у ГП презентску осно

ву проширују инфиксом -je-, па се добијају овакви ликови:

белеје се некакво О, мисли: че умре паче после оживеје па Р, придавамже

шку воду док му снага поцрвенеје Б, бођи да оздравеје Сп, да не ократеје Б, испо

снеју ни црева Гб, ми се спремујемо Гб, кој знаје Гб, несем ишла да знаем По, мане

мо да жалејемо Оц, рџавеју ни судови Ц, напију се палудеју Ц, кад остареје мане

да лудеје и да шашавеје Ц, сама ја живејем ДП, не смејем да га дочекам М.

У ГП је очувана старина у примерима типа умејем (исп. стсл. оумћ

ти-сулwћнк-оумћеши), а горњи примери су имали снажну подршку у њима.

492. Глаголи који у прогресивнијим говорима и стандардном језику имају у

инфинитивној основи -ова- у ГП имају -ува-430. Овај инфикс је данас најчешће

средство за грађење итератива. Примери:

болувала сам Гб, болувал је народ Гњ, бележували смо Ј., врзувал је снопјe Б,

докарували смо Оц (дотеривали смо), и дочекувала сам и испрачувала сам М, нава

џувал је градину В, обедували смо Г, путувалаје на лађу П, путувало се пéшћи Сп,

школувал се који је могњл Б, до са посипува градину К, поглеџува да ли идеш По,

онаџува сечедојдеш Оц (понадавала сам се да ћеш доћи), бн ни заглеџува, заглеџу

ва парече С, напцувашега ко бесно куче М; све смо обрадуване Т, напред стари би

ли поштувани Гњ, ја несем школувана Б.

Презенти оваквих глагола су, међутим, по правилу на ује

бележујемо травке Ј, наседамо и вечерујемо Ј, свг се нема венчују Ос, како да

ти казујем Ц, обедујемо на њиву Р, радујемо се З, бачујемо поред Сп (изузетан је

пример: дома бачевају Ос).

493. Из групе глагола са односом -ова-:-ује- посебном судбином се издвајају

глаголи ковем и сновем. Такви су примери:

кове си косу М., има наковања и кове косу Т, да накове косу Гб, заковем се за

столицу Ц, отидо да потковéм краву Сп, основемо па навијемо Оц, снове га како

му ред П, на колци основе па навије на кросно П.

494. Поједини глаголи V врсте прилазе VI (Белићевој) врсти. Ова особина је

присутна и у другим призренско-тимочким говорима“. Такви су примери:

от кашику потешко не дизам Р, ујутру се дизамоМ, дизамо се рано По, вода

не стиsa за сви В, не достиsa за војску П, притегне да не одиса Ц, ако бче да сиса

Ц, теле још сиса Оц, тија замен ми стиsaмо По, које кад стизају ми беремо Оц,

450 Павле Ивић мисли да се ова особина призренско-тимочких говора развила „у наслону на

бугарско и македонско стање“ — Дијалект. 123. Поједини истраживачи налазе да се ува- јавља и

место -ива- и -ава- – в. Богдановић Алекс. 208; Реметић Призрен 516-517.

451 „У лако препознатљиве црте призренско-тимочког дијалекатског комплекса спада и

скспанзивност Белићеве VI врсте, којој су у Призрену пришли многи глаголи V врсте“ — Реметић

Призрен 519.
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ладно па слабо ница В, не затезај М,jбшче ни стезају Сп, не упрesaм краве Сп, и

са си се шетају Т, ми дожињамо К, почињамо жетву Ос, пуши ал кашља Т, не по

мага им бајање ДП, ако се слагаш сас жену чете буде О, немој живци да потрисаш

Б, љуто му па устpsa и псује га Р (псује љут пипер, тј. паприку).

495. Један број глагола V врсте пришао је глаголима II врсте. Потврде:

дреме ми се М, чу задрéмем Оц, уз остал предреме В, ти при човека се неч ку

пешТ,ја се не купем зиме Сп, па га окупем По, зној само капе од чело Ос, исипеш га

Гп, ја ситем М., па га посипем ПР, да га раситем М, сипи му једну чашку К, че ска

пемо за водицу Гњ.

У ову врсту се уклопио и архаични лик требе: ако си је дете све си му требе

Ц, требе да чува говеда Ос и сл. Лик треба није забележен.

496. Сачуванје стари однос бегати-бегам, како показују следећи примери:

дšн-два и бегам си тув ДП, свг све бега од работу С, што не бегаш О, бегај

бре од мене Оц, видим те не бегај Т (али се среће и беж-беште).

497. У појединим местима неки глаголи са односом основа е , и прелазе на

однос и : и . Такви су примери:

живили су како су могли ДП, што си се изгорил Ц, јутре па да се изгориш Ц,

тако и ништа не разумим В, ти, Буде, ништа не разумиш Гњ.

498. У образовању итератива и у ГП су присутни, али не увек и идентични, на

чини и средства својствени стандардномјезику. Тако се овде срећу итеративи типа:

a) од да(ти)— дава(ти) (давам-давамо-давају, давај-давајте, давал, ла, ло), а

такви су још: додавам, подавам се, познавам, предавам, продавам и сл. (в. ит. 490),

б) од сеc(ти) — седа(ти), одупрес(ти) — упреда(ти), како показују примери:

не седам докле не окопам Ос, упредамо па намотујемо М,

в) али је од дари(ти) — дарува(ти), од каза(ти) — казува(ти) (дарујем-дарује

мо-дарују, казујем-казујемо-казују, даруј-дарујте, казуј-казујте, дарувал, ла,

ло, казувал, ла, ло). Такви су још: врзујем, докарујем, спремујем, утепујем, шегујем

се и сл. (в. и т. 492);

г) према књижевном навија(ти), набија(ти), убија(ти) овде се јављају овакви

ликови: скросно набива резанац ГП, кросно што се навива платно на њега Гп, изна

пивају се Ц, не напивају се често Оц, убивам, не смејте се М, одма убивају ако неч

љуцћи Р, увивам га да се брже потсири ДП, само ђу савива, савива Кр.

499. Најинтересантнији су итеративни глаголи добивени алтернацијом осно

винског вокала вокалом и. Белић истиче да „према односу претекнем, изрекнем: пре

тица, изрица и сл. почели су се од свакога глагола који има е у корену, па било оно

просто е, 5 или А, образовати итеративни глаголи са и место е огрибам, смита, запли

та, преплита, претриса идруги“. Примери из данашњих ГП који то потврђују:

узима, отима Гњ, вода чеси отичаЗ, да се не разуприда Гп, претицамо се

М., познâва се да савиња З, пијан па заплита с језик Оц, смита ми да работим М.,

посмита ме па чу погрешим Т и сл. (в. и т. 494)“.

452 Белић ДИЈС 494.

453 У Алексиначком Поморављу они су са ликовима: заплића, осића, смића и сл. — в.

Богдановић Алекс. 214.
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500. Срећу се и итеративи саграђени алтернацијом коренског вокала вока

лом а. Примери:

одлате жене низа село М, не налати га ни муá ни ништа Гњ (реч је о сувом

месу), куде идеја стара да се разлатим у бро В.

Белић на ову алтернацију не указује. Код њега има примера: налита, одли

та, слитају, али не и налати“. Ликова долати, налати, пролати, улати има и у

данашњем говору Лужнице“55. Према томе, закључујемо да према стандардном

полети-полеће у ГП и Лужници је полети-полати, а у неким другим призрен

ско-тимочким говорима још и полита.

501. Деминутивни глаголи су чести у ГП. Њиховитворбени модели ће се нај

боље видети из самих примера:

музне кроз тај лебацЈ, винцеси пивнем Ј, ситнемо водицу Гб, спавнемо малко

Оц, ћипну по две-тријела По (у значењу скувају, уготове), де, бре, људи, да турне

мо заједење нешто О, море, она да отиде у Сопот да живне Сп, куче лавне јá ми

слим ти си К, сваћи пине из њега по малко П, ако не посипујемо па сербдне по не

што ДП, бче да се потшали, или бче да се гачне сас камик О (= бацањем каменчића

да скрене пажњу девојке на себе), гасарче само свитка, само свитка Ј, она ме при

покрије и ја си преставкам на ту сламицу Ј, онда се попременимо Ј, сас њи се попо

крије Сп, тамо ђи прикане: да изволвете да ручате П, почукне га по образ Гб, глет

кају ли мачетићата Оц и сл.

502. Перфектизација се врши по моделу: префикс + имперфективни глагол.

То потврђују следећи примери:

жене надоносе дрва Ос, сработи се па се седењђује Оц, срчку се Т (од

„рчкају се“ — задиркују се, свађају се), угбтве чорбу Ос, тела би да се поврнем у

младе године Ос, да се прерачунаш ДП, навеземо снопје Гб, износимо га та искне

Гб,разрати се (...) па се прерати З, јутром надбјимојáганци Гп,ја се само оћутим

Кр, срамота те да га заминеш Гп, разминумо се П (= „мимоићи се“ и „разићи се“),

кад притропа нбчу Кр, сплету кике ПР и сл.

503. Познатим начином се, такође, граде и тренутни глаголи:

трипут (x)yKнемо Ј., после куснемо Ј, од свекра не смеју да мрдну нигде Гб,

трипут њишнем Ц, и руцну: Богу ижу, ми из ижу Т, бутнем га у љуљћу Кр, не сме

јеш да мрднеш Кр, само гледа да се шмугне у сенчицу О (да побегне у хладовину),

капнем мају у млекотоДП, деда турнемо нешто заједење О, она да отиде у Сопот

да живне Сп (тј. да проживи добар живот), дава им од водуну да пину М, запуши се

(месо) па жлтне па милина Т (в. и т. 501).

504. У ГП, као једном од призренско-тимочких говора, уочљиво је ширење

Белићеве ПI глаголске врсте456. Ово се види у следећим примерима:

кат се ване у бро Т, че ме ване ли тој 3 (да ли ће ме ухватити, тј. снимити, маг

нетофон), нече бн наше бдма да ване дажње Ос (= да почне), ја завану да викам М

(= почех да плачем), после завaнемо па ситкајемо М, јачу се дигнем М, че оšебнеш

454. Белић ДИЈС 494.

455 Објашњење појаве и више примера в. у Ћирић Лужница 33.

456 Тако је и у Призрену, в. Реметић Призрен 512-514.
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Оц, не теја да излезне М., сленце излезне високо ДП, они слезну Б, две бчи имам да

ми испрсну ако тележем О, бн доване и излезне на порту Т, де јега останемо живи

М, Нема који да рекне М, да рекнем Гб, крадне се 3, чеђу украдну Т, па изгасне ог

Бњат ДП, угасне и тија бгањ ДП, украднемојајце О, трипут ћипнем у воду О (= пре

знојим се), já узе па га отhину. О, ја се нема отhинем од њега О, овде сам много ло

ша станула Б (= постала), ние смо станули пензионери П, на сред гумно сам ста

нула Ј, станула сам супротив момка В, па тргајузну Гп, ја си узнем меру с конфц Б,

узнемо машé (узмемо жарач) ДП, узни па се ожени О457.

505. Трагова старијег, атематског, модела презента глаголајем забележеноје

мало, и то само у једном месту: ја не волим да гајем Гп, несмо волели дајемо тај

леб Гп. Остали облици овога глагола су: кад ни се приједе Гп, оно једе зевњу ДП,

не мош се леб наједеш ДП, ја га нечу изедем ДП, кикво ниједемо това и оноједе

ДП, јели смо рибе и заеци Т, деси се змија да изеде човека Т. (овде у значењу

„уједе“), рибуту изели, виното испили Т, нема парче месо да поједем Ј., потепаше

се једејечи Б, само изнутрицуту изеде Сп, некоју (овцу) само наједе Сп, неје прејел

гркљанат Сп (= прегризао), свекар ми думаше: немој човека да огалатиш (нару

жиш), немој да украднеш, а за једење — јеu458.

У 16 типу уочава се тенденција ка синонимизацији глагола једем и ручам, а

појава расте идући ка истоку. Потврде:

Деца су све башка јела. Она сиручу башка, старити ручу башка. Качамак смо

ручали Кр, Натурамо (паприке), после вадимо та ђи ручамо. Шушпете (паприку)

си ручамо. Варимо ђи и ручамо. Нека ручау какво год сакау, ја има суво леб да је

дем Гп, От сливе правимо пекмезје, али си ђи ручамо и онак ПР.

506. Од основе мог- презент се гради по I, а од помог- по ПI врсти. Инфини

тивна основа глагола мог- понаша се по правилима VI врсте:

а) могу, можеш, може, можемо, можете, могу (примере в. ут. 461, 462,

463, 464, 465, 466);

б) ајде да ми помогнеш Ц, чеви помогнемо Оц,де помогнете ме М, тија није чо

век много помогнулM, и менеје Господ помогнул О, помогнумоји колко могамо Оц,

в) ја не мога да идем Б, немогамо да отидемо В,могли би да га узнемо В, они

не могаше да седу К, ја кад би могБл Сп, помогнумоји колко могамо Оц, алијамб

гао да носим тБг, свг не могу М.

У ГП врло је често можЉмбг за сва лица (мог ретко, бележено само у једном

месту): како бч можда живиш О, кад очеш можда промениш ДП, не можда се

ради ДП, не мош се леб наједеш ДП, ма не може да не може да једеш ДП, здрав кат

симбос и да зарадиш,мож и да потрчиш О, мож неки да дочека Ос, они нас нече

да можда вану З, ми може да речемо како бчемо Сп, са више немог да идем на ра

боту О, дом се не мог послушам О439.

457 У ГП нису присутни ликови узем-узи, какви се срећу у призренском говору — Реметић

Призрен 512.

458 Облицијем-јеш-је нису својствени С-3 и Т-Л говорима, Нема их ни у Призрену— Реметић

Призрен 512. Има их, међутим, у Алексиначком Поморављу — Богдановић Алекс. 205.

459 Облик може Белић је објаснио као сачувани стари оптатив — Белић ДИЈС 511. Млађи

истраживачи српских говора мисле да је овде редукција у питању: можc(e). Такво гледиште износи

Радоје Симић, в. Левач 388-389. Овакво мож је често у суседној Лужници — Ћирић Лужницa 100.
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507. Глагол ткајем има облике од пуне основе и презент по IV врсти: ткаје

мо канице Ц, ткајемо си платна Ос, жене ткају Ј, оној платно што смо ткале Гб,

изаткају жене Оц, изаткала сам ДП, наткајемо клашње М, баца совељ и разбој

само ткаје П. -

У Гб су бележене форме и од чем: извчу си беле вутаре, испреду вуну па

извчу клашље, извчу постави од клчина.

508. Од глагола отидем карактеристични су ликови аориста и радног приде

ва: свекар се диже и отиде Б, отбмо при њи Б, нана и тата отбише Б, па ошел при

царатога О, ошли да се омију О, ја ото тамо Т, после девојче ошло за њега Т, ошли

голи Ос, отоше си М, ошли да дену сено Кр и други.

Забележено је неколико презента од глагола от(x)öдим: ја отбдим за Пирот

О, тамо ли отбди девојчето 3, отоде си кат се примрачи Ц.

509. Као улезнем (старо вљлt,3ти) понашају се и излезнем и слезнем, с тим што

је у Ј и Осм. слезнем— слегнем: излезнем надвoр М, он доване (шта му дође до руку)

и излезне на порту Т, чекају да излезну три празника Гб (да прођу), тамо на реку сле

знемо Гб, низ басамаци слезнем Оц, четереспрве Бугаре улезоше Сп,улезну и у село

кат су гладни ДП, слегнемо доле на асвалт. Ј, слегли у друго село Ј(карта 25).

510. Код глагола крстим јављају селикови и са старим и са подновљенимјо

товањем: ја сам крштевала Ј, крштева кугаче како да бка М (да зове); такој то ис

кршћевамо Ј.

511. Лик спавам је новија усвојеница. Раширенији су ликови од глагола

спим. Лик стијем није у употреби. Примери: ја си преспавкам на туј сламицу Ј, у

једну њиву смо спавали П, спали смо на њиву П, стим утамњу собу М, мијош спи

мо Оц, настала сам се С.

512. Лик свирам је, такође, новија усвојеница. Обичнији су ликови од глаго

ла свирим: они свирају Ј; татко ми је свирил у плéк музику Ј, свирачи свире М, целу

нöч свире и поју П, свирили су у дудуци Гњ, гајдете свире: дилу-лу, ди-лу-лу Сп.

513. У употреби су само локови глагола жњем: и сњиг си жњемо где не мож

да пријде комби (комбајн) Гб, он млого високо жње Гб, онија жњу Л, ајде да се

жње Оц, са срп боксњемо Ос, кат пожњемо њиве Ј, оно пече и они си жњу П, же

ли смо си Г, све је босето К.

Белић наводећи облике жњеје-жњејемо вели да су образовани аналогијом

према смејем-смејемо (од смети)460. Такве облике нводе Миливој Павловић и

Слободан Реметић у говорима Сретечке жупе и Призрена461. Недељко Богдановић

их налази у говору Белог Потока, али не и у Алексиначком Поморављу462. Њих,

као што се види, нема у ГП, а нема их ни у Лужници“.

514. Глагол вршем има овакве ликове: Тужа можда вршеОс, ако вршу да им по

могнем Ос, врли смо с коњи ВМ, врjoстели Оц, ми овимо Оц, вјомо овде потселбР.

460 Белић ДИЈС 495.

461 В. Павлов. Срет. ж. 191, Реметић Призрен 515.

462 Богдановић Бучум 94, Богдановић Алекс. 208.

463 Ћирић Лужница 92.
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515. Глагол трујем има облике само по IV врсти: мош се отрујеш М, че се по

трујемо Гњ, рећијаче га отрује Оц, нека га отрује Ос, девера ми отруше Бугари С,

доста се потруише с прашкове Т, отруло те дабогдаде К, мора да је отрујен ДП.

Белић поред ликова отрујем наводи и пример стровал (можда отровал 2) из

Пирота. Осим тога, на истом месту он брка два глагола: трбвем (трујем) и истрбве

(изгуби)464. Истровим је присутно и данас у ГП, али са искључивим значењем

„изгубим“. Недељко Богдановић у Алексиначком Поморављу налази облике од

двеју основа овога глагола: истровали се с пећурке; отруен и умреa465. У призрен

ском говору глагол (-)трује припада ГV врсти, али он овде значи „(-)квари“ (Турци

истpуше нашу цркву)466.

516. Глагол ванем кад је по ПI врсти може да значи „ухватим“ и „почнем“

(примере в. ут. 504), а када је по VII (Белићевој) врсти само „ухватим“; чу те ува

тим ја В, увате се за руће и поју Ц, уватили га у штету О, уватимо само једно

рипче К.

Када овај глагол гради облике по VI врсти уочавају се диференцијални лико

ви: ватам у зони П и Па типу, а вачам у 15 типу. Такви су и неки други глаголи. При

мери: кат се навата лед Ос, ватајујеребице поткош Гб, не ватамо у руће ништаМ

(= никакав посао за време празника); навачали рибу белога света Т, која му падне туј

вача Т, ни легам ни ме сенвача Б,једвнвачал рибу Кр, кат садимо квачку вачамо се

за уши да су чучуљćста, вачамо се за нође да су чорапеста (пилићи) ДП, у четвртак

се пак врчамо Гп, тиће се почеше врчају од границу 3, све потераше када се врчаше

Кр, надену га на ржЊњ и обрчу га Кр (карта 19).

517. Глагол треба(ти) у ГП је редовно у лику требе(м). За њега Белић каже:

„Требе ових дијалеката првобитно је адверб који је постао од датива именице

т9ћва (исп. стсл. вЋнти тућнћ = бити од користи) и који је могао имати значење по

требно је. Међутим у овоме дијалекту то се разумело као 3. синг. и према њему

образовано требу“.67. У данашњим ГП он се може, поред безличне употребе, ја

вљати и у свим лицима. Примери: требе се копа Гб, тој требе за бвце Л, требе

свиње да раним В, требе човек за тој С, Ти требе да знаш Б, дрва си требу В, по

пешестина човека дневно ми требу Р, ако не слушаш не требеш ми више П, чу ви

потребем ја З, за када че ни потребете ДП.

518. Уместо глагола плачем у ГП срећемо два синонимична лика: викам иро

вем. Овај други долази само у 16 типу, и то чешће у источнијим местима (карта 34).

Облици од плачем осећају се ненародни, што се види и по њиховом прелажењу из

П уV врсту. Примери: несем чула муж за жену да толко вика Ос, за матер си викам

М, доста, не викај толко Оц, децата ни вику тáм Ц, не смејем даровем О, бн после

ровал за њу Т, мировемо покре њи Гњ, денербвете З; оно плаче, стра га Ј, нејевој

давал млого да плака Сп.

464. Белић ДИЈС 483.

465 Богдановић Алекс. 207.

466 Реметић Призрен 516.

467 Белић ДИЈС 489-490.



184 Љубисав Ћирић

519. Глагол влада(ти) у 15 типу се понаша као прелазни глагол у значењу

„окупирати“, што се закључује из следећих примера: трипут су ни владали Бугаре

ти Т, влада те, кво му мож Т, па ни завладају нас Бугарети 3.

520. Прелазни глагол карам је са значењем „терам“, а реципрочни карам се

значи „свађам се“. Карам је особина 16 типа, а карам се целог простора ГП. Приме

ри: не кару ме да работим Т, карају ме синове да идем при њиДП,карамо говеда на

пáшу Гп, наши чеђи карају на фронт Р, ајде да ми покараш рибуту за кући Кр, ка

рају се, клну се, бију се Гб, скарала сам се с њу Ос, скарали се за ништа Т, несвм се

скарала са свекрву никад Б, јетрве се скарају па че се изеду ДП.

521. Уместо глагола пристајем овде је пристањујем. Потврде: ја пристању

јем како они речу Е, ја пристањува, албн не теја М., пристањувал сам да се пого

димо Сп, али: ми не пристајемо да идемо Ос. Слични са пристањујем су глаголи у

следећим примерима: омладина што са настањује мене се не допада ПР (у контек

сту је понашање данашње младежи), водата ни нестањује ДП (тј. губи се у сушном

периоду године).

522. Глаголи дам и продам овде имају само аналошки проширене ликове да

дем и продадем: на свакога чу дадем дел М., ми њему дадемо јајце, бн нам даде

бомбоне Г, че дадете и које ви се недава Ц. знам да продадем државу О, че ми про

дадеш ли једну шареницу Р, чути продадем Р, já си продадо браниште М, кат про

дадем, кад не продадем — ко на пијац Оц.

Итеративна форма је продавам у зони I и продајем у зони II: сваћи петак про

давам на пијац у Паланку М., продавамо сваку суботу Гњ, који су већи ја скупље

продајем, који су мањија појевтино продајем Ј., и пре један дан продајем, и баш на

бадњу вечер продајем Ј, било шта продају Ј.

ПОМОЋНИ ГЛАГОЛИ

523. Пуни облици глаголајесам се готово и не срећу. Неколико записаних

примера добијено је као одговор на директно питање: што јес— јес Ос,јесте, има

мо рудник Ј, јес, бре, и тој имало Гб, јес, јес, теко је било Р.

Енклитички облици су: сам, си, је/е, смо, сте, су, у одричној форми: несом,

неси, неје/неe/не, несмо, несте, несу. Примерима ћемо потврдити 3. л. jд. свćкар

ми је бил бетар човек, свекрва е имала пет деца, па е све њим давала, нее се нигде

десило; неје заминул човек да не сврне — све из Т, овуј годину не додил Ос.

524. Глагол будем има презент само од презентске основе: туј ако се будем

уплашила М, чу будем љута докле год не отидем код њега М., и дете не може да бу

де Б, па се јело какво буде Кр.

Облици императива су: буди, будете: будити на њиву, а јачу дојдем Оц, бу

дете јунак на лоше Б.

Аористи имперфекат су најчешће изједначени, а облици су: бео, беше, беше,

беомо, беосте, беоше (примере в. ут.469в). Ређи од њих су облици аориста какве

бележи нормативна граматика: кад би на Малу Богородицу Гњ, а кад би на препис

ДП, па кад би сега вашар ја ото у Пирот Гп, каво би, што се толко забависте З, и

стварно не би исправно Б (нормално дете), кад би четри сата оно умре Б, Негица и

свити бише туа ДП. Аорисна форма би је уопштена у потенцијалу за сва лица као

енклитика (в. т. 478).
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Облици радног придева су: бил, била, било, били, биле, била (ако се апстраху

је нетипични лик био). Примери су дати у т. 473б.

525. Акценатске форме презента глагола бчу су: бчу, бчеш, бче, бчемо, бче

те, бче (понекад у зони П са ћм. ч). Ево неколико потврда: какво бчујачу си купим

О, како бчеш можда живиш О, кад бчеш можда промениш сламу ДП, кому бче да

де О, помогнете ме ако бчете, ако нечете немојте М.

Једном је забележена форма са -му 1. л. jд.: ако бheм подарим родбину Ј.

Поред бчеш користи се и форма бч: ти ми речи како бч Б, бчли да пијеш Ц, ти

при човека се неч купеш Т. Од оваквог бч настало је бни: бчи да радиш у фабрику

Ос (оч + ли - оч + и - очи).

Систем енклитика изгледа овако: чу, чеш, че, чемо, чете, че (примери дати у

т. 475а, б). У говору се среће, чак чешће, енклитикаче за сва лица (в. т. 475в, г).

Облици аориста и имперфекта су изједначени и имају двојаке ликове: тео,

теше, теше, теомо, теосте, теоше, теја, теја, теја, тејамо, тејасте, тејаше.

Такви су примери: оцутра га тео бијем Ос, теоше ни подаве бвце Сп, бн не теја да

излезне М, они се не тејаше возе Т (више примера у т. 469г). Чини се да се за неги

ране форме користи теја, а за потврдне тео.

Забележено је нешто примера са аористима у духу стандардногјезика: бн не

те овде куде смо ми да направи кућу Б, не те се примеша при нас Б. У појединим

местима овакви аористи имају иницијално с: она не сте да иде Гњ, бн не сте да из

лезне З, ми не стeмо да идемо 3, она не сте да остане ДП, не сте да једеш ДП, не

стесте да једете ДП, они не стеше да седу ДП.

Радни придев има ликове: тел, тела, тело, тели, теле, тела (примере в. ут.

472). Понекад се и овде јавља иницијално с (карта 17).

/НА НЕПРОМЕНЉИВЕ РЕЧИ

ПРИЛОЗИ

526. И у ГП се прилозима експлицирају поједини пратилачки моменти речи.

Будући да су глаголи речи којима су иманентни пратилачки моменти: време, место,

начин, количина и узрок (кад, где, како, колико и због чега се врши нека радња), при

лози су и у овим говорима најчешћи уз глаголе. Прилошке речи су веома занимљи

ве, како на семантичком (шта све обухвата њихово значење), тако и на творбеном

плану (којим путевима и у којим периодима историје језика су настајали како бисмо

их ми данас као готове речи из часа у час употребљавали). Ми ћемо се осврнути на

оба момента, али ћемо претходно навести све, или готово све, прилоге који се срећу

у ГП, наводећи притом бар једно окружење у којима су употребљени.

Прилози за време

527. Моја грађа потврђује следеће прилоге за време:

данес/данеска/данесће, које си си носил данас, у тој спиш начђс Ц, данбска

окоси чудо Т (тј. велику површину); ја и данасће не наодим ману на леб Б;

двњом: двњом жега, а ни (= ми) нбчом жњемо Кр,

вездан/вездњн: вездан копамо Ц, вездњн шију терзије П,



186 - ЉубисавЋирић

вечером: дојду још вечером В, вечером се помузу овце Оц,

навечер: навечер ни (= ми) си дојдемо П,

предвечер: предвечер ће (= тек) прицрне озгоре Гб;

напридвечер: напридвечер идемо си кући Ј;

довечер: довечер требе да дојде В,

увече увечер: тој у недељу увече буде Ј; увечер чим падне мрак Ј;

нбчу: нбчу жњемо Оц, нбчу путувамо В,

нбчом: двњу жега а ни (= ми) нбчом жњемо Кр,

начђc/начвска: тој спрему начве Ц, начвска сам заспала М, начвска су ђи би

ли партизани Гп,

кнбчи: може и до кнбчи да оврше Т, ти иди, а миче си кнбчи дојдемо З;

синочлсинбчка: синбч га срето Л, синбчка троши морузу М., синбчка лупимо

морузу Ц,

суноч: суноч не легаш Ц, жњемо суноч По, суноч седу и пију П,

јутре: јутре отидемо при невесту В, јутрече идемоМ, данестека, а јутре че

видимо Р (свуда је значење „сутра“);

јутредњн: јутредњн идем па га докарам М, јутредњн отидемо Гњ,

јутром: јутром дојду сватови Ос, јутром им давамо сено Ц,

изјутро: кад изјутро ја и муж појдбмо З;

ујутру: ујутру се дизамо Ј, ујутру се диже мој деда Гб;

ујутром: и ујутром видимо бежанија исПирот Г,

зајутpe: зајутре че буду бгледи Ц (значење је „прекосутра“);

оцутра: па сам оцутра турила пред свиње М (значење је „јутрос“),

одбцутра: унукат ми дојде одбцутра ДП (= оцутра),

сабале/свбајле: ја отидем на сабале По, ујутру се дигнемо сабале ДП,

свбајле носи воду В (значење је „зором“)468;

сутра: ће идемо сутра на причесЈ,

сутрадан: сутрадан се дизамо Ј, сутрадан опет си славимо Ј;

јучер: Радивоја јучер га видел В,

некња/њекња: некња ударило гром В, некња сам казувала М, њекња напљани

паприку Ц (значење је „прекјуче“);

ономад: ономад сам био В, ономад Зоран узе да кове косу М,

одавна: тој одавна беше В Оц, пpaено одавна Гб;

зими: зими игранка колко сакаш Гњ, поњаве ткајемо зими Ц,

зиме: зиме тој работимо Т, зиме будејачка водатаЗ, зиме свињу закољемо ПР,

и зиме бес ћитку не идемо П—прилогзимеје географски омеђен 16типом (карта 33);

зимус зимуска: зимус једва остадо М, зимуска у нЊчвити чува орéси ДП,

пролети: нече јесењо (семе) пролети да буде В, пролети риљамо М,

пролетос/пролетоска: пролетос овде додиједен Р; ја сам оште пролетоска

манула да предем ДП,

468 ШкаљићТурцизми 538.
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лети: додола се прави лети Гб, посадимо си лети С,

лете: лете жега Т, водата ослаби лете З, лете има змије Гп — прилог лете

географски је омеђен 15 типом (карта 33);

јесени: он је ошњл јесени Гб, јесени кат се све стваше В, јесени сејемо пше

ницу Гњ,

лани: било је такмичење и лани и полани Оц,

полани: било је такмичење и лани и полани Оц (значење је „прошле и прет

прошле године“),

ca/сад/саг/свг/свга свеaj: они са три плате примају Сп, сад имамо замрзива

чи Ј, саг не носе више Ј, свг смо га донели В, они свга мануше да чувају козе Сп, а

свеaj e све друкше Гп,

бдма: штомручамо бдма се диšaмо Ц, дигнеш се рано и бдмасиработишТ,

оточЛоточка: отбч му изнесо рећију Оц, што думаше тија оточка Ц, ли га

оточка исказа ДП (значење је „малопре“),

севте: када севте тестерете излезоше Р (значење је „први пут“)469;

прво: прво дарујемо свекрву Ј;

веч: али веч отидоше старити човеци Ц, ми с девојчето се видомовеч Сп,

па пак: свг па требе да трóшим М, бчли да пијеш јутре пак Ц, мине једна не

деља — ајде пак Сп (значење је „опет“),

рано: рано се дизамо Ј, рано се ишло на њиву В,

раније: раније је било прос живот Ос, да си раније роди С,

порано: порано се дигнем М (= paније);

преткодно: преткодно је било ока П,

напред/напреда: напред зиме беоше јаће Гб; напреда је друкче било Гњ, на

преда сви си мужје дома ДП,

понапред: ја си дојдб понапред Гп, понапред купил волови Б,

најнапред: ми смо се најнапред заселили 3 (= почели са сеобом пре свих),

после: после се оне одадоше Гб (удадоше);

дбцкан: доцкан се врну В,

некад: некад умејем, некад нумејем В,

некигаш: некигаш смејем, некигаш не смејем ДП, некигаш нема струја ДП,

некигаш чувамо ДП (= некад);

понекадаш: дооди тека понекадашДП—прилози некигаш и понекадаш беле

жени су само у ДП,

никад: това неé имало никад Гп,

наново: после наново свадбе По, после наново спремам вечеру М (значење

је „опет“),

бпет: сутрадан бтет си славимо Ј, на другу вечер биет славимо В,

469 Шкаљић Турцизми 554.
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одбтле: одбтле (од рата наовамо) све с машину вршемо Гб, те, заборави

одбтле до свгМ,

тад тегЛтвга/тегај/твгаја/тегај: није било замрзивачи тад Ј, тегли Нем

ци налезоше Гб; твга они наредише да идемо М, твгај паре беоше вредне ДП,

твгај се лозје варка Ц, твгаја стока по млого се чуваше П, твгаја улезоше Бугаре

то Кр, тегај било поштење Кр, тегај се све ручно работило ДП,

увек: увек — зиме-лете, ја с коња Сп,

једнуш: једнуш идбше па џакове донесоше рибу Т,једнуш беше пошњл ПР,

једнуш појдбмо сас јетрву ДП (значење је „једном“),

једног: једног ако ју извариш она блага, а ако не она ћисела М (значење је

„одмах“),

тамен: тамен лего, тамбн се зави, а она заока Б (= само што легох и покрих

се, а она поче да виче), тамен пошли Гб;

топрв топpв окопано једанпут В, какво че топpв да бегамо Гб (значење

је „тек“)

ускоро: ускоро се машине појавише Гб;

натамо: па еј натамо пак закољу Гп (у временској димензији, после изве

сног времена);

недељно: свадбе су биле само недељно Гп (значење је „недељом“),

годишњо: мене требу годишњо десет џака ђубре ДП,

чак/чек: чак најесен ако се нешто види корис Оц, сутрадан чвк добди В,

чим: диsaм се чим запоју петлови Оц, добдимо чим падне мрак Ј;

штом: штом ручамо дизамо се Ц (значење је „чим“).

Прилози за место

528. Забележени су следећи прилози за место:

дома: напил се падошћлдбма Ц, дома си остал Сп, послеја стиго домаЗ, не

ка иде дома ПР, тамњн стиго дома Гњ,ја несšм била дома Гп, дома имам пет говеда

П, аде дидемо дома ДП,

кући: докле дојдемо кући Гб;

близоблиза/блиска: наше село је близо до град Г; ми несмо близа с њи З, бли

за комшије имаше П, неје долéко, блиска је тија манастир ДП,

најблизо: наша је кућа најблизо била З;

долеко: наша башта долеко В, долéко ни њивата Оц,

далечко: далечко ни водата ДП,

подаље: она подаље била В,

где: где идoсте Ос, пладњују где има вода Гб;

дека: нема дека с иглу да пипнеш Б, овива, овива па нема дека Гњ (значење је

„где“) — прилог дека географски је омеђен 15 типом,

негде: негде га сретли Кр, негде се денуло М.,

нигде нигдека: неé се нигде десило Т, остаремо па на нигдека П,
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гор/горе: па мину гор В, гор има вода Гб; он ме тера да идемо горе В, ја одбв

де горе исврљам (избацујем) М,

нагор/нагоре: малко узиденагор Гп, млого баште има нагоре В, отошенагоре Гб;

озгор/озгоре/озгорека: они озгор слегли Ј, натрпају озгор какво има В, па

мрежа озгоре, унутра памук, озгорека постава Т, кошуља па озгорека сукно Т;

доле: па слегнемо доле Ј, доле је била игранка Гњ,

надбл/надбле/нанадбле: отоше надбл Гб, с леве стране кад надбл идеш М,

они се одбише надбле низ брд Гб; па тунели нанадбле пробијемо ДП,

оздбл/оздбле/озоздбл: оздблтури железо М., кат појдомо оздбле П, кад озо

здбл Идеш М470;

овде/овдек/овдека/овдева/овдена: овде ме доведоше Оц, овдек славе Ос, ов

дек смо имале гостување Оц, овдека сам била Ос, ја сам си била овдека В, овдека

смо ишли Кр, овдева скроји панталбне Т, овдева сам носила Б, овдева правимо ве

сеље Гњ, овдена сам се родила 3— прилози овдева и овдена су одлика 16 типа,

одбвде/одбвдека: одбвде се дигнемо М, снаје сам узимал одбвдека, иссело П,

овуд: овуд нагоре су светирањђелци В(тј. мештани који славе Св. Архангела);

одовудодовудка: тамњн пошњлодовуд Гб, да погледаш одовуд С, они си дој

доше одовудука Гб;

овамо: идемо на реку овамо В,

навам: деца си које натам, које навам, а ми остадомо сами О,

онам: идемо онам у Осој Ј, прејду онам Гб;

тамЉтамо: тамни беше стара кућа Гб; кат тамо стигнемо Ј, тамо седењ

ћујемо Гњ,

натам/натамо: нече да иде ни натам, ни навам М, твоје је одбтле па натам,

јутром нашамо отидемо В,

отамо: не даде сиђу свекар отамо ДП, отамо исПожаревац детето ДП

(значење је „отуда“);

ту/тув/тува/туј/тука/туна/туате: ту сам рôден Сп, тури тув на јагњето

Кр, целдњн сам била тува Т, омота појестува Р, тува под наш прозор Г, додили

тува ПР, туј има чесма Ј, туј се родила Ц, туј млого дрвја имало О, тука сам се

родила ДП, нема ми децата тука Кр, туна додишe у село Г, шуате добде Т— при

лози тува, тука и туна се срећу само у 16 типу (карта 16);

туде: и ја се вози туде С, туде несем мињувала Оц,

отуде/отудек(отудека: бн стоји отуде Ц, он дошћл отудек ГП, бн ни пи

сал отудека Оц, она је отудека, исШумадију Т., бије отудека П, отудека си

пóјдемо Кр,

свуде: свуде има Г, свуде се виџéвљају Р;

суде/судек, готвила сам на свадбе и суде Т, суде ме тека бKajу Б, суде редом

гази Оц, напред је имало судек бвце Гп,

470 Примери са редупликованом иницијалном секвенцом типа нанадоле, озоздоле срећу се и у

Лужници — Ћирић Лужница 38.
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куде: куде ме види В, куде чеш ти туј чу и ја С,

откуде; они иду откуде дедино гувно Гњ,

онде/ондева/ондека: ене ји онде потстреју Оц; ошли ондева Т, горе на онија

рид ондева ДП, дојде ондека М,

одбнде: једњн врља одбнде М, одбнде довде је наш дел В,

одонудуодонуде/одонудука: они се појавише одонуд С, одонуде су прешли

овамо при нас Оц, бију с топови одонудука Л,

одакле/одбкле: одакле си ти Ј; одбкле идете Оц, одбкле се створише овољћи

бробинци (мрави) Ц;

одбгде: кад нема одбгде (да се издржава) бн мора да крадне Т (значење је

„одакле“),

одбтле: одбтле прејду онам Гб;

одек/одека/одекато: овија гбсје одек су ти З, одека чезнâемјатова ДП, па се

поврту одекато момче П (значење је „одакле“) — прилози одекодека срећу се са

мо на простору 16 типа,

бколо: пасуљ се сади около Гб;

однаокол: поставише метрељези однаокол Гп, све однаоколнаместилограду ДП,

напред: сместише ме да седим напред В,

назад/наsада/osao/зади!saди: бн седи назад М, а ни (ми) се врнумо наŠада П,

овамоšaд баcма Ц, тај села што су зади Пирот О, бвцележе Sади појату Сп(карта 3);

надвор/надворка: изнесем клувче надвор Ц, врза му љуљћу да се љуља на

дворка ДП (значење је „напољу“).

Прилози за начин

529. забележени су следећи прилози за начин:

бамбадава: дадоше ми га бамбадава Сп,

бађева: умејем да продадем коња за бађева О,

башка: деца су све башка јела Кр, сватови си башка дојду Ос,

збрле: збpле га накарали да отиде Ос, збpле га искараш искућу Ц:

високо: млого високо жње (комбајн) Гб Сп,

ниско: требе ниско да жње Сп,

бдвисоко: седне на столицу одвисоко, ко стар човек Гњ,

добро/добре: добро смо си живели М; све си ми је добре Т деца ме добре чу

вају ДП — прилог добре се среће само у 15 типу,

другојече: свг све другојече Гб, са се другојече живи П,

друкче друкше: саје друкче Гњ, сег друкше работимо М, она је ткала друкше Р,

другако: другако се облаче Ц, ми другако не знамо Т, са другако се живи О —

прилог другако се не среће ван 16 типа,

више: више се са пије П,

како/кеко/кико/кб, отиду си како умеју В, кеко се сачувају деца ДП, да ти за

кажем кико сам на свекрастојала ДП, ко се зовеше Ос–прилози кекби кикб су бе

лежени само у ДП (карта 4),
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некако/некико: некако сам се потписала В, некико живе, али се не воле ДП

(карта 4),

јако: па ме јако воли В,

тако/такој/тека/текб: све сам тако носила Ј; такој дарујемо Ј, тој такој

било Ос, кат тека засуши В, тека смо чувале деца З, теко си седнемо Гб— прилог

такој се не среће изван зоне П,

напреко: сви лежимо напреко Б,

наукрс: маже врата с мед наукрс Ц:

коленачћи: ја по кућу коленачћи лазим О, ја коленачћи перем О,

наопакачћи: она све турила наопакачћи, бабичката Кр,

лесно/полњсно: свг се деца чувају лесно Т, са селесно жене Ц, еве неколко го

дин полњсно жњу М,

бпасно: тој се поштовало бласно напред П (реч је о кумству),

нарочито: купем се кад је нарочито жешко време Сп („веома“);

нагусто: напраимо си јело нагусто М,

настрашно: што бкаш (вичеш, зовеш ме) толко настрашно Б,

начисто: батали да свири начисто П,

напомалко: са напомалко иду иссело у војску Гњ,

нагно: поче да отича нагнo З;

палек: ја палек прекара лађу Гб (= лагано превезох чамац),

pđт: може да живи једњн поп овде рđт Ос (= paхат, безбрижно)471;

редом: иде редом по људи Ос,

често: често се карају (свађају) Гб, при њи се тој често дешава М,

једнуш: једнуш се мре К, на паметнога се једнуш каже М.,

нашински/нашинсhи: појате се зову нашински Ос,јачу си причам нашинсhи О,

селсhи: ја чу си селсhи причам О;

старовремсhи: носили су се (одевали се) старовремсђи Оц,

човечћи: работили смо како стока, несме човечћи П.

Прилози за количину

530. Забележени су следећи прилози за количину:

вљздњнден: има иметија воздњндšн П (значење „безброј“);

већином: већином смо качамак јели Ј, већином су чували краве М.,

гоџа/коџа: гоџа се набрале године Л, гоџа љуђе издодили Ц, имам коџа годи

не ПР, коџа године ималКр, коџа вода има у њег ДП— прилог коџа се среће само у

15 типу472;

jбијбште: па им додавам јбш Оц, сипујемо озгоре јбште Ц:

ич: ич немој да пропушташ више време С, нема да ме помиња ич Оц (значење

је „нимало“);

471 Шкаљић Турцизми 528.

472 У значењу „прилично доста“, какво је у ГП, прилог коџа бележи Реметић у призренском

говору — в. Реметић Призрен 530.
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повеч/највеч: куде су повеч људи оно полњко Гб, ако су повечу кућу, оно по

веч саде (паприку) М, највеч волеомо туј туршију М,

млбго:млбго има баште нагоре В, њојното (дете) млого викаше („плакаше“) Гп,

саде („само“), од десет војника саде троица остали П, саде што преметну

лис, он ме најде П (тј. пронађе моје име).

Прилози за узрок

531. затај/затова: ја затој ју знам М, затој нема ћиша штом има таквć Ц:

затова га увивамо (да се не охлади како би се боље укиселило) ДП—прилогзато

ва среће се само у Пб типу,

штом: затој нема ћиша штом има такво Ц (бабина мисао је: чим има ван

брачне деце, Бог не даје кишу, а то је одлика нашега времена).

Творбено-семантички аспект прилошких речи

532. На творбеном плану наведени прилози сугеришу закључак да само мали

број њих чине примарне, немотивисане речи (какве су, на пример: близо, веч, пре,

јучер, рано, често и сл.). Највећи број су изведене, секундарне речи, и то од најста

ријих периодајезика. Уочава се, такође, више начина или путева којима су настаја

ли. Поменућемо неке.

1) а) Срастање предлога и партикула (нпр. свга, твга—упор. стc. тЋгда).

б) Срастање именица и некадашње показне заменице се (нпр. данас, начšc,

пролетос, зимус и сл.).

в) Срастање предлога и појединих прилога који воде порекло од придева

(нпр. бдвисоко, нагусто и сл.).

г) Срастање предлошко-падежне синтагме (нпр. надвор, нагоре, надбле,

озгоре, оздбле, наукрс и сл.).

2) Различити падежни облици изменом функција постали су прилози (нпр.

зими, лети, зиме, лете, нбчу, већином, силом и сл.).

3) Изменом функција поједини придеви средњг рода, или придеви на -ски,

постали су начински прилози (нпр. високо, добро, убаво, нашински/нашинсhи, сел

cћи, старинсhи, старовремсђи и сл.).

4) Прилози са заменичким коренима овObj), т(њј), он(вј) (нпр. овамо, овде,

тамо, тако/тека, онамо, онде и сл.).

5) Готови прилози преузети из страног, најчешће турског, језика (нпр. бађа

ва, бамбадава, башка, збрле, ич, рđт, севте и сл.).

533. На семантичком плану прилошке речи су још занимљивије. Њихова се

значења веома дисперзивно гранају у семантичке типове, системе и подсистеме,

али се, исто тако, и укрштају у разним правцима. Основна су два семантичка типа:

а) прилози локализатори и б) прилози квантификатори. Прилозима локализатори

ма се категорије простора, времена, начина и количине ближе одређују помоћу го

ворног лица као центра говорне ситуације, прилозима квантификаторима помену

те категорије се објашњавају кроз квантификацију, то јест опсег којим су обухва

ћене, док имје локализаторска функција у другом плану (али она постоји, као што,

с друге стране, и одређени степен квантификације постоји у локализацији). Миће
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мо се задржати на неким основнимзначењима иједних и других прилога, при чему

ће нам путоказ бити семантичка анализа заменичких прилога Предрага Пипера“73.

534. Прилози локализатори показују просторну, временску, начинску и ко

личинску локализацију. Да би се ова локализација остварила, мора да постоје два

основна конститутивна елемента: локализатор у односу на који ће се вршити ло

кализација, и објекат локализације— оно што ће се локализовати. На пример, ако

узмемо две реченице из ГП. У пироцћи крај се прави најблаго бвче сирење, — Умај

је најблаго бвче сирење. — приметићемо даје у првој остварена просторна локали

зација, јер је локализатор пироцћи краја објекат локализације овче сирење, у дру

гојје остварена временска локализација,јер је локализатормаја објекатисти—ов

че сирење. У примерима типа: овде се видбмо, туј се видомо, онде се видомо лока

лизатор у првом примерује простор у сфери говорног лица, у другом у сфери саго

ворника, а у трећем у сфери неприсутног, необухваћеног говорном комуникаци

јом. Одмеравање је увек у односу на говорно лице као центра комуникације. Ана

логна ситуација остварује се и када су у питању начински и количински прилози.

На пример: овак/тека/онак ни дочекаше, а може локализатор и да се експлицира,

нпр.: лоше добро ни дочекаше; деца се са лесно чувају и сл. Или: оволко/тол

ко/онолко ми даде, а може да се и овде локализатор посебно именује: малко ми да

де, млбго волеомо да играмо и сл. Код временских прилога локализатор је говорна

ситуација, заправо време говорења (чији је центар опет говорно лице). У примери

ма типа: све/данас те гледам, твг те гледа, тег чу те гледам — у првом примеру

објекат локализације — гледање — остварује се у времену говорења, а оно је изра

жено паром сbг/данес, у другом и трећем примеру објекатје остао исти— гледање

— али се оно остварује у једном случају пре времена говорења, а у другом случају

после времена говорења, али је и антериорно и постериорно време изражено истим

прилогом трг, иако је сам објекат локализације у првом случају казан аористом, у

другом футуром. Наравно, и овде се локализатор може посебно именовати: зимус

те видо, јутре (сутра) чу те посетим и сл.

535. Један од значењских подсистема се остварује ако локализатор мирује а

објекат се креће. У том случају објекат може: а) да се одваја, удаљава од локали

затора (нпр. бију с топови одонудука, одбвде прејду онам, озгоре слегли овде и

сл.); б) да се приближава локализатору (нпр. деца се разидоше које натам, које

навам, еј, Свето, ајде овам и сл.); в) или да се креће из правцаједног краја локали

затора у правцу некогдругог његовог краја (нпр. онуде, пробде, туде мињујемо и

сл.). И тако даље.

536. Прилозима квантификаторима означавају се, како је речено, простор,

време, начин или количина преко граница, односно опсега којима су обухваћени,

или необухваћени као негативном вредношћу. С обзиром на те границе постоји

више врста ових прилога, од којих су најмногобројнији:

а) прилози опште (или апсолутне) квантификације, какви су нпр.: свуде има,

суде ме тека бкају (тј. зову), неје се нигде десило, остарéмо па на нигдека; това неe

имало никад, увек — зиме-лете, ја с коња и сл.

473 В. Пипер Прилози 15—148.
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б) прилози неодређене квантификације, какви су нпр.: негде се стављају (тј.

састају); некад умејем, некад н-умејем, некигаш нема струја, уземо колко-толко,

посипемо градину једнуш-двај и сл.474

ПРЕДЛОЗИ

537. Предлози су дати у поглављу о општем падежу (в. т. 418—453).

ВЕЗНИЦИ

538. Супротни везник али овде се најчешћејавља у лику ал: не видим, алтека

спрома слнце видим помалко С, чула сам, ал несем видела Т, не пије често, ал кад

пије не знаје да стане Оц.

539. Везник деклдека има следећа значења:

а) узрочно значење у примерима типа: може да га казне дек се неје пријавил

Т, све војнакупувал дека му олечила синатога Т, откако знамја несем без коња, де

ка сам манит с ногу (хром) Сп, нечеју ме момчетија дек сам млбго црвена ПР, боле

ме руће дека млого работим Б, поче да ни мири дека се уплашимо Гњ, нека ме уáп

се дека причамтијађаволије Р, дек ти не чујеш, па мислиш да сваћи не чује Л,

б) значење које у књижевном језику остварује везник да у декларативним ре

ченицама: ни (ми) казâмо дека несмо род Гп, момче и не знаје дека чесе жени (јер

избор девојке и прошевину обаве стари) ДП,

в) упитно значење које у другим говорима остварује прилог где473: па дека

сте ишли? ДП.

Везник дек(а) бележен је само у 16 типу.

540. Упитни прилог где каткад се употребљава у значењу везникајер, како све

дочи пример: идемо (ноћу у гробље) да видимо, гдејако причају да има вампири Гб.

541. Уместо дисјунктивног или у књижевном језику, овде се употребљава ве

зник ел/ели. Примери: купи ми сандалке, ели мараму, ел такво нешто Ј, мељемо, ел

си купимо готово брашно В, бештеновам ел натам Гб, две ел три јела Л, јели пред

војску, ели одма по војску да се жениш С, ципеле ели поубаву кошуљу Ц.

542. У служби каузалногјер овде се понекад среће јел: кутамо се (кријемо се)

јел одонуд бију с топови Л.

543. У кондиционалним реченицама употребљава се везник јега. Примери:

не бој се, дејега останемо живи М, почекајга јега се врне побрзо Л, отиде нагбре (у

лов), јега донесе нешто Оц.

544. Поред јер користи се и јербо питују ме јербо ја сам стара. ПР.

545. Поредбени везник као је редак. Место њега чешћи су ликови како /како

год / кико: напрае као олалија Ос, и ја сам играла како луда В, там (на појати) како

дóм Л, ћипи како грне М, народ постал како стока С, б5ље како рôјак Ц (буве као

рој пчела), Бугарети како Цигање Т, све девојhе, али како Лепу нема ниједна Б, си

пуј како у бечву P; затворил си се како год у шталу Ц, она нема да добди кико свга

474 Овим малобројним примерима семантика прилога у ГП је само назначена. Детаљније

истраживање донело би и више грађе, и бацило више светлости на проблем.

475 Белић каже да „свеза дек представља прилог гдека“ — ДИЈС 649.
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што бдма идеДП (= верена девојка није одлазила момковој кући као што се то данас

ради), и коњатје билизвéџбан кикони (ми) што смо биле извеџбанеДП (карта 4).

546. Везник ма поред допусног значења означава и супротан однос: видим

да ју нема, ма си ћутим Т, че идеш, ма у купатилото че спиш Т.

547. Адверзативни везник него је чешћи у ликовима нег или нел/нело. При

мери: не могу да идем у клозет, негу собу Б, и главуту не могу да носим, негли ша

мијуту С, неe (се врло) на вршалицу, нел на гувно с коњи В, нее мучена, нел је црна

била Гб (жена у сеоском домаћинству), не у туџб, нело туј да си носе Оц, невеста

неé, нело девојhе поју ДП.

548. Везник па је и у овим говорима чест у приповедању, као веза напоред

них саставних реченица (намиримо стоку, па повечерамо, па си легнемо П и сл.).

Осим ове функције, он се јавља још и као:

a) веза допуне са глаголом непотпуног значења: ване па си врши ббичај М,

завáну па си копају М, узне па га удари Оц, почне па си дава поредГби сл.,

б) иницијални конституент упитних реченица: Па Сунчица ли је доле? Ос,

Па ли бн јел” О, Па може ли га најдеш? М, Па куде се сретосте? Оц и сл.,

в) финални конституент потврдних реченица које следе непосредно после

питања: Ишла ли си? Ишла сам па. Т, Додил лије владика? Додилје па. П, Знаш ли

ти њега? Знам па. З, Изводелиђу на-воду? Па изводеђу па. Кр и сл. (карта 36).у у р

549. Везник тејавља се једино у лику та. За њега Белић каже да „нијејасно

да ли је оно ту старо та или је у неким случајевима постало од те“476. Примери:

идемо табележујемо Ј, накараше жене та идомо В,ја си идем та си радим Гб, по

мага му та стриже јаганци Л, иди та силегај Ц, че ме болу тајош како Б, тера ко

њи та ђи напасе преко-ноч Гп, диже се та отиде Гњ и сл.

550. У ГП се често среће везник тек, али у ликовима: тик/тиће/ће+77. Значе

ње његово је различито. Заправо, оно проистиче, што је и разумљиво, из реченица

које повезује, или чије значење потенцира. Примери:

а) тик: неје имало ћитење, тик ако туриш штово имамо мушкатлеве М;

б) тиће: куде како тиће згоди Т, он ме тиће забере да му причам О, тиће

дојде Мара 3, и шиће почел да бка ПР, тиће дојду Кр, тиће комшика заока Б, бру,

бру па тиће легну у бразду Гњ,

в) ће: ће га видо иде Ос, мануше венчање — ће у месни одбор и готово В, не

ма, нема— ће залаја кучето Гб, они ће дојдеоше пот појату Л, после ће дојдбше од

онудука С, па ће на осуство дошњл Гп (в. карту 10).

476 БелићДИЈС 36.

477 За њега Белић каже: „прилог тиће (тек), који се овде често изговара тhе, добио је у овоме

дијалекту и специјалну употребу и значење. Он се употребљава, каткада, као адверзативна свеза, али

још чешће као речца за истицање. Оно сетако често употребљава, да је цео говор њиме прошаран. Ово

је, особито у тимочко-лужничком говору“. — ДИЈС 652. Њега бележи Недељко Богдановић „у говору

Бучума с ликом ће, а у говору Белог Потока сликом тике“— Бучум 100. У Лужниције бележен само у

лику тиће, које „као речца служи за појачавање утиска о ономе што се износи реченицом“ — Ћирић

Лужница 84.
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УЗВИЦИ

551. Познато је да су узвици појединачни гласови, или скупови гласова, који

ма се изражавају осећања, расположења или стања говорног субјекта. Њима се, ве

ћином, спонтано одговара на утиске из спољњег света, па су за лингвисте драгоце

ни као материјал који указује на путеве којима се дошло до развоја језичких знако

ва у дојезичкој епоси. Како настају као спонтана реакција на спољашње утиске, ја

сно је да се ствара велики број различитих узвика у свакој појединачној прилици.

Али како то не може да иде у недоглед, исто тако је јасно да се истим, готовим, уз

вицима могу изражавати и различита осећања или расположења. Тако се дошло до

тога да у свакој језичкој заједници, или, уже, у дијалекту, постоје мање-више уста

љени узвици, или групе узвика, прихваћени од већине говорних представника, за

одређена значења.

И у ГП се издвајају одређене групе узвика. Међутим, треба нагласити да уз

вици који су се нашли у мојим записима никако не представљају и њихов коначан

број, те да би ово било захвално поље за неко ново истраживање.

552. Једну групу чине дозивни и одзивни узвици. Они се често јављају у

оквиру дијалога. Забележени су следећи примери:

Ај, дедо, штоје Долмутан? З; Ај, моме, кудесити пошла бес срп на жетву? Гп.}

Е, Свето, јела (дођи) овам! Сп, Е, дедо, ти од које си село? Р.

Еј, Иве, затвори, сине! Сп, једвн заока од порту: ej! газде, газде Гп.

Ђаволвгзáока: О, Јоване, о, Јоване! — али Јованћути у вречу О(из нар. приче).

Као одзив имам забележен следећи пример: она заока: еј, стрино-Живће,

стрино-Живће! — ја кажем: ao!

553. Другу групу представљају узвици којима се изражавају најразличитија

осећања или расположења. Такви су:

а) а! Узвик којим се остварује: 1) тип негираних реченица које следе непо

средно после постављеног питања: Умејала ли си да читаш? — А, јок, това несем

разбирала П, Добдели партизани при вас? — А, они не добде при нас. З; 2) тип

упитних реченица, при чему је узвик обавезно на крају реченице: Овде сам млбго

лóша станула, а? Б,

б) a-a! — потврдни узвик, коме је у књижевном језику еквивалент да: а-а,

петнаес човека смо били Л, a-a, Tôј је пртеница П. Наравно, мора се претпоставити

претходно питање, на које долазе овакви потврдни одговори,

в)a-b-bl— узвик којим се изражавају осећања страха или ужаса: кад си дојдо

шетроица— a-b-b-b/ (информатор прича о злоделима Бугара у минулом рату) Гб;

г) a-o! — узвик којим се изражавају различита осећања, а која се обично екс

плицирају реченицом иза узвика: а-о! — оно па носили црно Гб (чуђење); a-o! —

што су ни Бугаре мучили ПР (језиво подсећање); a-olја не желим да се подмладим

ДП (узвик изазван подсећањем на протекли мучни живот), кад седе на терајежато

га, кад си рече: а-o-o-o! Гњ (узвик изазван болом због јежевих бодљи) и сл.,

д) a-y! — узвик којим се изражава осећање чуђења, неверице; a-y1 на колко

местети је копано (за златом) Гб;
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ђ) d-бре, б-бре! —узвик за подизање граје како би се отерали лопови, или зве

pи, или сопствени страх од њих: кучето лаје, бнока: d-бре, б-бре, а-бре, б-бре! Гб;

е) е!— узвик којим се један говорни ток надовезује на претходни, или се са

говорник надовезује на говорников ток: е! дé да се дигнем да турим нешто заједе

ње В, е! па дабогме Гб; e! у уторак веч изиђује Оц, е!тека, е! право кажеш О, e! тре

бе га целивамо у-руку ДП, e! како све памтиш стара Гњ и сл.,

ж) ej! — узвик којим се наглашава жеља изражена кроз клетву: еј! дабогдаде

и ти да носиш тако Ос,

з) јао — узвик којим се изражава читава скала осећања: јао! каже, алалти ве

ра, ти си боља од нас Ј; jao!мене ме мило Ј; jao-jao— бн вика (плаче) овамо, оната

мо Ос, јао! море кад би га ватила не знам кво би му работила О;

и) леле! — чест узвик са најразличитијим значењима: леле! мој вредни дома

чине Т (нарицање), леле! Пејчо, докле чемо овак В (чуђење помешано са страхом),

леле! реко, дебкај Гб (страх који треба отерати лармом); лијеле! како си је било

страшно Р (престрашеност, запрепашћеност) и сл.,

j) о-хо-хо!—узвик задовољства: седне па како стар човек: о-хо-хо-хо! Гњ,

у!— узвик којим се изражавају различита, али претежно ведра осећања и рас

положења: у ко се он зовеше Ос (запитаност), у што је преди моја врата цвеће П

(усхићеност), у чувала сам па, по шесé бвце П, у знам бата закла једно шиљеже П

(у оба примера радосно подсећање на минуло време) и сл.

554. Посебну групу чине ономатопејски узвици којима се подражавају звуци

из природе: целу нбч: бу-бу-бу! — најјака борба се води П, само рече: кљбц! и пла

мик излезне ДП, чујем дека (да) лупа тупан: тумба-лумба, тумба-лумба, тум

ба-лумба! ДП, тупан: тумба-лумба, тумба-лумба, тумба-лумба, а гајдете свире:

ди-лу-лу, ди-лу-лу, ди-лу-лу! Сп, они одма телефоном: звpppp! — дојдоше кола по

мене О, кучићи: ав-ав-ав! Ј, само чујем: рп-рп-рт! Ј (ономатопеја гажења по снегу

целцу); они оздоле с пушће; тек-тњк-тњк-тек! Гб; рече котлаћа пред мене: пут!

али се не строшиМ (ради се о земљаном суду сличном грнету —у њемује домаћи

ца-информатор носила жетварима јело).

555. Посебну групу чине узвици-речце за показивање: једни пројдоше па ре

коше: јају бабана, реже дрва! С, Слободањиће, што не бегаш — ја га кољћи је О (=

види колики је смук близу тебе), еј га онамо у собу М, ејнеј куде су накачене М (=

еј ене ји куде су накачене) и сл.

556. Посебну групу чине узвици за мамљење и терање домаћих животиња.

Такви су, на пример: тир-тпр-тпр за дозивање овце, а рpppј за терање овце Оц,

куц-куц-куц за дозивање пса, а чибе или мери за терање пса М (али и неваспитаног

чељадета: марш, реко, рђо једна Ос), манц-мšц-мњц за дозивање мачке, а пис за те

рање мачке В.

557. Посебну групу чине узвици-речце којима говорно лице потврђује и на

глашава веродостојност реченог у претходном току, обично после каквог потпита

ња саговорника. Ова група се среће само у 16 типу, и једна је од стилских одлика

његових. Такви су:

ја гле! ПР;

е но! Кр,
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па но! Ц ТО О СпЗ ПР;

е па но! Т Гп (карта 35).

РЕЧЦЕ И ПАРТИКУЛЕ

558. Групу модалних речци за потврђивање онога што се реченицом изно

СИ ЧИНе.

ако/дако: ако, неким се смеје народ Ос, море, дако си је крив („хром“), она

њега да узне Сп, ја не уживам у кавето, дако сам стар човек Сп,

дабогме: е па дабогме, постили смо Гб.

559. Групу модалних речци за претпоставку чине:

бађи бdђим/бођи!бођим/боаги: бн бdђи попаметан О, па ја бdђим положи В,

бађим смо у слободу, они ми узеше иљадо ћила заирé Сп, да бођи одморим Оц,

тамњн лéго, бођим да одморим, она ме изока Б, за војску боаги је збирано П,

божем!божном: ја божем да се не качим С, божном че ми помогну, они си

отöше М,

белђи бељћи/белhим: појде да улезне белђи, па види нема никога — доване и

однесе Т, било е белђи ћишовита година Сп, оне белiћи се дизале ПР, преко руће

бељћи че га најде човек ДП, ја белђим много навршем ДП,

ваљда: Раде, ваљда исСврљиг, је свирил у гајде Гб;

воља/вољада: ми смо воља први били Оц, вољада су две биле Оц,

може: може да је имало петсто души по њега Т,

мбра: али мора бн да је пил Ос, мора да су се забавили негде М,

прилега: па еве и Богат се преврну прилега Т(=и Бог се преокрену изгледа).

560. За истицање супротности користи се само речца пак:

аутобус ишао из Ниш, а овај пактео да иде у Ниш Ос, за њиме пак стра М, ка

ко је она пак била при њојни С.

561. Групу речци за посебно истицање чине:

асли, асли си Циганка Т;

арно: арно смо и живи Р;

лоше-арно: лоше-арно — кој кога узне нема да га мањује П,

diМа: ама дâкоју удави Сп, ама ми се напред видомо с девојчето П, ама ми

идбмо З;

ма:мајок Ос, ма ако Гб, ма дедо, Изворсђидол знаеш ли колкоје мутан З;

бар да ми бар бтвори З, бар да ме пита како сам О.

дори:јадувале смо па дори да пукнемо Ц, носиле смо кбсудбри доле до пете Ц.

ем: звали су двеста куће, ем су па све подарили П.

562. За изузимање се користе речце само и сал:

само једно остаде живо М, само на једно место посејамо В, че цркнеш и ти,

нечу сал ја Гб, суде има, неé сал овде Гб.

563. За опомену, скретање пажње, апострофирање, служе следеће речце:
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брé/бреј, па зашто, бре, неси спал доле Ос, омладина, бре, не призна нићега

Гб, жив, бре, жив, бре, не бој се Л, нема, бре, како мислиш, бре О, а, бреј, че ни по

тöпи реката З.

море: море, немају памет Ос, море, како да не знам В, море, лиси и ти нава

ција бил П.

мори: ћути, мори, чу те бијем Ос, куде си, мори, била Оц (са „мори“ се апо

строфира женска особа).

онб: оно се повиш стока чувало В, оно н-умејал да се сунча никој Т, оно си

требе за све мајсторија Р, ма оно тој све по ред иде Оц.

564. Групу императивних речци чине:

dj/djде: ај, домаћине, здрав си Ос, ајти да идеш, а они чете најду Оц, djДе, го

спођо, бадњачићи Ј., djöе нек су живи младенци М.

де: де да се дигнем да нешто попржим В, па масирај — де, де док се пробо

рави Ос.

некунека: нек су живи младенци М, нека им се смеје народ Ос, нека помага

Бóг Гњ.

565. За дозивање, заправо призивање, служи речца јелијела: еј, Свето, јел

овам Сп, јела при мене да си поврéвимо Ц.

566. За уручивање служи речца на:

сине, на ти мајцу Сп, на ти, куме, дуњу М, бабо, на ти тојáшку ПР.

567. За одрицање служе речце:

jбк: мајбк, ја тој несвм разбирала В, a jбк, тој несмо спремали М, já гамблим,

бн јбк — ни да мрдне Гњ.

не: не знају какво работе Ос, куде не T и сл. (в. и т. 557).

ни: бн ни да мрдне Гњ, моји нема ниједен М, немам ни матер, ни башту По.

568. Групу показних речци чине:

еве/ево, еве некти каже жена Б, еве мој унук до дванаес сати спи Ос, еве смо

Гб, реко: еве пешес, па си одабери Р, ево очи чула лије се лоша реч од мене Б.

ето/ете/те: ето, тако код нас ббичајЈ, ето, буне се људи Ос, ето, свга оста

де девојче ДП, ете га горе Ос, е па ете како је Гб, етети леб, па ако бчјеш Оц, па

теју, реко, те ју Ос, те га овам у ижу М., те га тéтија М, те дошли Оц, те иду теј

pђе Ц, те како је било О, те тој дати буде, те оној дати буде О, те га Света дојде

Сп, те ђу таа стиже с убaвото сирење Б и сл.

ене: ене наша кућа онам празна В, не задевајте се, енеју сабљана Л, ене на

онија рид целу нбч пуцаше С.

569. Групу упитних речци чине:

ли: ли ти казујем М, че улазишли унутра Сп, ли си ти дал прасе П, лити ка

жем како је Ц и сл., че дојдеш на славу, ли По;

ел: ел ти оточ казува Гб, ел ти казујем М,

нал/нали, нел/нели: па реко: нал да лежиш доле Ос, нали ти дава Б, нел видиш

каквв живот живим В, нел ти казујем Гб, нел ти дадо С, нели има грејалице Гб.
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570. Као и други призренско-тимочки говори, и ГП знају за бројне партику

ле“. Оне се најчешће додају прилозима, осим њих још и неким облицима заме

ничко-придевске промене. Могу битиједногласне (ј, в, p, к, л, ш), једносложне (ја,

ва, на, ка, ке/ће, ле, ре) и удвојене (река):

а) једногласне: некој, никој (т. 361), овај, тај, онај (жена), овој, тој, оној (дете),

овеј, теј, онеј (жене), овај, тај, онај (деца)— како че онај жена с онуј pуку Б (в. т. 365),

свгај, твгај (т. 527), туј (т. 528), такој (т. 529), затој (т. 531), тув (т. 528), довечер, над

вечер, предвечер, напридвечер, увечер, јучер (т. 527), озгор (т. 528); овдек, отудек, су

дек (т. 528); оздбл, озоздбл (т. 528), некигаш „понекад“, понекадаш (т. 527),

б)једносложне: тија људи, теја песме, таја бабичка, таја лето, онаја мира

шчика (т. 365), твгаја (т. 527); това лето (т. 365), овдева, ондева, тува (т. 528), за

това (т. 531); овдена, туна (т. 528), данеска, начвска, синочка, зимуска, пролето

ска, отбчка (т. 527), овдека, одбвдека, одовудека, ондека, одонудука, тука, отуде

ка, надворка (т. 528), данвске/данасће (т. 527), оздоле (т. 528), озгоре (т. 525),

в) удвојене: озгорека (т. 528).

Све партикуле се несрећу на целом простору ГП. Према употреби појединих

од њих ГП се микродиференцирају. Партикуле в, ва у туви тува — това користе

се само у 15 типу, партикуле ка и на у тука и туна — овдена у употреби су само у

неколико места 16 типа, партикула ш у некигаш — понекадаш бележена је само у

једном месту 16 типа, партикулају такој карактеристика је само зоне II (карта 16).

571. При пажљивијем ослушкивању ГП запажа сејошједна особина која мо

же да послужи као фактор унутрашње диференцијације. У питању су упитне рече

нице. Упитност се и овде исказује најчешће упитним речцама, али је битно њихово

место у структури реченице. Уочавају се три модела:

а)Лити казујем? Елти казујем? Нал/налити казујем? Нел/нелити казујем?

б) Ће/Че дојдеш ли на славу?

в) Че дојдеш на славу, ли?

Прва два модела, својствена и другим говорима, срећу се на целом простору

ГП. Трећи модел је присутан само у 15 типу. То је још једна од његових иновација

(карта 37).

478 В. нпр. Богдановић Бучум 101, Богдановић Алекс. 223-224; Ћирић Лужница 83, Вукадино

вић ГЦТВ 248, Реметић Призрен 531.
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ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА

572. Пратећи ток Нишаве ГП попречно пресецају тимочко-лужнички и свр

љишко-заплањски дијалекат, и заједно са њом се уливају у јужноморавску зону. У

њима се уочава унутрашња диференцијација на две зоне: зона I са тимочко-лу

жничким особинама и зона II са сврљишко-заплањским особинама. Зона I се, тако

ђе, диференцира на два типа: тип 15 са већим бројем иновација, ближи тимочком

поддијалекту, и тип Ја са мањим бројем оваквих иновација, ближи лужничком под

дијалекту, као и зони П. Иста шемаје примењена раније при обради лужничких, а

донекле иста још раније при обради сврљишких говора. У раду се, иначе, тежило

да се прате и опишу попречне особине зона I и II, али и да се хвата веза са узду

жним осама тих особина, које се преко сврљишких говора пружају на север скоро

до Зајечара, и на југ преко лужничких говора скоро до Криве Феје.

Основне дискриминанте (изофоне, изоморфе, изосинтагме и изолексе — без

изотона, јер су акценатске прилике уједначене) на основу којих је извршена оваква

диференцијација ГП дате су у Уводу. Сада ћемо да бацимо сумаран поглед на осо

бине које смо током рада шире елаборирали, већи број њих и картографисали, како

бисмо заокружили слику о овим говорима.

ЗАЈЕДНИЧКЕ ОСОБИНЕ ЦЕЛЕ ОБЛАСТИ

573. То су следеће особине: а) фонетске:

1. вокали у неакцентованом слогу често прелазе у алофоне, или у нове вокале

(ковчавг, камаење, понирика; матика, куји, куга),

2. замена јата екавска (несам, пазете, греота; смејем се, бел, препис — али

признаница);

3. афереза у у торак/торник,

4. синкопа и у колко, толко, четри,

5. апокопа код именица на -на (неколко годин, у планин и сл.);

6. b > е у Велигден,

7. д - у у Бугарин, жуч,

8. реализација и дистрибуција рје свуда иста, такође и његова девокализаци

ја (мрело се, умрела ),

9. реализација ј — пуна, редукована или нулта — је свуда иста, као и појава

секундарног ј (јексер, јужé),

10. л, н - љ, њ у кљешта/кљешти, шљем, гњездб/гњездало,

11. ф редовно присутно у новијој лексици (факултет, тифус, трафо),

12. супституенти ишезломxсуј, в, к, а категорије у којима се јављају једнаке

су на целом простору,

13. у неколико лексема редовно се реализује 8 (sЗвезда, 86бна, 86иска,

наspнем), што му даје карактер фонеме,

14. у радним придевима трију глагола секундарно су успостављене старе

групе дл, тл (падла сам, седла сам, сретла сам);

15. иницијална група тк- се двојако понаша у ткајем — каница,
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16. групе мн- и дл- се реализују као мл- и гл- у млого и глето,

17. група-вљ- се понаша двојако: вечера се поставља, вечера је поставена,

„“ 18. групе -ств- и -пств-се дреже: бcуство, срество, друство (и друштво),

ропство,

19. -зм- - -зн- у узнем,

20. -жб- - -џб- у веџба,

21. финалне групе се редовно упрошћавају: брес, грбз, веш (али не у туђица

ма: асвалт, ливт, цемент, додуше овде се ради о групама састављеним од сонанта

+ опструента);

22. десоноризација финалних звучних сугласника је делимична и на целом

простору: возе, дроби, крвар, леди и сл.,

23. финално л се у начелу држи: котел, видел, узел,

24. стара јотовања у категоријама у којима се држе, држе се на целом просто

ру: дишем, лижем, душа, мељем, жњем, међа/меџа, кућа, срећа,

25. новом и тзв. специјалном јотовању не подлежу групе:јд (дојдем, појдем),

пј, бј, мј, вј (грббје, здравjе, снопје, шумје); затим: грбзје, лисје (али су увекјотова

ни облици: зеље, цвеће, камење, љуђи љуђе),

26. резултати палатализације се аналошки успостављају у 3. л. мн. презента и

у императиву: печу, сечу, печи-печете, сечи-сечете (: печем-печемо),

б) морфолошке:

27. плуралски наставак -и код именица мушкога рода са основом на куц:

врапци, венци, ђаци, јунаци. Када се употребљавају уз бројеве, наставак ових име

НИЦа је -а,

28. плуралски наставак -е код именица женског рода (уз неколика изузетка у

Iб типу). Исти ликови се користе и уз бројеве,

29. плуралски наставак-а кодименица средњегрода, и истиликови уз бројеве,

30. ликови личне заменице: ја, ши, бн, бна, бно, ми, ви, бни, бне, бна,

31. поред пуних и редуковани облици датива и општег падежа (мене/мен, те

бе теб, њега/њег);

32. удвојени облици личне заменице срећу се на целом простору (менеми до

несу вечеру);

33. веома фреквентна употреба дативске енклитике си (куде си пођинемо, да

си пођинемо бба),

34. ликови именичке заменице ко и упитне који су изједначени и најчешће се

јављају у лику куј(и);

35. заменица што се често супституише заменицом какво!кво;

36. језичко осећање за придевски вид није развијено, али се у одређеним ка

тегоријама користи једино одређени вид (бели лук, плави камен, стари сват);

37. компарација је аналитичка, као и деклинација, али је аналитизам ради

калнији у зони I,

38. моцију рода имају бројеви једвн, два и бба, при чему бба могу да значе и

мужа и жену (оба умрели, место обоје);
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39. збирни бројеви, када нису замењени бројним именицама, долазе скоро

искључиво уз именице рluralia tantum,

40. користе се напоредни ликови први и првњи (мада овај други чешће у зна

чењу „пређашњи“); -

41. демонстративне заменице у показивачкој и анафорској функцији срећу

се на целом простору,

42. инфинитив је ишчезао, па га у футуру замењује облик презента,

43. у 1. л. jд. презента среће се и форма бићем/бчем,

44. зависно од основе у 3. л. мн. презента срећу се облици: леже, лудеју, пе

чу, седу, задевају се, ручују, задеву се, ручу,

45. имперфекат је чест облик,

46. аорист је фреквентнији од имперфекта,

47. нема образовања прилога садашњег наставком -ући, већ -ечи,

48. потенцијал је уопштио енклитику би у свим лицима,

49. нема императива на -ите, већ једино на -ете,

50. постоји низ специфичности у домену глаголских основа, грађења итера

тива и сл. (дизам, дочекувала сам, купем се, пошковем),

51. највећи број предлога, прилога, везника, узвика и рчеци има исте ликове

на целом простору (о ретким одступањима в. ниже).

ИЗОГЛОСЕ КОЈЕ СУЧЕЉАВАЈУ ЗОНУ II СА ЗОНОМ I

574. У наредне три тачке даће се најмаркантније особине на основу којих је

извршена унутрашња диференцијација ГП на зоне, односно типове. Како и овде,

као и иначе, није сасвимједноставно повући тачне границе простирања појединих

особина, јер постоје прелази, места у којима се сусрећу поједине дивергентне црте,

принуђени смо да почесто користимо скраћеницу „у пој.(единим) м.(естима)“.

Најбољеће бити да особине наведемо напоредо, конфронтиранеједнедругима.

Зона II Зона I

1. диждевник 1. даждевњак/деждевник

2. сикирам се 2. сећирам се

3. сира/сирење 3. сирење/сириње

4. мумурзаЉмомyрза 4. моруза

5. павук 5. паук

6. штрбвим, уштрбвен 6. штрбјим, уштрбјен

7. ће („тек“) 7. тик/тиће/ће

8. дан/дан 8. дšн/дšн
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9. жљуна 9. ослна

10. стуцамо паприку 10. стлцамостлецамом стелцамо!

паприку

11. обучем се 11. облчем се /облечем се

12. кук, кучина, кунем 12. клк, клчина/калчина, клнем/келнем

13. дуг пут 13. длг/длег пут

14. жут, жутка („жуманце“) 14. ослптужблт, жлчка

15. врећа, ћерка 15. вреча, черка

16. веђа, међа 16. веџа, меџа

17. руке, нбге, пешкир, кошуљка

18

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

- гумно, рамно, одамна

земња

чесма, чизма

татко/бтац

слегнем, излегнем („сиђем“)

грбјзе, лојзе

чешире, фистани, вутара

људи

девојчићи, магарићи, кожучићи

не волим тај леб, натура онај кромпир

тако/такој

17. руће, нође, пешћир, кошуљћа

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24. панталоне, забен, сукња

гувно, равно, одавна

зéвња/земља

чешма, чижма

башта

слезнем, излезнем

грбзје, лозje

25. Љуђи/љуђе човеци

26. девојчетија, магаретија,

кожувчетија

27. не волим лебат, натура

компирини/компирети

28. тека/теко

ИЗОГЛОСЕ КОЈЕ СУЧЕЉАВАЈУ ТП I“ СА ТИПОМ I“

575. Најважније особине су:

Тип I“

1. камен, пламен

2. нешто

3. какво, како

Тип 1"

1. камик, пламик (у пој. м.)

2. нешта (у пој. м.)

3. кеквб/ке ква/киква, кикб (у пој. м.)

4. босиљчак, стомачак 4. босиљчек, стомачек
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5. срећа, трећо, шаће

6. добро

7. дванаес, триес

8. тик/ће

9. облечем се

10. напуним

11. муземљилзем

12. вук, вуна, вунено

13. длег пут

14. стлецамо паприку

15. слеза, слbнце

16. клнем, клчина

17. буа,јабука

18. напуним

19. жлт, жлтица

20.јагње

21. Љивница, трљица (у пој. м.)

22. пасуљ

23. несњм тела

24. грађани

25. ватам, вртам се, обртам

26. креч, кречана

27. малечак малецак

28. крушка

29. ја кажем

30. гоџа („много“)

3.1. Љуђи

32. говедари, Бугари, тањири

33. јаволи, Срби, црви

34. зверови, сватови, чичеви

35. године, душе, жене

36. пилетића

37. ми

5. срећа, трећо, шаће

6. добре (у пој. м.)

7. дванаесе, триесе

8. тиће/ће

9. облчем се

10. наполним

11. млзем

12. влкувњлк, влна/велна

13. длг/делг пут

14. стлцамо ствлцамо паприку

15. слза/селза, слнце/селнце

16. клнем/келнем, клчина/књлчина

17. била,јабњлка

18. напелним

19. освлш, жњлшица

20. јагне (у пој. м.)

21. ливница, трлица

22. васуљ

23. несем стела (у пој. м.)

24. грашање

25. вaчам, врчам се, обрчам

26. киреч, киречана (у пој. м.)

27. манечак маненак (у пој. м.)

28. круша

29. ја каем (у пој. м.)

30. коџа

3.1. Љуђе/човеци

32. говедаре, Бугаре, тањире

33. Ђавоље, Србје, црвјe

34. зверове, сватове, чичеве

35. години, души, жени (у пој. м.)

36. пиленца/тилишка

37. ми/мије/ни/није (у пој. м.)
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38. (j)y, (ј)и, им 38. ћу, ђи, им/њим

39. тој 39. тој това

40. компиривикомпирити/компирини се 40. компирети се смрзли

смрзли

41. големити котел, мојити муж 41. големијат котњл, мојат муж

42. без леб, из џак, уза зид, прекај пут, 42. бези леб, изи џак, узи зид, покрекре

позади кућу пут, зад,зади кућу

43. зими, лети, некада 43. зиме, лете, некигаш (у пој. м.)

44. сега, тега 44. свеaj(a), твгај(a)

45. где сте ишли? 45. дека сте ишли? (у пој. м.)

46. туј 46. туј(тува/тука/туна

47. друкше 47. другако (у пој. м.)

48. затој 48. затова

49. не знаје да че се жени 49. не знаје дека че се жени (у пој. м.)

50. волим/желим 50. сакам (у пој. м.).

ИЗОГЛОСЕ КОЈЕ ПОВЕЗУЈУ ЗОНУ II И ТИП II“

576. Те особине су: 1. камен, пламен; 2. напуним, 3. музем (у пој. м. типа Iа и

млзем); 4. вук, вуна, 5. слеза, слbнце, 6. буа, јабука, 7. напуним, 8. јагње, 9. пасуљ,

10. несвм тела, 11. грађани, 12. ватам, вртам се, обртам, 13. крушка, 14. ја ка

жем, 15. гоџа, 16. тој, туј, 17. говедари, тањири, 18. Ђаволи, црви, 19. зверови,

сватови, 20. године, душе, жене, 21. ми; 22. (j)у, (ј)и, им, 23. зими, лети, некада;

24. где сте ишли.

Овим вероватно нису исцрпене све одлике које спајају зону II сатипом I“, али

су довољне да се стекне општа слика о њиховом међусобном односу.

ОДНОС ГП ПРЕМА ДРУГИМ П-Т ГОВОРИМА

577. ГП су саставни део сврљишко-заплањских и тимочко-лужничких говора.

Географски и по језичким цртама њихова зона II пипада сврљишко-заплањском дија

лекту, а зона I тимочком поддијалекту тимочко-лужничког дијалекта.

578. Према показаним језичким особинама зона II је консеквентно интегри

сана у дијалекат коме припада. Реч је о следећим особинама:

1. полугласниксе изговара отвореније у распону алофон ње— чист вокала,

2. одсуство вокалног л, а његови рефлекси су у или (буа, музем, вуна, напу

ним, кучина, дуг, жут, туцамо, слвнце);

3. л. на крају речи и слога се нешто чешће мења у о,

4. група -зј- је са метатезом (грбјзе, лојзе);

5. плуралски лик људи,
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. подновљено јотовање (искрићевамо),

. чување старих ћ, ђ (свећа, међа),

. к, гостају непалатализовани (руке, ноге, кошуљка),

9. плуралски наставци именица мушког рода су само на и (-и, -ови, -еви), а

женског рода само на е (-e);

10. чест наставак -ићи,

11. члан доследно изостаје.

579. Зона I географски и по највећем броју својих језичких особина припада

тимочком поддијалекту, у који она ипак није доследно интегрисана. Постоје, наи

ме, особине по којима се интегрише у овај дијалекат, као и оне по којима је део ове

зоне ближи лижничком поддијалекту, а постоје и карактеристике по којима се део

ове зоне издваја и из тимочког и из лужничког поддијалекта, и које ову област чи

не најархаичнијим делом целе призренско-тимочке зоне.

580. Особине које зону I интегришу у тимочки поддијалекат.

1. полугласник се јавља у фонемском лику 5,

2. вокално л присутно (обдчем се, мqзем, вјна, дјг, ст.јцамо, слза, кучи

на, жјт),

3. л. на крају слога и речи доследније се држи,

. група -зј- је без метатезе (грбзје, лозje),

. плуралски лик љуђи љуђе;

. старо ћ, ђ прелази у ново ч, и (свеча, меџа);

. к, г се палатализују (руће, нбђе, кошуљћа),

8. плуралски наставци именица мушког рода:-и, -e, -ове, -еве, -je (haии, дру

гаре, синове, чичеве, ђавоље);

9. чест плуралски наставак -ија,

10. постоји постпозитивна употреба заменица (стариви, старити, старини,

човекав, човекат, човекан).

581. Особине које део зоне I (њен Па тип) највише приближавају лужничком

поддијалекту:

1. рефлекс вокалнога лу у позицији иза лабијала (буа, јабука, напунимо, му

земо, вук, вуна),

2. рефлекс вокалнога л ле у позицији иза дентала (длег, слвнце). Остале црте

в. у т. 576.

582. Особине које део зоне I (њен 15 тип) издвајају из других тимочко-лу

жничких говора:

1. рефлекс вокалнога л Бл (бела, јабелка, напелним, велк, велна, двлг,

ствлцамо, свлза, књлчина, желт);

2. плуралски наставак -и код појединих именица женског рода у појединим

местима (години, души, жени),

3. плуралски лик човеци,

4. ликови личне заменице ми: мије, ни, није,

5. енклитички заменички облици ђу, ђи,
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6. партикуле -ва, -ка, -на (това-тува, тука, туна),

7. постпозитивне заменице попримају карактер правога члана (човекат,

старијат), али свуда присутне и друге две демонстративне заменице (човекав, чо

векан, стариви, старини),

8. у творби речи поједини суфикси срећу се само овде (камик, босиљчек,

залчик),

9. ликови појединих заменица и прилога (кекво/кикво, кеко/кикб),

10. ликови бројева са покретним е (дванаесе, триесе),

11. ликови придева мали (менечњк, мененик),

12. су појединим облицима глагола хтети (несвм стела да идем, не стесте

да једете);

13. чу глаголским облицима (вачам, врчам се, обрчам, плачам, сречем га),

14. ликови појединих именица (васуљ, грашање, круша, јагне),

15. Ликови појединих прилога (добре, коџа, зиме, лете, некигаш, свгај,

твгај, другако),

16. ликови појединих предлога (бези, изи, узи, зади, покре, кре).

583. Све особине разгледане у овом раду, узете самостално или конфронти

ране са особинама других говора, потврђују давно изнето Белићево мишљење да

су говори источне Србије, међу њима и ГП, део штокавског наречја, дакле део срп

ског језика. Архаизми који постоје и у данашњим ГП то недвосмислено посведо

чују. Балканизми који су се накнаднојавили, нису само њихови, него су својствени

и македонском и бугарском језику, па и западнобугарским говорима. Све је то ра

зумљиво кад се узме у обзир многовековно живљење на просторима који се доди

рују, и то најчешће под истим или сличним историјским, политичким и културним

условима.



Повори Понишавља 209

КАРТА 1: Мрежа испитаних насеља — списак и скраћенице
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А Зона II • < } Присјан

N

О тип па „м“ Доња““

Ф Тип јб wº димитPoвгРАд

а Јелашница (Ј), Островица (Ос).

О Вета (B), Градиште (Гб), Клисура (К), Ланиште (Л),

Моклиште (М), Ореовац (Оц), Шпај (Ш).

Ф Блато (Б), Градашница (Г), Гњилан (Гњ), Градиште

(Гп), Доња Планица (ДП), Завој (3), Крупац (Кп),

Ореовица (О), Присјан (П), Понор (По), Пољска Ржана

(ПР), Расница (Р), Сињац (С), Сопот (Сп), Темска (Т),
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Карта 2: Фонетизам именица камен и пламен
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Карта 3: Ликови предлога близо и позади
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близа, зади
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Карта 4: Ликови заменица какво, üакво и прилога како
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Карта 5: Суфикси -ак, -ек, -ик

О

Оц
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Карта 6: Прилог добро/добре
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Карта 7: Покретно е код бројева
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Карта 8: Ликови именица хлеб и сир
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Карта 9. Фонетизам именице гнездо
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Карта 10: Ликови прилога тек
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Карта 11: Рефлекси полугласа у именици даждевњак
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Карта 12: Л и У (< Л)
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Карта 14. Фонетизам глагола штројим
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Карта 20. Палатализовање к, г
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Карта 21: Фонетизам лексема гувно и равно
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Карта 22. Фонетизам именице земља
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Карта 24. Ликови придева мали
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Карта 26; Судбине групе -зј
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Карта 30. Заменичке енклитике ју и их
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Карта 32. Постпозитивна употреба заменица
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Карта 34: Ликови глагола плачем
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Карта 36. Типови потврдних реченица
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Јелашница

Знаш ли ти, Роле, кад дође Ђурђовдњан? Прво и прво, ми узнемо од вунуусу

чемо врце за венци. Па бнда идемо после подне табележујемо травке. Сутрадан ују

тру рано, што раније, се дизамо, идемо и певамо и оне травке које смо бележували с

матичку и у корпу теј травке стављамо. После слегнемо доле на асвалт. И после оти

демо тамједна гумна била где се врло, и кроз цело поље пројдемо, и све певамо. Кад

тамо стигнемо, на тај гумна, туј има чесма, трићунца и корубе, и ми туј пријдемо и

плетемо венци за овце, за краву и за теле, и зајагње и за бакраче где муземо бвце. Не

весте све се премене у народну ношњу фистани, барежи, јелечићи, светој најлепше

се премене. Обичнимданом носимо просто: вутарке, вунено, сељачки, на ноге опан

ке гумене, гумењаци, а носила сам и кованице. Ја имам шесет и другу годину, село

ми се зове Радикина Бара,ја се зовем Савић Криста, рођена самдваес девете, Бата ми

је шездесето годиште...

Венац се плете у суботу, сутрадану недељу свадба. Иако на пример баба-Pö

са жени сина, иде по невесту, зове си сву родбину, доведу невесту, то сам ја, и ба

ба-Pöса кад дојдо она ме са сито овија, бацам жито, па на крај бацим јабуку. Ба

ба-Роса каже: према сунце. Људи се слете да узну онуј јабуку, и такој. После дару

јемо се. Ја баба-Pöсу дарујем, баба мене дарује, свекрва, и сиђем и после ме одведу

тамо у кујну. А-а, има и накоњче. Прво дарујем свекрву, па после залву, па јетрве,

пајош ако бћем неку родбину, и на крају накоњче. Прво му дарујемо кошуљку, ру

кавичке, чеpáпке, такво, ставимо детету пешкирче и после га трипут подигнемо:

велики да порастеш, велики да порастеш, велики да порастеш. Оно плаче, стра га.

Ја га пољубим и дадем си га мајки, и онда си га мајка приквати... Ја сам крштевала:

имам девера ја сам га крстила Браца, другог Писаре, заову сам крстила Сејке, она

ми је Сéјка, Голубе, Јабуко — тако то искршћевамо, тој у недељу увече.

Било седенке. Ја сам се преправљала, лично ја: тáтине чешире, па турим

биcásи неки стари и замаскирам се мало, идем и тамо моје другарице плашим ко

бајаги. Тамо на раскрсницу наклале бгањ и преду, једне врткају, једне певају, ја на

турамзелени класићи па ће печемо ко бајаги зеленци, а ми по двојица препраљбти

не — па тоје циркус... Плашило је код нас кад се тури у њиву да тичићи не кљују

жито или грбјзе...

Много нитБг било слатко зато што смо постили. Постимо, све посно. Јао, ме

не ме мило кадће дојде Ускрс мајка да ме води у цркву да узнемо причес. Па ме не

што, на пример, обнови, преко сав збркупи ми неке летње сандалке, ели мараму,

ел нешто тако и: ћерко, да постимо. И нећу се облажим за живу главу. И онда се по
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пременимо и ће идемо на причес. То је једвн милос! Млого добро било у моје добо.

И мајка си тако уфарба перашке, кравајчићи и такој се попременимо и идемо у цр

кву. Поп ни тамо чати, пуна црква људи. Па узнемо причеси бнда си поделимо ме

ђу нас перашке, кравајчићи. После се зберемо, богато се руча,јаганци печена, пра

се опечено и обучемо се лепо, отидемо, то је једна милина божја. Па играмо, па ар

муникаш свири, па играмо у вистанчићи па кој ти дава. Мој бтац у плек-музику

свирил. Он је ударао у бубањ па после у бас. И погодио свадбу у Вету сас њигово

друштво. И долазе код нас, ја сам мала била, они долазе и веџбају. И бнда кад оти

ду у Вету и бтац каже: мене невеста најбоље черапе дала, а Гаша, мој другар био,

бн се увредио, каже: како њему да дâ најбоље черапе, а мене попросте. А невеста

рекла: па ето, дала сам њему најбоље черапе, видиш колки тупан, каже, бн носи, и

Гаша се увредил.

Ја сам чувала на ак. Сабере ми татко буљук по једно шесе бвце и цело лето

чувам. НаЂурђовдан ми замеримо, сваки си музе своје бвце и све то измере на оке,

по старински, неки стари кантари били и измере колко бке имаш, ако више оке ви

ше си кила после узимаш. Па мајка је правила масло, како се зовáше тој — бучка, и

онда си бна бучка, бучка и масло вади. Татко га тураше у качамак, а и пржило се

сас њега као на место маз. После потсири па сира, само је послаби сира, чим се

бучка слапши сира. Сњг нисам чула, нико не бучка.

Савић Криста, рођ. 1929. у Радикиној Бари,

4 разреда школе

Островица

Свг сас комбајн, напред сас срп бжњемо, па јужа напраимо од жито. Ујутру

се дигне једšн рано, отиде по рбсу, ако случајно нема рбса бн понесе воду, у кофе

воду, па наскубе зајужа, бндак и накваси, паједњн праијужа, ониjажњу. Он у лада

вину седне и праијужа и после сјужа врзује снопови. Па се здене у крстине, постои

десет-петнаес дана па се вуче дом, кот кућу, јели тамо у-поље на гувно. Гувно се

напраи, отрси се, па се оврше с волови, с коњи, с магарићи—кои какво има. И бнда

има, пре је имало само с лопате се веје, срине се, оврше се, па с умити, с виле се

претриса, сумит се мете, плева башка, слама башка. Па се срине на сред гувно, сто

жер туј има, срине се туј гамила велика, па с лопате ветар кад дува он врља горе и

онó га ветар носи, а жито остае овамо. После су искочиле ветрењаче, и бндакједан

врти, један горе на кош тура, с руку једну меша, оно излази плева и жито. Доле

једен жито одрева, други у џакови пуни и тако тој иде фино, лепо. Песма се поe

старински, жене, девојке певају, пије се рекија из кондири, кондир жут па иде по

редом по људи и они пију: äј, домаћине, здрав си, жив си, и тако лепо тој било. По

сле по-тим изашле су вршалице та вршу, али не жњу, само вршу. Терау се снбпови,

људи се скупе на вршалицу иједан баца снопје горе,један озгор бага, машинате

ра и врше. Епо-тим сад су изашли комбаји, и садје лакше млого за посо. По-тимче

изађе и комбај кој одма меља, одма кој меље и пече и леба овамо излази, тако се на

ду. Мож неки и да дочека, ми не може стари, али неки можда дочека. Изгледа ви

тöј има да стаите у књиге, па тој фино че да буде.

Сáнг нема пос, а напред кад је за Петровдњан оно се покладује и тај месец се не

једе. Исто и за Божич такој: расолница, паприка, пасуљ. Свег не зна се ни среда ни
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петљк, а напред се водило ред. Праежене клинчорбу с коприве, са зејтин упрже и

такој. У црепњу напрет пекли леб. Момурза жутка, па кад ју опечемо оно се само

раскруни. Башта ми е ишњл чек тамо по Скопје, по Београд за момурзу. А онај жут

ка као месечина, па деца нéче да уједу, не може да се једе, па качамак само праимо.

Са црно брашно: леле, оно се нече једе, леле не ваљаје. Море, чеједемо и што е цр

нó како нече да радимо. И сšг си месимо, овдека добди леб, али ја си месим, не во

лим тај леб да једем.

Сег нема се венчују, само у општину, а напред у цркву. Напред неје имало

тој. СЕг момци матере бију. Мене еданпут мати истепа ме. Тој да идемо на-оро, и

каже: да идете и да дојдете за видело. А ми дојдбмо кад зајде сленце, несмо у-тав

нин и она ме изби. — Што си се забавила? — Па добро, ја несем сама. — Е па не

смеш да се бавиш, слbнце грéе и одмадом да си.—А са до средноч. Евé мóјунук до

дванаес сати не добди дом. — Где си, бре, бил'?— Па туј, и не може сејутром раска

ра. Оцутра га тéо бијем. Спи му се, а требе да иде са стоку. Нема лебџабе, какоми

слиш ти. Мбра с краву да иде, ако не нема леб.

Руска Петровић, 68 г., неписмена

Градиште (белопаланачко)

Е, да ти причам. Овце су ни лежале ејтам појату имамо, и беше умрел једен

човектуј, па му турали девет дена. И мој свекраришелтамо и дојде вечером и рече:

„Ма Бугари бвце крадну“ — крали бвце по Црначко, па доле кољу у Островицу па

праесапун. И рекла нека жена: „Море, данљска се муљћаоше дватритроица горе у

брдово по шибу“. А ја реко на старцавога: „Леле, Сандо, они чесšг на нашу појату

тāм да узну овце. Ајде да идемо!“— Узéмо венер па отомо на појату и у колибу улé

зомо. Они си осташе овде. И улезeмо. А имаомобстро куче. И нема, нема—ћé залаја

кучето. Они тамњн пошли одбвуд, како от село, али долечко, и пошли право на нашу

појату. — „Леле, реко, Сандо, они че дојду па че ни побију и нас, и че ни узну бвце,

де, реко, бкај!“ — Он бтвори, прозорче имаше, а-бре, о-бре, а-бре, о-бре, оној куче

лаје, он бка, бно лаје, и они се одбише низбрд надоле и прејдоше преко поток и ото

ше онам на једнога човеката узбше бвце. — „Колко, Сандо, беоше узели на Микаила

овце?“—И он рече трг: „Ете, отоше на Микаилову појату и узеше бвце“. —И овцете

приблајаше преко планинуту новам, надбле и скарују за преко-Нишаву. А овде мој

девер трчи и бKa: „Бата-Сандо, бата-Сандо!“—Ми се оšвамо. — „Ајдете, бре, куде се

денусте! Деца извијају овам, пиште старциви, куде се денусте, нема ви да дојдете, да

ли изђинусте?“— А Санда рече: „Ма несмо, бре, еве смо, ће ене Микаилове овце Бу

гари откараше. И оно твг нададоше овде исселó, онам на ћичеран приокаше. Они

оздол с пушће; так-тњк-тњк-тљк, из Нишаву. Нис какви стењаци су слезли, и превлé

коше овцете доле. И после се тужи човек, иде и мојиви старц горе, и ништа не може.

Где чеш да се противиш сас непријатеља. И теко е било.

Крстић Круна, 81 г., неписмена

Вета

Потсиримо тој млеко, тој коéто премузéмо. После се растопи тој сириње у

котњел, мешу га, мешу, та се претвори у чорбу. После брашно турају, мешу —туру,

мéшу — туру. И свг смо правили белмуж. Тој кат се ставимо, намешамо стоку и
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белмуж правимо. Онб ко качамак, белмуж га зовемо, ал оно како качамак. Јесени

кат се све стваше, и кукуруз се обере, и побре се жито, наставетуј седенку. На ули

цу, на пут, куде е згодно место, ете куде задругуту доле, па овде горе на раскрсјево

— туј е највише било.

Па се наватају за-појес, играју, играју — и ја сам играла како луда. Тој све на

онуј ширину куде задругуну, па и старо и младо, све тој игра. Имашеједњнтупан

џија исСтудену, једњн Димитрашко имаше бн па у гајде свири, и оно народ игра.

Мен Перса кабати: „Немој, нано, да те видим да се ванеш како нека женетина у

бро. Имаш сина, имаш черку, срамота. Можда гледаш, а да се ванеш ти да играш—

срамота“. Али деца ми одрасла, идем та си гледам њи, гледам си народ, чу се па ја

разлетим да играм у коло.

Како цене упознајемо! Ене наша кућа сњг онам празна, а њина овде. Па ме

шамо бвце, идемо с овце, после мене праве за добру девоћу. Ја сам сироче, мати ми

умрела, мачиу имам, башту си имам, Радивоја и матер има. Па тај њигова мати

млого добра, па ме јако воли и куде ме види: „Немој да одречеш, немој да одречеш

од Радивоја!“. Мојити после приспели да се деле, башта и чича. Чичата нее имал

децу, па је усинил једнога, али њег си мати одвела код очува. Еја, тај мачиа ме

пöнеподноси, по ме не воли, а тај стрина ме воли јако, где немала, па ме чувала, и

ја ће реши чу си идем. Какво чу топpв да идем сас мачиу да кућим кућу и да се

дом задомује. Патија мој чича: „Маро, ми те не дамо свга. Ти чели утекнеш?“ —

Велим: „Нечу да утекнем, ако несšм зарадела за едњн ручњк, нечу да бегам, немој

га ни правите. Нел видиш каквв живот живим ја при моју мачију?“ — рече:

„Добро кажеш, знам ја добро тој све“. Добро е било док смо били млади. Три де

тети смо добили, даде Бог свако си најде своје место. За нас не ваља што остаре

мо па несмо кадњp за ништа.

Јовановић Мара, 72 г., неписмена

Ланиште

Кат сам била мала, баба наша ни прича: немој, каже, да искачате напоље јел,

каже, одонуд бију стопови, че ви потепају. После дојде овај војска бугарска, отсту

пише Срби, Бугари налезоше. Ја и мој деда појдбмо на појату, бн напрајил барјак,

турил на кола — предава се там. И они га сретоше и врнуше га от појату. И после

дојдбмо дом, девојhе се збрале и венци вију на њини коњи. Они дошли пред бп

штину, оно ондек бпштина, и туј одма натурале на коњи венци, веле предаву се.

Момци натурали барле на главу. Срби отступише, које како, једно заробено, једно

пођинуло.

Башта ми је билтри године у Немачку. Урбпсто. Писмо нее додило. И после

дојде писмо, дошло и деду зову у Паланку преко срез да иде. Он отиде, а баба га че

ка на пут да види жив лије, зашто га траже. Она га бка, а бн каже: „Жив, бре, жив,

бре, не бој се, не бој се! Сви ни по имену написал“. После имаше туј једна гбспа, и

они иду код њу та напише она писмо, и прате га, и бн добије тамо. Тој у први рат

било. Трг бије овицир бил, па кад дојдеше сабљу самовлачи по њега. Ми се не сме

јемо дирамо, само кад је деда туј и баба, али некед дечишта пет па се задевају, а бн:

„Де, де, задевајте се — ене ју сабљана, са че да пуца“.

Јовановић Душанка, 78 г., неписмена
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Штај

Ја сам у ордонанци бил. А наш старешина стури палете од рамена. А ја га пи

там: „Зашто стури палета?“ — Каже: „Борба се прекида. Бугарин улезал и Ђерма

нац у Србију“. — „Па где ћемо ми сваг кад ни спроводиш да идемо да ратујемо?“—

Каже: „Кући идете“. Тека ни рече. Ја сам ишњл, бре, од Сврљиг, па Књажевац, па

Зајчар, па Неготин, па Праково. После налезоше Бугари и Ђерманци па ни све

упропастише. Па ни леб, ни с леб.

Двáес и четри годин у мајдан, у каменолом сам радел, они ми недавају пен

зију свг. У каменолом у Свету Петку. Али нисам умејао, нисам писмен да ја то све

дем. И сšгтражим, они ме цуцају. Жена умре седoмдесет седму годин. Па имам си

на. Он у Црвену Реку, ја у Шпај сâм седим. Дваес шесте годин сам на албанску гра

ницу служил војску — Дебар, Маћедонија. И наградно осуство сам от старешине

добивал. Овицири пронајдоше да се разумим у све, па ночу на стражу ме терају да

варкам да Албанци не дојду. Поједини не разуми да уставља. Ја сам поквалницу

добил, али сам неписмен, несем уверавал, штамбиљ да ударим, ти си ми послово

ђа, да потпишеш, да оној... Ја док сам билу војску како ми нареди старешина тека

га слушам. И упути ме за десетара да учим. Ал доби скраћен рôк, закон прописан:

стари брат да буде скраћен рôк, а млађи да буде пун рок. А мен упутили осамнаес

месеца пешадија у Дебар, на границу. Ја сам бил исправан суде редом. А сваг у

осомдесе и једну годин не могу. Ја тражим помоћ а они... Ја сам од дваес осме до

педесетреће све у радни односи бил. А сва ми траже сведоци. Ја сам вредан бил. Из

мајдан ме упучују у Обреновац тамо, у Забрежје, у Београд. Овде код Пају Шурен

чића сам радел. И свг тражим, они ме цуцају.

Светислав Крстић, 81 г., неписмен

Моклиште

Мати, синко, немаш, да простиш, толко влакнети у главу што е баба поишла

и по свадбе, и по гости онак. Али сег сам га зачучуљила па за нигде несвм. Че оти

демо за девојhу, па прво че се пријетељи погоде, прид који да рекне повеч. Оно бе

оше осомнаес грбша напред. Пријетељ да тури на погачу, и че се дигну да сломе

погачу. Не се љубило како сег– ајде нек су живи младенци и толко било. А свг не

је тека, нематија адет. Ни иду за девојћу, ни... Па кад завaнемо после — игранка,

игранка, докле дојде ред да се мезелимо. Па се руча, па се води невеста там на

момечћи дом. Има и тија обичаји. Чеда улезнемо, це постаи вечера; онам смо ру

чали, овамче вечерамо. Па че изнесе млада, млада невеста велимо, че раздава дар.

И изнесу оној што имаше барјак, ако си чул— на дрвја крпе, па састаени, па натура

но, има соборњак проваљен... па се натекне оној, ко и зовеоше, те забораи одбтле

до свг, па туре тој лебат, па натуру озгор онија дар, па после двоица што су били

барјатари они носе на рамота унесу, а ми девојhе појемо: за сви сватови дар има, а

за младожењу дар нема, за младожењује невеста. Тека му испојемо и раздаду дар,

после си идемо дом и готово. Јутром че идемо да водимо невесту на-воду. На че

шму, ако си видел доле чешма. Туј: Илијинци, Чукарци, цело село Моклиште туј

доводе у понеделник невесту. Нагребе воду и однесе и узне по кућу онија што су

њини та им даде та и крштева кугаче како да бка: ако је свекар — тате, свекрва —
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нане, јетрва — даде, девер-бате, е деца овак: кое грлица, кое писарће, кое јабуко,

искрштева те тека и дава им од водуну да пину, невеста им дала, крстила и. Они вој

даду пару...

Коé откакво, што думал нећи: некада пасуљ, некада гра, некада боб, е има ку

пус си сваримо сас месо, напраимо си чорбу, напраимо си на-густо — туримо месо,

па туримо ориз па си напраимо на-густо. Праиш супу, праиш, што веле женеве, не

какву белу чорбицу, нетурâ се тичена паприка да е црвена, то е бела чорбица. Оно се

промењује, зима делгачка. Дваес и два члана смо у кућу, кат се седнешеједно једење

—дваес душе седли, двоицу мани, прекајњиче помину. Па мој свекар думаше: дваес

душе трипут данеска да једу тој су шесе душе, големо госје, вели: требало би женеве,

вели, да ослободимо кадје свекрва да не иде нигде. А оно не. Свгда е како што је на

пред. Са одлате жене низа-селб. Па сам носила, синко, десет радника пошли данњска,

já требе да понесем за њи и ручњк и ббед, па и наши башка што иду пешестина. Па и

љуљћа. Море свг кат се сетим за тБг чини ми се не сњлза да капе, него крв да излати из

мен. Па еј доле камто белановачко кад идеш има Грчко лозје, туј ни њивата, а котлајћа

вурда, напуњена па сам у врзала на трак на-груди, шеслéба под мишку и две грнети

оволшка овак у-руће сам понела, а котлајћу сам врзала на трак од љуљћу. Море одврза

се трак и рече котлајћа пред мене— пуп!, а само сам у била с крпу поврзалата у нера

сипа. Кад оне виделе оздол па једна рекла, по матер моју роднина, сестра од ујbéви па

њојна черка: „Леле, надодо-Веркупаде некакво бд-груди!“ А јетрвата рекла: „Ад, ајде

жњете, не заspтајте коé куде иду свекрве и која какво носи“.

Сукње смо ткале, и платно смо ткале, клашње, чрђе, тој смо светкале напред.

Па имамо си разбој, еј га ене онамо у собу турeн. Кудеља, вретено и предемо. Овце

се острижу па велнуну си оперемо па си извлачимо и предемо га. Е пртено па штć

има овој конопље, њи си посејемо пролети, па кад буде, јесени, свгош малко па

требе бељће да се беру, па после се беру и црнће. Овеј бељће нема да трљамо отce

ме, а от теј црњићете се трља семе. Па откарамо у Нишаву па потопимо па стои по

једну недељу, па си извадимо, па има ене трљица онам кад улазиш на леву страну

уз дирек, како сам трљала тека си стои. Дума једанпут не старцавога: „Бре, што не

стуриш трљицуту одбтле?“ — „Па нека, вели, можда потребе нешто, нек си стои“.

Петковић Верка, 76 г., неписмена

Ореовац

По тријес куће зовемо у село. И тој пуна соба дојде. Пажешка рећија. Котел

се тури од триjeс, четеpécћила, па црепњу туримо на срет собу, па у њу туре котБл

рећију, па с гpненце, колонче, сипује и кондири напуни. После у чаше сипује га

зда. И сваком наздравују, па овак по десет чаше тека натуру на куп на једнога. По

сле бн па кад заване та на сви наздрављује, наздравуе, наздравуе и растури чаше.

Знаш како? Е овак: ајде здравица — тиче одговориш, па чашу газда напуни и тури

пред тебе; ајде друђи па: здравица—типа му одговориши, све примаш чаше. Е свг

чети даванеш по ред. Десет чаше, и тој овејвинсhе чаше што кажемо, за вино што

су. И наздрављујеш после: ајде здравица томе, томе... Па ти нечеш оданпут, него

имаш да наздравиш на еднога, па си после почекаш, мезелиш се, мезе има, турши

ја, зеље ћисело, тека се турало трга, па си испијеш једну чашу, па после другу и те

ка све растуриш. После па друђи тека збере. А сšг нема, сег свáћи чашу добије и
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пије и нема тека. Тој код мојега башту је било. Па кат сам дошла за Бранка исто те

ка. Али код Бранка кат сам дошла оно после евино почело да има, алтега код моје

га башту вино неје имало, нело само рећија. Рећија се пече от сег, кадаралђе се

оберу. После оне изиду па има крушће, па има после модрице, ми кажемо тргоњи,

жлтће сливе, крупнице, које кат стизу и трг се пече. Там по Пејчиндњн, и после се

прећине, нема печење. Зими само седи, пи, јеш и толко.

Ми смо били гоџа љуђи, па смо жели по дваес и дватри двна. Али се нажње.

Овршемо жито по пет иљаде, по шес. Жито било пуно. И нбчужњемо. Лежимо на

њиву. Црђе па тамо узнемо па бжњемо овак ко гувно. Кад ни се приспи,јако малак

шемо ми легнемо та спавнемо малко, па ајде, петлови чим запоју ајде да сежње. На

месечину кад је ладавина. Ми смо имали и у Паланку доле, у Мурицу смо имали

четеpéc àра, па доле лежимо. Па не мош се опереш, немаш време да добијеш, Бабу

једну стару имамо, она ни меси сваћи друђи ден леб, и саслеб какво спреми деца

донесу на жетву. Деца донесу једење, нема кој. Ми, два мужа,једњн сас стоку, а ми

две девојчети и две јетрве и једњн муж сас нас, петина. Али не можда се овољи, го

ца работа.

Јовановић Стањћија, 66 г., неписмена

Сињац

Љуба, мој старц, и ја кат смо отишли да ни поп испитује, станумотека, бн ни

гледа, гледа, реко: што ни па човекњав гледа та ни не работи какво требе, испитује.

А он рече: „Како сам се запопил овакви једнолићи несем ни видел ни испитал, тој

да знаете“. — Текáе рекњл пред народ. И после смо се узели и проживели смо како

смо тели. Неје бил занатлија, ма сег су занатлије ббадва, и синат и баштата. Еве

овуј си е син седнога мајстора сам дигал кућу. Циглу си насекомо ми и све. И

данћска они какво замисле да работе они не питају нићега. Те га сљг горе какву е

тлњкану задигал. Тлокана, нема ништа оноја само озгор напраји вејник, шушину. И

кво му ћуне такво си праи, не тера нићега. Те га узе резару, тестеру па реже дасће,

péже летве, једно, друго. Е са узелта па заварује железбр, бградеве си праи, какво

бче такво си праи. Ни еишњл с мајстори, није ишњл при мајстори, ни ништа. Оно

си добро кад му иде от памет. Па дојду овде па ме виде: „Ја у бабана, реже дрва!“—

Па, реко, ја сам на тој одрасла. Била сам сироче, па смо били ја и ош една сестра и

брат и мати. Па ни башта горе пострада, у Бугарско га отруше. Мати ни збере и:

„Деца, имање имамо, от стоку сву имамо, имамо и волбљи, и краве, бвце, свиње, чy

вам сву стоку, и да радите! Ја не могу да идем сањскола другом у амбар да ви дока

рујем берћéт да ви раним“. И ми смо радели. Ја свем била најстара, само што несЊм

косила. Она плати косачи та окосе, а ја светој зберем и докарам. За дрва смо се нај

више мучили. Сваку вечер идем онам нади големити камента доносим дрва да по

минемо нбчу. Нажњемо по осомдесе, деведесе крстине, светој ја вржем снопове, у

тринаес године. Кат сам дошла за Љубуја сам навршила дваес године, а свгеве га

прешле триесгодине ко смо заједно. За триесгодине ја ишчува свата три деца. И

добро смо прошли, и без ништа несмо, али сšг еве падо, та не могу.

Ми несмо чували млого. По дватринаес бвце смо чували. А љуђе су чували

по триес, четириес брави бвце. Онам по Белаву појате. Сег само има две бачије у

селово. Кад буде јесени узнемо поједин млаз, два на ред, па си натурамо по једно
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каче сирење, и пипер напњлнимо са сирење бвчо, Млеко имало гоџа, по гоџа се

млзло, имало паша та пасле траву убаву. Јаганци имамо сег три, да видиш каква су

како SBисће, убава јаганци...

Стојковић Живана, 81 г., неписмена

Дрноклиште

... Старинско, креветБк, дрвен кревет и рогошка турена у њега и црга пртена

оди књлчина, и јестек пртенјел велњен. Ткано на разбој па напвлњено сас сламу, ел

сас шушће и тека. Ја си и данес лежим на шушће, шушће од морузу. Некња бљш

напњлни једну сламњачу. А кад легнем на мандрак и на душек не могу и готово.

Отидемо там на њиву, кршимо, врљамо по њиву класове на купове, и после кад

дојду кола ми просечемо пут до тија купове. Кад напњлнимо кола вpжемо по

дватри снопа отуд и одовуд па сипујемо с коше озгоре јбште. И докарамо и навр

љамо у шупу па си лупимо. Па дојду лупачће, бкнемо лупачи, напраимо вечеру, па

појање, па смејање, па момчетија, па девоће, па шала, па комшије. Па се напрае на

плашило, па иде окање. Напраи се свг жена ли, девоћали, другако се облчé, уврже

се у некакво, елитури торбу на рамото, напраиси комендију, и узнетовашку па ка

се погpби да у не познају, па кад улезне у лупачћете, кад јудовану, иде окање, ша

лење, смејање, рипање, појање. А свг тáм се лупи, там се бере, там се крши.

Сваку годин се калаисуе. Котлове, шерпе, тенџерће и зовемо, тигањи што

смо готвили на огњиште, тепције што смо праили баницу. Казање несу се калаису

вали. Кад буде јесени оберемо грбзје па ако ти нестала рећија туриш у кацута пре

ћипи па си опечеш. Оној друго си натурал у бечве и пролети отвараш бечве и пе

чеш куд Младенци. То е све замазано ćзгоре и врата и чеп, Ивко праи оди гипс и

креч, да не можда одиса. Озгор замаже врањ и тој може две годин да седи нема да

ване буђу. Море опију се палудеју. Али веч мануше да пију човецити. Старци одр

теше не можда преносе, а млади болују па не мож ни они да пију. Али нећи има

шашав, па се кара, па бије. Али сњг не може да пије ни воду, нема, испил си делат,

препило док било младо. Оно сваћи тека, че пије, пије, па кад види да не може, он

че мане да пије, нема да лудеје, нема да се кара, нема да шашавеје. И свг, сине, пи

ју, а тег су па пили мани га.

Кóса голема, па сплетена па довде. Која па има голему косу дори дбле до пе

те. Па кад облчé занбен, па кошуљу, чипће, па кат пушти кôсу доле, пажњлтице, па

тњг облчé јелек. Јелеци памучни, па овде кадиве, овам оSáд басма, па после сукно,

па се опаше убаво, кошуљећенарне, па рукавчичи до туј, па чипка — милина. Коé

си води рачун нема вешће. Мије си се редовно, чешља се редовно, сплита си се уба

во. Тој било таква мода, како сег што се шишу. Чешљбве густи, па имало ума. У

лонче, у чашку растопиш и сасуму се мијеш, нити прут, нити вашка, нити бњлá. А

б5ље су биле како рôјак. Башта ми, кат сам си била код њега, вечером седне на го

лéму столицу а на малу столицу тури нбђе. Уз нођете му иду бБље. Док вечера и ис

кача си, отоди. Па немало прашкове. Сег се соли, сег се пере, пари се, ћипи и нема

нигде да видиш бњлу.

IЈунић Верка, 71 г., неписмена
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Темска

Билбе свађе, било е бијење, било свакакво. Задеву се, па се карау, па се бију,

тöј си е открај. Јетрве се ставе паче се изеду. Кару се, и они мора да се поделе. Па

се и побију брајћа. По жене. Много пути знам убил брат брата. Брајћа живе, живе

док се не ожене. Ожене ли се они више не живе. Женете се срчку и морају брајћата

да се деле. Има жене гадне, језичате. Ако се скара, ако имаш дете: дабогдаде да ти

умре, дабогдаде да га закопаш, те тека. Па знам па. Кару се, клну се, галате се, ране

се. Оно си и свг има такве жене. Свг има гадне жене та мани га. Ја ни сам клела не

куга, ни сљем се скарала с некуга, ни сњем се тужила. Чула сам праемаџије, прае

свађу. Имаше једњн Ђока Дупинић иc Пирот, па еднога сина имал, па е га суде ре

дом водилу болницу. Тргјевтика владаше. Па нема лек. Па га водил у Београд, су

де редом. Па чул за туј бобо-Катку, па доводил туј при њу синатога. После у чезе

тури бабичкуту и одведе у у Пирот, уведе у продавницу и купију ципеле, купију

черапе, купију за-бен, ма свеју купи што јутребе, дека му олечила синатога. Свг

не смеу. СЕг овде како партизани улезоше не смее нигде да има ни црквењача, ни

вражалица, ни ништа. Има и Цигањће. Али на њи све синуло, прстење и зуби, све.

Улезне па најде жену па у леже, леже онају дава какво тражи. Били су туј Цигање,

и домове су имали. Ама се иселише по Пирот, има кои си и овде седу. Прае сећире,

прае за мужје какво требе. Ми одавна ако некој нее премењен кажемо: „Уасли си

Циганка!“ А свг они попремењени от сви. Па нб

Сељаке робот крај. Што му се не зна ни дЊн ни нбч. Евéjà сина имам, бн не

ма сšн да спи од работу. Сег наше имање големо, бн и жена му сами. Са е окосил

сас косачку. Петстотин илади платил, ливадата голема. Косачка некаква с колца.

Он само држи ручицете и оно иде како крти коси, и данеска окоси чудо. Па и са си

нат ми екосил с косу, има петнаес двна екосил. Има си наковања, чукче, острило

си купи, има клобур се зове оди плéк напраено, па га туј врже на ногу све ремик и

туј тури острилото, и вода у њега па си бстри. И кове у кат се утупи. Има косачће и

за жито. Мене је синат бил у рат, биле тамо до Горажду. Па кад дојде овде једна

имаше, беше се сас партизанити поднела, жена: „Мијо, каже, ајде чете наместимо

на службу куде бчеш“. — А бн, биле у школу, али не толко писмен бил, каже:

„Нечу. Ја бчу данЊска да работим, а кад легнем да си моју бригу водим“.

Денчић Симијонка, 85 г., неписмена

Ореовица

Ајд тој на деца се прича. Имало некоји Јован у овај села зади Суводол некуде,

па имал воденицу осем село. И он отиде у воденицу. Али дојде ђаволет паче га вара.

Али он ђавол билитија Јован. И бн узел па наплнил врéче сас брашно, па се у срег

њуту вречу чвркне. Волбвети упрегне и улезне у вречуту. Али ђаволњT дошБл па че

га бka: „Камте, бре, Јоване, кáм те, бре, Јоване, ајде да си идемо“. —Али Јовану вре

чу па си ћути. Он пак че изброји ђаволет: „Једна врећа, две вреће, три вреће, четри

вреће, пет вреће“. — Нема га Јован. Пакче га окне: „Кам те, бре, Јоване, ајде да си

идемо“. Јок. Чеда кара говедата па куде га одведутамче. Ад, ад, бн покара неколко,

пак честане, пак чега ока, али нема Јован, Јовану вречу ћути. Ађаволет напред кара

говеда. Кад стигла говедата у двор, испојали петлове, видело се упалило, ђавол по
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бегне, нема га. Јован излезне из вречуту. Реко: „Те Јован ђавол. Да е са да се поврне

ђаволет па да му се отепа“.

Ја толко несем у приче била, а онака за седењће, за таквеapáботе, ту сам била

лудорија. Доста сам била и луда, ал доста сам и ћотек појела. А и бијем, и бију ме.

Циганската работа. На улицу седењћујемо и који је кмет он излезне пајури, недава

да се узнемирава народ. Коéе легло нека спи, а коé нéче да спи нека зева по пути

шта, он му нее крив, литека? Са да ми плача па нема да излезнем. Ја како дечишта

ижени више пару несšм ни видела, не разбирам која пара иде, нечу да му мислим. А

мучим се. И са тој ми е најтешко, не мог да идем на работу, дом се не мог послушам,

и кат погледнеш за нигде несвм. Овам сам стара, смрт нече да дојде, а и да дојдеја га

несем тражила. Он кад дојде бн има си ме одведе без ништа, смртат. Са ми за тога

најмладотога сина што е у Београд. Он је узел жену сас дете, а она има се

дом-осом године старија од њега. А бн се решилнéче овде да се врча, нече да е гове

дар и овчар, и тāм си тиће остал. Једанпут сам ошла саде при њи. Са да отидем пе

шћи, па чу и најдем. Али не могу, осечам си да несем више за пут. Ти жењен лиси.

Жењен си. Ако се слагаш сас жену и с деца — чете буде. Ако се не слагаш, не вреди

ти ништа, да ти тојја кажем. Кадје слога туј ти е и здравjе добро, туј тие и целимот.

А кат ти је неслога не вреди да си жив. Боље да си грабнеш јужето па на-гушу па се

беси, ел се дави.

Стефановић Слободанка, 74 г., 4 разреда школе

Сопот

Како да ви кажем, деца! Запамтил сам. Суша е била видиш како, кад буде у

жетву, морузе изостале, суша, не може да и загpнемо, а ми идемо по ладовину та

рчкамо, загpтамо, опече ли малко жега идемо та жњемо. А пројде једњн старц па

рече: „Море, деца, немој да у мањујете, просечете у, просечете, да се прорети, оно

тека, тека паче падне ћиша“. И оно си тека истина напраи. Та си и морузу просеко

мо, и жито си ожемо. И моруза си се роди. Са како че испаднетој не знам. Али са да

им падне ћиша, у свилу најбоље, кад врља класове, класове кад почне да избацује,

pecу кад има.

Чул сам, несем на леђа доносил. То сам чул. Одавна е било. Ишли су у Бугар

ску. Ишли смо, каже, па топлодблску долину прејдемо, па тамо некоé село има, па

идемо, рече, нбчу таморузу на леђа преносили. Било, белђи, ћишовита година. А ја

не могу да се ожалим. Ни сам патил, а продавал сам. Давал сам си на роду, неје

онак да узнем паре. Ја немам потпору од работу, нема кој да ме потпре, па ја им да

дéм жито, они иду та ми работе. Ми несмо били чланове гоџа: ја и мајћа ми и жена

та. Тројица човека. А децата јбште ситна беоше, мњлечка.

Кавéто неé нáеџа. Те синат ми и тā унука што ми е, она данес ако не пије две

три каветија она не можбес тој да издржи. Ја ви реко. Аја не уживам у тој, дако сам

стар човек. Ама, кае, боиш се че умреш. — Нее, бре, дајте ми ако можда умрем од

кавето са чу да испијем ћило. Али нече тој. Катси умирачката дојде. Ја кад би

могел, кад би мого да не умрем никад, ја би се крстил с леву руку, а да сам здрав. Е,

кат сам нездрав боље да умрем, него да живим.

Богдановић Никола, 87 г., 4 разреда школе
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Завој

Двапути нас владају Бугарети. Двапути по три године. Ја сам била тангају се

дам године кат се разратило. У први светски рат. А после кад Бугаретиче си отиду

ја сам била, богме, у дватринаесе године, четрнаес. Али туј годину, бљш на Распети

петљак преди Велигден, дојдоше код нас, ми смо седели па изван село, несмо у За

вој седели куде сам била код башту, после кат сам се оженилаја саму село прешла,

нело смо седели изван село. И оно там појате има, десетина појате, како селце, сви

са стоку, сточни љуђе. Оно горе стока је човека подржавала. И на Распети петљак

веч, не, јутре Распети петљака данњска вечерту дојдоше при нас, и башта ми дошњл

у село, суботајутре не иде у град, а они дојдбше, дваес и пет души, српсhи комите.

Кóста Пећанац! Ја сам га тšг видела како дете. Толка му капа паралија на-главу.

Али рањен, па му рука врзана а друђи га једен закусује. А мајћа ми тека љуља се,

љуља, љуља: „Ма идете код бату еј тамо, девер ми, идете код бату мене нема му

жат туа“. — „Ама ми, кае, идбмо, али јаганци у собу, тескобно, нема, кае, куде да

преноћимо“. Они дојдоше прво тројица, да извиде, извидница, да виде да нема Бу

гаре, тека си и питују: добдели Бугаре? Ми казујемо: „А, они не добде туа често“.

Каже: „Туваче ми да преночимо. Че дојду, каже, оште дваес и два“. А ја тега дете,

била сам у дватринаес, четрнаес године. И они тека, тека, кат се примрачи— „аче

докарамо, кае, узели смо овде одједног старца овна, па чега докарамо туа, па чега,

кáе, начњска варимо“. А нана тека се љуља. „Не бој се, тетко, не бој се. Чула ли си

српсhи комите? Ми несмо Бугари, ми смо Србје“. — „Па чула сам, синко, ма нема

ми мужаттуа“. А сетра миједна девојhaкако барјак, а ошла у Долац доле у водени

цу, а мати ми стуpи од главу зелену шамију, каже: „Иди да се дада забради у туј

шамију, и нати џубе да се облче, па немој да узима брашнбто, оставете га у водени

цуту, нека дојде и тека да се преонбди, че дојде војска“. Па она знаје, одавна коми

те крали девојhе у турско, а она страђу чеђу украдну. А ми седам на мајћу, неједњн

него седам. Брат ми по туј, по најстаруту сестру, бнеј момче. Забраше њега та оти

де сас њи по колибетета снесошеједну вречу леб. Оно куће, домове, по леб, по леб

—једну вречу толку снесоше. И тија старц доведе овнатога и закла га, одрага, они

му дадоше кожуту да си правитам кожув, њим не требе. А овнатога они када тури

ше једну трпезу насред, големи котел накачише над огњнат да се вари, па месото

натураше, па истурише изи џак покриве, патњегаја сас нож све и насекоше, насеко

ше покривете у котБлат. Патњагаја негде опљачкали у село беоше једног човека, он

се карал сас њи, они му довану канту маз. А мајћа ми каже: „Па с кво чега запржи

те?“— „Тетко, ми си носимо, ништа немати да ни даваш“. И узеше и запржише. А

ми смо тека седле уз главњете, оно бгањ, огњиште, ли знаете одавна како је било,

туацрепње што печемо лебове. Кажетија те штото Коста Пећанац: „Газдарице, дај

на децу нек вечерају“. Они виде: нана сварила, оно ли се свари на Велики четвртак

и за у петак. Она узета ни насипа тека у паничће па ни даде. А ја, несем си све од

бирала, ако сам била толка, погледа: „А — оно дрвене ложице — овој неје мојата

ложица“— и врљи у. Па ми деца па си познâвамо, које си зарезало рабушку, које си

турило крстек, дрвене ложице, да си је моја тај ложица, ја си с њу кусам, нечуја с

другу. А они се смеју: „Мани га, тетко, оно неје гладно, јутре, кае, че куса“. А ја се

расpди што ми дала другу, па у врљи зад врата. И са ми се смеју. Па тБга они тека,

тека, па када вануше да поју, овљнат се вари, а они поју. Анана намесила текалебо
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ве, Па на брашнени нечви и остаила. Оно нšчвити големи, има петстотин ћила че

узне, ко амбар. Он каже: „Склони си овија леб, ја нечу да дâм да ти никој ништа

узне, али војска, шта знам, склони си, кае, овај лебац“. Она повáне једен леб, куде

че га, а оно пресеци одма тека, што и неје турала у пресецити, она се SBéри, бн кад

подиже нšчвити палебове у брашното набута, натура лебовете унутра. Па тšгај си

они наставише њино, па си нарезаше леб, па кусâшетба, па кад наставише песму.

Кат се вану познава да савиња они се дигоше, а пред врата стража, на горњуту

страну и на дољњуту страну стоју поједен, смењују се. И каже: „Тетко, са куде смо

ми одили да узнете метлу па све да ометете да се не познава, Чедојду Бугарети па

чеви запале. Ми че, кае, еј натам, па чергнемо низ њивете па нема да ни најду, али

по путат све да заметете“. И оне кад узеше, кат си они отбше, таја сестра ми, она се

направи на болну, кад грабише с мајћу ми метле памети покре кућу, мети, мети,

мети, да нема траг.

Панић Дукатинка, 79 г., неписмена

Крупац (пиротски)

Од дека чезнâем ја това. Ја сам стара жена, осомдесе и једну годину имам.

Тéгаје било млого поштење. Ја сам из Ржану, несем Крупчанка. Петзелве и петина

старци затеко. Прво дете кат си доби деветнаесту сам забрала. Затечем двеста бра

ви бвце, четри магаришта, беам коња. Па смо држали бачију, па смо свáћи денме

сили. Муж ми е радел кашкаваљ. Овце се измлзу па се млеко однесе на бачију, по

ле праве кашкаваљ. Са сам и позабоварила нешта. Млада невеста када дојдеш и

кат се постаи ручанк ти све целивујеш однáоколо. Појдеш на-воду, на кобилку смо

воду носиле, са има вода у кућу, и тБгај кога сретнемо све у рукуче целиваш. Ено!

Ја кат сам дошла тува све вијакере су били на свадбу, као са лимузине. Ал сам до

шла у јак дом. Носиле смо заљбаљњé, кошуље с рукаве, шемије, ја жњлтице несем

имала, па јелеци се носе када облечеш сукно. Чорапе вуњене, опљанци свинсhи, от

кожу, с врце омоташ. У сукна смо желе. Па слbнце кад зајдетега вáнемо да сноси

мо да не опадне жито. Врли смо с коњи. После вануше вршачће да излазе. Деца су

све башка јела, нема са старци. Има једна трпеза и ниси њим постаимо и она си ру

чу башка, старити башка ручу. Убаво смо спремали. Баба е била у стоку, неежељу

вала за ништа. А када е свадба по дванаесјела се уготве. Готви се чорба, па зеље, па

сарма, па јанија све туршију, па јанија све компире, па јанија све вочће, па јанија

све бели лук, па ти тегајориз сљс месо, па млено месо и компире се поситно нарежу

па се пњлни паприка, шушпе,ја сам се научила по децата, пњлњене шушпе кажемо.

Качамак смо ручали, па тéгаја, ако бчете поред да виказујем, наточимо сок, пазго

pи свекрвата паприку, па рецељка се праеше па насипемо па качамак топе у реце

љат. Рецељ се праи оди грозје, оди тикву, има рецељача тиква, па с вино се вари,

прво се ућипи виното, после се тури тиквата па поћипи, па кат стуpиш он густ. Па

се праило и оди плетиџање. Сливе има модрице, има белвице, аралђе, жњлтарће, па

има праскове, црешње, дуње, јабанлбе, круше, ореси, грозје, лешњаци. Рало ли че,

поларало личе, насадиш васуљ, у друђи ред па морузуту. И бабе су излазиле на се

дéњће па су преле, па се влачило. На гребенци велна па се влачи, па се извади вáт,

па кудељћу савијеш и наденеш на кудељу и предеш. Књлчишта па истотека. Седи

мó дојединаес сата, дванаес. Када се дигнеш, завáнеш бгањ, туриш воду да се гре
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је, изметеш и после свекрва се диза и тегајстарци. Ја сам тека правила, а после кој

како је умејал. Кад че се руча мораш свакога да подевериш, да посипеш, кат се ве

чера исто па тека. Посипуеш сеглик, на стбвну личи, од земњу грнчаре направе.

Ли ти казујем стовна е друкше, ово е друкше. Ни смо овде Шопове.

Панић Јелка, 81 г., неписмена

Градиште (пиротско)

Свекрва ми имала дванаес деца. Оди дванаес деца остала су три. Мбити е Sá

гањ бил. Једњн девер је бил малко бПасан, и он је грдел моетога мужа. Све га е мр

зел, и док неембат умрел свега е мрзел. Ама нее дошњл на сарану. Ишњлје по џан

даре, са су милицајци, ишњлје тамо и свега е грдел. Ја несвм ни била дома, што не

смо имали собе гоџа. Имали смо две собе и ижицу, и ондак ја кат сам дошла, тува

сам ошла, једну недељу тува сам живила, па после на појате. Појате имамо тамо и

мужат ми овчар и ја си му носим вечеру сваку вечер. Свекрва ми спреми вечеру, ја

сам млада, спремаувечерујетрве ми и свекрва насипе, рукатhе напред беоше, и но

сим вечеру на мужа. Тамо бвце имамо, јагништа, коњи, говеда, од све е имало, па и

челе смо имали. И тамо сам ја повише. Јутром надбјимо јагништа и наранимо сто

ку па дојдемо на ручњк. Ручамо и муж ми узне котлове воду и на појату иде. И бн

там рани стоку, а ја ту понамирим све сас јетрвете, и воду донесем, од врело смо

доносили воду и тšга ја идем на појату увечер. Влци, влчиште, тека ђи окамо. По

јате су биле оди плот, плетено оди дрва и они прокрше дрвата и улезну и изнесу,

ако јеједвнбн изнесе једну овцу, ако су двоица они једне туј издаве, а једне си од

несу. Тека на појате е било. А напредјегрéк је имало по њиве. Јегреци, заграде сас

трње, па бндаковчар там спи и бн дојде и пропуди овцете и однесе некоé. КурјакњT,

тој влк, курјак свеједно. И скоро добдеоше тува док имаоше бвце, са нема бвце.

Já пéтавки са не блажим. Кад закламо свињу, беомо уједно па закламо свињу

преко божичеви пос, али деверичина ми каже: „Стрино, какво че работимо свгај,

че блажимо ли, или че постимо?“— Реко: „Ја не знам, сине, какво да работимо“. —

„Е па, каже, чича кад блажи, и ни че блажимо“. И ни ручамо, старити несу ручали,

друђи никој нее, само ни. Али, све смиримо тува, стопимо маз и месо усолише и ни

си отидомо на појату. Одведо ја четри деца на појату. Кад отидомо тамо, легомо,

па заспала сам, па кад дојдоше три девојhе, све у црно дојдоше. Рече: „Што се, ре

че, облажи?“ А другáна рече: „Море, мани ђу!“ А трећана рече: „Чевој извадимо,

рече, двете очи, па нема да гледа“. И кадаво ратав, кад Бугарето улезоше, стварно

ми умреше двете деца. И то једен на шеснаес године, једњн на четрнаес. И после

никад у петак несвм се облажила. Па кад би сњга пре дветри године отб у Пирот,

одведе ме Јевта да седим там при децата, па рече: „Бабо, па куде ми мремо че мреш

и ти, па ручај с нас“. Реко: „Ма не могу, деца, да блажим“. — „Не, не, каже, чеси

ручаш“. Поче да ручам. Кад нбчу дојдоше пак три девојhе. Једна рече: „Знаеш ли

какво е?“ — Реко: „Не знам“. А друга рече: „Море, она че запази, рече, петњкат“. А

трећата рече: „Манете ђу, манете ђу“. И от тргаја у петак никад несвм се облажи

ла. Ма нека ручау какво год сакау, ја суво леб има даједем, а нема да блажим.

Павловић Живана, 77 г., неписмена
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Блато

Ја сам исСуводол Големи, а овде сам се оженила у Блато. Шесте сам рôђена.

Зовем се Лепа. Е па тека ме окају, а да ли сам Лепосбва, да ли сам Лепа не знам, али

тека ме зову— суде: Лепа, Лепа... Несем писмена, несšм ишла у школу. Башта не

давал. Ми смо четри черће, а једњн син. Е на муштину требе школа, а на женштину

не требе школа. Брат ми сâмо две године је ишњл када размирицата пројде. И узо

ше му буквар, а мије: онај сеца да се научи у букварњT, онај сеца да се научи, четри

смо—расћинумoга, сцепимо га. И научила сам азбуку, и свгђу памтим напамет. И

сађу могу кажем. Ја сам се потписувала, али са сам забаталила и не знам да ли се

мóгу потпишем. А у књигу, у новину читам. И бројови знам до сто.

... За девојчево ви заприча када да умре. Спремамо се да идемо доле на про

шевину. И ја спремам се и све ми ладнокрвно. А оно на кревет: „Мамо, што ме

теш?“ — Реко: „Па метем да није убавшко. Кад улезну човеци да речу: бре, кво је

убавшко при Лилу“. И изнесо куклу памук имао, што требе за снау. Кад улезо оно

му oбљеала крв на-уста и кашље и седи. Реко: „Варкајте дада-Ружо и ти, нане, ова

мо!“ И оне утрчаше. Оно ошеднуш се прокашља и бљуну крв. Реча мајћа ми: „Са

че на нос и че еготово. Ад излезнити“. — „Нечу, реко. Ја сам га дванаес године чу

вала, нечу“. И ништа. Речено да се мре и нека мре. Са шта могу. Ајд да легам и ја,

да се бесим, да... Мајок. Ја када жене се тека уплаше и када после дојду до смртја

увек им кажем: „Будете јунак на лоше, а на добро је сваћи јунак“. Па тури воду та

га окупамо, па преманимо, па туримо на астал, па збра постељутута изнесо... Све

крва ми умре и ја седим тека при њу. Ја и тата. Реко: „Тате, оно беше Уведење пре

ди Божич, да бкнемо стрину и тетку-Коцу, нана нече до јутре“. Рече: „Де, че

видимо“. Она се искашља, он се диже та стану пред њу, па немаше струја, него

лампа турена преди њу на столицу, постоја па излезе. Она ош еднуш прокашља се

и умре. Ја чекај да се врне свекар ми, чекај, он га нема. Ја на врата и сретога. Реко:

„Ајде, нана умре!“ Он седи при њу, свечу принел па седи бн при њу, а ја идем та из

окам тетку-Коцу, па избкам стрину, па им дадем столице: „Седете, једна и друга“;

ја донесем премену, тата ђу држи, ја соблачим, па премени, па среди све, па тБг у

кујну ни брашно, де квасњц, јутредњнче се копа, де леб, де с леб. И ко сам могла

онак све да настоим не знам. Са не би умејала.

Милићевић Лепа, 78 г., неписмена

Гњилан

Ја сам учио у Пирот. Имаше једšн Милан Коцић. Ја отидем прво код њега.

Несем се ја погаџáл, него каже: да дојде баштати да се погодимо. То је било дваес

треће године. Имал самједно седомосомнаес године. Послејутредњн отидемо с ба

шту ми и погодимо се да радим. Несем му плачувал ништа. Служил сам га, и башта

ми даде стоћилажито на њега, али сам код њи ручувал. Као шегртја био сам онако

одрасан и одма сам почел да радим. И кроз неколко време поче да наплатисујем ко

летија. Па наплати ово наоколо што е. Најпре е главчина а бнда спице па бнда су

наплати. То су делови. Друђи нема делови. Радели смо и друго. Оно си требе за све

мајсторија. Ако човек знаје оно леко је за сваки део, ако не знаје оно тега све му е

тешко. Ми смо употребљували буковину и јасеновину и брестовину. И свга исто.
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Ја сам био код њега годину двна. И кад дође Гмитровдан бн каже: „Ја ти, каже, да

емиљаду динара за годину, иако, каже, тојош ниједан ученик није добио. Ја ти те

би дајем Иљаду динара“. Ал ја му бнда кажем: „Мајсторе, маја мислим д-им сам да

си радим“. И поче, спреми тезгу, начини, све то уреди и сам поче да радим. Дваес

трећу годину сам радео, а дваес четврту отидем у војску фебруара месеца. Био сам

у Мостар, тамо сам био четрнаес месеци у радионицу. Најпре био сам на обуку у

Сињ, у Далмацију, па иc Сињ се вратим у бткоманду у Мостар. Дваес пету годину

сам се пустио.

Игњатовић Димитрије, 81 г., 4 разреда школе

Присјан

Баба: Ишла свам када да одбију Немца. Ја сам била у Шабац, како се зовеше,

Дрина, на Дрину воду ратујеоше. —Деда: Ишла си је по сина. — Баба: По сина тога

нашетога, па идбше једни људи па дојдоше и казују нашити син бос, оно снега бн

ббс, немало опЊнци, беше оскудација, рат па нема. Онија напраји опљнци овдева

свинсhи, кожувче кратко, премен, увржем се па да носим там. Подбрамо се триче

три жене. До Београд возом, од Београд на лађу до Шабац. Од Шабац па за Лозни

цу у кола па идбмо. У Лозницу ђи бњш најдомо. И преспамо ночтуту и јутредњнђи

тргоше, најјака борба. Целу ноч: бу-бу-бу — пуца у највеће. — Деда: Не казâ како

сиђи нашла, куде сте спали, како сте спали. — Баба: Па спамо уједну кућицу, онć

поље, нема село, у-пољели е била кућицата—не знам како беше. И најдомођи, теa

жене што беомо, најдомо си синовето. И преспамо, даде ни жена тува та прележа

мо, они бомбе, пушће до њи. Ијутредњан они отоше у борбу а ни се врнумо наsада.

И кад дојдбмо овде минуше се два двна и рекоше одбили Немца, наши одбили. Бе

омо се уплашили па не знамо како работимо. А ја несем смејала — преко мос ми

њујем па ме све стра, а у лађу се укачимо у осам сата у Београд, у пет стигомо у

Шабац. Вездан у това се возимо. Нашити синове отоше у дванаесту бригаду били.

Али изђинули како снопове, не знам местото како позиваше. —Деда: Босута, Босу

та. Синатога када дојдоше питујем: како, страли ви е?— Каже: неени стра, никако

ме нее било стра, али када би на Босуту, он је бил десетар, каже: десет војника во

дим— саде троица остадомо. Етува ме уплашило. Ја сам, каже, сложицу копал да

загњетем главу доле,да останем жив. Иначе онака смо, каже, збрали смо се, војска,

иде, али тамо тврдо било. Цела десетина пођинула оди оне укопане мине. Нарочи

то су, каже, одињиђинули. Минирано поље па ондак нагази и пођинетам. А башка

па што бије отудека екстра. Али отудека мож сe кута, гњете главу у јендеци, го

ре-доле, а това, каже, минете куде нагази — отиде.

Баба: Кат сам си женила деца по целу недељу трчим, слушам, петљам, мило

ми. Па унуци кад женимо, у Ниш син жени — ни идемо, у Ћуприју женише — ни

идемо. —Деда: Мамани, то е славан живот био кат смо женили. Ја па снаје сам узи

малодовдека, ис село. Волел сам да имам сродници у село. То ми је била најжеља.

—Баба: Три смо снае узели, све су иссело. Черкуједну имаемо у селођу дâдомо. —

Деда: Ма било е, док је чељад жива и жениш, и доводиш, а почне ли да се мре —

тега... Саде умрел син кудето смо остали да живимо. Онија се два отселише, а бн

па умре — е сега какво смо напраили? Са смо напраили скроб. Али шта да радиш,

мбра тако да буде. Судбина таква... Баба: Те син миједвнРáка, једњн Душко, једен
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Вóја. — Деда: Видиш ли, раније се крштевало по свеци: ако је Свети Рањђел, ако је

Свети Никола, већином на такво. Или некоји богатији људи има у село па по њи

крштеву: ајдетија богат. — Баба: Атија ни најстар син— имаше кмет Бугарину оп

штину, и напреда да даде кум име патњгаче се крштева, и кмет запрети на кума бу

гарско име да даде, та Рањуђел, првити син РањЂел.— Деда: Кум како каже. Или кад

буде венчање да га венча друђи не може никако, само кум. Е, кад одрекне кум, он

даде кумство другоме, твга може. — Баба: Мојити кум је мој врс, али и са се дизам

када седим тамо а он мине и рече: добрдвн! — и ја се дигнем на нође. — Деда: На

кума и псето куде видиш па му се срамуеш. Кум је кум. Бог па кум. Тако се ето по

штевало, дабоме. - Баба: Са се манумо, кумове се са не сматрају. — Деда: Ја сам то

лепо упамтио: дојде кум да ни зове за славу, и колко смо деца у кућу све пољуби у

руку. А деда каже: немој њи, бре, куме, мани. — Не, не, каже, ви сте кумове и стари

и млади, то су највећи рôднине... 1

Денчић Зорка, 88 г., неписмена

Денчић Сава, 83 г., 2 разреда школе

Доња Планиница

Кажемо ђу Српска Планиница, а онаја страна онамо — Марков рид, Бансhи

дóл— Бугарска Планиница. Па бугарска мањина. И несмо подједну општину. Ни

смо пот Пирот, они су под Димитровград. А они су све от тука. Чичеве ни, стрине

ни, све су прешли откуће тука па онам су отишли. И са они дојду од онам тува ире

чу: добврдéн! А ни њим па нечемо речемо „добљр ден“ нело: добар дан! Па луди

човеци. Али дадено им за право, нема кекво да им се љутимо. Кад ђи друђи трпу и

ни ђи трпимо.

Па и тњагаја се водило љубав кеико што се води сега, али не бљш књко свга. Са

е друкше сасвим. А нанапреда па преди нас кикбе било! Момче и не знае дека чесе

жени. Отиде башта му за девојчето, а девојче— башта му млого газда, добри су чо

вéци — че иде за њега да питује. А момчето и не знае, оно на косидбу там, на вр

шидбу. Еве мој девер он се тека женил. Отишњл свекњар ми и не знам јбште кои

отишли, и понели нишан исЋóрин дол, тумба-лумба, тумба-лумба, а они чули, те

натуа жену и тија човек они су брајћа роџени, чули дека тупа тупан. Наspтали на

дóле: ма това деда-Петар, ма това деда-Зарко, бате, ма за тебе носе нишан. А бн

рекњл: а, па ја не знам. А натам у село— они однели у њи нишанат. А они на појату.

После дошла жена: „Адед-идемо дома донели смо за тебе нишан“. А он се кутал

зад бвце, зад там, зад онам, кутал се човек. Ка отиде доле: äма па кикб, што, па дека

сте ишли, за коé девојче, кико? — За дедино-Рајћино девојче исЂбриндбл, за Јеле

ну, Јелену че доведемо. А моја женидба е била сиротињска. Ма што ја да казујем

мóјето, мојете муће, че ми се шегује човек. Ја да ти закажем кико сам ја на свекра

стојала има да се зачудиш. Дошла сам на шеснаесе године, ништа нигде несвм раз

бирала. А свекар мије билостар, остар па нема поостар човек. Па узнем машé, зна

ете ли машé што су, узнем огањ у маше, а он, пpaеше напред цигаре, напраи цигару

а ја стојим, стојим да запали цигару, бн нéче да запали цигаруту док не речем

„изволте“. Ја по три пути, по четри му доносим, нече да запали цигару. После ми

казаше јетрвете: ка приносиш да му даваш бгањ а ти речи: изволте. И ја се научи и

он поче да пали. Па отиде по село па пије сњс другаре, а ни га чекамо, чекамо,
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наspтамо на капију, не смеемо да легнемо. Е, требе да га целивамо у-руку. Ако не

која легне по целу ноч после има да стои пред њег, има бн да бае зашто га нее сре

тла на капију. Жена му тува покре њега, и она не смее да легне. Па ако се млого на

пије мужети иду та га чекају и укаче га на коња и дојде и у собу улезне сас коњато

га. Само: Облане улази, бблане излази! И коњатје бил извеuбан кико ни што смо

биле извеџбане. Једнуш вршејеомо на гувно и јетрва ми узé па сипа на дете млеко.

И ја узета сипа на мојето дете млеко. Ка се јурну свекњар ми сас вилу: „Што сипу

еш на детето млекото? Ни нема да арчимо тека млекото“. А јетрва ми сипа на њој

ното. А отуд муж ми излете — да се побију. Млеко носимо у задругу до капку. Си

рење нема да вачамо. У годину на дванаес души по једну свињу закољемо. Свиње

некикве коњарице, ранимо, ранимо по двајес ћила нема мазда натопимо. Месо —

да га миришеш па нече да има.

Ја сам аргатувала, ја сам муку мучила. Дадоше ми првуту годин влну непра

ну. Опра. Е ка оне влачише, на гребенац се влачеше, неје на влачуљћу, и ја увлачи,

ија испредо, ија пртенице изатка и на мужа скроји дрéје а мене си сукно скроји. Па

ме на недељу турише. И дете чувам и по петнаес леба из вурњу извадим. Замесим,

тваше, у вурњу наврљам по петнаес леба и по котле чорбу сварим, или васуљ или

кикво год било. Дванаес, тринаес души, човеци, требе да се наједу. И целуту неде

љу искарам, после друга јетрва заузима недељуту, а ја идем по поље. А и тргај идем

по поље, ако ми је недеља. Напреда су си мужје дома. Који овчар, који говедар, кои

на орање, а кои е родитељ бн си бди нагор-надол, шета си, чини-праи, не иде да ра

бóти у поље. Моје муж бил момек. Знаете ли што е момек — слуга. Момек је бил

код једнога газду, чувал је стоку там-онам, и паре ка узне на башту си даде. Па је

бил у рудник, еј овде у Јерму, паре књада узне на башту си даде. Њему не остави ни

динар... Аедну годину Куклу смо говедаре па курјакдошњл па однел козу. Алија

јутредњн не смеем да идем горе више. Плашим се па си главу ћинем. А мајћа ми

узела шамијуту у-руће па трчи и овдева до Стубал га бRaмoмe стиже и ме утепа. И

ја сам морала да идем и цел ден сам у Куклу лежала. А видо га курјакатога.

Маринковић Крстина, 72 г., неписмена





ГОВОРЊИ ПОНИШАВЊЖ

1. Вработе дано описание говора стариннЊих жителећ Понишавља —

области на кого-востоке Сербии, носишеи има по названико реки НишављI.

Географически Понишавље делитси на верхнее (Димитровградскаи и

Пиротска обшини), среднеe (Белопаланскаи обшина) и нижнее (Нишскаa

обшина).

2. В. Понишавље встречакотси три диалектологических типа говора:

тимочско-лужичкић (верхнее и среднее Понишавље, но из описании

исклкочена Димитровградскаи обшина, посколњку населена болгарским

националвним менњишинством), сврлижско-запланескић (частњ нишскои

обшинвц которан входит в состав Понишавњи) и призренско-кожномо

равскић (частљ нишскоћ обшинBI, котораж находитси в кожноморавскои

долине и позтому исклкочена из описаних).

3. Частњ Понишавњи, исполњЗукошаитимочско-лужичскии диалект вра

боте именуетси П зоноћ, а другаи частљ, исполњЗукошан сврлижско-за

планњскии диалект, именуетси зоноћ П. Зона II компактнее и консеквентниe

интегрирована в диалект которому принадлежит. Зона I по раду

специфических особенностеи диалектически дифференцирована на два

типа: тип Iа, покрњиваошић среднее Понишавље и болеe близкић

лужничскому диалекту, и тип 15, покрњиваоцић верхнее Понишавље и болеe

близкић тимочскому поддиалекту. Тип 18 развивает болњшое число

отделњних инновацић, благодари которњим вњиделилса из Тимочского и

лужичского поддиалектов.

4. Главнвлми особенностими говора целои области Понишавља будут:

експираторнии акцент с сохраненним старњим местом, чња долгота — и в

акцентированњих и неакцентированњих слогах - совсем изчезла, вокални в

слогах без акцентировани и часто переходит валофонњи или в другиевокални

(ковчаег, поаприка, матика, куји), замена ата последователњно екавскаж,

вокалвное л рефлектируетси в у в словах Бугарин- Бугарска и жуч, ф

постоанно присутствует в сравнителњно новои лексике (факултет, тифус,

трафика); звук х изчез, а его супститузнтами сталиј, вили к (дреја, леја,

кожув, сув, пазука, кодник), в некоторњих лексемах часто реализируетса з

(звезда, звоно, звиска, назпнем), врабочем прилагателњном трех глаголов

секундарно возникакот старње группљдл, тл (падла сам, сретламе), финалне

групе ст, зд, шт упрошакотси (брес, гроз, веш), десоноризации финалвних

согласнних если и естњ, то частичнаи, финалвноел, не переходит во (котел,
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узел), новое иотирование не влинет на групњи пј, бј, мј, вј, а почвлаетси так

назњиваемач группа јд (гробје, здравjе, снопје, појдем), резулктатњи

ПалатализациИ устанавливакотси по аналогии с 3 лицом множественного

числа настоицeго времени и в императиве (печу, сечу, печи-печете, сечи

сечете), в супцествителњнњих мужского рода с основои на к/ц плкоралнноe

окончаниe-и (врапци, венци, ђаци, јунаци); формљи личних местоименић: ја,

ти, он/она/оно, ви, они/оне/она, толњко местоимение ми имеет алвтерна

тивнЊле формљи в 19. в дателњном и винителњном падеже формљи личних

местоименић удваивакотси (мене ми донесу вечеру, ја га њега несам

видела), весњма ферквентное употребление знклитики дателњного падежа

си (куде си пођинемо, да си пођинемо оба=ако погинемо, да погинемо

обоје); заменица што часто субституиру отси местоимением какво/ кво,

Деклинациж аналитическаж, как и компарации, но ее аналитизм

радикалВНее, чем в зоне I, Инфинитив изчез, а в будушем лице его заменила

форма настожнцего времени; в 1 лице единственного числа настоицeгo

времени встречаем формљи- оћем/очем , в зависимости от основљи в 3 лице

множественного числа настоицeго времени встречаем формљи типа: леже,

печу, седу, задевају се задеву се, ручају/ручу, лудеју, имперфект и аорист

жвлакотс94 ферквентними глаголњнBIми временами, но аорист значителњно

ферквентнећ, отглаголњное наречие прошедшего времени потерано, а

наречии настоишего времени редки и не имекот окончанин — ући

(испратимо га играјечи, а не играјући); потенциал обобшил знклитику би во

всех лицах; окончанин императива одинаковњи- и -ете (седи-седете, а не

седи-седите).

5. ГлавнЊле изљшковље особенности зони П: полузвук произноситси

болеe oткрњито врамках алофона ба-чистњи вокала, вокалвного л нет, а его

рефлексами будут -у и л6 (буа, музем, вуна, напуним, кучина, дуг, жут,

туцамо, слЊнце), л в конце слова и слога чаше мениетси на о, группа —зј

метастазируетси (гројзе, лојзе); сушествителњное људи имеет плкоралисти

ческу о форму, иотированиe пoднoвленно (искоришћавање), сохранилиcБ

стариннље ћ,ђ (свећа, међа), к, гостаотса непалатализованњими (руке, ноге,

кошуљка), плкоралистические окончании сушествителњнљих мужского рода

толњко на и (-и, -ови,-еви); плоралистическое окончание сушествителњнЊих

женского рода толњко на е, часто встречаетси окончание —ићи(девојчићи,

магарићи, кожуићи).

6. Особенности, которње позволикот зону I интегрироватљ в тимочскии

поддиалект: полузвук поивлаетси в фонемском облике 6, присутствует

вокалвноел (облочем се, млозем, влона, длог, стлоцамо, слоза, клочина, жлет),

л в конце слова и слога болеe постоанноe; группа —зј- без метастазировании

(грозје, лозје); плоралистичннии облик- љуђи/љуђе, стариннЊle ћ,ђ перехо

дит в новњле ч, џ (свеча, меџа), к, г палатилизиру отси (руће, нође,

кошуљћа); плоралистические окончании сушествителњнЊих мужского рода

на и и на е (ђаци, другари/другаре, синови синове, чичеви чичеве,

ђаволи/ђаволе), часто встречаетси плкоралистичное окончание -ија

(девојчетија, магаретија, кожувчетија), постпозиционноe употреблениe

местоименић (човекав, човекат, човекан, стариви, старити, старини).
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7. Извиковне особенности части зонњи I (eе тип Iа) болњше прибли

жаногси лужничском поддиалекту: в позиции из-за лабиала рефлекс

вокалвного л переходит на у (буа, јабука, муземо, напунимо, вук, вуна), в

позиции из-за дентала рефлекс вокалниогол переходит влб (длбг, слбнце);

исклкочителњно употреблиетси постпозиционнвле местоимениа (женава,

жената, женана=ова, та, она жена).

8. Особенности, которње частљ зони I (eе 15 тип) вњиделиот из

тимочско-лужничского и сврлижско-запланнских говоров: рефлекс вокалв

ного л бл (бњла, јабњлка, напњлним, вњлк, вњлна, стБлцамо, свлза, књлчина,

жњлт), плкоралвное окончание-и в некоторњих сушествителњHњих женского

рода в отделњнњих местах (години, души, жени, године, душе, Женев зонах П

и На типа), плоралистичнвић oблик человеци, множественнвле формљи

личних местоименић мије/ни, није: ми в зонах П и Га типа; знлитическиe

местоимениње формљи ђу, ђи: ју, ји взонах П и Га типа, частицљи -ва, -ка, -на

(това-тува, тука,туна: тој, туј в зонах Н и Па типа), постпозитивнвле

местоимениа с формами настоицeго члена (човекат, старијат), поивлениев

образовании слов отделњнњих суффиксов (камик, залчик, босиљчек: камен,

залчак, босиљчак в зонах П и Га типа), формил отделЊнљих местоимении и

наречић (кекво/ кикво, кеко/кико: какво, како взонах П и 1“ типа), формљl

числителњнљих с динамичнЊиме (дванаесе, триесе), формљи прилагатељного

мали (мљнчњк/мљненљк: малечак/малецак взонах П и I“ типа), с в отделњних

формах глагола хтети : 0в зонах П и Iа типа (несвом стела да идем, не

стесте да едете: несвм тела..., не тесте...); чв формах некоторњих глаголов:

тв зонах II и Iа типа (врачам, врачам се, обрачам, сречем га: ватам, вртам

се, обртам, сретам га), формљи отделњнЊих сушествителњних (васуљ,

граџање, круша, јагне: пасуљ, грађани, крушка, јагње взонах П и 1“ типа);

формљи отделњнњих наречић и предлогов (добре, коџа, зиме, некигаш, свгај,

другако, бези, изи, узи, зади, покрећкре, добро, гоџа, зими, некада, СБга,

друкше, без, из, уз, позади, прив зонах П и I“ типа).

9. Все вљпшеприведеннЊле особенности недвусмљlсленно свидетелњству

кот о штоковском, то естњ сербском происхождении говора Понишавља.

Неболњшое число совместнњих особенностећ с соседними западноболгар

скими говорами (аналитизм в деклинации и компарации, удвоение форм

личних местоименић, переход с политоналвного на зкспираторнели акцент)

авликотси резулЊтатом, прежде всего, влиaнин окружалоших несловинских

изњиков на востoчнoсербские и западноболгарские говорљи, а не влижнием

одного изљшка на другоћ.
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Болгарска академил на науките, Софиa

Босанскохерцеговачки дијалектолошки зборник, Сарајево

(Институт за језик и књ. Одјељење за језик).
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Институт за српски језик, САНУ, Београд.

Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb.
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и МСЦ, Београд.

Јужнословенски филолог, ИСЈ, Београд.

Књижевност и језик, Друштво за српски језик и књижевност,

Београд.

косовско-ресавски

Лесковачки зборник, Народни музеј, Лесковац.

Македонски јазик, Институт за македонски јазик, Скопје.

Матица српска, Нови Сад.

Међународни славистички центар, Београд.

Matica hrvatska, Zagreb.

Наш језик, ИСЈ, Београд.

Ономатолошки прилози, САНУ (Одељење језика и књижевности

и Одбор за ономастику), Београд.

П36 Пиротски зборник, Музеј Понишавља, Пирот.
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факултет, Београд.

Прилози проучавању језика, Катедра за јужнословенске језике

Филозофског факултета у Новом Саду.

призренско-јужноморавски

призренско-тимочки

Развитак, Новинска установа „Тимок“, Зајечар.

Српска академија наука и уметности, Београд.

смедеревско-вршачки

Српски дијалектолошки зборник, САНУ и ИСЈ, Београд.

Српски етнографски зборник, Етнографски институт, Београд.

Српска књижевна задруга, Београд.

Српски језик, Научно друштво за неговање и проучавање српског

језика — Београд и Филолошки факултет — Београд и Филолошки

факултет — Никшић

сврљишко-заплањски

тимочко-лужнички

Fonološki opisi srpskohrvatskih/hrvatskosrpskih, slovenačkih i

makedonskih govora obuhvaćenih Opšteslovenskim lingvističkim

atlasom, Sarajevo (Posebna izdanja ANUBiH, knj. LV. Odjeljenje

društvenih nauka, knj. 9), str. VIII (nepag.) + 828 + karta.

Црногорска академија наука и умјетности, Подгорица.

шумадијско-војвођ40ttтале скраћенице

tПоliоним

микротопоним

ојконим

акузатив

вокашив

гениiиuв

датив

инструментал

локатив

општи падеж
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Вукићевић Милосав, Оједночланим називима у топонимији

Височице. — ПЗб, 1986, књ. 14, 10–16.

Јован Л. Вуковић, Говор Пиве и Дробњака. — ЈФ, 1938-39,

књ. ХVII, 1–113.

Dr Jovan Vuković, Istorija srpskohrvatskog jezika, I dio Uvod i

Fonetika. – Naučna knjiga, Beograd, 1974, П-ХП +1-225.

Вуковић-Брозовић-Пецо-Вујачић Упитник Jovan Vuković, Dalibor Brozović,

Вушовић ДИХ

Георгиј. Топоними

Даничић Истор. обл.

Динић Речник

Дешић Зап. Босна

Драгичевић Лика

Ђукановић Драгач.

Asim Peco, Dragomir Vujačić, Upitnik za ispitivanje bosansko

hercegovačkih govora. —ВHDZb, knj. I, 1975, str. 340–407.

Данило Вушовић, Диалект источне Херцеговине. — СДЗб,

1927, књ. III, 1-70 (са картом).

Светозар Георгијевић, Топоними, етници и ктетици оп

штина Бела Паланка, Пирот,Димитровград и Бабушница.

— ПЗб, 1971, књ. 3, 199-204.

Ђ. Даничић, Историја облика српскога или хрватскога је

зика до свршетка ХVII вијека. — Београд, 1874, стр. VIII +

400.

Јакша Динић, Речник тимочког говора. — СДЗб, 1988, књ.

ХХХIV, 7-335; Додатак речнику тимочког говора, СДЗб,

1990, књ. ХХХVI; Речник тимочког говора (други додатак),

СДЗб, 1992, књ. ХХХVIII.

Милорад Дешић, Западнобосански ијекавски говори. —

СДЗб, 1976, књ. ХХI, 1-316 (са 1 + 4 карте).

Милан Драгичевић, Говор личких ијекаваца. — СДЗб, 1986,

књ. ХХХII, 7–241 + 3 карте.

Петар Ђукановић, Говор Драгачева. — СДЗб, 1995, књ. ХLI,

1-240 (речник 176–220 + карта).
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Елезовић Речник

Живковић Речник

Златк. Посл.-пор.

Златк, Фраз. страх.

Златк. Фраз, омал.

М.

М.

II.

Ивић Имен. род.

Ивић Синт. реп.

. Ивић Галип.

Ивић Дијалект.

. Ивић Срп. диј.

. Ивић Срп. народ

. Ивић Инв. фонет.

. Ивић Инв. морф.

. Ивић Извештај

. Ивић Огледи II

. Ивић, Огледи III

Глиша Елезовић, Речник косовско-метохиског дијалекта.

— Св. 1, СДЗб IV, 1932, ХХIII + 477 (са картом), Св. П, СДЗб

VI, 1935, 1-587.

Новица Живковић, Речник пиротског говора. — Музеј По

нишавља, Пирот, 1987, 1-VIII (непаг.) + 1—188.

Драгољуб Златковић, Пословице и поређења у пиротском

говору. — СДЗб, 1988, књ. ХХХIV, 341—638.

Драгољуб Златковић, Фразеологија страха и наде у пирот

ском говору. — СДЗб, 1989, књ. ХХХV, 175—457.

Драгољуб Златковић, Фразеологија омаловажавања у пи

ротском говору, СДЗб, 1990, књ. ХХХVI, 423—740.

Милка Ивић, Обележавање именичкогрода у српскохрват

ском језику, НJ, књ.Х (нова серија), св. 7—10, стр. 192—211.

Милка Ивић, Репертоар синтаксичке проблематике у срп

скохрватским дијалектима. —ЗбФЛ, 1963, књ. VI, 13–30.

Др Павле Ивић, О говору галипољских Срба. — СДЗб, 1957,

књ. ХП, стр. ХХП + 520.

Павле Ивић, Дијалектологија српскохрватског језика.

Увод и штокавско наречје. —МС, 1985, стр. 215 (са картом).

Павле Ивић, Целокупна дела, књ. III: Српскохрватски дија

лекти. Њихова структура и развој. Књига прва. (Општа

разматрања и штокавско наречје). (С немачког превела

Павица Мразовић) — Сремски Карловци. Нови Сад (Изда

вачка књижарница Зорана Стојановића), 1994, стр. 319 +

карта.

Павле Ивић, Српски народ и његов језик. — СКЗ, 1971, Коло

LXIV, књ. 429, стр. 334 + 3 карте.

Павле Ивић, Инвентар фонетске проблематике штокав

ских говора. — ГФФНС, 1962-63, књ. VII, 99-110.

Павле Ивић, Инвентар морфолошке проблематике. —

ЗбФЛ, 1992, књ. 35/1, 196-212.

П. Ивић, Извештај о дијалектолошкој екскурзији по ужој

Србији октобра 1959. — ГФФНС, 1959, књ. IV, 397-400.

Павле Ивић, Изабрани огледи, књ. II: Из историје српскохр

ватског језика. — Просвета, Ниш, 1991, стр. 327.

Павле Ивић, Изабрани огледи, књ. III: Из српскохрватске

дијалектологије. — Просвета, Ниш, 1991, стр. 296.

Павле Ивић, О пореклу и особинама пиротског говора. —

ПЗб, 1979, књ. 8-9, Прештампано у Огледи III, 191-202.

Павле Ивић, О неким проблемима наше историјске дијалек

тологије. — ЈФ, 1955–56, књ. ХХП/1-4. Прештампано у

Огледи III, 81—121.
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Павле Ивић, Два главна правца развоја консонантизма у

српскохрватском језику. — ГФФНС, 1957, књ. II. Прештам

пано у Огледи П, 75—108.

Павле Ивић, Развој принципа дистрибуције фонема у срп

скохрватском језику. — Ки), 1968, књ. ХV. Прештампано у

Огледи II, 129—157.

Павле Ивић, Судбина полугласа у српскохрватском језику.

— Киј, 1972, књ. 2-3. Прештампано у Огледи II, 197–206.

Павле Ивић, О рефлексима слоговног л у призренско-ти

мочкој дијалекатској области. — Dona Slavica Aenipontana

in Honorem Herbert Schelesniker, München 1987. Прештампа

но у Огледи III, 205-214.

Павле Ивић, О класификацији спрскохрватских дијалека

та. —Киј, 1963, књ. Х/1. Прештампано у Огледи III, 25-48.

Павле Ивић, О деклинационим облицима у српскохрват

ским дијалектима. — ГФФНС, 1959, књ. IV и 1960, књ. V.

Прештампано у Огледи III, 123-189.

Ивић-Реметић Кална Pavle Ivić i Slobodan Remetić, Kalna, FO, str. 590—594.

Јовић Трстеник

Караџић Рјечник

Караџић Рјечник?

Конески Мак. грам.

Конески Истор. грам.

Костић Торлак

Лилић Фитоними

Лилић Одлике

Манић Речник

Маретић Граматика

Душан Јовић, Трстенички говор. — СДЗб, 1968, књ. ХVII,

ХVII + 238 + карта.

Српски рјечник истумачен њемачкијем и латинскијем рије

чима. Сакупио га и на свијет издао Вук Стефановић. — У

Бечу, 1818.

Српски рјечник истумачен њемачкијем и латинскијем рије

чима. Сакупио га и на свијет издао Вук Стеф. Караџић.—У

Бечу (у штампарији јерменског манастира), 1852.

Блаже Конески, Граматика на македонскиот литературен

јазик. — Култура, Скопје, 1981.

Блаже Конески, Историја македонског језика. — Беград,

1966.

Костић Н. К., Из Торлака, фолклористичке белешке из Пи

ротског округа. — „Караџић“ 8-9, Алексинац, 1900,

141—144.

Драган Лилић, Фитоними и зооними у топонимији у долини

Височице. — ПЗб, 1986, књ. 14, 23-29.

Драган Лилић, Неке одлике пиротског говора у збирци

„Што има дума“ (Драгољуб Златковић: „Што има дума“,

Слобода, Пирот, 1987), 123—129.

Драгослав Манић Форски, Лужнички речник. — Бабушни

ца, Дом културе, 1997, стр. 100 (са напоменама о лужничком

говору 87–100).

Prof. dr T. Maretić, Gramatika i stilistika hrvatskoga ili srpsko

ga jezika“. — Zagreb, 1931. str. 631.
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Марковић Речник

МС РечНИК

Мирчев Истор. грам.

Михајл. Лесковац

Младенов. Вок. пир.

Младенов. Тефтер

АМ-ДП Судб. пол.

Наумов. Особине

Б. Николић Колуб.

Б. Николић Мачва

Б. Николић Срем

Б. Николић Тршић

М. Николић Гороб.

М. Николић Полим.

Павлов. Срет. ж.

Павлов. Јањево

З. Павлов. Секв.

Петрович Караш.

Миодраг Марковић, Речник народног говора у Црној Реци.

— СДЗб, 1986, књ. ХХХП, 1–258.

Матица српска, Речник српскохрватскога књижевногјези

ка 1—И, 1976.

Кирил Мирчев, Историческа граматика на болгарскиa

език, Софиa, 1963.

Јован С. Михајловић, Лесковачки говор. — Библиотека На

родног музеја у Лесковцу, Лесковац, 1977, књ. 24, стр. 92 (са

картом).

Александар Младеновић, О вокалском систему пиротског

говора друге половине ХVIII века. — ПЗб, 1979, књ. 8-9,

271—278.

Александар Младеновић, Тефтер Нишавске митрополије

из ХIХ века— споменик филолошког значаја. — ЗбФЛ, 1976,

Књ. ХIX/2, 197–216.

Др Александар Младеновић — др Драгољуб Петровић, О

судбини полугласника у неким зетским говорима и спомени

цима с освртом на призренско-тимочку ситуацију. —

ГФФНС, 1975, књ. ХVIII/1, 139—155.

Милорад Наумовић, Неке фонетске особине пиротског го

вора. — Огледи и искуства (Зборник радова наставника Пе

дагошке академије књ. 3), Пирот, 1977.

Берислав М. Николић, Колубарски говор. — СДЗб, 1969, књ.

ХVIII, 1-71.

Берислав М. Николић, Мачвански говор. — СДЗб, 1966, књ.

ХVI, 179–313 + карта.

Берислав М. Николић, Сремски говор. — СДЗб, 1964, књ.

ХIV, 201—412 + карта.

Берислав М. Николић, Тршићки говор. — СДЗб, 1968, књ.

ХVII, 367–473.

Мирослав Николић, Говор села Гoрoбиља (код УжичкеПо

жеге). — СДЗб, 1972, књ. ХIX, 616–746.

Мирослав Николић, Говори србијанског Полимља. — СДЗб,

1991, књ. ХХХVII, 1-548.

Миливој Павловић, Говор Сретечке Жупе. — СДЗб, 1939,

књ. VIII, 1-352 + карта.

Др Миливој Павловић, Говор Јањева. Међудијалекатски и

миксоглотски процеси. — МС, 1970, стр. (IV) + 1-202 (са

двема картама и једном фотографијом).

Звездана Павловић-Стаменковић, Консонантске секвенце у

штокавском дијалекту. — ПрШПЈ, 1968, књ. 4, 69-119.

Еmil Petrovici, Graiul Caracovenilor. — Biblioteka Dacoroma

niei 3, Bucurecti, 1935, ХII — 270.



Говори Понишавља 259

Пецо Преглед

Пецо Осн. акц.

Пецо Ђердап

Пецо И. Херц.

АП-БМ Ресава

Dr Asim Peco, Pregled srpskohrvatskih dijalekata. — Naučna

knjiga, Beograd, 1988, posebno str. 17-28.

Dr Asim Peco, Osnovi akcentologije srpskohrvatskog jezika. —

Naučna knjiga, Beograd, 1988, posebno str. 150–153.

Асим Пецо, Говор ђердапске зоне (фонетско-морфолошке

особине). — ЗбФЛ, 1972, књ. ХV/1, 177.–210.

Асим Пецо, Говор источне Херцеговине. — СДЗб, 1964, књ.

ХIV, 1-200 + карта.

Асим Пецо и Бранислав Милановић, Ресавски говор. —

СДЗб, 1968, књ. ХVII, 241-366 + карта.

Пешикан Староцрног. Митар Пешикан, Староцрногорски, средњокатунски и

Пипер Прилози

Поповић Истор: сј.

Реметић Шумадија

Реметић Призрен

Реметић Душник

рјазу i-xxiii

РСАНУ

Симић Левач

Симић Синт. Левач

РС — БС Наш језик

Собољев Катег. пад.

Собољев О пир, гов.

љешански говори. — СДЗб, 1965, књ. ХV, стр. VIII + 294 +

Карта.

Предраг Пипер, Заменички прилози у српскохрватском, ру

ском и пољском језику — семантичка студија. — ИСЈ (Би

блиотека ЈФ, н. с. књ. 8), Београд, 1988.

Иван Поповић, Историја српскохрватског језика. — Нови

Сад, 1955.

Слободан Реметић, Говори централне Шумадије. — СДЗб,

1985, књ. ХХХI, стр. 555.

Слободан Реметић, Српски призренски говор (1 Гласови и

облици). — СДЗб, 1996, књ. ХLII, 319-614.

Slobodan Remetić, Donji Dušnik, FО, 589.

Rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika. Na svijet izdaje JAZU. —

Zagreb, 1880—1976, knj. I-ХХПI.

Речник српскохрватског књижевног и народног језика. —

САНУ-ИСЈ, 1959—1989, књ. I-XIV.

Радоје Симић, Левачки говор.— СДЗб, 1972, књ. ХIX, 1-618

+ карта.

Радоје Симић, Синтакса левачког говора Ј. Употреба паде

жних облика. — СДЗб, 1980, књ. ХХVI, 1-146.

Радоје Симић и Бригита Симић, Наш језик и ми, Београд,

1981.

Андреи Н. Соболев, Категории падежа на перифериш

балканослованского ареала. ЗбФЛ, 1991, књ. ХХХIV/1,

93—139.

Андреј Н. Собољев, О пиротском говору у светлости нај

новијих истраживања. — ПЗб, 1995, књ. 21, 195—211 + 2

карте.

Собољев Јужносл. Ч-Џ Андреј Н. Собољев, Тимочко-лужнички говориујужно

словенској Ч, Џзони. — Говори призренско-тимочке области

и суседних дијалеката (Зборник радова са научног скупа, Ни

шка Бања, јуна 1992), Ниш, 1994, стр. 84—103 + 2 карте.
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Собољев Диј, атлас А. Н. Соболев, О диалектологическом атласе Восточноu

Сербии и Западнои Болгариш. — Исследовании по

славинскои диалектологии, Институт славиноведених РАН,

1998, књ. 5 (АктуалвнЊле проблемљи славинскоћ лингвогео

графии), 100—143 + 23 карте.

Станојевић Тимок Маринко Станојевић, Севернотимички дијалекат. — СДЗб,

1911, Књ. II, 360-464.

Стевановић Црна Трава Владимир Стевановић, О неким фонетским и морфоло

шким особинама данашњег говора Црне Траве. — ЗбФЛ,

1978, књ. ХХ/1, 183—200.

Стевановић Пољаница Владимир Стевановић, Говор Пољанице. — ВГл, 1969, књ.

5, 399-422.

Стевановић Ђаковица Михаило Стевановић, Ђаковачки говор. — СДЗб, 1950, књ.

хi, iv + 1–152.

Стевановић ИЦГ Михаило Стевановић, Источноцрногорски дијалекат. —

ЈФ, 1933—1934, књ. ХIII, 1–128 + карта.

Стевановић Грам. I-II М. Стевановић, Савремени српскохрватски језик — Гра

матички системи и књижевнојезичка норма, 1-II. — На

учна књига, Београд, 1964, 1969.

Стевовић Гружа Игрутин Стевовић, Шумадијски говор у Гружи с особитим

освртом на акценте. — СДЗб, 1969, књ. ХVIII, 401-635 +

Карта.

Томић Свиница Миле Томић, Говор Свиничана. — СДЗб, 1989, књ. ХХХ,

7—265.

Ћирић Лужница Љубисав Ћирић, Говор Лужнице — СДЗб, 1983, књ. XXIX,

1—190 + карта (речник 125—164).

Ћирић Истраживања Љубисав Ћирић,Досадашња истраживања пиротскогго

вора. — ПЗб, 1987, књ. ХIX/15, 13–21.

Ћирић Архаизми Љубисав Ћирић, Архаизми пиротског говора у дијахроној

перспективи. — ЗбФФП, 1993, књ. III, 228-240.

Ћирић Прет, врем. Љубисав Ћирић, Претеритална времена у говорима ис
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