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ВАЖНИЈЕ ГЛАСОВНЕ ОСОБИНЕ ГОВОРА СРБА

ИЗ НЕКИХ НАСЕЉА У ОКОЛИНИ ДЕРВЕНТЕ У

СЕВЕРНОЈ БОСНИ

У раду се приказују важније гласовне особине говора мештана

трију српских села из околине Дервенте, градића у северној Босни,

која су размештена дуж десне обале средњег тока реке Укрине. И

Зложена грађа показује чврсту повезаност ових говора са говорима се

верозападне скупине херцеговачко-крајишког (источнохерцеговачког)

дијалекта.

Кључне речи: српски говори, околина Дервенте, гласовне осо

бине, припадност говорима северозападне скупине херцеговачко

-крајишког (источнохерцеговачког) дијалекта.

Пропратна белешка

1. Говоре српског становништва из околине Дервенте у се

верној Босни истраживао сам у више наврата приликом краћих

дијалектолошких „обилазака“ повремено вршених у раздобљу од

1996. до 2009. године. Поменута истраживања била су мотивиса

на овим двама разлозима: (a) с једне стране, новијим настојањима

у нашој научној дијалектологији да се сазна нешто више о досад

релативно слабо истраженим комплексима оних српских гово

ра из северније Босне који су размештени између река Врбаса и
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Дрине, и (б) с друге стране, захтевним пословима попуњавања

одговарајућег квестионара у појединим пунктовима, вршеним због

потреба израде Српског дијалектолошког атласа. Приликом тих

истраживања забележио сам богат корпус изворне дијалекатске

грађе, из кога сам за овај прилог издвојио део података о важнијим

гласовним особинама забележеним у говору мештана ових трију

насеља „распоређених“ на просторима дуж десне обале средњег

тока реке Укрине, унутар оне географске предеоне целине у се

верној Босни коју наш познати етнолог М. С. Филиповић означава

називима Крњин или Вакуф: Доњег Детлака (скр. Д), Доњих Ка

лендероваца (К) и Појезне (П). Ево што би се, на основу њих — у

најкраћим цртама — могло о томе саопштити.

Самогласници

Инвентар и дистрибуција

2. Дистрибуција пет правих вокала (а, е, и, о, у) је и овде,

као и у стандардном језику, практично слободна, а као и у дру

гим нашим говорима у којима сугласник х има несигуран статус

у консонантском систему, нешто слободнију дистрибуцију од оне

у књижевном језику има и вокално р: вр К, П, вра Д, П, на вру

Д, К, П, по вру Д, К, Вровац Д, П, врови К, П, двpд К. Бројне

потврде наведене у раду сведоче о томе да се сваки од помену

тих вокала може остваривати и у кратком, и у дугом алофонском

лику. Осим карактеристичних замена старог вокалајат (+), о чему

в. грађу изложену у т. 6-10, на фреквенцију појединих правих

самогласника утичу и случајеви њихових међусобних супститу

ција (в. грађу изложену у Т. 4), као и чињеница да је у говору

сваког појединца могуће чути ликове форми с тзв. покретним

вокалима, као и оне без тих вокала: младог“/младога, мог/мога,

нашог“/нашога, никог/нüкога, д тог/д тога, никад“/никада, сад“/

сада, тад/тада, увјек увјека; мом/моме, ш чим/и чиме, вашем/

вашему и сл. Д, јачбг/јачбга, једндг/једнога, кривдг/кривога, д

! В. ФИЛИПОВИЋ 1969: 55. и д.
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тог/ д тога, некад/некада, сад/сада (сада); неком/некоме, на

том/на томе, чим/чиме и др. К, вашог“/вашога, велког“/велкога,

старог“/старога, тог (пог)/тдга, кад/када, велком/велкоме,

мом/моме, првом/првоме, с ким/с киме, ш чим/ш чиме, сад"/саде;

д чем/о чему и д. П. Појачаној фреквенцији вокала е доприно

си чињеница да се збирни бројеви граде углавном суфиксом -еро

(петеро, шестеро, десетеро, једанестеро и сл.), а вокала о че

сти случајеви изостајања промене оже у позицијама иза палатала:

гњдјом, са младићом Д, К, П, мужом, ножом К, П, пићом Д, К, П,

вашог“/вашога П, млађом Д, К, П и д., као и они случајеви у који

ма се наведени вокал јавља као аналошки супституент сонантал

(в. т. 13), односно карактеристични ликови неких демонстра

тивних заменица: дпај, дипом, тди, тдја П, и др. У сва три на

сеља говори се само: грабље, грабљама, али исто тако редовно

и; pдгуље, рогуљама. Уз честе контракције самогласничких се

квенца (в. т. 11), на снижавање фреквенције појединих вокала,

посебно високог вокала предњег реда и — разуме се — понајви

ше утичу њихове честе редукције у неакцентованим позицијама

(в. грађу изложену у т. 5), чија су непосредна последица, између

осталог, појачана фреквенција силабичког р: гладарца К, детар

ла П, саздрла Д, П, сакрла Д, К, П и сл., као и чешћа јављања

сонаната л и н у слоготворној функцији: бринти П, вјенчанца Д,

вјеренца П, вршадцу К, гусјенца Д, П, дигнти П, доседли Д, К,

држалца Д, зенца П, канти К, П, квасадца К, П., кдмшинца П,

кошнца Д, П, метнти П, модла Д, К, П, модли Д, П, наднџа Д, К,

оседли К, пернца Д, пунца П, санце Д, седла се К, П, Сочанца Д,

К, стјенца Д, П,учинла П, цјепанца К, П, шапнти П, шенца Д, К,

П и д. Понекад се на местима неакцентованих вокала остварује и

неутрално „шва“ (а): гдданама К, П, двадасет Д, К, П, дондсала

Д, једате П, кладаца Д, К, кобасаца П, нисам Д, К, П, носала К,

бвдака П, породаце Д, па сам радио П, с породацбм К, прдсало Д,

cóбаца Д, П, сушала Д, тридасет Д, П, ту сам Д.

Девокализација силабичког р доследно је спроведена у обли

ку: умрб, а уз спорадично: умриела Д, П, обичније ће бити у сва три

насеља: умрла, умрле, умрли. Уравнато је, такође: јетрва и свекрва,

а уз, чини ми се фреквентније, ликове типа: вретено – вретена,

свуда сам налазио и оне типа: вртено — вртена. Данас већ, изгле
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да, преовлађују у употреби књишки импорти типа: горак, горка,

горко, али нису посве ишчезли из употребе ни ликови типа: грк,

грка, грко.

Изговор и међусобне замене

3. У вези са изговором појединих вокала, пре свега треба по

менути случајеве отворенијег изговора вокала е. Отвореније се

најчешће изговара неакцентовано е у позицијама уз лабијале, али,

изгледа, да појава није ограничена само на ове случајеве. Праву

процену укупних домашаја појаве, разуме се, није лако дати, али

стоји чињеница да је њено присуство евидентно“. Исп.: апе“ловало

К, вериге Д, П, вечера Д, П, гдве“да Д, деве“т К, П, десетеро К,

децембар К, П, дје“татом П, дрвене К, П, дрвени Д, К, дрвета К,

једе“мо К, П, јеле“н Д, П, леде“на П, међе“дица Д, П, на дерве“нско

-брдцком ратишту К, навече Д, К, П, не мере Д, К, пернца Д,

плете“на П, петак Д, К, петера П, прwe“ К, П, седмеро Д, К, П,

ce"стрична П, телеће Д, П, убере, П, увече Д, К, П, у Дерве“нти

К, у ме“не Д, К, П, ципе“ла Д, П, ципеле К, четверо Д, К.

Потврде за случајеве затворенијег изговора вокала а у правцу

о, о којима је у понеким приказима западнијих српских говора

нашироко расправљано у научној литератури“, бележио сам и

овде: ва“жп П, гла“ва Д, П, ја сам Д, К, П, ја“рам Д, К, ка“нта

П, коба“сца К, П, ла“нац, од ла“нца К, мла“да П, ниса“м Д, К, П и

д., али сам понео утисак да сви ти случајеви, баш као и случајеви

затворенијег изговора вокала о типа: бдºме Д, П, мој Д, К, мора П,

њбј Д, К, д'на К, П, сдмун Дид. — слично стању које сам налазио и

у говору Срба Бање Врућице“ — представљају факултативну појаву,

* Појаве отворенијег изговора вокала е регистроване су и у неким другим

западнијим српским говорима, при чему је, изгледа, такав изговор наведеног

вокала посебно раширен у ијекавским говорима Змијања и Баније и Кордуна. В.

ПЕТРОВИЋ 1973: 36-37 и 1978: 35-36, ДЕШИЋ 1976:52-53, те ДРАГИЧЕВИЋ 1986: 64

и 2007: 333. Икавскошћакавски говор у околини Дервенте углавном не познаје

случајеве таквог изговора вокала е. Исп. БАотић 1983: 53-54.

* Исп. ПЕТРОВИЋ 1978: 33–35.

* В. ДРАГичЕвиЋ 2007: 332 и 334.
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коју понајчешће узрокује природа говорења у датом тренутку.

Једнак укупни домашај, чини ми се, имају и случајеви затворенијег

изговора вокала а типа: јечам П, напра"ви Д, К, П, низ дбалу Д.

дбраз“ К, П, из вашара П, као и појаве отворенијег изговора

вокала о: апо“тека П, забд“равјб Д, зало“гај К, П, политичари Д.

К, субо“тбм П, у уторак Д, П.

4. Недоследне замене вокала а вокалима о и е јављају се и

овде у примерима типа: забови га П, забовиште Д, ја сом Д, К,

П, јаром Д, К, јесом П, ку-сом ја К, ливоде К, П, нисом Д, дбодва

К, днoмо Д, П, деом Д, пантоле П, читово чудо К и д., односно:

армен (< тур. harman) К, вашер П, uљеда Д, К, П, uљеде П, uљеду

К, јечем П, напреви К, П, пријетељ Д, П и д.“ Нешто доследнија

употреба ликова типа: метер, метера, метера и сл. у говору ме

штана сва три насеља, вероватно, има упориште у изворном не

мачком лику der Meter. Још увек претежнијом употребом ликова

вребац — врепца, али и уравнатим: краду, крали, краст, украст,

односно: нараст, расла, расте, расту и сл., говор се уклапа међу

говоре ПI Ивићеве зоне“. Познат је и фонетизам чорапа (= чарапа),

али су ме мештани уверавали да овакве ликове наведене именице

употребљавају само онда кад у шали покушавају да опонашају го

вор суседних католика”.

Вокал а уместо е обично се јавља у облицима речи: ра

шето Д, К, П, рашета П, саламет (<тур. selamet-арап. sālāmā)

Д, П, фртаљ (<нем. Viertel) Д, К, П и, ређе, у формама: балегија

(<белегија-тур. bileči) П, вечара К, П, дјетатом П и иигара (<тур.

cióer) Д. Вокал и уместо е најчешће се остварује у облицима име

ница гиометар Д, К, П и цимент (<нем. Zement) К, П, а нису не

обичне ни реализације типа: тридисет Д, П и тридицет и двп П.

Уз ређе: буразер (<тур, birader) и шодер (=шљунак<нем. Schotter)

К, обично се говори: буразор и шодор Д, К, П.

* Познато је да су овакве вокалске замене, у већој или мањој мери, рас

прострањене и у другим западнијим српским говорима. В. нпр. ПЕТРОВИЋ 1973:

32-35 и 1978:35, ДЕШИЋ 1976:33–37, ДРАГИЧЕВИЋ 1986: 45—49 и 2007:332, РЕМЕ

тиЋ 1999: 409–411, те КозомAРA 2007: 241.

“ Исп. Ивић 1964: 384 и 386-387.

* О томе да се форме поменуте именице у говору тамошњих католика чешће

јављају у оваквом гласовном лику, в. БАотиЋ 1983:52.
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Супституције вокала и вокалима а и е забележио сам у при

мерима: квасадца К, П, шпанат (<нем. Spinat) Д, П, односно: бе

цикл П, кдлеба П, ноћеват Д, К, муслемани К, П, фамелиа К, П,

фамели у Д, П, а вокала о поменутим вокалима у: андa (=oнда) К.,

П, у Матаницу, днaмад П, працјеп Д, на працјепу К, П, односно у:

за тебом К, П, не мере Д, К, П, за себдм Д. Замене самогласника

о вокалому, иначе, широко распрострањене у говорима западније

скупине српских северозападних говора“, овде представљају праве

раритете: мукриш, уна П.

Још увек свуда живи сећање на некадашњу честу употребу

форми подамент и подумент (<лат. fundamentum), а имам у грађи

и потврде за спорадичне случајеве замене самогласника у вока

лом о у примерима: бобуљ"ца К, подром П и тдмачит К, П. Фре

квенција књишког ујутру, међутим, још увијек заостаје за честом

употребом ликова уштру и дитра, а нису необични ни случајеви

промене ну->ни- у основама глагола III Белићеве врсте: дигнит(и)

К, П, кренили/кренли Д, П, метнит(и), метнила/метнла Д, К, П,

скинила/скинла К, П, и сл.

Самогласничке редукције

5. Као и у другим нашим говорима који знају за ове појаве, и

овде се најчешће, делимично или у потпуности, редукује високи

вокал предњег реда и у медијалним и финалним позицијама речи.

Нешто грађе која илуструје редукције овог вокала у наведеним

позицијама већ је изложено у т. 2, а на овом месту издвајам још

неколико примера, насумице изабраних између бројних потвр

да: бјел"це, вјенчан"ца, доб"ш, кисел"т, дгрл“це, пшен"ца, Сочан“

ца, вућ"/вућ“, дат", имат“, кдсит“, усташ“ Д, вел"ка, вршал"ца,

говор"ла, жен“т, кућ"ца, прасил"ца, род"ца, сдв“на, шeн"ца; вр

шиш“, гледат", ић", носит“, радит" К, вдз"ти, гдд"на, Драг“ya, je

дин“ша, каш"ка, крчев"на, Мил"ца, науч"ти, нож"це, твдр“ћи, ћук“-

ца, цјед"ло, уж“на; бјелит“, гулит“, добит“, испират“, исциједит",

помоћ“, рећ", сипат“, требат", трест“. П,

* В. нпр.: ДвшиЋ 1976:42-47, БЈЕЛАновиЋ 1978:24 и ДРАГИЧЕвић 1986. 54-57.



Важније гласовне особине говора Срба из неких насеља у околини... 237

велке, волка, вдзла се, вучијетне, дондела, измјенло, јањетну,

киселти, кдлко, летло, лджла, дгрлца, правли, славло, сушло се,

четрп, ал ја, ал какт, бранит, везат, вућWвућ, дбђ/дбћ, ил двије,

имат, кдсит, наранит, наћинаћ, распрддат, откдват, узет,

устат, чуват Д, говорла, кдлкб, носли, дгрлца, оженли се, о-шенце,

пребацла, рецмо, четрп, ал није, ал то, вршит, вућивућ, дјет (=дје

ти), добит, доћWдöћ, женит, завршит, знат, ил нешто, купиш,

набират, одредит, откдват, осндват, детавит, пластит, радит

К; бјеште, воденца, гдведна, гддне, задрште, заратло, кдлкб,

крчевна, кукавца, лубенца, налазли, научти, ослобддло, свињетна,

на столцама, толко, учтељица, четрп, благосдвит, вући вућ, до

бит, довддит, додијат, доћудбћ, илма, молит, наћунаћ, дптварат,

пијуцкат, познават, поест, правиш, пржит, причат, расјећ, реће

т он, слушат, требат, ћут, чуват, школоват П. Губљења ини

цијалног и забележио сам у: Талијан П, Талијани Д и талијански П.

У вези с редукцијама осталих вокала, напомињем следеће.

Облици лексичког историзма провизација (<апровизација-фр.

approvisation), колико се данас употребљавају, редовно се јављају

у ликовима без почетног а, а губљења иницијалног а спорадично

сам слушао и у нект двдкат К, питали двоката П, дали двокату

К, П. У два наврата чуо сам гласовну поставу форме: са вдловм П,

а и рјечца нека понекад се изговара у лику без финалног а; нек

дбђу Д, нек иду, нек ради П. Губљење иницијалног е забележио сам

у: лектрична струја П, медијалног у: матријал, од матриала К, а

финалног у: гдр у дому Д, да с чоек прекрста П, дол (=доле) Д. Од

облика са редукованим самогласником о имам у грађи: бдља нек

сви Срби, боље нек пиетла Д, вакт П, вако, вамо Д, К, П, вдлка Д,

нактД, П, накд П, и такто К, сдвина П, сдвине Д, сдвину сдвнуК, П,

так да нисам П, у-ној лукши и К, у-ној собици Д, а од оних са реду

кованим вокалом у: жванце, жванца/жванцета П,јапку К, двда Д,

К, П, те атоничке форме типа: ђе с биле П, ишле с коруге Д, мусли

мани с тамо К, püгловане с биле Д, тамо с дни К и сл.
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Рефлексијаша

6. Двосложне замене старог дугогјат (тип: ille, uºе и и/е/ије) још

увек релативно добро опстају у говору старијих мештана, иако се,

дабогме, и у њиховом говору јављају једносложне замене јата у

наведеним позицијама, или бар оне које инклинирају ка једносло

жним (тип: је/ºje, je”је и је/ºje). Исп.:

бијел, биела кошуља, двије, прије, свијета, сиено, снијег“,

цијев Д., биелт, од бијелог брашна, двије, за ев, лијевт, прive, püеч,

сијена, сиено, за сиено, снiºег, цвијеће, цијев К, бијел, бијели лук,

бријег/бријег“, двије, један дијел, дијелимо, дијете (вок.), ждријебе,

жлијеби, звијер, лiРевак, лiveк, лијепог, лијечнпк, плiºесан, прive,

пријеко, ријеч, свијета, сијева, сиено, слијеже, снијег, стiºену,

цвијет, црiРеп, цријепа П,

би'éда, биеде, вриеме, дијете, миешат, нијеси, нијесмо, про

сиече, пиетла, пиетб Д, диете, ждријебац, лиена, нијесу, одиело,

пиетб, цријепња, пот цријепњом К, бијела, виенац, виeнци, врије

ме, глинето, гнијездо, дијелова, дијете, долијеват, звијезда, звиезде,

исциедит, клијешта, лијекове, млијеко, мриест“ши, нијесам, одие

ло, пиесак, пиетд, пијетла, плијев"ли, плиевит, приповиедала, у

ријечи, риечима, по риечима, сијеку, по сниегу, сриеда, по Срие

му, стићена, тиесан, цвијетова, цријепови П,

д двије, са двије, доиеле, подијели Д, д-двије, у двије, донијет,

нацијепа, послије К, донијела, донијет, донието, изли епт, кдлиев

ка, послије, припдвиједа, умријет, умријеше П,

Са

бјела/бјели, сјено, цвјећа/цвјећа Д, дјела/дјели, л"јево, Н“јема

ца К, дјелимо, звјер, сл"јепт миш, сл"јепо дко П,

бједа, бјели, измјенло, мјешало, пјетб Д, читаво вр"јеме,

м“јесио/мјесио, свјетло К, бјелити, вјенац, заповједо, пјесак,

приповједат, промјенла, промјенше П,

исцјепана/асцјепана, праијеп, увјек увјека Д, на праијету, увјек

К, вавјек, заповјест, кдлијевки, подјељени, прдмјент, увјек П.

У говору овдашњих млађих генерација ове друге замене ста

рог дугогјат (5) — слично као и у говору мештана недалеке прекоук

pинске Кремне“, а данас, вероватно, и у главнини наших ијекавских

* В. ДРАГИЧЕВИЋ 2008: 105.
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говора — ако и нису једине, уистину су изразито предоминантне. О

томе да су у секвенцама л'š и нf coнантил и нпонекад подвргнути

јотовању и у дугим слоговима в. примере изложене у т. 17, а на

релативно ретке случајеве јављања секвенце и е у флексионим на

ставцима упућују потврде: и-свдије, у Календербвцима Горњи ем

К, јаки е, мали ем, мо и ем, на леђије, старије, старијем, с тијем,

птије П.

7. Секвенцу је као најчешћи рефлекс старог кратког јат (k)

потврђују и ове, методом случајног узорка изабране потврде:

бесједе, вјенчат, вјера, вјеша, дјеца, дјецу, запјева, запјево, мјесец,

мјесеца, мјесто, мјеста, намјештај, пјесма, прандјед, прдмје

не, просјекуше, цјевурда и д. Д, бјежати, вјенчали се, вјетар,

двјеста, дјевер, дјед/дјед"/дјет, дјеца, дјеце, истјерат, мјесто,

мјеста, дојећа, дајекли, дcjeћ, пјетлић, побјегли, побјегло, бвдје,

свјецкт, сјекла, шукундјед“ и д. К, бјеж“, бјежи, бјеланце, вјенчала

се, вјенчат, вјерују, вјешт, гусјен"ца, дјевер, дјевојка, дјевојака,

дједWдјед"/дјет, дјецо (вок.), дјечи, здјела, јеверца, мјера, мјесто,

мјеста, мјесец, мјесеци, дојећа, пјева, пјесма, пјетлић, пјешке, свје

ддчио, сједе, сјела, сјеме, цвјетала/цјетала и д. П. Свуда се спо

радично могу срести и ликови типа: чдвјек, чдвјека и д., али ће,

засигурно, још увек бити обичније: чоек, чоека, чоече и сл. На то

да се испред овога је + јотовање сугласника спроводи у ширим

размерама од оних које прописује норма књижевногјезика упућују

потврде изложене у т. 17, а само је по себи разумљиво и то да се

секвенца је обично појављује и као супституент тзв. продуженог

кратког јат (+) у примерима типа: вјера, мјера, мјеста и др.

8. Као и други ијекавци, и овдашњи мештани употребљавају

оне икавске замене јата које су се развиле фонетским путем у се

квенцама Ej, kљ и Ко(<-л): виати, гријала се, сијало Д, грiРат,

грће, сијало се, синат. К, разуми емо, разумију, сијали, синати, сије

мо, смијала се, смијем се, смiид се, умијемо П, односно: биљежп Д,

недиља Д, К, П, недаља К, понедиљак П, као и: видио Д, К, П, вд-лио

К, П, даб Д, К, донио П, живио Д, К, зриб П, понио Д, сједио К,

П и сл. Присуство случајева у којима šђ>иђ потврђују примери:

сиђат/сиђати Д, К, П, сиђала К, П, сиђд и старосиђелаца П.

Раширена је и употреба ликова с тзв. морфолошким ика

визмима глаголских форми: видила/видла, вдлила/вддла, гдрила,
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гдриле, долетила, долетило, живиле, живили/живли, живило,

налетиле, детарила, детарит, сједила, споразумит се и сл., а

у свакодневном говору преовлађују и одрични облици презента

помоћног глагола јесам типа: нисам/нисом — ниси и д. Говори се,

дабогме, најчешће: сикира — сикире — сикиру — сикиром, а од о

сталих интересантнијих икавизама имам у грађи ликове форми:

гдpи, дви-трп литре Д, двиста К, П, доли Д, П, невиста Д, К, П,

бвди попртко Д, разумит, тридицет и двп П и увик Д.

9. Међу бројним екавизмима у говору житеља сва три насеља,

као и у Главнини других ијекавских говора, најпостојанији су они

који представљају континуанте секвенце рk и префикса н#- у при

мерима типа: брегови, брежуљак, врело, на врелу, времена, време

на, у времену, врећа, гдре, грешка, грешке, ждребна, зрела, зрело,

мрежа, дорезат, разрезат, реже, репа, репу, срели, срест, сретан

(ређе: срећан), треба, требају, требат, превоз“, прелаз, пренос;

пребацт, превозт, прегледа, преноћи, преда њу, преко дана, преко

куће, преко поља и сл., односно: нека, некадунекада, некако, неке,

нект, неко, неком, с неком, нешто, понеко, понешто и д. Редовно

се, разумљиво је, говори Бедград или Београд (утисак је ређе), а

најчешће и: дбе, зеница/зенца и цеста (ређе: цеста), на цести,

ус цесту и д. Познат је и гласовни лик теста/теста, али само

као форма коју употребљава суседно католичко становништво“.

Мртваци се, такође, обавезно целују, а интересантно је да сам и

лексички екавизам тело, забележен, иначе, „у разним јекавским

говорима“, па и у Вуковом језику“, стално слушао у говору најста

ријих мештана“. Главнина данашње популације, међутим, углав

ном употребљава јекавске ликове ове именице — оне типа: тјело и

т“јело и, знатно ређе, оне типа: тiveno. Различите су фреквенције,

али нимало необични и екавизми: двема П, двеста Д, детл“ћ К, П,

видела П, доле Д, К, П, ждребац Д, П, ждребе К, П, кудеља П, на

пример Д, недеља К, Недељко Д, К, нбде П, бвде Д, К, П, бвде Д, П,

бвдека П, после Д, К, П, послен Д.

“ О употреби форми ове именице с наведеном гласовном поставом у гово

ру католика у околини Дервенте в. БАОТИЋ 1983: 103.

* В. ИВИЋ 1966: 105.

“ Оних који су рођени пре Првог светског рата.
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10. О формама у којима се остварује тзв. секундарно јат (k)

засад могу саопштити следеће. Говори се само: вагиер — вагинера

— вагинери, вддиер — водиера — у води еру Д, К, П, а биће да су,

колико се данас стварно употребљавају, претежно у употреби и

гласовни ликови речи: колиер П, колиери Д, кдсијер К, П, талијер,

талиери Д, П. Није незнатна ни фреквенција ликова форми: ди

pјек — дирјеци (<тур. direk) Д, П, односно: cjepдмак — сјеромака

— Сјеромаче — сјеромаци — сјеромацима, сјердмашно П, али је зато,

изгледа, обичније: пир К, П, растирпите П, и: тањир, тањири, ис

тањира К, П. Уз данас преовлађујуће: крдмпир Д, К, П, само спо

радично могуће је чути ликове типа: кромпјер/кромпјер П. Обли

ке именице дјетелина забележио сам и у екавским, и у јекавским

ликовима: детелина, детелну Д, П, и: дјетелна, са дјетелном К.

Самогласничке секвенце

11. Акцентоване самогласничке секвенце чувају се у највећем

броју случајева: веома Д, П, гредта П, даб К, П, даемо П, дваес Д,

П, двде/двое К, П, жад П, заедно Д, К, П, заова К, П, звад К, jaе, од

jaета Д, П, јаукале П, мауне К, П, моe/мбе Д, К, П пад П, паоц Д,

К, паоци Д, К, П, праунуци П, сабнце К, свде/свое Д, П, сјед П, стаб

Д, стаб П, теоци Д, К, П, теоц“ма К, П, прде К, уопште Д, убр П

и др. До упрошћавања ових секвенци контракцијом углавном дола

зи у стандардним формама типа: мог(а), твог(а), свог(а), мом(e),

твом(е), и сл., односно у облицима: во, гд и со, а само изузетно

до таквих упрошћавања долази и у понеком другом случају: зава

К, грбта, сане, на санама П, санце Д. Ако се изузму случајеви у

којима се сонанти виј јављају на местима ранијег интервокалног

х, о чему в. грађу изложену у т. 15, ни разбијања поменутих секвен

ци уметањем секундарних сонаната нису нарочито честа: ауто К,

дваес Д, трivec П, сте“ана К, П, теоци Д, П.

Неакцентоване вокалске секвенце, с друге стране, најчешће се

упрошћавају контраховањем, и то по устаљеним моделима. Тако,

на пример:
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а) Секвенца -аехе у: једанес једанест П, једанестеро Д, два

нес/дванест К, П, тринес П, четрнест К, П, четрнесте К, пет

нест, седамнест Д, П, деветнестб2 К.

б) Фреквентна секвенца -ао сажима се у -ö: бацд, бјежд, гр

ктб П, дигб, дошд, држд Д, К, П, дрктб П, заклд, запјевд Д, изашб/

изишд П, испричд, имб, ишб Д, К, П, кабд, казивб, клечб К, П, лагб,

мдго, нашо, бдд, дкисд, детд, дпишд, пиетд, покисд, посд, реко

Д, К, П, ситд. Д, сишд, сково, трљб П, чешљд, читд. К, П.

в) Скупина ии (<ији) контрахује се у п: здрави К, П, могућнп,

најспосдбни Д, старт Д., К, П.

г) Оаха у резервар, близу резервара К.

д) Секвенца -уо сажима се у -ö: бдцнд К, П, изд се Д, метнб Д,

П, погинд К, П, усб Д, К, П, утднд, ушћинд П.

Иако и она зна за контраховање: дебд К, П, појд Д, К, П, почб

П, узб К, П, неакцентована секвенца -ео, слично као и у сродним

говорима из најближег окружења“, најчешће се и чува: анђео К,

П, весео К, дебео Д, П, довео Д, К, дпео П, почео Д, К, П, узео Д,

П. Секвенца ио, ако је уопште упутно говорити о таквој вокалској

секвенци, увек се остварује у ликовима са слабим прелазним со

нантом ј: бавио Д, П, био/биб, волио Д, К, П донио П, запдслио

К, кдсио, купио, купио, купи дуи Д, К, П, наставио П, носио Д, К,

пднио Д, радио, рддио Д, К, П, служио Д, П, створио Д, учинио

К и д., при чему и овде“, због честих делимичних или потпуних

редукција вокала и, артикулација тога прелазног ј зна бити и изра

зитија: вид"jб К, П, долазјд П, кдсјб Д, П, науч“jö/научјб Д, К, П,

уват“jб, удар"јд Д, П и сл. Бројне самогласничке секвенце које на

стају у сантхијским везама као последица губљења сонанта ј из

клитикеје, и у овом се говору, такође, или чувају (утисак је чешће):

био е и кћер, била е то, било е свијета, главно е, ја е развалио, двд

е Доњи, прилично е расељен, то е било, то му е све Д, да е наш,

кад му е мајка умрла, па ето, све е ту, тако е то, тбе наш дјед“,

ушла е у кућу К, бивало е, било е прво, бдља е дна, војска е била, да

е црiРеп био, то е било П, или упрошћавају контраховањем: била

велка сила, била вуруна, била у нас, било више браће, спавб туј,

“ Исп. ДРАГИЧЕВИЋ 2002: 207 и 2007: 340, као и КозомAРА 2007: 244.

* В. и: ДРАГИЧЕВИЋ 2002: 207-208 и 2007: 341.
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тö све прдслоД, добро радио, дошла кући, имала свашта, неђе бн

нашд, бђе било, туму брат погинд К, била дошла, била риглована,

боље не питат, син му страдб, тамб лежала П.“.

Сугласници

Општа напомена

12. Као и у другим новоштокавским говорима, и у сугласни

чком систему говора овдашњих Срба налазимо оне исте фонемске

јединице које су присутне и у српском књижевном језику. Локалне

посебности у сугласничком систему овога говора испољавају се

углавном у виду оних артикулационих и дистрибуционих посеб

ности које не захтевају своју фонолошку идентификацију. Грађа

изложена у одељцима који следе упутиће на неке од важнијих та

квих посебности.

Сугласници појединачно

13. Сонанти. На случајеве губљења интервокалног ј, јављања

секундарногји његове слабије или изразитије артикулације у наве

деним позицијама упутиле су бројне потврде наведене у претход

ним одељцима, међу којима је знатан део и међу онима изложеним

у т. 11. Занемарљиву појединост представљају потврде за његова

спорадична губљења у иницијалним позицијама у примерима типа:

една, едно К, едном Д, пошто је свуда уобичајено: један, једна, јед

ну, једндг/једног“, једном и д. У финалним позицијама обично се

губи иза вокала и: наст куруза П, па К, П, пошт то Д, К, пост Д,

П, са свашта Д. К., сми се ти К, П, те у сантхијским везама типа:

да јој то К, немд-је мазит П, мо-је дпац К, чека-је тамо Д и сл.

“ О томе да се ове секвенце слично „понашају“ и у неким другим запад

нијим српским говорима в. нпр.:ДвшиЋ 1976:82—88, ДРАГичЕвиЋ 1986:76—83,2002:

206-208 и 2007: 341, а исп. и: РЕмEтић 1999: 405.
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Ојављањима сонантај на местима ранијег х в. у т. 15, а обавезна је

и његова употреба на местима изворног л у облицима туђице кilep

(<тур. kiler), у кијеру, кivěpá К, П (у Д. кilep, кiveрa). Као и у гово

ру Срба Бање Врућице“, али и не само у томе говору, и овде се уз

гдспођа говори и гдстоја Д, К, П, уз обичније каже понекад и ка7e

Д, а уз чешће сјањна бележио сам и сјајна К. Уз фонетизме форми

ко гддЉко гдт и ко гођ/ко гди забележио сам и: ко гдј П. Секундар

ној зна се појавити и у прилошкој форми јдпе(т) Д, К, П, а свуда

је у широкој употреби гласовни лик прилога туј, Слабо прелазној

понекад се остварује и у сантхијским везама типа: u Jбн П, и дна, и

Удни, има (п Ки сл. Супституцију јељ забележио сам у славуљ П.

Потврде у којима се сонант в употребљава уместо фрикати

ва ф и велара х наводе се у т. 15. Међу онима у којима се овај

сонант употребљава уместо овог последњег, дабогме, највећи је

број оних у којима је в Хијатског и аналошког порекла, а осим у

неколико примера наведених у т. 11, јављања сонанта в у неким

другим интервокалним позицијама забележио сам и у: живока,

јануар, паун П, те у формама ген. мн. ногува и рукува Д, К, П. До

губљења овога сонанта углавном долази у процесима упрошћа

вања сугласничких група: јеверца (=вјеверица) П, какт (=какви)

Д, К, кдчка Д, К, П, мртац, мpца П, никаке (=никакве), сједдчт

Д, сједдчио П, четрте гддине К, чоек, чоека, чоече (в. т. 7), чо

рак (=чворак) П. Обичну појаву представљају случајеви у којима

пшХвш у: љевша, љевши Д, П, факултативну они у којима пчxвч

у: ковча, кдвчт П, односно мњемљу: сумљам, сумљамо К, П, а

нису посве непознате ни супституције ваљ у примерима типа:

црљен, црљена, црљен“каст П.

Сонант л редовно се јавља уместо н у облицима именице ду

лум (<тур. donum), понекад опстаје и на крају слога у облицима:

колца, колцу П, а спорадично се сусрећу и дисимилациони ликови

форми: млдга, млдго и сл. П. Фреквенцију му, као и другде, сни

жавају случајеви његових аналошких вокализација у примерима

типа: владабц П, гледабца, даваоц К, П, купи би, купи биа Д, мо

либц, паоц Д, К, паоци, падца, руковдди би, тадца Д, К, П. Секун

дарном забележио саму: дктомбера П, а секундарно ну ликовима

* В. ДРАГИЧЕВИЋ 2007: 344.
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именице прандјед пранђед“ П. Употребу сонанта н уместор чуо

сам у облику речи дезентер (<фр. deserteur) П, а свуда је познато

двојство ликова форми: каранфил/каранфил и карамфил/карамфил,

односно: комшија и коншија, као и оних типа: памтим/пантлм и

пензија/пемзиа. Обавезно је, међутим, само: гњбј, гњдја, гњдјом,

гњöтво и сл.

Прилог одозго често се остварује у ликовима са партикулом:

дзгор Д, К, П, док јављања паразитског ру примерима типа: брез

бриге К, брес тога К, П, брездбразан, дндар П, данас већ пред

стављају ређу појаву. Могуће је да је његова појава у примеру

терпик (=тепих) Презултат чисте случајности, а интересантно је

И то да се прилошка форма надвор чешће остварује у ликовима без

финалног р: надвд Д. К. Живу категорију представљају промене

жегре у мдрем, мореш, не морешлне мереш, море и сл., а и речца

можда најчешће се јавља у гласовном лику: морда Д, К, П.

14. Плозиви. Сви се ови сугласници изговарају као и у књи

жевном језику, с тим што се звучни плозиви у финалним позиција

ма, као и у низу других наших говора, понекад десоноризују. Као и

у говору Срба Бање Врућице“, и овде се, изгледа, чешће остварују

делимичне десоноризације поменутих сугласника: бег“ К, бог“ Д.

брод“ К, П, враг“, глад“ Д, К, П, гдлуб“, граби П, град“ Д, К, П,

дјед" К, П, другог“ Д, К, дугмад“, дуд“. П, збб* Д, П, југ“ К, међед“

П, млад“ Д, К, никад“, двдуд“ Д., К, П, дпкуд“ Д, плуг“ К, тад“ Д.

К, П, и др., а знатно ређе потпуне: дјет К, П, Загреп К, зглдп П, ко

сат Д, К, П и сл.

Именица презиме остварује се каткад и у ликовима с почет

ним б-: брезиме, брезимена П, именица дуња у ликовима са по

четним т- туња, додај туњу П, а позната је и прилошка постава

туде Д, П. Секундарно к понекад се јавља на крају прилога дндак

(Д, П), а прилог опет сасвим је обичан и у ликовима без финалног

т: дпе Д, К, П ијдпе (в. т. 13). Присуство множинских облика име

нице нокат типа: ноци, ноцима Д, К, П, разумљиво је ако се узме

у обзир чињеница да у једнини преовлађују облици ове имени

це у ликовима с извршеном метатезом: нотак, ношка и сл., а да

нашње местимично јављање велара к и у множинским формама

" В. ДРАГИЧЕВИЋ 2007: 346.



246 Јужнословенски филолог LХVI (2010)

ове именице: нокци Д, П, нокцима К, П, биће да је последица хи

перкорекције.

Фонетски су условљена асимилациона прилагођавања звучних

плозива у примерима: бдља нек сви Срби, боље нек пиетла Д, кот

куће, нат кућом, дип куће Д, К, П, от камена Д, пот пазувом, сат се

самиупознају П, као и губљења дентала ду сантхијским везама типа:

исто-трбува,ка-Субилевериге, ко-Добоја, ко-старт, о-дрве“таД,ка

ддшао, ка-смо ми, ка-су косци, ка-се Дервента, ка-ће се женит, ку

сом ја, д-два брата, д-двије мајке, о-дједа, д-тога, о-шест К, ка-сам

ддшд, ка-се заратло, ка-се ослободло, ка-се туку, ка-су ишли тамо

П. У процесима упрошћавања сугласничких група у говору мештана

сва три насеља лабијално пчесто се губи из сугласничких скупина

пc- (сдвали млдго, сују), пт-(тица, за тицу, тичица, тичурна), пч

(чела, челе), пш- (шеница/ишенца, шeнцу) и -пк- (клуко, клуком), де

нтални плозиви из скупина -дгл— (поглавач-подглавач), -дн- (запане,

испане, пане, упане),-дc-/-тс-(дсјећи, дcјечена, доуство, пресједнпк),

-дск-/-тск- (дервенска дпштина, дервенска школа, инвалпски дода

так, уз обичније: брацки, на брдцком ратпшту, инвалпцка пен

зија, и-свјецког рата, љуцки), -дст-/-тст- (девестб, оступили,

пестб, престава), -дств-/-пств- (богаство, брaство, госпд

ство, проклeство, срество,усрдству, поупуству),-тк-(рдква, појд

pôкву) и -ст ( дванес, једанес, осамнес, старбс, тринес), а веларни

плозиви из скупина гд-/-гд- (lје, неђе, нађе), -гњ-(јање, јањетна), кс

(русак, из русака) и кћ- (ћер, ћери, ћерка, ћерку). Изложене потврде

речито говоре о томе да су, као и у главнини других наших народ

них говора, наведене редукције плозива и овде у знатној мери, ипак,

лексички ограничене.

15. Фрикативи. Од сугласника из ове скупине свакако су

најинтересантнији веларно х и лабиодентално ф. Кад је реч о

овом првом, могу саопштити оно исто што сам констатовао и за

говор мештана недалеке прекоукринске Кремне, тј. то да и овда

шњи становници „прилично поуздано знају позиције у којима би

га требало употребити“, али да га употребљавају „само онда кад то

— из само њима знаних разлога — пожеле, а, изгледа, да им се такве

жеље не јављају тако често“. Отуда и овде, упркос чињеници да

* В. ДРАгичЕвић 2008:106-107.
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сам и од најпробранијих информатора понекад био у прилици да

забележим: хиљада, хљеб, хлаче, храна, Хрват, Хрвати, Хрвацка,

хтiо, на врху, кухиња, махуне, са снахом, трбух и сл., елимина

ција сугласниках „у свакодневном говору мештана (...) представља

и данас раширену појаву“; ајде, ајдук, ајмо, арман (<тур. harman)

Д, К, П, на арману, армен К, ја би Д, К, вр, вра и д. (в. т. 2), гра Д, К,

П, гредша П, дрве“ни Д, К, излапили К, iљада/uљеда Д, К, П, iљеде

П, иљеду К, imНе П, има Уп К, кру Д, К, лад, ладдвна П, из лада Д, за

лада, лаче П, љебљеб“Д, К, П, мауне К, П, наранит, њи, кдд њи, на

њи Д, П, дома Д, К, П, до Д, бдо П, крај днт Д, дну, длеш, дје и д.

Д, К, П, погинулт бораца К, поођани П, рана Д, К, П, ране, ранимо,

рану П, ранио К, растовна Д, од растове даске, од растовне К,

Рват, Рвати П, рižпована, свакаква Д. до свот К, трбу убр П,

ћели Д, К, П. Хијатско в на местима ранијег х обавезно је у: бува,

бува, буве, дуван, дуваном, кува, кувана, кувано, куват(и), мува,

муве, уво, на уву и д., а бележио сам га и у: Дувови, пазуво, пош

пазувом, стрева, чова П, мавуне, испо-трбува Д, у трбуву К. Со

нант ј у наведеним позицијама обичан је у: маћиа, маћиу њинов,

њüове, њиови, њиово, проја, снаја, са снајбм и сл. Најчешће су у

употреби и фонетизми типа: глув, крув, дув, пастув, сув, а сугла

сник куместо финалног х чуо сам у: има брук К, cjepдмак, тепик/

тертик П. Свуда се добро чува старије ктикћу: дрктат(и), дркће,

дрктб и сл., а група хв-/-хв- углавном се своди на фу: фала, фалт

те, зафалит и д., те, понекад, и у: прифаши се, уфати се, фата Д,

фатали К. Ово друго може бити и резултат хиперкорекције, пошто

се у говору мештана сва три насеља добро држе и ликови типа:

ватали, ватамо, привати се, сватио сам, уватио итд.

И у вези с употребом констриктива ф може се поновити оно

штоје већ констатовано за прилике које владају у српским говорима

из ближег окружења“. Процеси његовог враћања у консонантски

систем овдашњег говора резултативнији су од процеса који

реинтегришу велар х, али се још увек не може рећи да су његове

позиције у систему потпуно стабилне. Исп.: гриф Д, П, зашлајфат

Д, каранфил/карамфил (в. т. 13), кафана, кафпћ, кафићи, кифла,

“Ibid., 107.

* Исп. нпр. ДРАГичевић 2007: 343-344 и 2008: 106, те КозомAРA 2007: 247.
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кифле Д, К, П, кифлу Д, конфицковали К, конфицковано Д, официр,

официри, прдфесор, прдфесори Д, К, П, Сеферовача К, софра К, П,

фабрика, у фабрици Д, К, П, фамплиа Д, К, фамелиа К, П, фамелију

Д, П., фебруар Д, К, фано Д, К, П, фирањга К, П, фирма, фирму К,

флаша, у флаши К, П, фдрда Д, фришак, фртаљ Д, К, П, шеф Д.

К, шлајф К, шлајфа Д, индфер Д, К, П, са, данас већ ређим: вебруар

Д, П, катастрбта, катастропу П, те мање-више уобичајеним:

вуруна, вуруне Д, К, П, евта јевта Д, П, по јевту П, подамент/

подумент (в. т. 4), и готово обавезним: асвалт, асвалтират(и),

асвалтом, по асвалту Д, К, П. Спорадично сам слушао изговорне

форме: кафа, кафу Д, К, али се далеко чешће облици наведене

именице јављају у ликовима: кава, каве, каву и сл.

Што се тиче употребе осталих фрикатива, помињем само то

да се овде и звучни фрикативи понекад делимично десоноризују у

финалним позицијама речи: воз“ К, П, куруз“. Д, П, муж“. Д, нож“

Д, К, дбраз“ К, П, плаз“ П, парадајз“ Д, К, П, спуж“ П, те да, као

и главнина других наших говора, и овај говор познаје асимилаци

она прилагођавања по звучности и месту изговора у везама типа:

брес тога, беж њп К, П, збабом Д, П, з дјецом Д, К, П, иж непа

К, uс куће Д, К, П, ис Пдезне П, ш њим К, П, ш њима П, ш њиме,

шћери Д, К, П, ш ћеркбм Д, ш чиме П, и чоеком Д, К, П, односно

за губљења финалних -з и -с у спојевима речи какве, на пример,

оличавају примери: бе-штете, и-Загреба, и-Сарајева, и-села, и

Сочан“ше, и-школе К, и: зиму-смо се мучили, ноћа-су касно легли,

љетб-се скупило П.

16. Африкате. Као и у другим српским говорима из запад

нијих предела, и систем африката у овдашњем говору је потпуно

стабилан. Мање посебности на које упућују потврде: ђип, мораш

ђипом П, москвпћ, имд москвића Д и ћек, плашио ћеком К, не и

злазе из круга оних појединости за које знају и многи други српски

прекодрински говори. На то да разнолики фонетизми облика (-)год,

између осталог, незнатно појачавају фреквенцију африкативних

сугласника ђ и ћ, скренута је пажња у т. 13, а о јављању ликова

цеста/теста в. опаску дату у т. 9. Осим у примерима у којима се

остварују позната асимилациона прилагођавања типа: ждреба3 га

ударио Д, дпа3 би ми рекб К, нисам био у прилици да забележим

неке друге случајеве у којима се појављује звучна африката 3.
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Неке друге појединости

17. Секвенца шт је и у овоме говору најчешћи супституент

старих сугласничких скупина “st” и “skº, a секвенца жд не баш

нарочито фреквентних скупина “zd” и “zg". Исп.: гддпште Д, К,

П, грабљиште Д, К, двдpтиште Д, К, П, земљиште, игралпште П,

iиште, ишту К, П., кдстиште Д, К, П, кућиште, ланпште Д, кришти,

кришт"ли П, дгњпште Д, К, П, код дгњишта Д, на дгњишту Д, К,

прегрште П, прегршти К, прашт, приштом Д, П, сједиште К,

стрњпште Д, К,уштат П, штап, штапом Д, К, П, штене, штуца

П, односно: звиждали/звиждали, звиждите П,мождант К. Као и у

неким другим нашим говорима“, група шћ се у резултату тзв. под

новљеног јотовања најчешће остварује у различитим облицима

глагола пуштати: пушћа Д, пушћају/пушћају К, П пушћат(и)/

пушћат(и), пушћен, распушћена П. У П сам забележио и: гушћер,

гушћерка, ушћинд.

Трагови тзв. новогјотовања редовно се испољавају у примери

ма типа: браћа, гвожђе, грање, грббље, грбожђе, здравље, имање,

камење, камењом, лишће, посуђе, прдшће, пруће, прућом, суђе и

др., а редовно се говори и: доћи (дбћ/дбћ), наћи (наћ/наћ), поћи

(поћ/пбћ), односно: дбђе, дбђеш, дбђу, нађе, нађемо, нађу, пође,

пођу и сл. Укупни домашаји тзв. јекавског јотовања, такође, не

премашују просек карактеристичан и за друге српске западније

говоре. Дакле, и овде су јекавском јотовању доследно подвргну

ти само сонантил и н: доље, жељезо, жељезне, кдљено, кдљена,

љебVљеб“, љевша, љето, љетос, пљева, прдљеће и д., односно: ње

жан, њежно, Њемачка, у Њемачкој, њемачки, сњегови, сњежи

на и д., при чему је ово јотовање секвенци лš и нf, као и у низу

других западнијих српских говора“, делимично захватило и дуге

слогове: изљечит, посље, прдљева Д, код Њемаца, њесмо, прељева

се К, гњездо, сљепд дко, доњели П. Јотовање секвенце дЋ чешће

* Оним с ове стране Дрине (в. нпр. ПЕЦО 1964: 91-92, ПЕТРОВИЋ 1973:76—

77, ДЕшиЋ 1976: 174, ДАлмAцилА 1997: 77, РЕмEтит 1999: 418, ДРАГИЧЕВИЋ 2003:

309 и КозомAРA 2007: 252), али и не само у њима (исп. нпр. СИМИЋ 1972: 187,

СтAниЋ 1974: 126, РЕМЕтиЋ 1985: 176, НиколиЋ 1991:293 и НиколиЋ 2001: 138).

* В. нпр. ПЕтровић 1973:79 и 1978:75, ДЕшић 1976: 161, те ДРАГичЕвић 1986:

105 и 2007: 336—337.
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се остварује једино у формама типа: виђет(и), виђелеuђо, виђоше,

ђе, ђе био, ђе се пекб, међед/међед“, међедица, неђе, нађе, бвђе,

свађе, те, нешто ређе, у облицима именица куђеља и неђеља и гла

голским формама: сиђат(и), сиђала, сиђд (в. т. 8). Забележени ли

кови типа: ђед/ђет”, ђедови, ђеца, ђецо, пранђед“ П, данас су посве

ретки и обично се употребљавају само онда кад се упућује на то

како су „стари некад говорли“. Недосљедно, али прилично често,

сусрећу се и јотовања дентала ту облицима са основом тip- (ће

рат, ишћерат Д, К, П, кад дера, дберали Д, П, прднерамо П, ће

рали Д, К, П) и облицима помоћног глагола хтјети: ћети, ћела,

ћели, ћivo/ћülö Д, К, П. Јотоване форме типа: долеће П и налећело

К, П, јављају се спорадично, пошто се облици ових глагола обично

јављају у ликовима са морфолошким икавизмима (в. т. 8). Да се и

секвенца сјеšck ретко и недоследно јотује, сведочи свега неколико

забележених потврда: ućекли К, П, поčећ П., ćеде Д, П, ćедп К, П,

сећам се Д, К, П, ćеме К. Случајеве јотовања секвенци бј, пје, мје？

бk, шћ, м# нигде нисам забележио.

Од речи у чијим се гласовним ликовима огледају дејства ме

татезе често се у свакодневном говору јављају облици именица

типа: нотак – ношка — нотака и латак — латка — на латку“, а

употребљавају се и неке од оних које су у таквим ликовима ши

роко распрострањене и у западнобосанским ијекавским говорима

размештеним на просторима западније од Врбаса: барјак, барја

ци, барјаке, ријезга (=језгра), воде (<овде), вддâ (<овуда), инфракт,

инфракта, нбде (<онде), двдудЉдвдуд“ и сл.“ Облици именице

** Овакви ликови облика наведених именица готово су непознати у ије

кавским говорима у крајевима западније од Врбаса, али су, изгледа, у онима

разасутим у пределима источније од ове реке поприлично распрострањени. Бе

лежио сам их, на пример, у говору мештана села Имљани (општ. Кнежево) и

насеља Слатина (општ. Лакташи), а једнако тако и у говору мештана села Јо

шавка и Бранешци из челиначке општине, Поточани, Штрпци и Поповићи из

прњаворске општине, те насеља Буковице крај Добоја. По Козомари (2007: 253)

редовна су појава и у говору мештана Чечаве из теслићког краја, а према по

дацима које пружа грађа прикупљена у оквиру пројекта Босанскохерцеговачки

дијалекатски комплекс — синхронијска дескрипција..., сусрећу се и у говорима

неких насеља размештених источније и јужније од Добоја (в. Босанскохерцего

вачки дијалектолошки зборник, књ. V, 167).

* Исп. ПЕТРовић 1973: 87–88 и Дешић 1976: 193–194.
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кукуруз и заменица икакав, некакав, свакакав, осим у наведеним

ликовима, употребљавају се и у оним које су предодредиле диси

милације хаплолошке природе: куруз/куруз Д, П, курузе Д, курузи

К, П, икав Д., К, некав, свакав П. Од других потврда за редукцију

фонемских низова издвајам овде ликове форми: вдти (=водити) Д,

круздвна П, неква Д, pдтеље, рдтељи Д, П, дзгд/дзгор Д, К, П,

дила, дили Д, П, као и неколико потврда које упућују на присуство

упрошћавања и у примерима типа: ка-ш у деињу? Д, не-ш ићи К,

П, тамо-ш бити П, ту-ш сјести Д, К, односно: доћ-а брзо К, ић-а

ддма Д, наћ-а њу, рећ-а њему П, те: о-дваес до педес П, за триес

-четрес гддина Д, четрес' два П, шездес пет К, П, триста педес

тра К, за песто педес марака Д.

Закључна белешка

18. Пошто главнина напред изложених података упућује на

чврсте везе говора овдашњих Срба са ијекавским говорима разме

штеним западније од Врбаса, ни општа идентификациона оцена

припадности овога говора, у овој прилици, не може ићи даље од

констатације којом се потврђује његова припадност говорима севе

розападног огранка херцеговачко-крајишког (источнохерцеговач

ког) дијалекта. Верујем да ће нешто нијансираније, па и сличније

онима које сам у последње време изрекао и за поједине друге срп

ске говоре из ближег окружења“, та оцена изгледати кад се ускоро

појави и приказ важнијих морфолошких особина говора мештана

ових трију истраживаних насеља.

* В. ДРАГичЕвић 2003: 312, 2007: 382-383; 2008: 110.
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РеЗ КОМ e

Милан Драгичевич

ФОНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ГОВОРА СЕРБОВ

В НЕКОТОРЊИХ ПОСЕЛЕНИЖХ СЕВЕРНОИ БОСНИИ

Вработе представленљи важнЊле фонетические особенности говора

жИТелеи трех сербских поселенић в окрестностих ДервентБI (неболњшо

го города в северноћ Боснии), расположеннЊих по правому берегу сред

него течении реки Укринви, в крае, которњи также називаетси Крнин или

Вакуф. Изложеннвле даннЊле показњивакот, что в говоре жителеизтих по

селенић в болњшинстве случаев наблодакотса диалектнЊле фонетическиe

особенности, которње характернЊ дла северо-западноћ группљи говоров

герцеговинско-краинского (востoчнoгерцеговинского) диалекта.
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