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ЕГЗИСТЕНЦИЈАЛНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ
ПРИЗРЕНСКО-ЈУЖНОМОРАВСКИХ ГОВОРА
У МЕТОХИЈСКОЈ И КОСОВСКОЈ КОТЛИНИ

У ра ду се раз ма тра ју гла гол ска и име нич ка је ди ни ца у ег зи стен ци -
јал ним кон струк ци ја ма са гла го ли ма „би ти“ (es se) и „има ти“ (ha be re) у
при зрен ско-ју жно мо рав ским го во ри ма Ме то хиј ске и Ко сов ске ко тли не,
са освр том на ши ри бал кан ски кон текст.

У го во ри ма ме то хиј ско-ко сов ског аре а ла уоче не су бал ка ни стич ке
ино ва ци је ка ко на ни воу лич них та ко и на ни воу без лич них ег зи стен ци -
јал них кон струк ци ја, са тен ден ци јом ме ша ња мо де ла са оства ре ном
кон гру ен ци јом и мо де ла са без лич ним об ли ком пре ди ка та (имало људи
у Оптерушу : било Рафч’ани за у војску : имав калуџ’ери у Деч’ане : у
наш крај бил’е зидари : имало авијоне на небо : било и срушене гробове
: имал’е сватове што гледал’е младицу : динаре бил’е преј – под рим -
ски го вор). Ова кво флук ту и ра ње об ја шња ва се ме ђу соб ним ути ца јем
лич них и без лич них ег зи стен ци јал них ре че ни ца, бо га том се ман ти ком
гла го ла „има ти“, ути ца јем кон такт них је зич ких си сте ма – суп страт ног
ро ман ског ти па и ал бан ског, по што се у њи ма ја вља ју ег зи стен ци јал ни
гла го ли es se и ha be re, са упо тре бом у лич ним и без лич ним ег зи стен ци -
јал ним кон струк ци ја ма. Ши ре њу „има ти“ до при но си и бли зи на обли -
жњих ма ке дон ских го во ра.

По себ на па жња у ра ду по све ће на је име нич кој је ди ни ци у ег зи -
стен ци јал ним кон струк ци ја ма, по што се ја вља ју – пре све га у мно жи ни
– но ми на тив и оп шти па деж. При су ство но ми на ти ва као па де жа су бјек та
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на пад ну то је про до ром оп штег па де жа под ути ца јем по се сив ног зна че -
ња гла го ла „има ти“.

Кључ не ре чи: ег зи стен ци јал на кон струк ци ја, es se, ha be re, ме то хиј -
ско-ко сов ски го во ри, при зрен ско-ју жно мо рав ски.

Увод

1. У при ло гу се раз ма тра ју ре че ни це са оп штим зна че њем ег зи -
стен ци је са пре ди ка ти ма ко ји кон гру и ра ју (са лич ним гла гол ским об -
ли ком) од но сно не кон гру и ра ју (са без лич ним гла гол ским об ли ком) у
го во ри ма при зрен ско-ју жно мо рав ског ти па, фор ми ра ним у ју жној Ме -
то хи ји (ЈМГ) и у ју жном и цен трал ном Ко со ву (КГ). Овој ди ја ле кат -
ској зо ни при дру жу је се ве ћим де лом и го вор се вер но шар пла нин ске
жу пе Си ри нић (СиГ), па ће и овај иди ом – иако ге о граф ски не при па -
да ме то хиј ско-ко сов ском аре а лу – би ти об у хва ћен ис тра жи ва њем.

С об зи ром на укуп ну ди ја ле кат ску ком по зи ци ју, ове три це ли -
не пред ста вља ју по се бан ме то хиј ско-ко сов ски под ди ја ле кат (М-К
го во ри) уну тар при зрен ско-ју жно мо рав ског ди ја лек та1. Иако се ста -
ње у ег зи стен ци јал ним кон струк ци ја ма су штин ски не раз ли ку је од
оно га у М-К го во ри ма, због ти по ло шке раз ли чи то сти у од но су на
М-К го во ре, из ван ужег ин те ре со ва ња оста ла су два се вер но шар -
пла нин ска го во ра у Го ри и Сре теч кој жу пи, за тим го вор три ју на се -
ља у Под го ри, ко ји су сме ште ни на ју жном обо ду ју жне Ме то хи је2.

У ју жној Ме то хи ји оформ ље но је ви ше го во ра бли ских струк ту -
ра (при зрен ски го вор, под гор ски го вор, под рим ски го вор, ђа ко вач ки
го вор) (МЛАДЕНОВИЋ 2004: 221–246), па се они у ра ду по сма тра ју
као јед на ди ја ле кат ска це ли на. Као це ли на раз ма тра ју се и два го во ра
у Ко сов ској ко тли ни (ју жно ко сов ски и цен трал но ко сов ски), чи ја је
гра ни ца на ли ни ји не што се вер ни је од Уро шев ца и Шти мља.

1.1. По сле про го на срп ског ста нов ни штва из ма тич них обла сти
на Ко со ву и Ме то хи ји 1999. го ди не, нај ве ћи део на се ља у Ме то хиј -
ској и Ко сов ској ко тли ни остао је без но си ла ца аутох то ног ди ја ле -
кат ског си сте ма.

У Си ри нић кој жу пи срп ско ста нов ни штво се ве ћим де лом ни је
исе ли ло.
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1 О раз ло зи ма за ова кву кла си фи ка ци ју аре а ла в. у МЛАДЕНОВИЋ 2013: 405–406.
2 О овим го во ри ма ви ше ви ди у: ПАВЛОВИЋ 1939, МЛАДЕНОВИЋ 2001,

МЛАДЕНОВИЋ 2004, МЛАДЕНОВИЋ 2012.



Општа слика

2. По што ег зи стен ци јал не кон струк ци је у стан дард ном је зи ку
не омо гу ћа ва ју по ре ђе ње с ва ри ја ци ја ма на ни воу ди ја ле кат ских си -
сте ма, у ра ду се раз ма тра срод ност / раз ли чи тост ег зи стен ци јал них
кон струк ци ја с гла го ли ма „би ти“ (es se) и „има ти“ (ha be re) у М-К
го во ри ма са од го ва ра ју ћим мо де ли ма дру гих бал ка но сло вен ских и
не сло вен ских бал кан ских је зи ка и ди ја ле ка та. При ступ има оправ -
да ња, с об зи ром на екс пан зи ју ег зи стен ци јал ног гла го ла ha be re у
бал ка но сло вен ским и не сло вен ским је зи ци ма, укљу чу ју ћи ту и го во -
ре при зрен ско-ти моч ке обла сти, по себ но го во ре М-К аре а ла. Ова ква
суд би на ег зи стен ци јал них кон струк ци ја на ме ће аре ал но об ја шње -
ње не ких пре о бли ко ва ња у М-К го во ри ма.

2.1. С об зи ром на знат ну не ста бил ност ег зи стен ци јал них мо де -
ла у М-К го во ри ма, што до во ди до мо гућ но сти за ме не ка ко са мих
гла го ла та ко и њи хо вих об ли ка („има ти“ / „би ти“, без лич ни не кон -
гру ент ни / лич ни кон гру ент ни – имало људи у Оптерушу : било
Рафч’ани за у војску : имав калуџ’ери у Деч’ане : у наш крај бил’е
зидари : имало авијоне на небо : било и срушене гробове : имал’е
сватове што гледал’е младицу : динаре бил’е преј – под рим ски го -
вор), у ра ду се по све ћу је под јед на ка па жња ка ко им пер со нал ним
та ко и пер со нал ним кон струк ци ја ма. Ова кво при бли жа ва ње пер со -
нал них и им пер со нал них кон струк ци ја до ве ло је до на по ред не упо -
тре бе раз ли чи тих об ли ка пре ди ка та, без ика квих по сле ди ца на се -
ман тич ко-син так сич ком пла ну.

Због по себ ног пра ће ња мор фо син так сич ке суд би не ег зи стен ци -
јал ног су бјек та, из укуп ног фон да де кли на ци о них ти по ва име ни ца
М-К го во ра из дво је не су име ни це м. р. на -ø. Ова кав по сту пак на -
мет нут је чи ње ни цом да су М-К го во ри је ди ни у окви ру при зрен ско-
ти моч ке зо не – за јед но са гра нич ним ко сов ско-ре сав ским го во ри ма
у се вер ни јим де ло ви ма ових две ју ко тли на – ели ми ни са ли па де жни
син кре ти зам Нмн. и ОПмн., ве зи ва њем на став ка -и за Нмн. од но сно
-е за ОПмн.3 Ова кво из два ја ње по ка за ло се по год ним, по што је гра ђа
посведочила да се у де лу го во ра, и то че шће у ју жни јим пунк то ви -
ма, име нич ка је ди ни ца у ег зи стен ци јал ним кон струк ци ја ма по ред
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3 Ви ше о ели ми на ци ји мно жин ског син кре ти зма ових име ни ца, за тим о за -
јед нич ким ино ва ци ја ма при зрен ско-ју жно мо рав ских и ко сов ско-ре сав ских го во -
ра у Ме то хиј ској и Ко сов ској ко тли ни в. ПАВЛОВИЋ 1970: 73–76, РЕМЕТИЋ 1996:
453–458, МЛАДЕНОВИЋ 2004: 228, МЛАДЕНОВИЋ 2013: 146–167.



об ли ка у Нмн., ја вља и у ОПмн. При сут ним флук ту и ра њем об ли ка
ег зи стен ци јал ног су бјек та, го во ри ана ли зи ра не зо не пред ста вља ју
је дин ствен аре ал у окви ру срп ског ди ја ле кат ског пр о сто ра.

2.2. Ал тер ни ра ње Нмн. и ОПмн. ег зи стен ци јал ног су бјек та део
је флук ту и ра ња ова два па де жна об ли ка у па сив ним, без лич ним и
обез ли че ним кон струк ци ја ма у М-К го во ри ма4.

Глаголска јединица у егзистенцијалним конструкцијама

3. У ре зул та ту ево лу ци је по је ди нач них сло вен ских је зи ка, на -
сле ђе ни мо де ли ег зи стен ци јал них кон струк ци ја из ме ње ни су на
раз ли чи те на чи не. У раз ли чи тим сло вен ским је зи ци ма из бор лич не
или без лич не фор ме у ег зи стен ци јал ним кон струк ци ја ма раз ли чит
је, усло вљен је спе ци фич ним фак то ри ма у по је ди нач ним је зи ци ма
(НИЦОЛОВА 1990: 240–241).

У ис точ ним и за пад ним сло вен ским стан дард ним је зи ци ма ег -
зи стен ци јал не кон струк ци је се гра де са мо с гла го лом es se (СОБОЉЕВ

1997: 43). Нај зна чај ни је уда ља ва ње од на сле ђе ног мо де ла оства ре -
но је у ју го и сточ ном де лу Бал кан ског по лу о стр ва, у бу гар ским, ма -
ке дон ским и де лу срп ских го во ра,5 ко ји ма при па да ју и М-К го во -
ри. У овом бал ка но сло вен ском аре а лу уда ља ва ње је оства ре но пре
све га ши ре њем кон струк ци ја са гла го лом „има ти“, а са ма екс пан зи -
ја ре зул тат је бал кан ске мик со гло ти је.

Област М-К го во ра и су сед них обла сти ка рак те ри стич на је по
ду го трај ном мул ти лин гви зму раз ли чи тог ти па. Ра ни срп ско-вла шки
кон такт са пре та па њем Вла ха у Ср бе и свим по сле ди ца ма ет но би -
о ло шког ста па ња (УРОШЕВИЋ 1965: 68), до ла ском Ту ра ка за ме њен је
срп ско-тур ским кон так том, да би по след њих ве ко ва пре те жно срп -
ска област би ла за ме ње на срп ско-ал бан ском (МЛАДЕНОВИЋ 2012а:
162–164).

3.1. О ва жно сти бал кан ских не сло вен ских је зи ка за екс пан зи ју
„има ти“ у ег зи стен ци јал ним кон струк ци ја ма у што кав шти ни, по -
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4 Ви ше о ово ме в. у МЛАДЕНОВИЋ 2012а 153–165, МЛАДЕНОВИЋ 2013: 154–168.
5 У ста ро срп ском је зи ку до ми ни ра ју ег зи стен ци јал не кон струк ци је с гла го -

лом би ти. У јед ној по ве љи ца ра Ду ша на из 1347. сре ће се ова ква кон струк ци ја
с гла го лом има ти. До та да са мо са би ти. Ка сни ји раз вој по твр ђу је ши ре ње гл.
има ти (ГРКОВИЋ-МЕЈЏОР 2007: 27–28).



себ но у ње ном ју го и сточ ном де лу, све до чи при су ство гла го ла ове
се ман ти ке као ег зи стен ци јал ног пре ди ка та у тим је зи ци ма.

3.1.1. Ста ње у ег зи стен ци јал ним кон струк ци ја ма ару мун ског го -
во ра се ла Тур ја и се вер но ал бан ског го во ра се ла Му хур ве ћим де лом
је по ду дар но. У ег зи стен ци јал ним по тврд ним / од рич ним кон струк -
ци ја ма са гла го лом es se пре ди кат је у лич ном гла гол ском об ли ку, а
име нич ка је ди ни ца је у но ми на ти ву. У ег зи стен ци јал ним по тврд -
ним / од рич ним кон струк ци ја ма с ha be re, ег зи стен ци јал ни гла гол
се ја вља са мо у без лич ном об ли ку, у 3л. јд. (БАРА, КАЉ, СОБОЉЕВ
2005: 279, 279–280; ЈУЛИ, СОБОЉЕВ 2003: 266, 267).

3.1.2. У ру мун ском је зи ку се у ег зи стен ци јал ним ре че ни ца ма
ко ри сти ha be re. Та ко срп ској ре че ни ци „Би ло је не по зна тих љу ди“
од го ва ра ру мун ска „Au fost şi oame ni ne cu no scu ţi (аu fost: au – 3л.
мн. пре зен та гла го ла a avea „има ти“ + fost – пар ти цип гла го ла a fi
„би ти“). Ова ква кон струк ци ја од го ва ра оли че ном ег зи стен ци јал ном
мо де лу „Има ли су не по зна ти љу ди“ у М-К го во ри ма.

3.2. У бал кан ским сло вен ским је зи ци ма и ди ја лек ти ма ко је су у
ве ћој или ма њој ме ри за хва ти ли бал ка ни стич ки пр о це си, ста ње у
ег зи стен ци јал ним кон струк ци ја ма по ка зу је из ра зи ту екс пан зи ју гла -
го ла „има ти“.

3.2.1. Екс пан зи ја „има ти“ за хва та при зрен ско-ти моч ку област у
це ли ни. Су де ћи по ди ја ле кат ским опи си ма сре ћу се оба гла го ла, и
то ка ко у лич ним та ко и без ли чи ним ег зи стен ци јал ним ре че ни ца ма.

За кљу чак А. Бе ли ћа да су у го во ри ма ју го и сточ не Ср би је ег зи -
стен ци јал не кон струк ци је са кон гру ен ци јом пре ди ка та (Има ла јед на
ћер ка) обич ни је од оних са обез ли че ним пре ди ка том (Има ло са бља,
зу лум је би ло) (БЕЛИЋ 1905: 400), по твр ђе на је ра до ви ма по то њих
ис тра жи ва ча. Из при ме ра ко је на во ди А. Бе лић за кљу чу је се да се
у ова квим кон струк ци ја ма ја вља ју и „би ти“ и „има ти“, али да је
„има ти“ че шће (ИСТО: 400).

У ни шком го во ру се под јед на ко ко ри сте и „би ти“ и „има ти“.
Сре ћу се без лич не кон струк ци је, али и при ме ри у ко ји ма има кон -
гру ен ци је су бјек та и пре ди ка та (ТОМА 1998: 403–411).

За го вор За пла ња на во ди се са мо „има ти“ у без лич ном об ли ку
има ло (МАРКОВИЋ 2000: 237).

У го во ру Алек си нач ког По мо ра вља ко ри сте се оба ег зи стен ци -
јал на гла го ла, ко ји мо гу би ти у без лич ном или лич ном об ли ку, не -
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за ви сно од то га да ли је ре че ни ца по тврд на или је не ги ра на (БОГ ДА -
НОВИЋ 1987: 233).

Љ. Ву ка ди но вић на во ди да се у без лич ним кон струк ци ја ма у Цр -
ној Тра ви и Вла си ни уоби ча је но ко ри сти са мо пер фе кат у без лич ном
об ли ку од гла го ла „има ти“ (3л. јд. с. р.) (Вукадиновић 1996: 262).

У го во ру ја бла нич ког кра ја у ег зи стен ци јал ним кон струк ци ја ма
сре ћу се оба ег зи стен ци јал на гла го ла у без лич ном или лич ном об -
ли ку. На ве де ни при ме ри су ге ри шу да је „има ти“ упо тре бље но увек
без лич но, а да је „би ти“ под ло жно оли ча ва њу (ЖУГИЋ 2010: 56–61).

М. Сте ва но вић на во ди да се у го во ру Ђа ко ви це у ег зи стен ци јал -
ним кон струк ци ја ма ко ри сте оба гла го ла. До ми ни ра ју при ме ри са
кон гру ен ци јом, али ни су не по зна ти ни без лич ни об ли ци (СТЕ ВА НО -
ВИЋ 1950: 142).

У го во ру Гор ње Пчи ње (ЈУРИШИЋ 2010: 204–210), по ред основ ног
ег зи стен ци јал ног гла го ла „има ти“, сре ће се и „би ти“. Оба ег зи стен -
ци јал на гла го ла ја вља ју се у без лич ном и лич ном об ли ку.

Од го во ра у се вер ној Ма ке до ни ји, ко ји са срп ски ма по ка зу ју
срод ност, ин те ре сан тан ма те ри јал пру жа ју при ме ри из тек сто ва ку -
ма нов ског го во ра (ВИДОЕСКИ 1962). У за бе ле же ној гра ђи ја вља ју се
оба ег зи стен ци јал на гла го ла. Чи ни се да је у пер со нал ним ег зи стен -
ци јал ним ре че ни ца ма обич ни ји гла гол „би ти“ (Си било ед но-мало
дете, 283; бил едън тато и eдън син, 295; биле два брата, 289, итд.).
По твр ђен је и при мер са обез ли ча ва њем пре ди ка та лич не ег зи стен -
ци јал не ре че ни це (Имало је дън-воденичар Миленко, 280), за тим ег -
зи стен ци јал не ре че ни це са оли ча ва њем без лич ног пре ди ка та (Па
имaле мачики, 286).

3.2.2. У ег зи стен ци јал ним кон струк ци ја ма у ма ке дон ском стан -
дард ном је зи ку ко ри сти се гла гол има/не ма (СОБОЉЕВ 1997: 46,
ИВАНОВА 2012: 145–174).

У ма ке дон ским на род ним го во ри ма од гла го ла „би ти“, ско ро по
пра ви лу, ја вља ју се ре че ни це са кон гру ент ним пре ди ка том, док се са
гла го лом „има ти“ пре те жно ја вља ју ре че ни це са не кон гру ент ним
пре ди ка том6:

а) Без лич не ре че ни це: ВИДОЕСКИ 1995: Имало не кој-овчар во
некоа планина, 208; волот го немало, 211; ВИДОЕСКИ 1968: Ама туе
имало еден-патник да-преноќеет, 244; ВИДОЕСКИ 1954: У селото

Јужнословенски филолог LXX (2014)156

6 Због бли зи не ма ке дон ске ет но је зич ке те ри то ри је ме то хиј ско-ко сов ском аре -
а лу, на во ди се не што при ме ра из ма ке дон ских го во ра.



имало не кој-рет, 239; ЦВЕТАНОСКИ 2004: Имало некој офчар во некоа
планина, 201, А овде ‘има ло некои, 198, Имаше еден-чоек богат, 202.

б) Лич не ре че ни це: ВИДОЕСКИ 1995: Си-бил еден-стар чојк, 211;
ВИДОЕСКИ 1968: Биле двоица браќа, 243; ЦВЕТАНОСКИ 2004: Си биле
тројца браќа (185), Биле кум Вучко и кум Лиса, 188, Биле два брата
сиромаси, 198.

У ма ке дон ском стан дард ном је зи ку и на род ним го во ри ма ни је
по твр ђен гла гол је / је сте у ег зи стен ци јал ним кон струк ци ја ма, а
уме сто ње га ко ри сти се „има ти“ (СОБОЉЕВ 1997: 46).

в) У го ран ском го во ру „има ти“ је у из ра зи тој екс пан зи ји у без -
лич ним и лич ним ег зи стен ци јал ним ре че ни ца ма (МЛАДЕНОВИЋ
2001: 482–483).

3.2.3. У бу гар ском књи жев ном је зи ку ег зи стен ци јал не ре че ни -
це са „има ти“ ја вља ју се са мо са без лич ном фор мом има / ня ма
(НИЦОЛОВА 1990: 240; СААВЕДРА 1999: 77, ПОПОВ 1994: 89–90). Ов -
де се свр ста ва ју и ег зи стен ци јал не ре че ни це у ко ји ма се оба ве зно
упо тре бља ва ге ни тив но-аку за тив ни об лик: Но ко шу та та я ня ма ше;
При са мо то зна ме ня ма ше ни ко го; Са мо Огня но ва ня ма ше там (ПО -
ПОВ 1994: 90). У ди ја лек ти ма се по не кад уме сто об ли ка ге ни ти -
ва/аку за ти ва упо тре бља ва но ми на тив: Ас мъ н’амъши (Тър нов ско);
Ас мъ н’амъши у дума (Бе лен ско); Той н’ама да гу има там (Сли -
вен ско) (СТОЈКОВ 2002: 260–261).

Именичка јединица у егзистенцијалној конструкцији

4. Оп ште пре пли та ње упо тре бе два ју ег зи стен ци јал них гла го ла,
упро шћа ва ње је зич ког си сте ма у сре ди на ма је зич ког кон так та, до -
ве ли су до при бли жа ва ња не са мо гла гол ских об ли ка већ и до те жње
да се уме сто две ју име нич ких фор ми у ег зи стен ци јал ним кон струк -
ци ја ма упо тре бља ва са мо јед на – но ми на тив на.

Про дор Н у Г по сле ди ца је при бли жа ва ња без лич них кон струк -
ци ја лич ни ма у го во ри ма при зрен ско-ти моч ке зо не и ко сов ско-ре -
сав ским го во ри ма (МИЛОРАДОВИЋ 2003: 38). Са мо ши ре ње Н у Г у
де лу срп ске ди ја ле кат ске обла сти об ја шња ва се оп штим рас та ка -
њем мор фо ло шког си сте ма, у ко ме су бје кат ска по зи ци ја ге ни ти ва
под у пи ре про дор но ми на ти ва. Ши ре ње но ми на ти ва по др жа но је,
ка ко се на во ди, оп штим син кре ти змом Н и А/ОП у мн., али и син кре -
ти змом у не ким ка те го ри ја ма им. м. р. на -ø, за тим син кре ти змом
ова два па де жа у с. р. јд. (ИСТО: 49). О ва жно сти је зич ког кон так та
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за суд би ну ег зи стен ци јал них кон струк ци ја све до чи ста ње у ба нат -
ским го во ри ма шу ма диј ско-вој во ђан ског ди ја лек та, у ко ји ма је име -
нич ка је ди ни ца у без лич ним ре че ни ца ма са има и би ло ре дов но у
но ми на ти ву (ИВИЋ, БОШЊАКОВИЋ, ДРАГИН 1997: 309–310).

Су де ћи по опи си ма го во ра при зрен ско-ти моч ког ти па, у овој зо -
ни у раз ли чи тим мо де ли ма ег зи стен ци јал них кон струк ци ја име нич -
ка је ди ни ца увек је у но ми на ти ву (БЕЛИЋ 1905: 400, БОГДАНОВИЋ
1987: 233, ТОМА 1998: 403–411, МАРКОВИЋ 2000: 237, ЈУРИШИЋ 2010:
208, ЖУГИЋ 2010: 56). По твр ђе ни об ли ци име нич ких је ди ни ца у М-К
го во ри ма, ме ђу тим, иска чу из оп штег ста ња, по што се у де лу М-К
го во ра на по ре до ја вља ју Н и ОП.

4.1. На но си при зрен ско-ти моч ког ти па до не ли су прак тич но
ста би ли сан Н у ко сов ско-ре сав ском го во ру Па ра ћин ског По мо ра -
вља (МИЛОРАДОВИЋ 2003: 39–43, 70). У ле вач ком го во ру по твр ђе на
је екс пан зи ја Н у Г у по зи ци ји ло гич ког су бјек та ре че ни це (СИМИЋ
1980: 26), иако се у овом го во ру и да ље на по ре до ко ри сте Н и Г уз
ег зи стен ци јал не гла го ле „би ти“ и „има ти“ (ИСТО: 21–24). Док је уз
по тврд не гла го ле обич ни ја упо тре ба но ми на ти ва, уз не ги ра не је ви -
ше по твр да са име нич ком је ди ни цом у ге ни ти ву (ИСТО: 21).

Слич но ста ње ка рак те ри ше и га ли пољ ски го вор, по што се ко ри -
сте и Н и Г уз без лич не ег зи стен ци јал не гла го ле има и не и ма (ИВИЋ
1957: 331).

Разматрање материјала М-К говора

5. При су ство по тврд них од но сно не ги ра них пре ди ка та у ег зи -
стен ци јал ним кон струк ци ја ма ни је од зна ча ја за не кон гру ент ност /
кон гру ент ност у ова квим кон струк ци ја ма у М-К го во ри ма.

Ва ри ра ње не кон гру ент ног са кон гру ент ним пре ди ка том оп ште је
обе леж је ег зи стен ци јал них кон струк ци ја у М-К го во ри ма. Фа кул та -
тив ност лич ног / без лич ног об ли ка у ег зи стен ци јал ним кон струк ци -
ја ма илу стру је при мер: Људи биље доста. Било доста људи ЈМГ.

У М-К го во ри ма при сут на су два ег зи стен ци јал на гла го ла –
„има ти“ и „би ти“. Не ма по твр да са гла го лом „је сам“, уме сто ко га се
ко ри сти гла гол „има ти“. Два при ме ра са гла го лом „по сто ја ти“ из
КГ (Постоје друге лекове за тај болес, постoјале аргати што
косију) нај ве ро ват ни је су уне ти из стан дард ног је зи ка. Про ве ром
ма те ри ја ла до би је не су кон струк ци је с гла го лом „има ти“ (Има и
друге лекови, имале аргати).
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С об зи ром на ин те ре сант но ал тер ни ра ње име нич ке је ди ни це у
Нмн. и ОПмн. име ни ца м. р. на -ø, у ра ду се на во де са мо при ме ри
мно жин ских об ли ка овог де кли на ци о ног обра сца. При ме ри са ег зи -
стен ци јал ним су бјек том у Нмн. из дво је ни су од при ме ра са ег зи -
стен ци јал ним су бјек том у ОПмн.

5.1. И н в е н т а р  м од е л а  е г з и с т е н ц и ј а л н и х  р еч е н и ц а

Бо гат ством мо де ла ег зи стен ци јал них кон струк ци ја М-К го во ри
пред ста вља ју по се бан аре ал у окви ру срп ске ди ја ле кат ске обла сти.
Од ре ђе на слич ност по сто ји са ста њем у го во ри ма при зрен ско-ти -
моч ког аре а ла, ко ме се ин вен та ром при бли жа ва ју и за пад но бу гар -
ски, али и го во ри се вер не и се ве ро за пад не Ма ке до ни је.

Кон струк ци је са „има ти / не ма ти“ у екс пан зи ји су. Број по све -
до че них при ме ра са „(не) би ти“ знат но је ма њи од оних са „има ти
/ не ма ти“. Не за ви сно од ти па пре ди ка та, при мар не су кон струк ци је у
пер фек ту и пре зен ту, док су кон струк ци је у им пер фек ту и фу ту ру I
знат но ре ђе, по себ но оне у фу ту ру I.

Екс па ни зи ја мо де ла са „има ти / не ма ти“ не сум њи ви је бал ка -
ни зам у М-К го во ри ма.

5.1.1. Без лич не кон струк ци је са Н:

а) Гла гол „има ти / не ма ти“: пре зент, 3л. јд.; пер фе кат, 3л. јд. с.
р.; им пер фе кат, 3л. ј.; фу тур I, 3л. јд.;

б) гла гол „(не) би ти“: пер фе кат, 3л. јд. с. р.; им пер фе кат, 3л. ј.;
фу тур I, 3л. јд.

5.1.2. Лич не кон струк ци је са Н:

а) Гла гол „има ти / не ма ти“: пре зент, 3л. мн.; пер фе кат, 3л. мн.;
им пер фе кат, 3л. мн.; фу тур I, 3л. мн.;

б) гла гол „(не) би ти“: пер фе кат, 3л. мн.; фу тур I, 3л. мн..

5.1.3. Без лич не кон струк ци је са ОПмн.:

а) Гла гол „има ти / не ма ти“: пре зент, 3л. јд.; пер фе кат, 3л. јд. с.
р.; им пер фе кат, 3л. ј.; фу тур I, 3л. јд.;

б) гла гол „(не) би ти“: пер фе кат, 3л. јд. с. р.; фу тур I, 3л. јд.

5.1.4. Лич не кон струк ци је са ОПмн.:

а) Гла гол „има ти / не ма ти“: пре зент, 3л. мн.; пер фе кат, 3л. мн.;
им пер фе кат, 3л. мн.; фу тур I, 3л. мн.;
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б) гла гол „(не) би ти“: пер фе кат, 3л. мн.

5.1.5. Мо дел са за ме нич ком ен кли ти ком у А / ОП:

а) Пре зент гла го ла „не ма ти“ у 3л. јд. пре зен та + Н + А/ОП зам.
ен кли ти ке.

5.2. Е г з и с т е н ц и ј а л н е  ко н с т р у к ц и ј е  с а  Н м н .

5.2.1. Безличне конструкције

5.2.1.1. По тврд ни / не ги ра ни ис ка зи

Нај ве ћи број по твр ђе них при ме ра је са гла го лом „има ти / не ма -
ти“ у 3л. јд. с. р. пер фек та и 3л. јд. пре зен та7.

а) Гла гол „има ти / не ма ти“, пре зент, 3л. јд.
Има разни људи по Приздрену, има и војници по сокаце, има Ђакофци

у Бејагратд, а сêгк нити има гости, има доста Сêрби у Оч’у, има такве бикови
у планину; сêген нема мајстори ка по напре, нема више мајсторске пирови,
по Подриме више нема Сêрби ЈМГ;

има разнe људи по воме свету, има сватови за на свадбу, у наше село
има стари и колонисти, нема ардови у подруме, нема зетови у фамилију,
орлови нема по нашему крају, ни столари нема КГ;

заш то да праим кǝд има дǝ ноwи; нема сêге вуци у Сириниће, нема више
синови за у војску, куд нас нема медведи СиГ.

б) Гла гол „има ти / не ма ти“, пер фе кат, 3л. јд. с. р.
Имало Турци по граду, имало ратови от сто године, имало л’уди што не

знал’е да пиш еф, бурич’и имало пуно, имало људи у Оптерушу, на раз бој
имало нити, ут оwи имало по куч’е; куд Сêрбе немало пекари, немало аут -
обуси на станицу, ни шњајдери немало, немало колач’и да се је ЈМГ;

имало мужи по Немач’ке, имало пијане људи, имало петлови по обору,
имало ткани ч’ел’ими, имало девери што штитили снаше, имало насељеници
у Грач’аницу; није имало уч’ите љи, није имало стари људи да кажију, ни
имало во де нич’ари, ни имало авијони на небо, лекари није имало у село КГ;

имало чобани, туј имало ку мбари, а оџаци имало, имало покрофци напре
одǝ козине, имало стогови до Лепенац, имало ћилими за продаву, и кожуши
имало; ни прије нимало ђаволи, немало големи камењи за кућу, ни астали
немало у куч’у СиГ.
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в) Гла гол „(не) би ти“, пер фе кат, 3л. јд. с. р.
У М-К го во ри ма по тврд не без лич не кон струк ци је с гла го лом „би -

ти“ че шће су од кон струк ци ја с од рич ним об ли ком ово га гла го ла.
У ре че ни ца ма са од рич ним пре ди ка том, не за ви сно од то га да

ли је ли чан или без ли чан, прак тич но је уоп штен гла гол „има ти“8.
Било људи по пијацу, млого аскери било на Кал’ају, преј било волоwи,

било Рафч’ани за у војску, и тој било напрешн’е бабине л’екови, било гоч’еви
кǝд ми се женија брат ЈМГ;

у моје време које циркусе било, колико лешеве по путу било; што било
бројеве, остало у Урошевац; толикве орасе било, било и наши Косовфци,
пантим да било зидови; ни учитељи не било КГ;

било људи по бачије, било оўчари по планине, било лопови тад; људи не
било за рат, не било волови за работу СиГ.

г) Гла гол „има ти / не ма ти“, им пер фе кат, 3л. јд.
Тамо имaше и Турци, имaше и Фурјанци, имaше бравови у наше село,

и гаврани имаше, у дом имаше стари и млади; кобајаги немaше камењи,
немaше аут обузи да не одведију, ни де војч’ич’и немаше за удавајн’е ЈМГ;

вика – имаше вампири у паток, на пијац имaше и пилич’и, на астал
имаше разни тањири, имаше у болницу добри док тури; немаше сандаци за
све јаб уке, немaше јунаци да срушу куч’у КГ;

и Будурини имаше тамо, имаше лопови на све стране, у двор имаше
добри јагњићи; ни брестови немаше да се исече, немаше у Сириниће ни
партизани, ни Бугари немаше СиГ.

д) Гла гол „(не) би ти“, им пер фе кат, 3л. јд.
Беше људи на свадбу; не беше никој да донесе ЈМГ;
не беше еври да се узе СиГ.

Не ма мно го по све до че них при ме ра.

ђ) Гла гол „има ти / не ма ти“, фу тур I, 3л. јд.
Увек ч’е има старци да умирафв, ч’е има гости и за твоју славу, да л’и

ч’е има волови да извуч’ев дрва; у Подриму не ч’е има ни сабори ЈМГ;
ч’е има милицајци и за тебе; не ч’е има пракци за продаву, не ч’е има

људи за работу; кǝт ч’е отиднемо ми, не ч’е има прајци у оборе КГ;
ће има опанци кǝд има људи; не ће има ни троњови да се спије СиГ.

е) Гла гол „(не) би ти“, фу тур I, 3л. јд.
Ч’е бине људи на работу, да л ч’е бидне доста куч’ич’и, ч’е бидне пуловери

за продаван’е, не ч’е бине Сêрби у Приздрен ЈМГ;
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па зар ч’е бидне лопови и у нову државу ЈКГ.
и не ће бино људи да не закопо СиГ.
Број по твр да са фу ту ром I гла го ла „би ти“ и „има ти“ ни је ве ли к.

5.2.2. Личне конструкције

Иако је оства ре на кон гру ен ци ја про ме ни ла тип ис ка за, без лич ни
ка рак тер кон струк ци је услов но оп ста је, по што је ег зи стен ци јал ни
пре ди кат по пра ви лу у 3л. мн. Сна га ова квог пре о бли ко ва ња под јед -
на ке је сна ге у оба гра ма тич ка бро ја (Имаја један стари, један
Јањевац КГ)9.

5.2.2.1. Потврдни / негирани искази

а) Гла гол „има ти / не ма ти“, пер фе кат, 3л. мн.
Мо дел ег зи стен ци јал них ре че ни ца нај ве ће сна ге је онај са кон -

гру ент ним об ли ком 3л. пер фек та:
Имал’е разне бегови, па имал’е потоци по дворове, имал’е војници на

свако ћуше, само у Вел’ику Крушу не сел’еници имал’е; прозори имал’e, теј

пенџ’ерч’ич’и мицке; гоч’еви имал’е, увек имал’е Шиптари млого, имал’е
сандуци за теше, де војч’ич’и имал’е за удадбу, заш то имал’е Сêрби је но-
време, зидови немал’е меџ’у два двора, по преј немал’е старе л’уди, вас пут
немал’е наше војници ЈМГ;

имал’и синови што ни гледале родитеље, имале и војни авијони, имали
и богаташи и сиромаси, имал’и и они руч’ни гребени, у село имали столари,
имале кошеви от сламе, имале и прије лопови, имали од Граћанице полицајци,
имали наши зидари по Аустрије; није имале шпореди у куч’е, креденци ни
имали у куч’у, немали брестови у наш лугк КГ;

имале вуци по шуме, имале богати Стречањи, имале и трњи през
оwас, тêд имале никоји Сушићани у Амберику, имале попови да служу;
понапре немале лустери, немале јелени јер јеле ги вуци, јелени по немале тој
време, лекари напре немал’е СиГ.

б) Гла гол „(не)би ти“, пер фе кат, 3л. мн.
Бил’е Турци што знал’е работу, напре бил’е еч’ими, бил’е и л’екови о[д]

траве, тат Срби бил’е мало; у село биље волови ЈМГ;
биле жандари у Гатњо, били млого Арнаути по Приш тине КГ;
у наш крај биле зидари, млого људи биле СиГ.

в) Гла гол „има ти / не ма ти“, им пер фе кат, 3л. мн.
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Имав џ’андари у свако село, имав ајдуци по граду; немав мил’ицајци да не
одбранију од њи, ни сêге нeмав огњови ЈМГ;

имаш оше разне џ’аци; ни сватови, ни гости немаш оше на свадбу ЈКГ,
имаше попови у њину кућу, немаше јунаци да се тепоў СиГ.

Ре че ни це са им пер фек том у 3л. мн. рет ке су у М-К го во ри ма,
по што по ље њи хо ве упо тре бе по кри ва про дук тив ни пер фе кат.

г) Гла гол „има ти / не ма ти“, пре зент, 3л. мн.
Имафв богате Сêрби, у касарну имав официри, имав никоји старци шо не

гл’едал’е, имав калуџ’ери у Деч’ане, у Дрим имаф кленови, ско бал’и ЈКГ;
имају људи што те превару одма КГ;
на свет имоў мајстори за све СиГ.

Број по твр да ни је ве ли к.

д) Гла гол „има ти / не ма ти“, фу тур I, 3л. мн.
Да л’и ч’е имаф познати да ми помогнеф, за десет године не ч’е имав

ни трак тори, не ч’е имав такви сирци ка што имало ЈМГ,
да л ч’е имају лекари да помогну, ч’е имају и кумови ка[д] доџ’е време КГ,
па ће имо и такве коњи, ће имо разни врагови, ће имоў чобани ако треба

СиГ.

ђ) Гла гол „(не)би ти“, фу тур I, 3л. мн.
Ч’е бинев ајдуци по сокаце ако ги даде држава, ч’е бинев бол’еси ка што било

у прошли рат, можда ч’е бинев по путу и наше војници ЈМГ,
ч’е бину и зетови; не ч’е бину ни врапч’ич’и на грање КГ.

5.3. Е г з и с т е н ц и ј а л н е  ко н с т р у к ц и ј е  с а  О П м н .

5.3.1. Ши ре ње ОПмн. у Нмн. име ни ца м. р. на -ø за хва ти ло је
ви ше кон струк ци ја у го во ри ма ме то хиј ско-ко сов ског аре а ла. Мар -
кант но је ши ре ње у па сив ним ре че ни ца ма (в. т. 2.2).

На мор фо син так сич ко пре о сми шља ва ње у ег зи стен ци јал ним
кон струк ци ја ма упу ћу ју и при ме ри са на по ред ним ја вља њем Нјд. и
ОПјд. име ни ца де кли на ци о ног обра сца на -а:

Вода не имало : воду не имало на ч’ешму, исто било воду ЈМГ, имало
јаб ука на врата : имало јаб уку на бајрак, имало горе воду КГ.

Ова кво ши ре ње ОПмн. по твр ђе но је пре те жно са ег зи стен ци -
јал ним гла го ли ма у пер фек ту, у без лич ном или лич ном об ли ку, док
су при ме ри са оста лим гла гол ским об ли ци ма ре ла тив но рет ки. Екс -
пан зи ја ОПмн. ве ће је сна ге у им пер со нал ним кон струк ци ја ма.
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Без лич них кон струк ци ја са ОПмн. има ви ше у ЈМГ не го у КГ,
док су у СиГ не по зна те. У ЈМГ нај ве ће је сна ге у при зрен ском и
под рим ском го во ру, док је у КГ уоче но да је ОПмн. нај ве ће при сут -
но сти у нај ју жни јем де лу, док осо би на сла би ка ко се иде од ју га ка
се ве ру.

Од два кон ку рен та – Нмн. и ОПмн. – ви ше је по твр да са Нмн. 

5.3.2. Примери типа:
Нема гу сестра, нема гу мајка, нема ги ни брат ни син, од Л’умани по

азгəн Арнаути н’ема ги у нашу наију, такви јунаци нема ги куд њи, нема ги
сватови да дођнефв, ни саге нема ги пријатељи ка по пред што имало ЈМГ,
нема гу Мирка на работу, нема га ни мој Драган, нема ги синови да доџ’у,
нема ги сватови КГ, нема га Станојко, нема ги Штрпчани сǝс коње, нема
ги унуци СГ,

ка рак те ри стич ни и за ма ке дон ски и бу гар ски је зик, све до че о при -
сут но сти А/ОП удво је ног објек та са оп ште ног за ме нич ком ен кли -
ти ком. Док се ова ква упо тре ба за ме нич ке ен кли ти ке у ма ке дон ском и
бу гар ском је зи ку ја вља ка ко у не ги ра ним та ко и по тврд ним ре че ни -
ца ма (СААВЕДРА 2005: 95–97)10, у М-К го во ри ма по твр ђе на је са мо
у не ги ра ним им пер со нал ним ре че ни ца ма са 3л. јд. гла го ла „не ма -
ти“. Ова ква мар ки ра на упо тре ба, ко ја под се ћа на чу ва ње Г (у ак ту -
ел ном си сте му ОП) има ин те ре сант ну па ра ле лу у ле вач ком го во ру,
у ко ме се ге ни тив че шће ја вља у не ги ра ним ис ка зи ма, док је по -
тврд не ис ка зе за хва тио у ве ћој ме ри про дор но ми на ти ва (СИМИЋ

1980: 21).

5.3.3. Безличне конструкције

5.3.3.1. Потврдни / негирани искази

Убе дљи во нај ве ћи број при ме ра без лич них кон струк ци ја су оне
са пре ди ка том у 3л. јд. пер фек та.

а) Гла гол „има ти / не ма ти“, пер фе кат, 3л. јд. с. р.
Имало у старо време далапе у зид, имало фијакере за свадбе, некакве

зидове имало до куч’е, имало и пце шарпланице, имало на тој место брегове,
кêршове; имало манастире у све села, имало авијоне на небо, имало преј
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лумпире; немало порцуланске шпорете, не го обич’не (РЕ МЕ ТИЋ 1996:
540), немало обич’аје ка сêген, немало тањире за све госте, немало пошт -
ене л’уде ЈМГ;

имало и те кожуце; имало рукате гребене, труповe ималo у шуму,
имало наше адете, имало разне лекове за претисак, имало ту разне колач’е,
кǝд имало њине празнице, имало и упал’ене манастире; имало те кревете
старе, па и капаце имало ту; тањире ни имало, те салтанаце није имало,
није имало шпoрете, није пре имало кон обаре КГ.

б) Гла гол „(не) би ти“, пер фе кат, 3л. јд. с. р.
Било ч’аршафе да се дарујев, кǝд било теј добре данове, кошеве било;

тепице, ч’ерге било преј одǝ козине ЈМГ;
тако било обич’аје код нас, било гробове по њиве, било војнице да

помогну, на триста места било наставце, па било набојце све одоздол по
ноге КГ.

в) Гла гол „има ти / не ма ти“, им пер фе кат, 3л. јд.
Имаше патоце што ишл’е през дворове, немаше тигање у предавницу,

немаше јунце да се кêрмиф, у тој време имаше бол’есе у људе ЈМГ;
у нашу кучу имаше тануре у нач’ва, имаше у воз старе Србе КГ.

г) Гла гол „има ти / не ма ти“, пре зент, 3л. јд.
Посл’е обич’аје има, има и саге наше обич’аје, ту има потк ивач’е што

потк ивају, па у цêркву има и кêрсове; де има пијаце, нема више теј старе
адете, ЈМГ;

има млого језице, после обич’аје има разне, де има војнице да ги викнем,
има у Гатњо и лажове, а више нема људе ка ко ваља КГ.

д) Гла гол „(не) би ти“, фу ту р I, 3л. јд.
У тај дêн ч’е бине налбатине да ковев којнe; кат пропане држива не ч’е

бине ни евре, ни динаре, ми вика што ч’е бине у Немач’ку л’екове за мој
бол’ес ЈМГ.

ђ) Гла гол „има ти / не ма ти“, фу тур I, 3л. јд.
Разне дарове ч’е има ЈМГ,
волове ч’е има на пијац КГ.

5.3.3.2. Личне конструкције

Убе дљи во нај ве ћи број при ме ра без лич них кон струк ци ја су оне у
3л. мн. пер фек та. Ова ква екс пан зи ја ОПмн. мо же се до ве сти у ве зу
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са пре но сом пре ла зно сти при свој ног гла го ла „има ти“ у ње го ву ег -
зи стен ци јал ну упо тре бу. Ово ме, сва ка ко, до при но си и кон гру ент ни
пре ди кат.

а) Гла гол „има ти / не ма ти“, пер фе кат, 3л. мн.
Имал’е тако беле бисере око врат, имал’е шпорете на дêрва, имал’е

л’екове, имал’е и лопове у државну службу, имал’е у прдавницу смрзнате
кромиде, имал’е сватове што гледал’е младицу, неке поклопце имал’е; напре
немал’е тако л’екаре ка сêген, имал’е шарпланице да се ч’уваw офце, немал’е
војнице да не ч’уwав ЈМГ;

оне тануре код нас имале, имал’е јежове, имале снегoве и у теј дêнoве,
имале и војнице на стражу, немали лопове кǝд бија остар закон, немале
кумове што не помогле, кредите немал’е прије, немали столове не го на
клупе КГ.

б) Гла гол „(не) би ти“, пер фе кат, 3л. м.н.
Старинске обич’аје бил’е (РЕМЕТИЋ 1996: 540), а бил’е брестове;

динаре бил’е преј, какве банке ЈМГ;
прије биле на свадбу само позвате сватове КГ.

в) Гла гол „има ти / не ма ти“, им пер фе кат, 3л. мн.
Туј имав Стреч’ан’е, куд офвце имав пце да лајев, у манастир имав

кêрсте од злато, немав добре џ’акове за ч’еницу, вуј годину немав сн’егове
ка лани, дǝнêс немав тол’ико л’ебове ЈМГ.

г) Гла гол „има ти / не ма ти“, пре зент, 3л. мн.
Имав разне бравове, имав алате за сваку работу, имав у село ловач’ке

пце, немав више теј салтанаце ЈМГ;
имају и саге добре људe, имају и у Бабуш Црнагорцe КГ.

д) Гла гол „има ти / не ма ти“, фу тур I, 3л. мн.
У куч’у ч’е имав ч’уваре да ч’ував, у магацин ч’е имаф џ’акове и за

ч’еницу и за коломбоч’ ЈМГ;
кат се осуши све, ни купусе ч’е немају на њиве КГ.

6. Закључне напомене

6.1. По ре ђе њем мо де ла ег зи стен ци јал них кон струк ци ја ко је А.
Со бо љев на во ди за ис точ ну Ср би ју и за пад ну Бу гар ску (СОБОЉЕВ
1997: 46–48) са мо де ли ма у М-К го во ри ма уоча ва се знат на срод -
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ност. Ово се од но си ка ко на екс пан зи ју „има ти“ у ова квим кон струк -
ци ја ма, та ко и на обез ли ча ва ње лич них ег зи стен ци јал них кон струк -
ци ја (Па свадба било), са ко ји ма ал тер ни ра ју лич не (Имала jена ја -
бука). Оно што из два ја М-К го во ре, при су ство je ег зи стен ци јал них
ре че ни ца са име нич ком је ди ни цом у ОП.

6.2. На по ред на упо тре ба без лич них и лич них мо де ла ег зи стен -
ци јал них кон струк ци ја исте се ман тич ке и син так сич ке вред но сти
по сле ди ца је ви ше фак то ра.

а) Кон ку рен ци ја две ју бли ско знач них / исто знач них кон струк -
ци ја до во ди до њи хо вог ме ша ња.

б) При су ство лич них и без лич них ег зи стен ци јал них ре че ни ца у
бал кан ској не сло вен ској струк ту ри под ста кло је при бли жа ва ње ова
два мо де ла.

Кал ки ра ње је вр ше но пре ма кон такт ним бал кан ским је зич ким
си сте ми ма нај пре ро ман ског а по том и ал бан ског ти па.

в) Екс пан зи ја гла го ла „има ти“ и по вла че ње „би ти“ под стак ну -
ти су сна гом ег зи стен ци јал ног ha be re у кон такт ним бал кан ским је -
зи ци ма.

Гра ма ти ка ли за ци ја ha be re у кон струк ци ја ма бал кан ског пер фек та
ти па имам дој де но, ина че при сут ног у ару мун ском, грч ком, ал бан -
ском, ма ке дон ском, под ста кла је ши ре ње „има ти“ у ег зи стен ци јал -
не кон струк ци је кон такт них сло вен ских је зи ка и го во ра, по себ но у
ма ке дон ске го во ре. Ши ре ње „има ти“ по др жа но је ње го вом де се -
ман ти за ци јом и гра ма ти ка ли за ци јом у пе ри фра стич ним и ег зи стен -
ци јал ним кон струк ци ја ма.

г) Мик со гло ти ја до во ди до сла бље ња се ман тич ке раз ли ке из ме -
ђу по се сив но сти и ег зи стен ци јал но сти гла го ла „има ти“, што за по -
сле ди цу има екс пан зи ју лич них ег зи стен ци јал них ре че ни ца.

д) Екс пан зи ја јед но га гла го ла („има ти“) те жња је да се сма њи
број кон ку ре на та и та ко упро сти је зич ка струк ту ра.

ђ) Ши ре њу „има ти“ до при но си и бли зи на обли жњих ма ке дон -
ских го во ра, у ко ји ма из ра зи то до мини ра ег зи стен ци јал ни гла гол
„има ти“.

6.3. При су ство / од су ство ко ли чин ске ре чи, од рич ност / по тврд -
ност, упит ност не ути чу на из бор об ли ка име нич ке од но сно гла гол -
ске је ди ни це у ег зи стен ци јал ној кон струк ци ји М-К го во ра.

6.4. При су ство ег зи стен ци јал них гла го ла „има ти“ и „би ти“ и од -
су ство „је сам“, „по сто ја ти“, „би ва ти“, М-К го во ре сме шта у бал ка -
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но сло вен ски аре ал ју го и сточ них је зи ка и го во ра. Уме сто ових гла -
го ла у упо тре би је „има ти“.

6.5. На по ред на упо тре ба Н и ОП име нич ке је ди ни це у ег зи стен -
ци јал ним ре че ни ца ма, ско ро ис кљу чи во са гла го лом „има ти“, упу -
ћу је на ути цај по се сив ног зна че ња пре ла зног гла го ла „има ти“ на
упо тре бу па де жа објек та, што мо же зна чи ти да је нај пре су бје кат -
ска по зи ци ја име нич ке је ди ни це у Г од но сно ОП за ме ње на об ли -
ком Н, па је на кнад но, као се кун дар на ино ва ци ја, ре кон стру и сан
ОП. Ја вља ње два кон ку рен та све до чи о не ста би ли са но сти си сте ма
у овом де лу је зич ке струк ту ре.

Чи ње ни ца да се уз ег зи стен ци јал но ha be re у ару мун ском и се вер -
но ал бан ском го во ру име нич ка је ди ни ца ја вља у аку за тив ном об ли ку
мо же би ти од ин те ре са за об ја шње ње фа кул та тив ног при су ства
ОПмн. у де лу М-К го во ра, пре све га у без лич ним кон струк ци ја ма.
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Ра ди во йе М. Мла де но вич

ЭК ЗИ СТЕН ЦИ А ЛЬ НЫЕ КОН СТРУК ЦИИ
ПРИ ЗРЕН СКО-ЮЖНО МО РАВ СКИХ ГО ВО РОВ

В МЕ ТО ХИ Й СКОЙ И КО СОВ СКОЙ КО ТЛО ВИ НАХ

Р е з ю м е

В ра бо те ана ли зи ру ют ся эк зи стен ци а ль ные кон струк ции с гла го ла ми
„би ти“ (es se) и „има ти“ (ha be re) в при зрен ско-южно мо рав ских го во рах
Ме то хи й ской и Ко сов ской ко тло вин. Мо де ли эк зи стен ци а ль ных кон струк -
ций рас сма три ва ют ся в ши ро ком кон тек сте бал кан ских сла вян ских и не -
сла вян ских язы ков.

В го во рах Ме то хи й ской и Ко сов ской ко тло вин под твер жде ны бал кан -
ские ин но ва ции как на уров не лич ных, так и на уров не без лич ных эк зи -
стен ци а ль них кон струк ций. На блю да ет ся сме ше ние мо де лей с со гла со -
ва ни ем под ле жа щ е го и ска зу е мо го и мо де лей с без лич ной фор мой ска зу -
е мо го (имало људи у Оптерушу : било Рафч’ани за у војску : имав
калуџ’ери у Деч’ане : у наш крај бил’е зидари : имало авијоне на небо :
било и срушене гробове : имал’е сватове што гледал’е младицу : динаре
бил’е преј – под рим ский го вор). По доб ные ко ле ба ния форм объ я сня ют ся
вза и мо вли я ни ем лич ных и без лич ных эк зи стен ци а ль ных пред ло же ний, а
так же на сы щ ен но стью се ман ти ки гла го ла ha be re и вли я ни ем кон такт ных
язы ко вых си стем – суб страт но го ро ман ско го ти па.

Осо бое вни ма ние в ра бо те уде ле но фор ме су щ е стви те ль но го в без -
лич ных кон струк ци ях, по ско ль ку в ка че стве кон ку рент ных форм (пре жде
все го во мно же ствен ном чи сле) зде сь выс ту па ют но ми на тив и общ ий па -
деж. Обо бщ ен ный но ми на тив как па деж эк зи стен ци а ль но го су бъ ек та в
лич ных и без лич ных пред ло же ни ях ре ду ци ру ет ся в свя зи с фа ку ль та тив ным
рас про стра не ни ем общ е го па де жа под вли я ни ем упра вле ния гла го ла
„има ти“ из лич ных кон струк ций.

Клю че вые сло ва: эк зи стен ци а ль ная кон струк ция, es se, ha be re, ме то хи -
й ско-ко сов ские го во ры, при зрен ско-южно мо рав ский.
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