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КОРАЈСКА ДИВИЦА И ДАЉИНСКА АСИМИЛАЦИЈА
ВОКАЛА
У раду се даљинском асимилацијом вокала објашњава настанак топонима Дивица из атара Кораја, насеља на путу између Бијељине и Тузле. Тиме се искључује могућност да наведени топоним чува
траг икавског супстрата.
Кључне речи и изрази: даљинска асимилација вокала, ијекавски
говор, икавски говор, топоним.

1. Тридесетак километара западно од Бијељине, на друму према Тузли, лежи питомо место Корај, надалеко познато по вредним
трудбеницима и чувеном воћу, тамошњем најважнијем производу.
Почетком ХХ века Корај је имао око 400 кућа „и нешто више од 2000
житеља, самијех муслимана“ (Ћатић 1901: 444).
Ијекавски рефлекс јата и новоштокавска акцентуација говор
Корајаца несумњиво укључују у херцеговачко-крајишки дијалекат. О
наведеним језичким особинама уверљиво сведочи ономастика Кораја
(етници: Корајац и Корајлија, Корајка, ктетик корајски), коју је прикупио, средио и у Ономатолошким прилозима објавио Хајрудин Бајректаровић (Бајректаровић 2005), рођени Корајац. У корајској топо-
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нимији стоји и Дивица, име једне њиве, предмет нашег интересовања. 1
2. У разматрању питања порекла топонима Дивица најупутније
је, по нашем мишљењу, поћи од некадашњег лика *дěвица. То значи
да се до данашње Дивице дошло истим путем којим се стигло и до
ликова сикира, видрица (Ивић 1985: 71–72), као и до хидронима Дитиња (Ивић 1985: 326–330). На исти начин, уосталом, добијени су и
„икавски“ дитићи у зони незамењенога јата (Реметић 1981: 68, 94),
као и ојконим Дивич код Зворника (Реметић 1999). Корајској Дивици,
најкраће речено, екавски пандан би била Девица.
3. Имајући у виду нашу дијалектолошку доктрину, односно дугу научну дискусију, у којој су учествовали највећи српски и хрватски ауторитети, о ранијем дијалекатском статусу подручја Кораја и
његове шире околине, не треба заобићи ни питање: крије ли се, неким случајем, у топониму Дивица органски икавски рефлекс јата? У
том случају имали бисмо посла са језичким супстратом, остатком појаве у основи затрвене доласком ијекавске досељеничке струје. Српску (и хрватску) дијалектологију обележила је вишедеценијска полемика око проблема дијалекатске основице средњовековне источне
Босне. Простор између Дрине и Босне деценијама је, примера ради,
Александар Белић сматрао изворно икавским. По њему је икавски
источнобосански идиом играо врло важну улогу у генези шумадијско-војвођанског дијалекта, који је, по мишљењу водећег српског језикословца прве половине ХХ века, настао укрштањем домаће екавице и из источне Босне унете икавице (Белић 1905; Белић 1929; Белић
1958; Реметић 1981 и тамо нав. лит.). Милан Решетар је, на другој
страни, предност давао аутохтоном органском развоју овога новоштокавског дијалекатског типа (Решетар 1907: 14–17, 68). Његову теорију у основи је прихватио и новом аргументацијом још чвршће
утемељио Павле Ивић (Ивић 1955–1956: 106–121; Ивић 1985: 71–72,
80–82). Практично сва каснија теренска истраживања потврђивала су
и подупирала Решетарово и Ивићево тумачење. Данас је, уосталом,
јасно да се на источнобосанском терену мора говорити о изворном
ијекавском, односно ијекавско-екавском дијалекатском супстрату
(Брабец 1957–1958; Брозовић 1966; Реметић 1982). У широкој зони
северозападне Србије (терен оивичен околином Обреновца и дрин1

Овај прилог написан је пре публиковања Бајректаровићевог рада,
али се, стицајем околности, тек сада објављује. У грађи припреманој за
штампу аутор ми је тада лик Дивица изговарао са краткоузлазним акцентом
на иницијалном слогу (Дивица), уместо кога у штампаној верзији (Бајректаровић 2005: 445) стоји краткосилазни (Дивица).
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ским падинама Ваљевских планина) посведочена је фонолошка индивидуалност јата у основи речи (Реметић 1981; Симић 1980) комбинована са већином такозваних икавизама шумадијско-војвођанског типа. Реч је о крунском доказу да Дрина у прошлости није била граница између икаваца и екаваца него између источнобосанских ијекаваца и западносрбијанских јатоваца, носилаца незамењеног јата (Реметић 1981: 99). Све изнето искључује и могућност да корајска Дивица
представља потврду, траг икавскога говорног типа на том терену. И
Дивица је, дакле, као и већ помињани ојконим Дивич поред Зворника,
настала даљинском асимилацијом вокала.
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Слободан Н. Реметич
КОРАЙСКАЯ ДИВИЦА И УДАЛЕННАЯ АССИМИЛЯЦИЯ
ГЛАСНЫХ
Резюме
В работе удаленной ассимиляцией гласных объясняется происхождение топонима Дивица, местности в Корае, населенном пункте на дороге между Биелиной и Тузлой. Дивица, по всей вероятности,
была образована тем же способом как и „икавские“ образы сикира и
видрица в экавских говорах шумадийско-воеводинского диалекта,
т.е. как гидроним Дитиња в западной Сербии и ойконим Дивич недалеко от г. Зворник.
Ключевые слова: удаленная ассимиляция гласных, иекавский
говор, икавский говор, топоним.
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