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ИМЕНИЦЕ ОРАХ И ОРАО, ГЛАГОЛИ ИПИ И ЈЕСТИ

(из моје дијалектолошке биљежнице)

Од раније је познато да су народни говори непресушни

извори за науку о језику: за историју језика. за творбу ријечи,

за акцентологију; а, сасвим разумљиво, на тим подацима и за-

снива се дијалектологија. Нигдје као на дијалектолошким путо-

вањима не можемо се сусрести са толико необичних података.

Дешава нам се, и не ријетко, да просто не вјерујемо своме ор-

гану слуха да смо стварно чули оно што смо забиљежили. Али,

провјеравања нас увјере да је говорна реалност оно што до

тога часа није било могуће ни замислити. Потврда за то може

навести, и не мало, сваки дијалектолог. Ја ћу овом приликом

указати на два мало необична податка из говора западне Хер-

цеговине. А, да се и тога подсјетимо, западнохерцеговачка говор

на зона улази у круг икавскоштакавских говора чије су нај-

битније особине новоштокавска политонија и новија деклина-

ција. То, уосталом, ове говоре и сврстава у круг новоштокавских

говора. Наравно, у структури ових говора има низ специфич

ност за које не знају остали херцеговачки говори. Те особине,

опет, дају западнохерцеговачким говорима посебан положај у

групи новоштокавских говора, па и оних херцеговачког типа.

Овом приликом ја ћу говорити о облииима именице орах

(сИе N1155, Nиx) и о презенту глагола јести (еззеп, ейо).

1 . Орах-ораха

Његошевим стиховима: Тврд је орах воћка чудновата —

могло би се додати: и фонетски врло нестабилна.

Мало је ријечи у нашем језику које се јавл>ају у тако

различитим фонетским ликовима као што је именица о којој

је овдје ријеч. Узрочнике овој појави, свакако, налазимо у суд-

бини финалног констриктива -х у ном. синг., односно судбини

тога сугласника у медијалној позицији у другим облицима па-

радигме.
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Изворни фонетски лик ове именице и.мао ]е фонему Ь у

свом гласовном склопу иу кога ми данас имамо вокал -а у

кн>ижевном ]езику и вепини штокавских говора (уп. орех руски,

огек елов., огеек чешки, орев буг., орех мак.)- У нашим ди]а-

лектима, найме, ^авЛ)а^у се и облици са вокалима -е или -и щ.

Ъ. То потврЬу|у и старци наши лексикографи. Тако код Вран-

чипа имамо: орих, код Б]елост)енца: орех, Волтишца: орех, Сту-

липа: орех. И Вук има: орих, са назнаком: у Далм. Т. Маретип,

у ЮА2Ш, з. V. орах, одакле су и узети наведени прим]ери, кон-

стату)е да ]е вокал ,,-а- пазхао ргопцепот ос1 з^агцеда Ъ — (као

и ргата ос! зХ&гцщъ ргета I. }. ргёта)" и додазе: „аП 1а зе

ргопцепа сю§о<Ша зато и па§ет ^егИш, 1 Хо зато и зЧокагзкот

пацес^и; зу1 а\ти%1 з1ау. }спс\ 1 паг]еб]а 1та]и 4". Трагове ста-

рщег стан>а, ту са Ъ, налазимо и у штокавским говорима, у

топонимима типа: Орешац, ОриовацЮрщовац и сл. А у при-

зренско-тимочко] говоржл зони имамо: оре, на оре, орее, ореси,

истина, поред ора-ораси (А. Белип, ДШС, 307).

Много зе компликовани|а проблематика везана за судбину

фонема -х у облицима ове именице. У нашим народннм гово

рима, найме, поред стандардних облика: орах-ораха, ораси-ораха-

-орахе- орасима, могу се завити и различити други облици. Тео-

ретски бро^ таквих облика ^е врло велик. Тако се могу завити

елзедепе варирайте:

са фонемом-/ као супетитуантом фонеме -х:

орауора]а, оращ ора]а-ора\е-ора)има,

односно:

ора)-ора\а, ораси-ора]а-ора\е-орасима;

са фонемом -в щ. -х:

орав-орава, орави-орава-ораве-оравима,

односно:

орав-орава, ораси-орава-ораве-орасима;

са фонемом -с м}. -х:

орас-ораса, ораси-ораса-орасе-орасима,

односно:

орас-ораса, ораси-ораа-орае-орасима;

са фонемом -к щ. -х:

орак-орака, ораци-орака-ораке-орацима,

односно:

орак-орака, ораси-орака!ораа, ораке/орае, орасима

/ораима;
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са фонемом -г мј. -.х:

ораг, орага, ораси-орасима.

Уз то би ишли и облици без фонеме -х и без њених супститу-

аната:

ора-ора-ору, ори-ора-орима,

односно:

ора-ора-ору, ораси-ора-орасима,

или са завршним самогласником -о:

оро-ора-ору, ори-ора-орима,

односно:

оро-ора-ору, ораси-ора!орйа-орасима.

За све наведене примјере, а вјероватно то нису и све могуће

комбинације, нашло би се потврда у нашим народним говорима.

Могућа су ту и другачија рјешења, као: облици једнине су

ггретрпјели измјене, облици множине су, углавном, сачували

старије стање. Рјешења су условљена фонетском ситуацијом

говора.

Објашњење за све наведене варијанте није тешко наћи. Сва-

како, често иду заједно фонетски процеси и аналошка уогпнта-

вања. Уз то, поједини од наведених ликова територијално су

омеђени. Тако нпр., облике са -к или -г мј. -х налазимо у једном

дијелу ијекавских говора (Црна Гора, источна Херцеговина),

облике са -с мј. -х често налазимо у икавским говорима, облике

са -/ мј. -х познају многи екавски говори.

Али, поред свих наведених облика, и свих њихових могућих

варијаната, а то је и био повод за писање ових редака, постоји

и још једно рјешење на које сам наишао у говорима западне

Херцеговине. Постоји, наиме, и појава сонанта -л мј. -х у обли-

цима ове именице, у свим облицима осим номинатива сингулара.

Дакле, јављају се и овакви ликови именице орах:

ора-орла-орлу-орла-орлом-орлу, орли-орла-орле-орлима.

Истина, наведени облици, овако дати, ријетко живе и као

једини парадигматски ликови именице орах. Често и ту нала

зимо неку од раније наведених варијанти, било да је ријеч о

њиховој напоредној употреби, или, пак, преовлађују ти други

облици — у множини. Па се и ту може јавити: ора-орла-орлу,

ораси-орла/орай, орлима/орасима и сл.

На овакву промјену именица орах ја сам наишао у Читлуку

(Мостар) и Биограцима (Лиштица) у западној Херцеговини. Када

сам те облике први пут чуо, нисам, у први мах, повјеровао сво-

јим ушима. Па када сам почео да то провјеравам, добио сам

већи број потврда, типа:
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Сиђи са орла, ено га на орлу, попејо се на орла, добро

су родили орли, игра се са орлима, и сл.

Послије тога сумњи није било мјеста. А није требало дуго

трагати ни за рјешењем.

Јесте, облици именице орах овдје су се изједначили са об-

лицима именице орао. Обје те именице у номинативу гласе исто:

дра. Код орах је то добијено послије губљења фонеме -х, а код

орао такав облик се појавио послије сажимања двају неакцен-

тованих самогласника. А та појава се у овом говору врши у

корист првога самогласника из скупине -ао. Тако ту имамо и:

поша, доша, иша и сл. Захваљујући тој чињеници, једнаки обли

ци номинатива, именица ора (о = рах) се у промјени повела за

именицом ора (= орао).

До ове појаве могло је доћи и због сљедећих разлога:

1. Такву промјену има у овим говорима још један број име

ница са вокалом -а (од старе скупине -ал):

каба-кабла-каблу, пака-пакла-паклу, сврда-сврдла-сврдлу,

кдти-котла-котлу, врта-вртли-вртлу;

овом тнпу промјене припадају и именице: Ьава-Ьавла-Ьавлу, па

и лично име: Пава-Павла-Павлу.

2. Именица ора, послије губљења фонеме -х, у номинативу

је изгледала окрњена. И због тога је она, а подржана горњим

примјерима, ускочила у промјену именице ора-орао. Није ис-

кључено да је овоме припомогла и чињеница да орао, птица,

није тако чест гост ових крајева. Тако смо у овом дијелу за

падне Херцеговине добили исте облике и за орах (Мих) и орао

(Ацш\а). Наравно, да то и посебно истакнем, нису потпуно иш-

чезли, нарочито у множини, ни облици старе промјене: ораси/

/ораји и сл.

У Академијином рјечнику налази се потврда за супротну

појаву, за појаву облика номинатива синг. именице орао (АциНа)

са секундарним сонантом -/; орај-орла. Потврда је из Вуковог

рјечника, а овај га налази у Црној Гори: КЈА2Ш има и: орав

„исто што орао, орај". Потврда је из народне пјесме: Е је не

би орав прелетно-. И ту је пресудну улогу имао облик номи

натива: ора. У Загарачу, према подацима које ми је љубазно дао

Д. Купић, имамо секундарно -х у облику номинатива ове

именице: орах. Истина, ту и орах (Мих) има исти гласовни склоп.

Акценат је фонолошко дистинктивни знак: орах (орах, Мих):

орах (орао, АдиПа).

Као што видимо, западнохерцеговачка ситуација не чини

нешто посебно, бар што се теоретског дијела тиче. Друго је

питање зашто се у овом говору орах приклонио овоме рјешењу,

а зашто, опет, у неким говорима Црне Горе такво рјешење, ма

кар и за номинатив, налазимо за именовање птице. А и то говори

како су развојни путеви једнога говора, поготово једнога језика,
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врло неу]едначени. тесте, р]ешен>а могу бити на различитим под-

руч]има слична, али н>ихова оствареньа не мора]у бити иста.

Па и ова друга именица, орао, у чщу се парадигму укло

нила именица орах, има разнолике облике у пот. зт§. Према

подацима ко]е нам пружа]у упитници са босанско-херцеговач-

ког говорног подручна, на тлу Боене и Херцеговине та] апелатив,

поред стандардног лика (орао), у номинативу ]еднине зна ]ош

за сл>едепе облике: оро (у великом бро]у м]еста), ора (западна

Херцеговина), оров (Плана—БилеКа, Кружань-Мостар, Пригра-

Ьани—Мостар, Дрежница—Мостар), орлов (Ораховица—Билепа),

орлов/оро (Крушевица—Л>убин>е), орле (Ластва—Требинье).

У множини, поред облика са морфемом -ов- (орлови), ^ав-

.ъа^у се и облици без тога проширеььа основе: орли. Акценат,

такоЬе, нще ]единствен. Поред орлови ]авл>а се и: орлови и

орлови. Дистрибущца ових облика, и акцената, бипе показана

у широз обради дщалекатског материала.

2. Ики-идем, ]ести-\едем

Поред наведених облика ових глагола, а ко]е налазимо у

нашем стандардном ]еэику, ]авипе се и ]ош неки. У ЦТА2Ш гла

гол ики упупу]е се на ити уз ко]и се да^е Целокупна обрада.

Уз та] облик инфинитива да]е се ]ош: ики и исти. Презент ]е:

идем (иЬем). Старини р^ечници има^у, такоЬе, инфинитив ити

(Вранчип, Микал>а, Бела, Б]елост]енец, Волтици, СтулиЙ). Вук

има и исти-идем и ити-идем, али те облике упупу]е на ики-идем,

а за иЬем каже да се говори „по зап. кра]евима".

По]ава африката к и Ь (ики, иЬем) према старшим плози-

вима (ити, идем), резултат су нашег ]отован>а (ики) и аналош-

ких уопштаван>а (икем: поЬем и сл.). У и-шта говорима западне

Херцеговине имамо ик(и): иЬем. Таква ]е ситуацща и у неким

и]е-шта говорима.

Са глаголом \ести (ейеге) ни]е све тако просто. Прво, та]

глагол зна, ]ош уви]ек, за различите облике инфинитива. Поред

стандардног лика: )ести ]авл>а се и облик исти, са икавским

рефлексом Такав ]е случа] у западнохерцеговачким и-шта

говорима. Друго, у презенту поред: )едем-]едеш, /еду, а то су

стандардни облици презента овога глагола, ]авипе се ]ош и оье-

депи облици: щем-щеш, и]у1и)еду; ]ем-\еш-]еду; ]им-]иш, (]иду).

Све ове облике налазимо у К1А2Ш. Али уз н>их Не се ]авити и:

идем-идеш, иду према инфинитиву: ист(и). То ]е западнохерце-

говачка ситуашца, уп.: опеш нешто да идеш? што не идете? они

ништа не иду. Фонетски ]е ту све ]асно. Према ]ек. ]ести ту ]е

исти, према ]ек. ]едем, ту ]е идем. А, као што смо веп вид]ели,

од глагола ики ту презент гласи икем, тако да ни формално не

долази до обличког синкретизма. Ту ]е, значи: ищи): иЬем а

ист(и): идем.

Асим Пецо
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