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Драгана Радовановић
(Институт за српски језик САНУ, Београд)

ОГЛЕД ИЗ ТЕРЕНСКЕ БЕЛЕЖНИЦЕ
РЕСАВСКОГ КРАЈА

(коментар уз транскрипт)*

У раду се даје транскрипт теренског записа из ресавског села 
Плажане. Имајући у виду балканизацију косовско-ресавских говора и 
раније дијалектолошке налазе с подручја Ресаве, износе се и поједина 
фонетска, морфолошка и морфосинтаксичка запажања.

Кључне речи: косовско-ресавски дијалекат, ресавски говори, говор 
села Плажане, транскрипт дијалекатског текста, фонетика, морфологија.

У дијалектолошкој литератури (посебно у њеним синтетичким 
прегледима), ресавски говор одређен је као северни поддијалекат ко-
совско-ресавског дијалекта,1 а подробнија истраживања подручја 
обављена су средином шездесетих година ХХ века.2

Рачунајући на феномен балканизације косовско-ресавских, уз 
то и на чињеницу да су претходна дијалектолошка истраживања на 
ресавском терену вршена пре педесетак година, постоје оправда-
ни разлози дијалектолога за поновно враћање овом подручју. Новим 
истраживањима и осавремењеном методологијом уочиле би се даље 
тенденције у развоју ресавског говора.

Овом приликом огледно се презентује извод из транскрипта те-
ренског записа из горњоресавског села Плажане, с намером да се 
покаже да ли је и у којој је мери говор Плажана захваћен процесом 
балканизације или пак, с друге стране, можемо очекивати наносе из 

* Рад је настао у оквиру пројекта Дијалектолошка истраживања српског 
језичког простора, који финансира Министарство за просвету и науку Републике 
Србије.

1 П. Ивић, Српски дијалекти и њихова класификација, прир. Слободан Реметић, 
Издавачка књижарница Зорана Стојановића, Нови Сад, стр. 63–96.

2 А. Пецо, Б. Милановић, Ресавски говор, Српски дијалектолошки зборник XVII, 
Београд, 1968, стр. 241–367. 

УДК:  811.163.41'282.2
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стандардног система. Дијалекатски текст који доносим уједно је и до-
пуна ранијим сличним транскриптима са овог терена. Наиме, пункт 
је обухваћен Пециним и Милановићевим истраживањем, али је транс-
крипт текста у њиховој студији изостао.

Разговор је вођен у Плажану (Деспотовац) у кући информатора 
Драгославе Милосављевић (рођ. 1920). У њему је учествовао и при-
падник средње генерације, саговорник добро познат информаторки, с 
којим је у комшијским и даљим кумовским односима. Део транскрипта 
заправо је и сам њихов дијалог.3

Из фонетске проблематике
1. Опште је познато да је у говорима са старом акцентуацијом 

дошло до померања кратких акцената са отворене али и затворене ул-
тиме, а да у многим говорима овог типа ни медијална позиција није 
остала у потпуности стабилна.4

Према ранијим налазима, ресавски говор уклапа се у општу 
дијалекатску слику северног поддијалекта К-Р дијалекта. Начелна је 
констатација да овај говор недоследно чува старију акцентуацију, о 
чему сведоче акценатска померања. Преношења су метатаксичког или 
и метатонијског карактера. У појединим селима регистрована је појава 
кановачког и експираторног акцента. Постакценатске дужине су овом те-
рену непознате, а процес скраћивања предакценатских дужина је у току.5

У анализираном корпусу (у говору оба саговорника) краткосила-
зни акценат на последњем отвореном слогу бележен је у енклизи (фала 
ти, сестре сам); а на последњем затвореном слогу може се чути у при-
лошким речима и речима страног порекла (данас; музикант), али и у 
речима у којима долази до скраћења предакценатске дужине (народ). У 
медијалној позицији овај је акценат у знатној мери стабилан било да му 
претходи дуги (пензију, армију, прековци, прозори, везивали, живели, 
слажали, Роћевац, Плажане) било кратки слог (остарела, радио, пре-
говорим, иселили, изместио, преселе, ћерамида, недељама, унуци, ди-
ректор и др.). Дугосилазни акценат показује стабилност и у финалном 
отвореном (вреди, исечу, Србе; свети, даске, тебе, чита, зове, седи, не 
сме, немо, ону, ова, тако) и затвореном слогу (водом, секретар, фа-
култет, пасуљ, кромпир, исплетеш, изаткаш, овај, одозгор), као и у 

3 Информатори су у дијалекатском тексту обележавани ознакама И1 и И2.
4 За детаљан преглед прозодијске проблематике косовско-ресавских и смедерев-

ско-вршачких говора в. Ж. Бошњаковић, Фонетске особине говора источне Шумадије, 
Српски дијалектолошки зборник LX, Београд, 2008, стр. 29–101.

5 Уп. А. Пецо, Б. Милановић, нав. дело, стр. 299–300; и М. Спасојевић, О акценту 
варошице Велики Поповић, Зборник радова Филозофског факултета у Приштини. Посебно 
издање посвећено проф. М. Вукићевићу, Косовска Митровица, 2009, стр. 495–507.
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медијалној позицији (продавнице, кудељке, швалерке, наредимо, на-
месим, покаже, д-упропасти, повежемо, седења, залеваш, покојни; 
повојнице). 

У говору информатора померање краткосилазног акцента у 
највећем броју примера извршено је у метатаксичком духу (уп. пр. моју, 
жена, сестра, живот, идем, отац, дошли, пошла, изашла, греота, ис-
пекли, метнули и сл.; уп. и пр.: ћерку). Приметно је такође и скраћивање 
дугих акцената у примерима: рудник, манем, пут, знам и сл.6 

Међутим, у појединим примерима забележен је експираторни ак-
ценат (једнпут, тко, жну, другчије и др.).7 Према ранијим налазима 
експираторни акценат потврђен је у околини Свилајнца, а појава се везује 
за дуги слог. Притом, Пецо и Милановић истичу да је горњоресавски 
крај природно остао по страни.8 Уз све ово, нису непознати ни приме-
ри у којима је реализовано метатонијско преношење живео, слажали, 
Плажане, пређите, предем пресолац, народ и сл. Спорадично у Плажану, 
али нешто чешће у другим горњоресавским селима забележени су при-
мери типа лонац.9 Факултативну појаву кановачког дужења најпре бе-
леже Пецо и Милановић, а потом овакав акценатски лик потврђују и 
знатно каснија испитивања Марине Спасојевић у горњоресавском селу 
Велики Поповић. Притом само констатује постојање дугоузлазног ак-
цента на некада кратком слогу, а појаву експлицитно не назива кановач-
ким дужењем.10

2. Иако у говору старијег информатора претежу екавски лико-
ви (преговорим, остарела, греота, мене слава, препише Србе, дала 
унуке, свема и сл.), има потврда икавизама (није, мени). Наравно, овак-
во стање уклапа се у горњоресавску дијалекатску скицу.

Из морфолошке проблематике

1. У именичкој промени у говору информатора осврнућу се на 
следеће детаље. Женска лична имена тип Милева, Јасмина у вокативу 

6 Уп. М. Спасојевић, нав. дело, стр. 499, 503.
7 Да ли је заиста реч о експираторном акценту, прецизније би показала 

фонолабораторијска мерења. До таквих истраживања, засад и ’голим слухом’ приметно 
је да и на прозодијском плану у ресавски говор продиру балканистичке карактеристике.

8 А. Пецо, Б. Милановић, нав. дело, стр. 299.
9 За неку општију констатацију, мислим да би било неопходно сагледати 

обимнији корпус, који би показао да ли се дужење везује само за одређене лексеме, по-
том да ли се ради о дужењу пред сонантима или је пак реч о аналошким уопштавањима 
акцената из зависних падежа.

10 Уп. А. Пецо, Б. Милановић, нав. дело, стр. 299–300; и М. Спасојевић, нав. дело, 
стр. 498. 
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имају наставак -о: Милево, немо да ми мљецкаш, Јасмино, пређите; и: 
Драгослава, немо.

У инструменталу једнине именица мушког и средњег рода ова 
информаторка чува наставак -ем и иза меких и иза тврдих основинских 
сугласника: ишла сам са оцем; а шта ћемо уз там качамакем да једемо, 
седне с Милорадем, клали постем. Приметан је продор поред анали-
тичких форми: добар пријатељ с мојега брата, ја с тога Павла, она се 
с директора зна. Највише је примера у којима се у акузативу множине 
среће наставак -и: имам унуци, све сад на штапови иде, претиснемо 
они снопови, везивали снопови, намести они стубови, онда сам ћилими 
ткала. Према тумачењу проф. Ивића, овде се ради или о ширењу ана-
литичких форми или о континуанту наставка јери у акузативу множи-
не именица мушког рода о-основа, који је старији од наставка -е; или 
се уопштавањем -и мушки род придружио женском и средњем роду, 
у којима је акузатив једнак с номинативом.11 Спорадично су бележе-
ни и примери: купили плацеве, добили станове. Пецо и Милановић 
третирају ову појаву као аналитизам и указују на то да би у будућности 
ипак требало очекивати ширење стандардног акузативног облика.12

Правилна је дистрибуција множинских форманата -ов/-ев: 
штапови, снопови, стубови према плацеви. Забележена су и два приме-
ра множине без проширења: ови вуци; онда сам ћилими ткала. У творби 
збирних именица од именица средњег рода потврђен је само наставак 
-ићи: били ћебићи имали и ови мушки телићи, нема стаклићи на прозо-
ри. Именица леб јавља се форми: сабајле за леба, и у њу се пекло леба, 
леба смо делили леба зајмимо и сл. Уместо генитива множине јавља 
се генитив једнине: десет детета, девет године. У дативу и локативу 
једнине именица а-промене доминира наставак -е: по собе, дала унуке, 
Шана у колевке, да препише Србе, а што да да Србе. Информаторима 
нису непознате ни форме датива и локатива са наставком -и: кажи то 
Весни да те чује, по мајци отац. 

2. Из заменичко-придевске промене издвојено је такође неколико 
црта. Уочљиви су примери који показују недоследну екавску замену 
јата у дативу једнине личне заменице за 1. и 2. лице: ја тебе причам, 
ево тебе паре, оћеш ти мене да даш; поред: није било лоше ни мени, а 
не стално мени. У инструменталу једнине ова информаторка доследно 
употребљава косовско-ресавски облик с моном. Занимљиви су приме-
ри, ако није деконцентрација: пре њојзи се доселило још, дабоме, пре 
њојзи; од њојзи добила нешто лепо. У акузативу једнине редовно је у 

11 П. Ивић, нав. дело, стр. 91.
12 А. Пецо, Б. Милановић, нав. дело, стр. 311–312. 
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употреби енклитички облик ју: и да ју штетим, овамо да ју унесемо, 
волим правду ако ју има, он и ако ју довезе. У грађи има потврда и 
употребе облика акузатива у функцији датива (неће да ју бранимо). 
Доследно су бележене дативске и акузативне енклитике ни, не у мно-
жини: и неће ове друге да ни дођу, на децу лечке ни дала држава; за-
вадила не.

3. Из морфосинтаксе глагола занимљиви су очекивани примери 
употребе енклитике: синко, ће попијеш сок?, ћеш идеш? и сл.

На основу изложеног може се констатовати да је говор ове инфор-
маторке у мањој мери начет процесом балканизације.13 У поређењу са 
ранијим налазима ресавског говора, приметно је да у деклинационом 
систему нема битнијих одступања у говору старијег информатора, док 
млађи саговорник употребљава више стандардизованих форми. Због 
тога би ваљало поновна истраживања освежити социолингвистичким 
приступом.

Дијалекатски текст
(Ајде прво, реци како ти је име и презиме?) И1: Драгослава 

Милосављевић. (Где си рођена?) И1: У Плажане сам рођена. И ту сам се 
и удала, у Плажане. Плажане, нисам тела да манем. Све ми било лепо. 
Лепо смо се слажали. Он радио његов посо, ја-сам мој. Правили смо 
кућице нама. Ту, купили смо земљу, јено-на две месте, три. Школовали 
смо три ћерке … Све се запослиле, радиле и добиле станове и у град, 
живеле. (Које си годиште?) И1: Двајесто годиште. (Имаш ли деце?) 
И1: Имам унуци, имам туј две ћерке. (Да?) И1: Имам парајка, унука 
зета. Е, сад ја, стално сам сама. Шта да радим? Муж отишо. Умро си-
рома, мого још да живи. Он је био службеник. Био писар прво, после 
благајник на рудник Мораву, и тко. (Па јел можеш сама?) И1: Па 
скувам, скувам. Имам јдну жну, ту долази, помаже ми. Моа та-ћерка 
ју плаћа. Неки пут скувам, неки пут узем из продавнице. Има у продав-
ницу све, само паре. Имам толечке пензију, имам. Муж ми био службе-
ник, није радио у јаму, радио у канцеларију и нема велику пензију. Али 
добро је док дају и то помало. Ко је радио у јаму, они имају већу, али и 
већа мука била. Иде под земљу. (Ајде ми сад причај тамо где си се ти 
родила. Кога си имала?) И1: Мајку, оца, браћу. Три брата сам имала. 

13 Пецо и Милановић сматрају да је физиономија ресавске парадигме донекле мо-
гла остати очувана у условима масовних насељавања из источне и јужне Србије, будући 
да су се миграције вршиле у етапама, А. Пецо, Б. Милановић, нав. дело, стр. 344. 

Детаљније о асимилацијама досељеника у корист бројчано мањих староседе-
лачких породица в. и у П. Ивић, О неким проблемима историјске дијалектологије, Из 
српскохрватске дијалектологије, Изабрани огледи III, Ниш, 1991, стр. 91.
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Три, овај ... Две сестре. И ја-сам била трећа сестра и тко. (А бабу и 
деду?) И1: Бабу и деду нисам запамтила очевога оца и мајку, а мајкину 
оца и мајку сам запамтила јел они, они су порклом Црногорци. И кад 
је некад било иселили се одотуд. Иселили и знаш. Они, де ће да и пре-
баце т у тј крај. И онда није имало празно место да се то смести 
јер млого имало народ се изместио одотуд. А тамо од Плажана па 
тамо имало неко место празно, нико није живео тамо. Општина била 
вљда. И они то предвидели и онда то место одреде ту и преселе се они 
одотуд. (А како се звало то место где су се преселили?) И1: Чекај да 
ти причам. (Причај, причај.) И1: Овај, и ту се они преселе у то место. 
И сад, то-се тако прича, и причало се. Ја то нисам запамтила, нисам 
ни рођена. (Да?) И1: И онда како ће ка се они све преселили и поче-
ли да праве куће и шта ти ја знам, и како ће сад да назову то село. Ту 
де ће они јел млого ће се пресели народ, знаш. И пошто они пренели 
одотуд дато и за живот па пренели злато, и онда они како ће то да назо-
ву, они зову, назову Златово. И сад то село и дан дани се зове Златово. 
И сад ту има народ, има ... Изграђено, све то, фино, културно, памет-
но. Млого отишли у иностранство. И мајка ми је сад одотуд, баш. Она 
рођена у Златово, она рођена ту. Пре њојзи се дослило још. Дабоме, 
пре њојзи. И тко то, мој дета тај, по мајци отац, он је живео, у сто прву 
годину умро. Ja-сам била дошла ту за Милорада мојега и моја мајка 
ће д-иде тамо да га сарани и удари ту замоли мога свекра да ме пусти 
д-идем с њом у друштво. И тко. Јел није имали пре ти утобуси, пешки 
смо ишли, преко брда, пешки. (И колико је требало да се путује преко 
брда?) И1: Па шта ја знам, како кој може д-иде. Кој иде брже он стигне 
пре, кој ... имаш, зависи. Има народ и стари и болесни, свакојки. И 
тко. (А ти си значи запамтила тог деду и бабу?) И1: Како да нисам 
запамтила. (Јел причао другачије него ти?) И1: Мало замеће ал исто, 
исто. Нема, није други језик. 

(Сад ми реци, како ти је кућа тамо где си се родила изгледа-
ла?) И1: Кућа старинска била, чакмаре. Дабоме. Лепо било, онда било 
лепо. Пре другчије куће се правиле. (Какве су се правиле?) И1: Па 
правиле су се од блата, од прековци, па лепе после и тако то. Ка-сам 
ја стигла већ оно почела понека зидара у Плажане. Кој су били богати. 
Имали одакле они исечу циглу па испечу они праве даске. Слабије 
биле, чакмаре се звале. Нису биле зидане. Цигла, после, после изашла 
цигла. (Да?) И1: Да. Ка-сам се ја удала, тад можда имале то неки бога-
таши њи четри, пет у Плажану и они почели да зидају куће од цигле. 
И онда сваки то после кој запазио да је то добро, да је то одговара 
лепо, они после почели који има могућнос и редом по један, по један 
правили зидаре. (А шта је било горе?) Цреп био, ћеремида. Цреп био, 
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ћеремида. Дабоме. Ћеремида, после изашо цреп и тко. (Јесте имали 
огњишта?) И1: Имала сам оџак, како то... црепуља, сач. Сач од гвожђа 
мисим направљено а црепуља од блата али печена. Испечено, као цигла. 
И у њу се пекло леба, млого сладак. Из Београда долазили ту код моје 
ћерке, код викендице да прате како то ја печем. А ја све намесим они 
колчићи ... Колчићи и наредим у црепуљу, овамо сач се греје и онда 
поклопим и испечем. Они зимају па једу. Не траже вариво никако него 
једу суво јер слатки. Да, и тако. И лепо било. И оно лепо било. Млого 
народ живео, оно није имало болесно. Све сад на штапови иде. (Колко 
је било соба?) И1: За спавање соба имала што се још шпорет да се 
кува. Е-после смо ми додавали. Направимо да има и шпајз за два и 
пушницу смо имали да пушимо месо и тко. (Како изгледа пушница?) 
И1: Јао, млого лепо. Закољемо свињу, ми-све испушимо месо па после 
скупимо и печемо, пржимо и тако. Лепо било. (А на чему сте спава-
ли?) И1: Па кревет смо имали и дрвени и гвоздени. Имали и на оне... па 
наредиш даске па ставиш исто спаваш. (А чиме сте се покривали, јел 
било јоргана?) И1: Какви јоргани... Били овај, ћебићи није било, није 
били јоргани, није били прјани јстуци него сламом се напуне јастуци, 
сламарице се ткало то. Разбој сам имала, ткала сам. (И ткала си?) И1: 
Ткала сам, него шта. Два ћилима сам донела, клешани. Дабоме, један 
сам дала унуке у Загреб, там ми унука живи од најстарије ћерке. А 
један остао био ту, но не знам ком сам после дала њима. Конопље смо 
сејали, па оберемо прво белојке... па после црнојке. Црнојке имау сме 
а белојке немају. Ал оне пре се оберу и потопимо у Ресаву ... После 
трлицу сам имала па на трлицу направим тежину. Гребенамо гребе-
ни и шта ти ја знам. Гребени кпимо код мајстора, на радње. Предем, 
ткали смо платно тежено. Оно није имало, ратно врема. Ратна времена, 
немаш ништа да купиш него мораш да изаткаш чарапе, мораш да ис-
плетеш, нема... (Можеш да ми испричаш како изгледају гребени?) И1: 
Па имало то две сорте гребени, две сорте. Неки се звали јеручки а неки 
цигански. Дабоме. Јеручки они већином као кудељке пре правили. 
(Јесте имали стоке?) И1: Стоку смо имали, кој има близо неку пар-
целу ту близу куће. Куј нема, има велику, велико двориште. Направе за 
свиње, за овце, за козе, за краве, за коњи. Свиње, онда краве, имали и 
ови мушки телићи. И све је то имало. Има кој чувао коњи. Тако ти то 
било. Било лепо. Није имала туберкулоза, није имало … Рак није имао, 
нисмо знали за то. Е сад … моја мајка родила десет детета. Ето... шест 
однеговала, четри отишли, онако. И било лепо. Један ми брат отишо 
у Јеловац на мираз, тамо се и зародио, тамо и створио и децу и све. Е 
сад, млађи отишли у иностранство, зарадили паре, купили плцеве у 
Деспотовац направили куће. Само један остао у Јеловац. Брат већ он 



240 ДРАГАНА РАДОВАНОВИЋ

ми није жив, ни снаја. А један... а два брата ми били ту, у село. (Шта 
сте ви деца радили?) И1: Код мајке док сам била, радила сам све што 
мајка ради, она ме упути. И радим, чистимо, помажемо ју око ручка 
кад кува, ако оћемо д-идемо у њиву ми идемо па она ни покаже како ће 
да радимо. Ако оћемо д-идемо да жњемо жито она исто покаже. Срп и 
жњемо жито, мећемо редом на руковаље и после зађемо и повежемо. 
Мушкари углавном везивали снопови и оно стоји мало у њиву, после 
кола, натоваримо и на вршачу терамо да се … А прво врли смо сас 
кравема. (Јеси и то запамтила?) И1: Јесам. Мој отац, мој отац вро. 
Дабоме. Мећемо све намећемо онај клас једно у друго. Наредимо и на-
правимо круг. Онда наведемо краве, оне газе, газе, газе, газе оно. Онда 
ми узнемо мотке па после још га домлатимо. И тако кад ветар ми га 
овејемо, носимо на воденицу самељемо. Није имало млинови, воденица. 
Ишла сам са оцем у воденицу мисим. Идемо тамо да чекамо ред, да 
самељемо, а после ту се носило. После млинови се створили, млинови 
све … Купе се они камењи за окретања...

(Шта сте обично јели?) И1: Па кувамо пасуљ, кромпир, купус 
главицу извадимо из каце, паприку. Имало шта се једе. Није то имало 
да купиш. Ми садимо, ми негујемо, ми топимо. Па киселимо купус. А 
ако ћемо брже да ни стигне ми искрижемо у лонац и налијемо млаком 
водом, посолимо и он се брже укисели и ми кувамо, кад ћемо одма да 
спремамо. А за зиму каца, дрвена. Па наређујемо, ништа ју не дирамо 
само се очисти и опере и наредимо и помало посолимо, па опет нареди-
мо и помало ... И стоји два дана у пресолац, после трећи дан налијемо, 
покријемо, претиснемо. Паприку исто тако, киселу. Није имало да се 
бари, у то време није се барило. И живели по сто година. Мој деда, та 
покојни Црногорац он у сто прву умро. Мајка и она не знам колко беше 
године. И тако, било лепо.

(А које сте празнике поштовали, постили?) И1: Постили смо 
Велики пос, па за Божић постимо, па за Ускрс већ то је био Велики пос. 
Па слава кад је … посна ми не да мрсимо, посно спремамо. (Која ти 
је слава?) И1: Мене слава? Свети Никола, код оца ми био свети Јован. 
Овде био посан свети Никола, ова стари а млади, он је у мрсно али мож 
се деси да неки пут буде у среду или петак. Мене није отац и мати нису 
дали ни у један празник да радимо. Ни у један празник. Ни недељом, 
ма не уопште. А и нисмо мрсили. А мој отац био направио колибу ту на 
више села па кад неки пт изађем горе да ноћим ја по стоке и он дође 
на конак а среда можда ил петак и ај шта ћемо за вечеру, а правимо ка-
чамак. Већином нисмо имали шпорет код оног. А ја кажем ја сам данас 
постила, имала сам качамак а сад морам да направимо за вечеру. А шта 
ћемо уз тем качамакем да једемо? Па каже ја не знам дал д-узмемо сира 
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мало, па реко среда или петка било, не знам шта је. Не, не ... Неће да 
мрсимо, каже.

(Е, а сад ми реци како си се удала?) И1: Он волео да се удам у 
неку богату кућу ал ја нисам волела момка. И онда они каже неће да ју 
бранимо, она њојну срећу има. Ми све ово да ју дамо што имамо ако она 
неће да чува и да ради, она ће све д-упропасти, овако кад она ту воли 
и он воли њу нек иде и млого ми лепо и било. Код мојега оца дошли, 
вечерали и ја сам с њима дошла и то је била моја удаја. Е после кад смо 
правили свадбу ја то не знам. Лепо ни било, слажали смо се лепо. Ја 
нисам имала свекрву, свекра сам имала и два девера. Они били одељени 
и свекар ми био с нама. Било лепо, слажали смо се. Имала сам те три 
ћерке … (Како су те испратили родитељи, јесу ли ти дали нешто 
кад си се удала?) И1: Дали ми парцелу. Мене и још две сестре сам 
имала. Свема трима по једну парцелицу дао отац. Дао ми отац парцелицу 
једну и тако и овема двема сестрама и оно остало браћама. Нисмо ми 
теле да … Како отац каже, тако и мајка. Нисмо ми отимале. А што 
имале смо наше одело то смо узели. Имала сам гардеробу за игранке, 
за овако недељама. Имам празници кад су, знаш како. Онда сам ћилими 
ткала, губери неки, јастуци. Пре били ови јастучићи ткани, јастуци. 
То смо имали. Имали сам овце па сам ткала ћилими … Углавном било 
је лепо да ти кажем право, сад … Радили смо поштено, живели смо 
лепо и шта да ти кажем. Децу смо имали, слушале не. (А шта си ради-
ла кад си се удала?) И1: Пољопривреду сам радила а муж ми радио у 
канцелрију. Онда у оно време се звало ћата. Ћата била. А имао човека, 
ту се запослио а тај човек завршио факултет. Неки Павле, из Роћевца. 
Родом. И онда није имао да нађе ближе посо него ту, у Плажане. И он 
ту... А требо му још један дечко као да му помаже. И они кога ће, они 
узму мога мужа и он уз њега као да је био на факултет. Она му све по-
казиво и он све попримио и до краја мој муж радио у канцелрију.

И2: Бабо, видео сам те јутрос, сабајле за леба. Видо сам носиш 
кофић и залеваш. И1: Моје године дочекај... И2: Дај Боже. И1: И још 
пет одозгор те частим. И2: Може. И1: Те частим. И2: Немо бабо. Много 
ће буде. И1: Није млого. Млого кад се бије. Само – здравље да те служи. 
Од рада вајда, од седења штета. Ја немам школе ал имам мало знање 
ми остало од паметнога народа. А ја ишла сам на течај код Ратка 
покојнога, на течај. И2: Не знам ја њега. И1: Па не знаш, ти-си млад 
дечко. Отидем код њега, он каже Драгослава немо да ми манеш, ће 
ми разбијеш цео течај а колко научиш. Ја ти оцене ће ти дам како ти 
одговарају а ти само да ми долазиш немо да ми разбијаш течај и неће 
ове друге да ни дођу. Ја сама сас децу и завршавам кућу, нема стаклићи 
на прозори, нису ударени, а ја примим на децу лечке ни дала држава, 
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ја чувам, савијем, чувам па купим стакло јел нема стакло да се нађе. А 
прозори отворени там на ону собу, само ова прозори ударено стакло. 
Оно дођу мачке па целу ноћ лупају по собе, ја сирота стра ме … Па 
прошо, ниси ти запамтио … Е, ниси запамтио Уроша, он био секретар 
у општину па после ислили општину у Милеву кућу, ту на ону стару 
а он пође на посо а неки смо кумови. Кад дошо де моја капија оно 
изашла мачка там на прозор јел нема стакло, ушла ноћу, туварила по 
собе, нема ствари, нема ништа, није завршено. А он видо ту мачку де 
изашла на прозор па ме зовне, пратио човека на капију. Каже ајде зове 
те секретар у општину каже да нешто има да те пита. Отиднем ја тамо, 
били смо неки кумови. Добар дан, добар дан. Шта куме ви реко оћете 
од мене? Каже, јел ти немаш стакло на ову прозор од бунара? Реко па 
није имао Милорад паре, нисмо имали, после он отишо у армију и то 
реко тако остало. Сад па реко нема стакло нигде да се нађе. Каже, кумо 
има стакло код Гвозденовићи, они држали радњу. Код Гвозденовиће 
има каже, ја ћу да кажем да ти чуву једну таблу да оно затвориш јел не 
може деца да ти се плаше ноћу од те мачака. Добро кме ако може тако. 
Мало време дошо човек, јавља ми каже д-идеш да узеш реко ти Радосав 
д-идеш да узеш таблу стакло. Боже мили, ја отидне … Ја-ти ону таблу 
узнем, ја идем она се навије тамо, ја с коракнем она се навије овамо, да 
се оно да падне, све да ми посече ноге и да ју штетим. Како-сам ишла 
а покојни Ива пазио на капију, ја-сам му рекла ди ћу д-идем а радња 
му била баш до пута. Није ни била врата, ограда ударена испред врате. 
Радња, иде народ слободно, неће д-улази у авлију. И он ме виде д-идем 
а ја полако овако погледнем де он гледа. Он учини овако, крсти се како 
ја ону таблу носим. Ја полако, па полако, па полако па код њега. Он, по-
лако Драгослава. Не сме ништа да ми каже. Полако, полако он отвори 
капију, ја уђо он полако сад стоји мирно а ја ћу са ове стране а ти се 
полако измичи па увати тамо с краја таблу а ја ћу овамо да ју унесемо, 
каже, у радњу. И тако и урадимо. И он то посече и удари стакло. Е, мој 
Миле, намучила сам се мука … Јел знаш? И видиш докле сам дошла? 
А човек у армију. Двајес и пет месеци био, само једнпут на осуство 
дошо јел га запленили у канцеларију. Он само не знам био десетину 
дана на обуку. Одма га бацили на обуку И2: Па био писмен. И1: Био 
писмен а није имали људи писмени, ратно време било па није имало 
куј то да води одма у канцеларију. Кад после прошло то све, те туге, 
то добијем ја писмо мој муж па оволико писмо написао. Па слику, од 
швалерке, у писмо. Каже, ово ми најбоља пријатељица. Да ми није она 
била, каже, не би овај посо добио. Јао мајко моја, јао. А мој покојни 
овај, мој покојни отац што ће ти то, баци каже. Нећу реко да бацим. 
И2: А лепа била? И1: Ко лутка. А није га штетила но га помажала. И 
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онда шта ћу ја да водим борбу? Нећу. Нећу да водим борбу. Ја сам од 
њојзи добила нешто лепо можда и ово и мој муж нек је жив. Нек је жив 
Миле па нек има пет. И2: Њој да кажеш то [жени]. А не стално мени. 
И1: Чек, чек... Ја тебе причам. Ја од њега Миле, да ти ја кажем ко детету 
и ко Боже ме опрости сину, ја од њега нисам имала лошу реч. Ни-сам 
га ја шта критиковала. Људи раде у јаму па кад дође не мож д-иде по 
авлију. А мој човек има госпоцки посо и господин. Јел знаш Павла из 
Роћевца? Заборавио ти? Знао си то, заборавио. Он га извуко, он имао 
факултет и ту га запослио у Плажану у канцеларију, није имао кој да 
ради. А ова из школе и иде у школу и отидне код њега, прима његово 
знање, а он завршио факултет и код њега завршио факултет. Ал није 
се крило, сад ти неће каже ни добар дан. И било ми добро, сад ми је 
добро, сама ко слепац. Вијем се уз овога, уз онога да преговорим неку 
реч. Ја сам стара, с моном неће нико. Ја волим сваким да буде добро и 
лепо. Ништа ти нема боље од светога мира. Твоје чувај, туђе немо. Ако 
не мож да га нараниш немо да га дираш. Што реко мој Милорад, лако 
ћу да нараним онога ситога но нарани онога гладнога. Дошо Милија 
курјак што га вичу… кад Милорад умро, а он ту смо га метнули у собу. 
Оно пуна соба народа а он дошо и чујем ја да је неки мушки глас. Уђем 
ја тамо унутра, он стао уз његову главу па као из књиге кад чита. Јел 
они имали та позајмина каса а он сирома био, имао децу. Леба нема, 
време рата леба нма, нма с леба. Он отидне, узме то мало плату колко 
узне, то се потроши. И отидне, дошла чекови за плату, дошли спискови, 
он … А неки рођаци они, одотуд реке … Милорад и Милија … Дабоме, 
па не знаш ти. Ти-си дете још био. И овај … а ова му реко, буразер јеси 
дошо да овај… Дошле, каже, паре. Каже, један дуг ти нисам платио. 
Добро, ће ми платиш. То стоји тамо у књигу забележено. Ће платиш … 
Ма ја то не могу ма ово, оно. Нека, нека. И шта Милија, шта си … Па 
добро, ја сам тео то да платим ал пос … Како ми ти каже кажеш. Ево 
тебе паре, немо деца да ти гладни. Ево ти паре, немо … Плата била, 
аконтација, не знам шта. Ево ти паре, купи децама леба. Ка-ти буде 
друга тура ти ће да даш. Ако немаш оба, обе туре да даш ти ће да даш 
једну, ону ћеш после на трећу плату. Тако прича у његову главу ко жена 
нека, кад кука. Цео, цео, цело она народ се заплако. И2: Добро бабо, кад 
си ти дошла ту они су колко, три брата били? И1: Дабоме. Три брата 
и свекар. Рашко одељен а Милоје није. Миле био дуго с нама па после 
се … Па Милоја бре, какви Милоја … После мој Милорад налего да 
купи кармонику. И купио кармонику, и свирао па му та кармоника … 
После изађоше далапе. Одакле да купимо? Сиротиња. А ова мој де год 
мрдне, де год оде он био на то место знаш и де год чује неку нову пе-
сму и шта ти ја знам одма уста му покаже. С устима … Уз коло му тако 
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покаже. Он радио после, погађао свадбе, кад узео далапу, кармонику. 
Девер ми. То млађи девер. Шта ћемо сад да радимо, паре немамо? Каже 
Милорад, да продамо имамо једну парцелу у поток. И сад та парцела 
стоји. Па продајте, продајте, ја кажем, нека купи кармонику и гото-
во. И неће никој да купи. Кој ће купи? А мој покојни Милорад, па ту 
бре био способан човек. Ја ћу ти паре обезбедим. Немо да зафркнеш 
свирање, да пратиш и даље. И даље да пратиш д-идеш код ови главни 
да ти показују у кола. Које коло научи да ти покаже и песму. Терало то 
Миле, терало, терало, терало. Свуда и свадбе и повојнице. Мој му брат 
направи тамо по седам, осам свадба, свира…

И2: А кад рат био бабо? И1: Е, ја то памтим. Боже то-смо... било 
леба смо делили леба зајмимо, шећер, зејтин... Та-баба, ова Станица, 
баба-Жика, баба-Тона кај ћерку ме волели. Ја да ти кажем, сад изашло 
наопако време. И кажем ти кад дошло време да се те паре врате … ова 
човек зарадио, седне с Милорадем и отидне и даду мојем брату. Ишло 
то, ишло Миле, ишло. То-има дугачке приче али ја нешто и волим да 
причам а нешто и не волим. Али то ми је, мислим не изводи се, то је 
све тачно. Кад дошло време … средило се то, све се средило, они сад 
тамо оженио се, прешо тамо, млин, ово, оно, све то лепо. Е ће да узне 
он Душанка навија ће д-узне Србу да препише Србе, да препише Србе 
имање. Моја ћерка Милева се раздрала а што да да Србе, а шта смо 
му ми? Милево, шта ће ти? Ти ни твое неће да радиш. И заваде се. А 
ми смо били, један парче леба делили. И није било лоше. Ни њему, ни 
њима није било лоше ни мени. И ете ти, да ме извинеш, завадила не. 
Завадила не синко. Али да ти кажем оно што је тачно, ја-волим неку 
правду ако ју неге има. И то се фино … Толико тај мој брат поштовао 
тога Милоја, толико тај Милоја волео тога мојега брата и његову децу 
али ови … Јел видиш ти докле дође? Ништа боље од светога мира … 
Ја-сам сад остарела, нисам за ништа. Не мож да ме убију, ваљда греота. 
Па како то баш мен да падне кад нисам никог увредила, нисам никог 
опљачкала, нисам никим направила… Ком не могу да га помогнем, 
коме не могу ја-га не дирам. Нек се мучи како може и како зна. Ал не 
вреди … И шта да ти кажем, приче дугачке, фала ти ка си дошо.

И1:Синко, ће попијеш нешто? Ћеш сок? Ту смо наши што кажу 
и оно најпречи. Они с кумују мојема тамо. Ишли једно ко друго на 
славу. Та паметан народ бре. Кад дођу са славу одотуд од кума прати 
пуну корпу за јело, деца ми да скупимо оно увече мати мете на сто, ми 
само кркамо. Па кад наша слава, материна тамо она њима тако прати. 
Ценило се, поштовало се. То стари наши.
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S u m m a r y

The paper provides the transcript of the recordings made in the Resava 
village of Plažane. Taking into account the balkanization of the Kosovo-
Resava speeches and earlier dialectological findings from the Resava re-
gion, the paper presents some phonetic, morphological and morphosyntactic 
observations.




