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Бранкица Ђ. Марковић1

Институт за српски језик САНУ, Београд

ЗАНИМЉИВА КАЗИВАЊА 
СТАРИХ НОВОСАЂАНА2

У раду се кроз транскрипте аудио записа спонтаног говора најстарије гене-
рације староседелаца Новог Сада, дају занимљиве приче из њихових живота, 
углавном везане за нека давна, лепша времена и обичаје који су чувани у 
старим деловима Новог Сада (Салајка, Подбара, Роткварија, Клиса и Слана 
Бара).

Кључне речи: српски језик, урбана дијалектологија, говор староседелаца Но-
вог Сада, дијалекатски текст.

Пројекат Говор Новог Сада покренут је и реализован на Одеску 
за српски језик и лингвистику Филозофског факултета у Новом Саду, „с 
циљем да се опише, мање или више детаљно, онај говорни идиом српског 
језика који је у употреби у једном од најзначајнијих и највећих културних, 
привредних и универзитетских центара у Србији...“ (Говор Новог Сада, св. 2, 
2011: 9). Истраживања у оквиру овог пројекта била су социолингвистичког 
карактера и заснивала су се на принципима урбане дијалектологије, која 
је код нас још увек нова лингвистичка дисциплина. Као резултат рада 
на овом пројекту објављене су две свеске: Говор Новог Сада, свеска 1: 
Фонетске особине (2009) и Говор Новог Сада, свеска 2: Морфосинтаксичке, 
лексичке и прагматичке особине (2011).3 У оквиру прве свеске пажња 
је била усмерена на фонетске и фонолошке одлике говора Новог Сада4, 
док је у другој свесци акценат био на морфосинтаксичким, лексичким и 
прагматичким особинама новосадског говора. Пошто сам се и сама бавила 

1 brankicama@gmail.com
2 Рад је настао у оквиру пројекта 178020 – Дијалектолошка истраживања српског језичког 
простора, који финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике 
Србије.
3 Комплетне библиографске податке в. у Литератури на крају.
4 Детаљније о овој првој свесци в. и у приказу Б. Марковић, Жарко Бошњаковић (ур). Говор 
Новог Сада, свеска 1: Фонетске особине. Нови Сад: Филозофски факултет, Одсек за српски 
језик и лингвистику, 2009, 348 стр. ЗбМСФЛ LIII/2, Нови Сад: Матица српска, 2010, 242–246. 
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једним социолингвистичким истраживањем у оквиру свог магистарског 
рада, одлучила сам да део снимљене грађе представим у виду дијалекатских 
текстова и тако дам свој прилог грађи из урбане дијалектологије, још увек 
нове лингвистичке дисциплине код нас.5 

Овде се дају дијалекатски текстови из староседелачких делова Новог 
Сада (Салајка (С), Подбара (П), Роткварија (Р), Клиса (К) и Слана Бара 
(СБ)). Овом приликом одабрани су текстови само најстарије генерације 
староседелаца Новог Сада (за разлику од ранијег прилога6 где су дати 
дијалекатски текстови све три генерације) и у њима су приче старих Новосађана 
о некадашњим обичајима везаним за: прославу Ускрса, Божића, Оцевица, 
Материца, поливање девојака, свадбе и др. С обзиром на савремени убрзани 
темпо живота, који је захватио најпре градску, а потом и сеоску средину, као 
и на доминацију модерних средстава комуникације, традиција се све мање 
поштује и, нажалост, полако заборавља. Стога су овакви дијалекатски текстови 
драгоцени, јер су чувари нашег традиционалног, културног и језичког блага.

Дијалекатски текстови

– Како сте Ускрс и Божић славили?
Е, о скрсу, се сто слвили т што се, тко слвио код своје кће, смо 

смо нсили колче. Тта, свј брћи њèговој и сèстрама... Т је мма пну 
фруну пèкла. Змси тсто, па у шèрпење... Ѝмали смо сèљчку фруну и 
т се налжило и ндак у слвт, јја. Бло је да се и потку па излпају јја 
јèдно дргом. Ѝшло се код кумва, ндак код стрчва, кд ͜ тетака. Т је 
бло. Брт  сèстри донсио клч. Сд т нма, нма ншта.

 
– Јесу и онда деца купила јаја као данас?
Па нсу тако ѝшла дèца, нсу. Нсу ѝшла, него кад нсе клч, нда 

уз клч ѝде јје, а о Бжићу ндак се рно стајало, ѝшли су положенци. 
Јèдан сâт, пла дв, во већ положèнӣк лпа. Св су се устрквали к ће 
стћи пви. Јèл ͜ да.

– И шта онда, јел га даривате нечим?
ндак кшуљом се дрӣва и дбије нвца, сто код кма кад смо 

нсили колча. Км спе  ͜ чашу вна и псти се ни гвздени и мрате да 
ппијете и нда јел змете нвац. Мслим, бли су јко лéпи бичји. Сд 
се ни км не пштује к што се кдгод пштово.

5 Дијалекатска грађа представљена у овом раду само је део ширег корпуса, који је обрађен 
у оквиру ауторкиног магистарског рада Спацијалне падежне конструкције у говору 
староседелаца Новог Сада, одбрањеног на Филозофском факултету у Новом Саду 2010. 
године.
6 В. Марковић 2010.
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– Јесте правили чесницу? 

Е, д. Т кад дђе пложенӣк, кад нас прбӯди, ндак ма се мси 
чéсница; док нè ͜ сване, чéсница мра бти мшена, И мéсила се, н ͜ тӣм 
чршаву се растéзала. О Бжићу се, на Бдњи дн се мèћало слме н ͜ стал, 
па џк н ͜ стал, па ндак стлњак. И слме је бло по птосу, макар клко, 
дèца да се вљамо. Ѝшли смо за... тта кад длази и прсипа, а м идéмо па 
пѝјӯчемо з ͜ њӣм. Мслим стврно је бло да т ва дèца сде ншта нè ͜ 
знају.  сто, ндак днар се мèћо у чéсницу и к нђе днар. И нје се скла. 
Ј сд сéчем чéсницу. Кдгод смо лмили и т тко крћемо је, држмо је 
св псле рчка и пји се трпут Рождèство. И ндак к клко откља и т 
ди бде днар, во вдим па нместим нуку сде, као н нâђе. Шт ћу, н 
је нјмлађи па...

– Јесте правили још нешто осим чеснице?

Па кжем, првили се сѝтни колчи, нјвише горбије и т внӣл-
крнцле и вј с ͜ блатнама. Мма је првила ну цриградску трту, блу са 
белнцама и квала у млéку. Т млéко и шèћер и днаске т дèца мја влу. 
И знш шт влу јш – внӣл-крнцле мра бти. Ћéрка без внӣл-крнцла, 
слва јој нје, јел који гд бо свéтац, на нјвише вле внӣл-крнцле.

                                                                                                   (СЈЕжо1924)7

– Како су се прослављали рецимо, Оцевице и Материце?
цеви се прслављали кдгод, т је бо дчији прзник. цевице бле, 

па нда м идéмо, дечрлија скпимо се по нс дсет, двнајст дèце. нда, 
т је бло тéшко скпити, свка кћа је ѝмала чтворо, пторо дèце, знш. 
Св јèдно дргом до шӣју. нда трчмо к ͜ ће пви, знш. Тко да је мје 
мћије ћéрка нка, на је тч код баба-Днице. „Чèстӣтам ксну слву“, 
знш. Кже, „нје чдо мје ксна слва, кж Мтерице.“ Па смо длазили. 
Већѝнм се везвали рдитељи, знш. А вако, у комшѝлук кад ѝдш, т се 
нје везвало, знш. Т см се рèцитовало, знш.

– Јесте знали неку рецитацију?
„Дбро вче гздарице, чèстӣтам вам Мтерице.
сто к и лне, са Бжије стрне.
Дј бба ра, т бти мра.
Ако нћеш дти, мрће ти мти.“
– А како се Ускрс славио?

7 У загради су, у скраћеницама, дати подаци о информаторима. Прво слово (осим код 
назива Слана Бара, где су прва два слова) означава староседелачки део Новог Сада из којег 
потиче информатор (в. у уводном делу), друга два слова су иницијали имена и презимена 
информатора, м и ж су ознаке пола, о – означава да су информатори завршили само основну 
школу, и на крају је наведена година рођења информатора.
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А скрс је... А за мј пјам, скрс је нјсвечанији прзник бо, зто 
шт је и врменски се у прроди мéњало мнго, знш. Зма у прлеће, сетио 
си. Пво  ͜  прво се сети нј, побољшње врмена – длази топлта, нда 
чм је нј пст скршњи нсто, сети се да длазе нки блги дни, нко 
расположéње, весéље. Љди су се сстајали, прчали о скрсу. Д ͜ ћеш 
днти, дакле ͜ ш днти вна. Д ћеш јгње нбавити. Кга ћеш ѝмати од 
гстӣју и тко, т су св нда прпреме бле и т. Не к днас, чим је нрод 
бо зпослен да нје ѝмо врмена да слви, и одрèкли се бли слве и св 
т. ндак т, трдӣција т прпала, знш.

Па век, знш ͜ шта ͜  је но. Спа по рéду, кд ͜ нс сс и св т. Печéње, 
јгњетина је бла, к је вло јгњетину. А мнги и нè ͜ волу јгњетине, јèл ͜ да. 
Па се нсио кму клч, о скрсу се нсио кму клч. Кдгод се км, км 
је бо свéтиња и кже по црквèним првилима: Бг, км, кмшија, брт је 
на чèтвтом мсту, знш. Тко се пштовало. А днас, кме, ш ми бт км, 
ћу. Кад га вèнча, здро кме..., у мму т кмову! Кко је т днас кмство! 
Нма поштовња днас нкаквог. И нда шт  ͜је нјгоре днас, кже: „ћеш 
ми бти км“, кже, „ћу, ко  ͜ћеш т бти мèни“. Т нма. Км је свéтиња 
кја трба да се пштује, знш. Нма вај, мéњања кмства, ј тèби – т мèни.

– Јел било поливања девојака? 
Па т полвање је бло. Поливчи, кд ͜ нс је де бло трћи дн 

скрса, знш. Псле скрса, нда, н, дрги дн скрса су ѝшли да полвају 
ммци дèвјке. нда, псле дèвјке полвају ммке, д. Ѝде, скпе се, па 
н ͜ знам кји су ѝмали фијкере и кње дбре, нда т вате свје кње са 
ммцима, па ѝду, па се взају од дèвојка. Ѝде код мје дèвјке, код твје 
дèвјке. Идéмо тмо, ако нсу бле мје дèвјке, идéмо. Н знам, т је 
колéгиница, идéмо кд ͜ њӣ д ͜ и плӣвамо. нда кад се изопјају, нда 
се и псвађају, бде свшта. Тко да се сћам јèднг слчаја кда су, ал т 
је ѝзглда нмеран трк бо кмпонован. Салјчани се скпе, зћеду од 
јèднга јèднг кња, д ͜ другог дргог кња, од јèднг серсне, д ͜ другог 
фијкер, знш. И т, јде нда с бло кјӣм се догворим, ј ћу пви крéнути 
да нправим нку сплтку и да се вај н ͜ знам твј књ не ͜ вче дбро, мј 
бље вче. И псвађају се и на вм међунродном пту, бш вде код Енла, 
отпрлике, знш. Стни, пштај вог кња, јде кћи. ставио, бцио вм 
серсне на фијкер, вај чѝји је бо фијкер, гра фијкер за Нви Сд, кћи. 
Цѝркус, то тко првили шле.

–  Чиме се поливало?
Па нко ͜ је са парфном, а нко ͜ је вдом полво и тко. Бло је свкако.

– А шта рецимо, ако неће да Вас приме у кућу? Шта онда радите?
Па шт, крнеш се и ѝдеш дље, али рéтко је кја. Нје т. Бло је и 

..., ал бично си ѝшо, нси ѝшо тмо ди мслиш да те нће прмити. во 
сд де о Бжићу кд ͜ нс, кад вјају Бжић, ди гд је творена кпија, т 
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лазе нӯтра. Али кдгода је т бло. Т је, на слима је т дркчије бло, 
знш. де се век нрод крај грда мло, но што кже, првио да је ншто 
вше од нг са сèла, да вше зн. А мје пкјне жèне брт, н је бо 
мèср, н кже, ни шегти, кдгод кад су ѝшли из Нвог Сда, врћали 
се нзад, прчају шт је к, клко је к дно вна, во но. Кже јèдан мј 
бба „М смо днели пт лтри вна, нéћемо ѝмати нкога“, знш. И сад 
ни се догворе, јшићеду, а д ͜ њӣ дсет јше, и нда пвају Рождèство 
и нма да се бèжи п ͜ улици, ѝду пт и пт и пвају. Кји знју бљ да 
пвају, т ѝду нпрд, пвају Рождèство и догворе се, кже пт лтри 
је дно вна и нк је јèдну лтру нчо н ͜ Бадње вèче, знш. Кпиће н 
њèму дсет лтри вна. ви пје Рождèство. Хрѝстос се рди,  вистину 
се рди. Спају ни, на њ дсет – лтру вна де, знш. вај см ѝстрса 
на бéло, пт Хрѝстос, вај Рождèство, па Хрѝстос се рди и вај спа 
дргу, па трћу, кад чèтвта, а вај кже: „Кд си зпо?“ А тац кже: „Сд 
вше нмам“. Кже: „Та стни!“, кже, „кд си навлио, вш да нè‿могу 
ммци“, кже, вше. Бло је...

– За свадбе какви су били обичаји?
Па бло је бичја. Ммци кад се жне, т су бли кдгода. Пво су 

ѝшли загледчи, тко се звло, знш. Ѝду заглéдају, па нда прјатељи т 
кдгод се удвали и жèнили на снову рдӣтељске прпоруке, знш. Или 
проводџије нкога, кји је бо дбар и познво ͜ и. нда кад т бде, н ͜ 
знам вèридба, па н ͜ знам ѝду љинри, па нда ѝду – свдба дђе. нда 
псле свдбе гсти, вèлики гсти. Пво су ђувèгијини звли вèлике гсте, па 
нда удвачини вèлике гсте. Т се тко првило.

– Јел некад било да девојка побегне?
Па бло је, бло је к и дн-днас што ѝма. И бло је свакојки 

случајéва, бш пкјни тац је прчо за Кéљине, знш. Н ͜ знм дл се нко 
давде...давде се нко жèнио из Шла, па се ѝшло по дèвјку и кад су ви 
крéнули по дèвјку, данде нко зјаше на кња и тк прèд ͜ њӣ да им јви, 
да сопшти да је удвача пбегла, дбегла дèвјка и шт ͜ ћеду нда. Вртили 
се нтраг, ал је нај удвачин тац мро св срамту да плти вима, што се 
т дсило.

– Шта је то лебрњи прозор?
Лебњи прзор т је бо, кдгод су бле кће грђене – джне кће. 

Нсу бле попрко кће. Т је бло, с ͜ улице је бла прдња сба, па кјна, 
па здња сба, тко се звло. Па нда, н ͜ знм вјт, шпјз, кко је к зво. 
нда дље вмо штла, шпа и тко т. Е сд, до т сбе је бло нке 
нпуштено за јèдно мèтер ѝ ͜ по, дв мèтера твореног прстора, где је бо 
ѝзӣдан зд отпрлике нгде са мèтер висѝне смо, и т се зво кнг, гнк. Е 
т је пет бо прзор јèдн с ͜ улице, знш. Е тј се зво лебњи прзор. А 
по чèму је дбио лебњи прзор. Т нје спски ѝзраз, по мèни. Т је смо, 
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мра да је нгди астријски, ил тко,  ͜ тг ншто лебњи, знш. Бзначајан, 
н, бо је ѝсти к и ви прзори, смо се зво лебњи прзор.

– Шта је то ондулирање?
Ондулрање, па т кад дèвјке ксу фризрају и брнују. Нке сме, 

нке јèдна дргој, нке су ѝшле код фрѝзрке и тко.  
(КЈЈмо 1926)

– Шта сте спремали за свадбу?
Па чршаве, чршаве и ндак јстуке, јргане и то т. ндак сам 

штркала. Псле кад сам се дла, нсам псле ншта, псле нсам ншта 
кад сам се дла, а кад сам бла кд ͜ куће, ндак јèсам. Пèшке сам ѝшла  ͜ 
цкву, кад сам се вèнчала нсам ѝмала венчницу. Дклем, ндак је бло и 
нје се, нје ни бло, већ на тчкице се, т св. Ако ѝмш тчкӣца, мжеш 
ншто. А мја свкрва кже, „знш шт је, ако ћеш во ѝмам ј тр прчета, 
па да“... „О, та нћу, мни га, јш од парчди д ͜ ми првиш венчницу“. 
А ј у мм костму се вèнчала. И тко, и нвек се стим кко сам плкала 
 ͜ цкви. Н ͜ знам ти ј. то, ал Бгу фла дбро ми је, влда. Шт ͜ ми ͜ се 
ржалило, ј н ͜ знам.

– Која Вам је крсна слава?  Како сте је славили?
Свти рнђео. Па кко. во, пво  ͜ прво дђе ͜ ми свштеник да 

свти вдицу, разумте. ндак псле тга, во сд перем вш, св да бде 
чсто и тко ѝспглано и св на свм мсту, е ндак мсим колче, мсим 
колче, трте нправим, нправим дв трте – жту кру и од рха. Т сам 
ј првила, нје сд ко ве – ствиш шлг и шт ј знм. И ндак сам првила 
ну, кко се зве, шт сд ѝма...шх нај, шх трту. Јèдну плак нправим 
брон кру са раси, а плак блу. ндак се коло сче, кргове овко па 
мћем т, ву, па ну, па ндак спротну гре, д ͜ је бла жта т мтем 
брон, па де жту. А од колча, првила сам лнднске штнгле, ндак пту 
са ккусом, ндак сам гурбије са расима. ндак мтем д, мтем чèтири 
жумнцета, али тр жумнцета и јèдно цло, ндак од ва тр жумнцета 
мтем ѝзлӯпам, па мтем рја, клко т мгу да. ндак, д и шпе сам 
првила. ндак т ѝзлӯпам и ндак мтем шèћера. Е ндак на свку, па 
овко мтем. Па смо бли кмови  ͜ цкви, м за свта тр Јеррха, сд су 
ни двнјсти фбрура...

– Шта се кувало некад?
Квали смо св, и м дèца, разумте ли. Кад је лто, ндак т нје 

бло смзнутог и тко. Па мж и  ͜ зӣму кпити, ко ͜ и нè ͜ метеш у фрз. 
Кпиш гршка па први, а ако кпиш борније, ил ако нмаш у фрзу, квај, 
разумте ли. то т. Већ ндак је бло квај нсӯва, вај, са кромпром. 
Квај са млком рèзнаца, са млком, разумте ли. Е ндак ве гомбце 



Занимљива казивања старих Новосађана

325

првӣмо, па тке мле, па вшње, па нколко вшња, нè ͜ волем ј са 
шљвма. Нколко вшња па т тко са шèћером, па умчим у шèћер, па 
кко мло т ршӣрим, па тке нправим гомбце, а не да је онко смо, 
разумте ли, е тко. Т се св квало, кв се пприкаш, квала се крмпӣр-
чрба. Квало се, кзла сам, псӯљ, јш сд тко то т. Т нша стра јла.

– Шта сте месили од колача?
Од колча, пте с јбукама, бло је пте и са мкм, пте са вшњма, 

кисело са мкм, па бундèваре зми, разумте ли, т се растзало, н ко 
сде...

                                                                                                                     (ПСДжо1924)

– Шта је ландуп?
Па т је т сто. Лндуп – проводџија. Па д, углвнм лпе рчи. 

Па ѝма, пно ѝма лпи спомна. Кжем, нјвише м је лпо, влела сам да 
кочѝјшим. 

– Како су се некад славили Божић и Ускрс?
Јао лпо! М смо ͜  ба првили. Мја мма је ѝмала, т је св јко 

влела. Мја мма је лпо пјла, па кад Рождèство отпји, кад счемо 
клч дрги дн. Ууу, кко сам т влела! Чсница се ксти и мма пји 
Рождèство. Св смо влели, тта унèсе слму, влику бтару слме н унèсе, 
а м по свм сбама. А ва Дргићева, знш да се т Дргина сстра дала за 
Јеврја, Смља, ва стрија, ако знш. ни дђу код Дргићеви да провèду 
Бжић, а нда кд ͜ нс, кад ни тмо, прђе вèчера, а Јèврј и Смља и 
ѝмали су дте, дчка. Ајдмо сад код Мољца да вди н слму. Нје н т 
вдио у Беграду, слму. нда, јде после вèчере њне, сад дђу кд ͜ нс 
па слма, нда се ни вљају по тј слми, чда рде, а век – вл је н да 
дђе. Идмо сд, кже, код Мољца да вдимо кшницу. Па страдн кад 
мма сче чсницу, счемо, па Рождèство кје је мма јко лпо пвла и 
пјла. И кжем, ѝграла и пвла.

– А терање Божића?
А т су д, т су богатши бли, Ченјци, ни су на крӯца. Кко и т 

бло лпо, клко бде по дсет, пèтнјст крӯца, па св књи ѝскићени са 
пешкрима, па са објлије, ћлими н ͜ њима, па т на Тмеринској лици 
скрз...Св је т бло лпо, т нши бичји. А јтру тта стане, нда ѝде 
да донèсе мми на ртшки бнр да змси чсницу, и кад де на бнр, ако 
је пр њèга к бо, к бде пви, тј је плаженӣк. А мј тац бично тмо 
бде пви да пспе жтом и чсницу, да је бо плаженӣк. Бже, свшта је 
т бло лпо, св је т пршло.
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– А за Ускрс?
О скрс, т је вћ тко бло. Влели смо вше св Бжић, јл је бо 

век лпши нг скрс. скрс – фрбамо јја и ншта. Д, ...ва Асрџијина, 
па лга Јаскова, па кад су бли стрији са сврцима ѝду, м смо дèца па 
трчмо з ͜ њима, а кад сам ј бла, вћ нда нсу ѝшли. Ал ј се сћам 
поливча. Зто шт сам бла дте, т је Тше Асрџије сèстра, на шт је 
бла за ним Клром дата. Лпи су т нши бичји бли, св је т бло 
лпо, ал св је т нèстало, нма.

(РДМжо 1914)

– Шта су то пилцике?
Е пѝлцике овко, нправимо јèдно ткво окргло дво, вј шпц и 

вј шпц вде и дшчице пле и ндак змемо, тко је мтемо и даримо и 
т, н дскочи к вј тнис, знш. К дље, ако ј нè ͜ могу да дбцим да 
т скчиш у тр пта зука, нда т пново т бдеш. Ако је т тко, нда 
смо првили т глве на тј дски, знш кко знла пѝлцика да гра, јао! Е 
нда грамо се, скпимо се пт, шст дèце, грамо чгва. Нè знаш ни ͜ т 
шт је? змемо јèдну пкслу овко и нцртамо крг и ствимо т пкслу т, 
а на дсет мтара нс, јèдан чгр, а т се зве чвр ве пксле, а м дрги 
заквамо, сд си вдла, заквамо штп и к, тко далèко терамо тј чгр. 
Јел к не ͜ пгоди, тј чка, а чгр мра да ѝде по њèга. К нјбоље гђа, тј 
врјта, тј је пслдњи, нда док н нè ͜ дђе...

– Јел Ваша мама месила хлеб? Шта је правила од колача? Шта је 
кувала?

Е па вако. Од колча...па кад мма мси хлб и рко сам д су лèпиње, 
али нèдљно једрд мма првила бично мхом штрдлу с мкм, јл м 
смо ѝмали птсто квадрти у смој ншој кћи на ћшку, т у Прморској, 
бшти. Т је мрало бти прко, јел т је тац сдио вће, смо да дèца нјду. 
Дèца ко дèца, ѝду. нда м доведмо кд ͜ нс па ни нше грне лме, па 
нк јду сне, нèмј да лме грне. Шт ͜ ћу ͜ му ј кад је сто на слбу грну, 
знте. Јел вај, м смо ѝмали пну бшту свèга, сиртије, нèмјте да мслите 
да смо жвили. М смо бли сирмашни љди, али ѝмали смо т бндеву 
свју...ндак живѝне је мма, птка, гска, джала...прко пта смо је 
ѝзбци, извèде нпоље, нма уто да згзи. Прђе, кпа се и мма вкне 
вече на рчак да дђу и не се врте и вече во јèдн гсак вди, птак 
вди њèгово, св ѝде на свје мсто. Спа чста птлова, живѝна нша, смо 
вти јèдно вече, мма га зкоље, очпа прје. Прје је рдила за јстуке, за 
дње...ви сд Јеврји што кпају прје, мслите в да су ни лди, н. во 
св што м нсимо – синтèтику, т је дрго. Т прје кад се пкријеш, т је 
сгурно здрво...Е ндак за Бжић, за скршње колче, т су бле гурбије. 
Јел в знте шт су гурбије? л ͜ сте смо чли. Нлик је на во, али нје 
тко, бле су мдлице од чзмице до лпатице. Св се првило: вверице, 
мчкице, св т смо нправи тсто, н ͜ знам, т са јјима, шèћером. нда 
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на см т зме, мдлу и рди, сд ͜ ће во. нда испèче, ндак што се пједе, 
пједе, ал т је трјан клч, као во, знте. ндак на т мте иза шце. 

– Шта је то шица?
Здана пћ, па ѝма шца, д ͜ се мже мèћати, као јèдна става. 

Кревтац је иза фруне, па спвај д ћеш, свгди тпло. нда т на кад 
дђе, јел кшћу вм, смо нèдељом је бла спа, јел шт је мја мти влела 
јко – јнетине, гведине, и нда на де код шнера, кад ѝде с пѝјаце...јел 
Тмеринска пѝјаца је бла од Роткврије, од шаргарпе па св нмо дле 
до Кѝсчке лице. Нпољу шрани се продвали код трфике, ту код Сче, 
преко пта јмарског. И т см донèсе, ѝзрӯчи, кп т...И вај, нда на 
т сква спу и свком дèтету по прче, кжем нс дсет. Нма мнго без 
кле мса. Из ͜ њӣ, кже дцо, сад ѝма но дрго, во нма. Е преко нèдеље 
бично, јел знте кад се клли свњи, нкад се цвена мст нје бцала. 
Т је јко лпо тко пјести. Т бротине, т се св кпило у днсфлаши 
и ставило, али нје бло фрижидра, нго или у дјни лдни подрмчић, 
или у бнр. Млко се у бунру джало, да би бло хлдно. Јел крва се 
мзла јтру, вече ма т ѝшло. ндак т се джало и ндак мти у кèцељу 
кромпра, грне у ррну и т испèче, прспе н ͜ стал, кже, „дцо, крмпӣр, 
во цвена мст мште н ͜ леб.“ Лбац шѝрок, влик па тко би дсеко јèдно 
прче, см да ѝмам, нма ве вèкне. Одсчеш, нмажеш, „Јèсте јли, да вс 
нè ͜ видим, к ма псла“... „т т, т т рдиш“... „да вас вдим вече на 
вèчери.“ К оглдни дђе, дбије да јде, нèмјте да мслите д је кзла 
мма нма, нго н не ͜ огладнте. Т су бла ста јла, знте.

– Јел се сећате кад сте кренули у школу? 
Ј  ͜ школу сам пшо к и свко дрго дте. Ѝмали смо учитèљицу 

Чèшљрку Манјловићку, Вљковићку и Мѝрјану. Јко су бли стрги, ал ћу 
вм ксти. М смо добјали пцке, ако н ͜ знаш. Т гспођа Чèшљрка, ѝшо 
сам јј и на схрану, на вај, кже овко: „во ͜ ти псус, ако не ͜ нучиш, 
нèмј дћи  ͜ школу, а кад дђеш, дбићеш бтина“. Ако сте мцали, на 
смо ѝде и кад зме штп, нè ͜ мра да...пржи рку, шине те, нма шт. 
Пцка је бла, нје дарала, али пцка, т нма т шт. Мро си да нучиш 
св...М смо ѝмали мли вћњак, рже и т, м смо вај рчни рд. Кад 
је бо...срда је бла попдне, нма терӣјске нставе, нг ѝдш  ͜ башту 
да чӣш да клемиш, да рдиш. М смо св т мрали да знмо, н је ѝшо 
нпрд и нма т показво и чили. Фла му, ј сам и нда ншто начио 
и сд и вк знм ншто да рдим. Ѝмали смо лпо псање и тблицу 
мнжња...Кад је чс лпог псања нда ѝде читељ, мра бти тишѝна, 
пшеш и ѝде ти иза лђа и ако вди да гршиш, н те смо кцне, тта мро 
кпити дргу лпу пѝсљку, нма. Гршке нма, јел т је стјало тмо. Т 
је бла вло влика цена. Тржили су да ѝмаш лп ркопис, да пшеш...Ј 
ћу во да вам кжем, ди гд сам сро мју учитèљицу, ј сам кзо љбим 
рке и дље пољбио  ͜ руку. на кже: „Ал сам ј вс Јване шбала“. Рко, 
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„ал су вше шбе бле злтне, да нје вс ј н ͜ би зно ншта!“ „ко, фла 
ти“...И тко, шт ј знм. то т, т је бло у тј шкли.

(СБЈВмо 1924)

Литература

Говор Новог Сада (2009). Свеска 1: Фонетске особине/ уредник Жарко 
Бошњаковић, Нови Сад: Филозофски факултет, Одсек за српски језик и 
лингвистику.

Говор Новог Сада (2011). Свеска 2: Морфосинтаксичке, лексичке и прагматичке 
особине/ уреднице Вера Васић и Гордана Штрбац, Нови Сад: Филозофски 
факултет, Одсек за српски језик и лингвистику.

Марковић, Бранкица (2010). Дијалекатски текстови из староседелачких делова 
Новог Сада,  Прилози проучавању језика 41, Нови Сад: Филозофски факултет, 
Одсек за српски језик и лингвистику, 227–234.

Brankica Đ. Marković
          

 INTERESTING TELLINGS OF THE INDIGENOUS 
PEOPLE OF NOVI SAD

As a contribution to the research of urban dialectology, the author of this paper 
gives the dialect texts from the parts of Novi Sad inhabited by its oldest settlers 
(Salajka, Podbara, Rotkvarija, Klisa and Slana Bara). They contain the stories 
telling of the old customs related to the celebration of the festivities such as Easter, 
Christmas, Father’s and Mother’s Day, splashing girls with water on Wet Easter 
Monday, weddings and other. As a result of contemporary hectic lifestyle, which 
first swept through the cities and later also spread to the country and the dominance 
of the modern means of communication, the tradition is being increasingly less 
appreciated and unfortunately, slowly forgotten. Texts written in dialects, such as 
the ones presented in this paper, have therefore become immensely valuable since 
they preserve our traditional, cultural and linguistic heritage.  
Key words: Serbian language, urban dialectology, speech of the indigenous 
people of Novi Sad, dialect text.
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