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УВОД
Етничке прилике и типови насеља
1. Ваљевска Подгорина је област смештена у западној Србији. Према
антропогеографским истраживањима Љубомира Павловића, Подгорина је
географска, етнографска, историјска и административна целина која обухвата
горњи ток реке Колубаре, Јадра, Тамнаве и њихових притока (1907: 349); в. Карту 1.
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2. Име Подгорина је веома старо и у народу одувек употребљавано за
означавање географског подручја смештеног испод планина Медведника, Јабланика
и Повлена, што значи да „права“ Подгорина обухвата само горњи ток реке Колубаре;
исто је записао и Вук у свом Рјечнику (Павловић 1907: 349–350).
3. Као регионална целина име Подгорина почело се употребљавати крајем
XVIII века (1792), када су турске власти Свиштовским миром1 морале да поделе
Београдски пашалук на области и поставе њихове кнежеве. Тада је у ствари ова
област у представљеном обиму (у границама које је записао и Љ. Павловић) постала
кнежина, а њен први кнез на самом почетку XIX века Илија Бирчанин из Суводања
(Павловић 1907: 349–350, 357).
4. Историјски подаци говоре да је подгорска област раније била у саставу
старе Мачве,2 која је према Стојану Новаковићу обухватала предео између Колубаре,
Влашића, Цера, Саве и Дрине. По мишљењу Чедомиља Мијатовића, стара Мачва
је обухватала подрињски округ и ваљевски округ источно до Колубаре (Павловић
1907: 353–354), а М. Милићевић под старом Мачвом подразумева ваљевски,
шабачки и подрињски округ (Милићевић 1876: 359).
5. Према Павловићевим границама,3 Подгорина обухвата четрдесетак брдскопланинских села, најчешће старовлашког, разбијеног типа. У таквим селима куће
су распоређене по засеоцима (изворно џематима или махалама) у којима се налазе
сродничке куће распоређене у неколико група.
6. Љ. Павловић истиче да су подгорска (и колубарска) села веома стара, да су
постојала и пре досељавања словенских и српских племена, а да су се дотадашњи
народи или иселили или претопили у српски живаљ. Тако је по досељењу словенских
и српских племена нестало романизованих Илира, правих Латина, Гепида, Келта и
других старих народа. У доба средњовековне државне самосталности обе области
су биле више под Угрима него под Немањићима, али то није утицало на њихов
етнички карактер, као што нису утицала ни насељавања рудара Немаца. Ни турска
освајања нису ишла у правцу њиховог задржавања у селима него им је циљ био
рушење насеља и расељавање становништва. Осим помена неколико подгорских
(Осладић, Каменица) и колубарских (Бранковина, Дупљај, Петњица и Толићи) села
у крушевском поменику с почетка XVII века, нема других извора који би послужили
да се пре XVIII века одреди старост ових села. Међутим, сва данашња села помињу
се већ у првим аустријским списковима који датирају из прве половине XVIII века
(1907: 471–481).4
7. Према антропогеографским истраживањима у подгорским селима
има трагова староседелачких породица, али је ипак највећи део становништва
досељенички. Љ. Павловић даје збирно податке о пореклу становништва
за Колубару и Подгорину, према којима досељеници чине 93,22% укупног
Аустрија је тада уступила Турској претходно (1788) освојену област.
Према писму краља Жигмунда из 1426. године, стара Мачва је била подељена на мање жупе
и области. По том моделу су и ваљевске области Подгорина и Колубара такође биле подељене, а као
саставни делови ових области помињу се жупе: Рабас, Колубара, Љиг, Обница, Рађево. С тим у вези, Љ.
Павловић у својој етнографској расправи полемише са Стојаном Новаковићем и сматра да је поменута
жупа Рађево (Radeo) у писму краља Жигмунда управо Рађевина смештена у горњем току Јадра, а не
данашње Рађево село смештено уз сам град Ваљево (Павловић 1907: 354, у нап.).
3
Иако свестан народног схватања граница подгорске области, Љ. Павловић њене границе утврђује
на основу ондашњих административних („чиновничких“) подела (1907: 350).
4
Више ономастичких прилога А. Ломе указује на старину појединих ваљевских топонима (такође
хидронима и оронима) и веома стару насељеност подручја; уп. нпр. Лома 1995; Лома 1997.
1
2
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становништва.5 Притом их сврстава у две групе – старије и новије.6 Ове области,
према њему, насељаване су од XVII века досељеницима из Старог Влаха, ужичког
краја, Полимља и Потарја, Црне Горе, старе Херцеговине, Осата, Срема, Мачве
(стари шабачки округ), Подриња (Јадар, Рађевина и Азбуковица), рудничког краја
(Павловић 1907: 482–486).
7а. Ослањајући се на цитирану антропогеографску студију (Павловић 1907),
распоред становништва по миграционим струјама у селима Ваљевске Подгорине
сумирано би се могао представити на следећи начин: Балиновић – досељеници су
из околине Прибоја; Беомужевић – досељеници су из Бањана и из Братоножића,
затим из Старог Влаха, Полимља, Осата, Азбуковице и из ужичког краја; Богатић
– досељеници су из Доњег Колашина; Братачић – досељеници су из Осата и из
Азбуковице; Брезовице – у селу је било старијих досељеника за које се не зна одакле
су, а први оснивачи данашњег села су из Доњих Куча и из суседних села; Горња
Буковица – познате су две стариначке породице (Лазићи и Петаковићи), а досељеници
су из околине Сјенице, затим из Црне Горе, Ст. Влаха, Осата и Бирча; Доња Буковица
– староседелачке породице су Ранисављевићи и Живковићи, а досељеници су из
Озринића, из Ст. Влаха и из околних села; Врагочаница – има шест староседелачких
породица (Гаврићи, Јеремићи, Стојковићи, Живановићи и Југовићи), а досељеници
су из ужичког краја, Полимља, Подриња и Осата; Вујиновача – позната је једна
стариначка породица (данас са три презимена Вујићи, Бебићи и Бранковићи), а
досељеници су из Ст. Влаха, Доњег Полимља, ужичког краја, Осата и из Босне;
Драгијевица – познате су две староседелачке породице (Андрићи и Васиљевићи), а
досељеници су из Црне Горе (Чево), из Осата (пореклом из Гласинца) и из околних
села; Златарић – познате су три староседелачке породице (Виторовићи, Матковићи,
Миљковићи), а досељеници су из Црне Горе, Босне, Ст. Влаха и Азбуковице;
Каменица – познате су три староседелачке породице (Драјићи, Чворковићи и
Врчковићи), а досељеници су из Ц. Горе (Чево), Азбуковице и суседних подгорских
села; Лелић – досељеници су из Пјешиваца и Бањана, из Азбуковице и из Босне;
Лесковице – досељеници су из Ст. Влаха, Потарја и Доњег Колашина, затим из
Дробњака и Пиве и из ужичког краја; Лопатањ – досељеници су из Ст. Србије, из
Херцеговине, из Мораче, ужичког краја и из Азбуковице; Мајиновић – старинцима
се сматра породица Ћирић, а досељеници су из Роваца, ужичког краја и из суседних
села; Миличиница – позната је једна стариначка породица, а досељенички родови су
из Полимља, Херцеговине, Азбуковице и из суседних села; Оглађеновац – познате
су три староседелачке породице (Гајићи, Антићи и Петронићи), а досељеници су из
Мораче, Ст. Влаха и из Доњег Колашина; Осечина – досељеници су из Херцеговине,
затим из Куча, Пипера, из Босне и из Азбуковице; Осладић – досељеници су из
Осата и из околних села; Остружањ – досељеници су из Пипера, из Сти. Србије,
из Херцеговине и из ужичког Подриња; Пакље – досељеници су из Ц. Горе и из
Дробњака; Плужац – досељеници су из црногорског Колашина, из Ст. Влаха, из
Босне и из оближњих села; Причевић – досељеници су из Полимља, из Осата и
5
За разлику од других аутора (и сличних студија) који за суседне области по правилу податке о
пореклу становништва приказују табеларно, Павловић се задовољава описном оценом, довољно
неаналитично и без објашњења како је дошао до овако наизглед прецизног податка – у процентима и на
децимале.
6
У контексту даљих дијалектолошких истраживања западне Србије не треба испуштати из вида
чињеницу да су ијекавци источнохерцеговачког типа супериорнији у ужичком крају, подрињсковаљевској области и даље до Саве (Марковић 2012: 391).
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ужичког краја; Рађево Село – претпоставља се да су две староседелачке породице
(Радићи и Јакшићи), а досељеници су из Роваца, из Кремана и из околних села;
Ребељ – досељеници су из Херцеговине и из Бирча; Ровни – досељеници су из
околине Прибоја и из ужичког краја; Сандаљ – досељеници су из Ст. Влаха, из
ужичког краја и из Азбуковице; Седлари – досељеници су из Пљеваља и из Кремана;
Ситарице – досељеници су из Азбуковице и из Полимља; Совач – позната је једна
стариначка породица (Вуковићи), а најстарији досељеници су из Бирча, ужичког
краја и из Осата; Станијина (Станина) Река – староседеоцима се сматра једна
породица (Влајковићи), а досељеници су из Херцеговине, из Осата и из Ст. Србије;
Стрмна Гора – старинцима се сматра једна породица (Романићи), а досељеници
су из Дробњака, из Ђеклића и из ужичког краја; Стубао – старинцима се сматрјау
две породице, а досељеници су из Конавла (четири породице), из Полимља и из
ужичког краја; Суводање – досељеници су из Херцеговине, из Потарја, из Ст. Влаха,
из Бирча, из Азбуковице и из ужичког краја; Сушица – досељеници су из Ст. Влаха,
из Пиве и из ужичких села; Тубравић – досељеници су из Херцеговине (околина
Гацка), из Братоножића, из ужичког краја и Азбуковице; Туђин – досељеници су из
Осата, из Херцеговине, из ужичког краја и из Азбуковице; Тупанци – досељеници
су из ужичког краја (раније досељени из Ц. Горе), из Ст. Влаха и из суседних
подгорских села; Црниљево – досељеници су из Ст. Влаха, из Доњег Колашина и из
Азбуковице.
8. Према овоме, старинаца је у јатовским селима од једне до пет породица
или их чак и нема, док је у ијекавско-екавским селима читаво становништво
досељеничко (в. т. 16, Карта 2). Будући да је сасвим извесно чување фонолошке
индивидуалности јата на већем делу испитиване територије и да је у том делу
забележен читав низ „нехерцеговачких“ црта, могао би се довести у питање
овако танак стариначки слој, самим тим и поузданост Павловићевих података. С
друге стране, чак и да су његови подаци апсолутно тачни, сразмерно мали број
стариначког живља не треба да збуњује, будући да су такви односи присутни на
ширем северо(западном) србијанском тлу, о чему је говорио Павле Ивић. Бројке
које изражавају проценат старинаца или досељеника према етнографским подацима
не морају одговарати стварности, јер се изгледа старинцима могу сматрати и они
становници који су у таквим пописима сврставани у оне непознатог порекла или
они становници који спадају у рубрику унутрашње сељакање. Такође, проф. Ивић
сматра да се висок проценат досељеника и сразмерно мањи број старинаца на
просторима северо(западне) Србије може сматрати поузданим податком, пошто се
зна кад и одакле је подручје насељавано, али да, с друге стране, сасвим извесно
доминирају трагови дијалекатског супстрата, што се може објаснити на следећи
начин. Наиме, досељеници су долазили сукцесивно и увек их је било мање него
затеченог живља – док једни дођу, други се асимилују па и сами делују у правцу
асимилације нових. Уз све ово, придошлице припадају различитим говорним
типовима, па и дијалектима, а староседеоци имају увек исти говор. Поред тога,
старинци су супериорнији, јер су повезани и у сталном су међусобном контакту, а
досељеници су инфериорни, неповезани, а важну улогу има и исмејавање њиховог
говора. Овакав тип насељавања, какав се десио у северозападној Србији није исти
или сличан насељавањима колониста нпр. у Војводини који обично долазе у већини
и тако могу задржати своје говорне особине (Ивић 1991: 91).
8а. Снажан дијалекатски супстрат на овим просторима, поред уочених говора
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са незамењеним јатом, последњих година показују истраживања проф. Драгољуба
Петровића и потврда акута у Качеру, којег може бити највероватније и у Гружи,
Драгачеву, Моравичком говору, потом у југоисточном делу Ужичке Црне горе све
до висова Повлена и Маљена (Петровић 1999; Петровић и Капустина 2011: 9–10).

Досадашња испитаност говора
9. У најраније помене о говору Ваљевске Подгорине можемо рачунати оне
којима су постављане прве међе ијекавских говора у западној Србији. Наиме, већ
почетком деветнаестог века са овог простора прва запажања о простирању јужног
наречја налазимо у Вуковим записима (детаљније в. у: Марковић 2012: 393).
Потом крајем деветнаестог и првим годинама двадесетог века, поред података
са ширег србијанског терена, уопштене забелешке о језику „ваљевског краја“
доноси етнографска и антропогеографска литература ( Милићевић 1876, Павловић
1907). На основу Милићевићевих записа сазнајемо да „Посавина, Тамнава и доња
Колубара говоре источни говор, а Подгорина и планинска Колубара јужни“, при
чему он указује на неке њихове гласовне карактеристике: у „првим крајевима“
говори се е уместо и у речима езео, Меоница, а у Подгорини и планинској Колубари
говори се као у ужичком крају (Милићевић 1876: 415).7 Љуба Павловић за Колубару
и Подгорину каже да говоре „најчистијим народним језиком оба дијалекта:
херцеговачким и источним“. Павловић је забележио и да се заменице с партикулом
зи (онизи, овизи, тизи) могу чути само у оном делу Подгорине што чини Рађевину8
(исп. т. 4), као и да вишесложна лична имена у Подгорини гласе Вићентија, Антонија
и придевска образовања типа Антонијин. За облике садекана, тамокана каже да
се чују у свим колубарским и многим подгорским селима (Павловић 1907: 512).
Опет у оквиру разграничавања јужног и источног говора, В. Карић у својој студији
Србија, опис земље, народа и државе прихвата и илуструје картом Милићевићеву
међу (детаљније в. у: Марковић 2012: 394).
10. Први језички стручњаци код којих наилазимо на ограничена и на известан
начин усмеренија истраживања о језику Ваљевске Подгорине били су немачки
лингвиста Херман Хирт и тридесетак година касније Милош Московљевић. Наиме,
Х. Хирт је у склопу истраживања икавских говора у Подрињу 1898. године уз помоћ
бечке Академије наука обишао поједина подгорска села, а резултати истраживања
публиковани су неколико година касније (Hirt 1903). Поред тога што у широј
подрињској области није могао да потврди доследан изговор и на месту старог
јата, забележио је неколико других језичких појединости. На прозодијском нивоу
запазио је разлике у акценту између азбуковачких, ужичких и ваљевских села без
објашњавања у чему се оне огледају. На фонетском плану запазио је веларнији
изговор л (у речима лопата, ломити, лонац, лук, луд), замену гласова е и и (колеба,
светлеца), затим е и а (јеребица) и е и о (четверо, веденица), а на морфолошком
7
Један од данашњих малобројних проучавалаца западносрбијанског подручја, Славољуб Марковић
истакао је у недавно публикованој студији о границама ијекавских говора у западној Србији да су
Милићевићеви подаци иако „невешто забележени“ и данас од „уникатне вредности“, а за неке области
на овом подручју још увек једини (Марковић 2012: стр. 394).
8
У саставу старе Мачве жупа Рађево обухватала је горњи ток Јадра и Тамнаве (Павловић 1907: 354).
Према овоме, одн. сходно историјским чињеницама требало би да су и сва испитивана села западно од
Медведника до 1792. године припадала Рађевини.
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плану промену личних имена по обрасцу именица ж. рода на -а (Перо-Пере)
(Московљевић 1963–64: 475-476; Реметић 1981: 81).
Тридесетих година двадесетог века дијалекатским испитивањима у Подрињу
бавио се Милош Московљевић. Истраживања је обављао у више наврата, а основни
циљ му је био да попише икавизме на том простору. Најпре је 1930. године обишао
азбуковачка села уз Дрину, затим две године касније (1932), поред неких рађевских
села и села на босанској страни, проширује азбуковачку мрежу пунктова обишавши
варошицу Пецку са засеоцима Пуљези, Скадар и село Драгодол. Наредне године
(1933), Московљевић обилази Ваљевску Подгорину и Ужичко Подриње. У
Подгорини је обишао Брезовице9, Врагочаницу, Вујиновачу, Драгијевицу, Лелић,
Лесковице, Лопатањ, Осечину, Остружањ, Поћуту, Ребељ, Совач, Станину Реку,
Суводање, Тубравић и Рајковић, при чему је Брезовице, Вујиновачу, Суводање,
Лопатањ и Остружањ сврстао у места са добро очуваним икавским изговором, а
Драгијевицу, Лесковице, Поћуту, Лелић, Ребељ, Совач, Станину Реку, Тубравић,
Осечину и Врагочаницу у места са слабије сачуваним икавизмима и са „смешаним“
изговором (Московљевић 1963–1964: 471–473, 484–486).
11. Осамдесетих година двадесетог века Слободан Реметић је у циљу
утврђивања ареала незамењеног јата сакупио материјал у појединим подгорским
селима (и азбуковачким, рађевским, колубарским, посавотамнавским): Осладићу,
Горњој Каменици, Осечини, Остружњу, Гуњацима и Драгодолу (Реметић 1980,
1981); исп. т. 154.
12. Деведесетих година двадесетог века у контексту утврђивања данашњих
и прецизнијих граница ијекавских говора у западној Србији, С. Марковић врши
истраживања и у појединим подгорским селима. Његова студија публикована 2012.
године доноси податке о рефлексу јата из следећих пунктова: Суводање, Мравињци,
Пецка и Доње Лесковице (Марковић 2012: 402–440).
13. За потребе израде дијалектолошких атласа на овом терену сакупљана је
грађа у селима: Осладић (пункт у ОЛА 62 и пункт у СДА 255), Драгодол (пункт у
СДА 256), Сушица (пункт у СДА 257).

О теренском истраживању
и обради грађе
14. Говор Ваљевске Подгорине досад није подробније истраживан нити
монографски описан. Дијалектолошки радови настајали током двадесетог века
садрже само парцијалне напомене о говору ове области, углавном у домену
вокализма. Ради се о детаљима који се односе пре свега на судбину јата, уз нека
спорадична обавештења о осталим језичким појединостима; уп. т. 9–13.
15. Циљ овог истраживања је у првом реду монографским описом отклањање
још једне белине на мапи српских говора, при чему се унапред рачунало на две
најкрупније и најмаркантније лингвогеографске чињенице: прецизирање јужне
границе јатовских говора и одређивање зоне додира са ијекавско-екавским говорима.
Да би се одговорило постављеном истраживачком циљу, у раду је примењиван
у складу са устаљеним принципима српске дијалектологије дескриптивни,
9
Московљевић записује једнински облик Брезовица (1963–1964: 485) и Брезовицу (1963–1964: 472),
а код Љ. Павловића стоји множински.
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лингвогеографски и компаративни метод10 приликом обраде грађе која је према тим
принципима и класификована. Готово цела грађа ексцерпирана је из снимљеног
материјала.11
16. Теренска истраживања на територији Ваљевске Подгорине започела
сам у јесен 2006. године и понављала их у више наврата наредних шест година.
У сачињавању мреже пунктова руководила сам се првенствено Павловићевом
административном границом,12 осим у неколико случајева. Испитивана места
припадају данас двема општинама – општини Ваљево и општини Осечина.
Општини Ваљево припадају насеља: Балиновић, Беомужевић, Богатић,
Брезовице, Горња Буковица, Доња Буковица, Врагочаница, Вујиновача, Горња
Каменица, Доња Каменица, Горње Лесковице, Доње Лесковице, Златарић, Кунице,
Лелић, Мајиновић, Миличиница, Мравињци, Оглађеновац, Причевић, Ребељ,
Ровни, Ситарице, Совач, Станина Река, Стрмна Гора, Стуб(л)о, Сушица, Суводање,
Тубравић (Поћута).
Општини Осечина припадају насеља: Братачић, Горње Црниљево, Гуњаци,
Драгијевица, Драгодол, Коњиц, Лопатањ, Осечина, Осладић, Остружањ, Плужац,
Туђин.
Из списка се види да су у мрежу пунктова увршћена и нека села која се
налазе изван граница Подгорине, које је поставио на основу историјских прилика
Љ. Павловић. Ради се о азбуковачким селима Гуњаци, Драгодол, Коњиц (овде би
спадала у осечинској општини још и Царина и Пецка),13 затим на ужичкој страни
Мравињци (Таор) и у Тамнави Доње Црниљево. Да су Драгодол, Гуњаци и Коњиц
(уз то Царина и Пецка) одувек били Азбуковица потврђују пописи у турским
дефтерима из XVI века. Азбуковачком срезу припадала су и у време настанка
Милићевићеве студије (Милићевић 1878: 563).
Поменута насеља данас административно припадају Подгорини, али
основни мотив за њихово испитивање у склопу говора Ваљевске Подгорине
нису административне границе него дијалектолошки захтеви да се у контексту
одређивања ареала незамењеног јата утврде прецизније изоглосе.14
10
Социолингвистички приступ је такође у обради грађе узиман у обзир, посебно онда када је било
неопходно уочити тенденције и унеколико унапред предвидети даљу судбину важнијих језичких детаља.
На социолингвистичке факторе, наравно, рачунала сам већ у првим фазама раду на терену. Међутим,
будући да је западносрбијански терен донедавно у дијалектолошкој пракси прилично запостављан и да
монографски описи са овог терена стижу са закашњењем, посебно у ситуацији када „традиционална“
дијалектологија и њени „класични“ описи полако на овим просторима остају ван научних интересовања
и самих дијалектолога, потребно је хитно било уклонити детаљним описом још једну белину на
карти наших говора. У таквим условима нисам била у могућности да у потпуности одговорим
социолингвистичким методолошким поставкама.
11
Таквим поступком се извесно добијају поузданији подаци, у изворном контексту и „неизнуђени“,
односно несугерисани.
Имајући у виду напред наведене чињенице и због обимности грађе (и њене исцрпне класификације), одустала сам од детаљног излагања о акценту појединих врста речи, као и од обраде синтаксичких
и лексичко-творбених проблема који свакако завређују посебну пажњу, па их остављам за наредне студије и мање обимне прилоге.
12
Административна граница укључује историјске чињенице с краја осамнаестог века када је
„правој“ Подгорини придодат део који је некада у склопу старе Мачве припадао жупи Рађево (в. т.
4). Ово истичем због тога што се показало да се поједине језичке изоглосе крећу управо саставком
„праве“ Подгорине и ове административно омеђене. Карактер дискриминаната имају на пример ареали
појединих лексема, одсуство или присуство појединих облика заменица и сл., што ће ова студија и
показати (уп. нпр. Карту 7 и Карту 9).
13
Тамошњи житељи и сами кажу: „ми смо Азбуковица, а друго је Подгорина“ (Драгодол); „ми
смо увек били Азбуковица, са смо Подгорина“ (Гуњаци), „сат препадамо Подгорини, а пре смо били
Азбуковица (Коњиц).
14
Претпостављам да их је из истих разлога у Ваљевску Подгорину уврстио и С. Реметић (1981: 75).
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Мравињци су уврштени у мрежу пунктова зато што и сам Љ. Павловић каже
да је то насеље високо повленско поље са ваљевске стране (Павловић 1925: 45).
Надаље, по његовој међи Доње (или Шабачко) Црниљево припада Тамнави (1912:
435), а Горње Црниљево Подгорини (1907: 995).
Изван граница Подгорине, контролни материјал прикупљен је из неколико пунктова планинске Колубаре (Белић, Бачевце, Бранговић, Драчић и Ковачице); в. Карту 2:
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16а. Грађа је сакупљана у складу са устаљеним поступцима прикупљања
материјала у оваквим истраживањима. Првенствено су вођени и дигитално
записивани разговори са старијим особама. То су најчешће биле старије жене,
рођене у селу, неписмене или са неколико разреда основне школе. Осим жена,
неретко су саговорници бивали и старији мушкарци, затим жене и мушкарци
средњих година,15 али и она најмлађа популација.16 Поред тога што сам разговоре
снимала, неретко сам језичке податке сабирала и у теренску бележницу.
Информатори са којима сам обављала разговоре причали су углавном о
истим или сличним темама (пољским радовима, удаји, женидби, ручним радовима,
обичајима везаним за црквене празнике, ратовима, анегдотским догађајима).
Разговори су вођени са близу 130 информатора17 у педесетак села, а на аудиокасете снимљено је око 200 сати разговора. Сви аудио-записи су и дигитализовани,
а потом претворени у континуиране акцентоване транскрипте на близу 2000 страна
компјутерског текста.

Генерација испод 60 година, коју сврставамо у категорију „млађи“.
Са децом школског узраста најчешће сам разговоре обављала успут док су ми помагала да дођем
до оних старијих. Припадници средње генерације, готово увек жене (Пристајала сам на такво присуство
само уколико се радило о припадници са истог говорног терена.), обично су присуствовали разговорима
са њиховим старијим укућанима и често ми помагали у избору тема, па и сами водили разговоре са
изабраним испитаницима, што је учинило да сакупљени материјал буде итекако поуздан и веродостојан.
17
Уз побројане информаторе свакако треба рачунати и оне саговорнике које нисам могла из
техничких разлога да снимим, а чије исказе имам у теренској бележници (нпр. саговорници са којима
сам разговарала да бих извршила избор репрезентативног испитаника, потом саговорници уз чију сам
помоћ долазила до информатора, њихови укућани и др.).
15
16

СПИСАК СКРАЋЕНИЦА ПУНКТОВА СА СПИСКОМ ИНФОРМАТОРА
Балиновић – Бал:
1. Милка Новаковић,1936, неписмена
Беомужевић – Б:
2. Иванка (рођ. Грујичић) Радовановић, 1914, неписмена
Богатић – Бог:
3. Милица Антонијевић, 1928, неписмена
4. Миладинка Стевановић, 1932, неписмена
5. Миливој Матић – Мићан, 1925, неписмен
Братачић – Бр:
6. Вера Ђуричић, 1937, неписмена
7. Негосава Николић, 1932, неписмена
Брезовице – Брез:
8. Милица (рођ. Антонијевић) Петровић 1928, неписмена
9. Љубица Мојић, 1932, неписмена
10. Милован Мојић,1926, неписмен
11. Мирослав Павловић, 1938, 4 разреда
12. Видосава (рођ. Мојић) Новаковић,1932, неписмена
Врагочаница – Вр:
13. Илија Ђурашиновић, 1923, 4 разреда
14. Милојка Чолић, 1927, неписмена
15. Боривоје Томић18, неписмен
Вујиновача – В:
10. Марјан Бебић, 1924, 4 разреда
11. Станојка Бебић
12. Милева Марковић, 1923
13. Савка Цвејић, 1929, неписмена
14. Томислав Цвејић, 1932, 4 разреда
15. Лука Бебић
Горња Буковица – ГБ
16. Тонка Јевтић 1921, неписмена
Горње Лесковице – ГЛ
17. Косана (рођ. Радовић) Марковић, 1925, неписмена
18
Од информатора уз чије име не стоји и година рођења по правилу сам забележила мање грађе и
успутно.
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18. Нада Павловић, 1938, 4 разреда
19. Средоје Павловић, 1933, 4 разреда
Горња Каменица – ГК
20. Станислава Перић 1933, неписмена
21. Винка Настић,1930
Горње Црниљево – ГЦ
21. Боривој Ивановић, 1925, 4 разреда
22. Радмила (рођ. Митровић) Ивановић – Џана, 1926, неписмена
23. Бранко Павловић, 1920, 4 разреда
24. Томислав Савић, 1933, 4 разреда
25. Тијосава Савић 1935, 4 разреда
Гуњаци – Г
26. Надежда (рођ. Живановић) Белић, 1930
27. Живојин Марковић, 1916
28. Косара Марковић, 1922
29. Мара (Марковић) Милановић, 1930, 4 разреда
30. Марина Павловић, 1929
31. Душанка Марковић
32. Наталија Марковић
Доња Каменица – ДК
33. Олга Жарковић, 1931, неписмена
34. Бранислава Срећковић, 1928
35. Живко Срећковић, 4 разреда
36. Олга Срећковић, 1928, домаћица
Доње Лесковице – ДЛ
37. Загорка Марковић, 1935, неписмена
Драгодол – Д
38. Ангелина (рођ. Васиљевић) Павловић, 1926
39. Милорад Бојчић, 1928
Драгијевица – Др
40. Ангелина Анђелић
41. Тијосава Вилотић, 1923, неписмена
42. Зорка Гаврић (Пантелић), 1930, неписмена
43. Миодраг Станисављевић, 1927, 4 разреда
44. Машинка (Јаковљевић) Станисављевић, 1926
Златарић – З
45. Машинка (рођ. Савић) Степановић, 1925
46. Милојка Марковић, 1931
Коњиц – К
47. Марина Павловић, 1929, неписмена
Кунице – Кун
48. Милорад Ђурић
49. Драган Марић, 1937, 4 разреда
Лелић – Л
50. Олга (рођ. Мишковић) Радојичић, 1930
Седлари – Л
51. Натајла (рођ. Матић) Давидовић, 1924

Говор Ваљевске Подгорине
Лопатањ – Лоп
52. Вукосава (рођ. Стаменић) Ђорђић, 1933
53. Миладинка Ђурђевић, 1936
54. Саво Ђурђевић, 1 разред
55. Љубица (рођ. Миловановић) Јанчић, 1914
56. Роксанда Поповић, 1930, 1 разред
Мајиновић – М
57. Верослава (рођ. Павловић) Мићић, 1929
58. Цвета Обрадовић,1929, 4 разреда
Миличиница – Мил
59. Милена (рођ. Терзић) Аврамовић,1920, неписмена
60. Живодарка Вуковић, 1925, неписмена
61. Јелица Матић, (101 или 102 године)
62. Тривун Кнежевић, 1924, 4 разреда
Мравињци – Мр
63. Стојанка (Ћебић) Димитријевић, 1929
64. Олга (рођ. Милошевић) Миловановић 1921, неписмена
Оглађеновац – Огл
65. Ружа Лазаревић, 1934, 4 разреда
66. Јован Павић, 1923
67. Стана Павић
Осе. чина – О
68. Дивна (рођ. Лукић) Милисављевић, 1939, 4 разред
Осладић – Осл
69. Олга Вучићевић, 1928, неписмена
70. Јулијана (Андрић) Грујичић, 1937
71. Стајка (рођ. Васиљевић) Давидовић, 1927
72. Десимирка (рођ. Дамјановић) Марковић, 3 разреда
73. Растко Молдовановић, 1932
Остружањ – Остр
74. Тијосава Андрић, 1926.
75. Јован Павловић, 1929, 4 разреда
76. Живорад Спасојевић, 1923
77. Негосава Миловановић
Плужац – Пл
78. Радојка (рођ. Дмитрић) Марковић, 1924
79. Зорка Стевановић, 1933, 4 разреда
Причевић – Пр
80. Машинка Јанковић,1922, неписмена
81. Томислав Марић, 1930
Ребељ – Реб
82. Нада Алексић, 1935
83. Анка Кнежевић, 1928
84. Љубомир Кнежевић, 1933, 4 разреда
85. Роса Пантелић, 1924
Ровни – Р
86. Босиљка Јовановић
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Ситарице – Сит
87. Вукосава Закић
88. Видоје Ракић, 1920
89. Гвозденија Ракић, 1928
Совач – Со
90. Дикосава (Динка) Томић, 1935
91. Милена Томић, 1933, неписмена
Станина Река – СР
92. Стоја Вуковић, 1910, неписмена
Стрмна Гора – СГ
93. Младен Филиповић, 1923, 4 разреда
94. Надежда Филиповић, 1921, 2 разреда
95. Никола Филиповић, 1933
96. Стефанија Филиповић, 1940
Стуб(л)о – Ст
97. Милица Никић, 1932, неписмена
98. Радован Никић, 1930
Суводање – С
99. Јован Алексић, 1927, неписмен
100. Станка Алексић, 1929, неписмена
101. Микајло Ђурђевић,1926, 4 разреда
102. Миливој Ђурђевић, 1931.
103. Милијана (рођ. Анђелић) Ђурђевић,1936
104. Милка Ђурђевић,1940, неписмена
105. Драгић Ђурђевић, 1930
106. Љубица (рођ. Радосављевић) Вендић, 1923 неписмена
Сушица – Суш
107. Живодарка Арсеновић - Булка, 1923
108. Видојка Селаковић, 1927, неписмена
Тубравић – Туб
109. Вишња Живановић, 1932
110. Вукадин Живановић, 1932
111. Надежда (рођ. Никићевић) Живановић, 1933
112. Миленија (рођ. Крстић) Мојић
113. Стана Никићевић, 1922, 4 разреда
114. Меленија (рођ. Крстић) Мојић
Туђин – Т
115. Лепосава Јовановић, 1927, 4 разреда
116. Боривоје Томић, 1930

II
ГЛАСОВНИ СИСТЕМ
А. АКЦЕНТУАЦИЈА
1) ОПШТЕ НАПОМЕНЕ
17. Говор Ваљевске Подгорине је говор са новоштокавским прозодијским
системом, што значи да обухвата шест прозодема: четири акцента (два силазна а, а
и два узлазна а, а), неакцентовану дужину и краткоћу.
18. Дистрибуција акцената одговара правилима размештаја акцената у
осталим новоштокавским говорима, као и у стандардном језику:
акценат

слог

дугосилазни
краткосилазни
дугоузлазни
краткоузлазни

једини

први

унутрашњи

крајњи

+
+
─
─

+
+
+
+

─
─
+
+

─
─
─
─

Силазни акценти јављају се на првом слогу двосложних и вишесложних
речи, а једносложне речи могу имати само акценте силазне интонације. Они се не
могу наћи на унутрашњем и крајњем слогу. Узлазни акценти не могу стајати на
последњем слогу двосложних и вишесложних речи, као и на једносложним речима;
њихова позиција везана је за први и унутрашњи слог. Овоме треба додати да се
неакцентована дужина јавља искључиво у послеакценатском положају, као и да
једна реч може имати само један акценат.
19. Нарушавање поменутих правила није доследно, а јавља се у неким
категоријама речи и појединим лексемама. Одступања су примећена у читавој
области и она су општег карактера, својствена (у неједнакој мери) и другим
новоштокавским говорима.19 Могу се разврстати у четири групе.
У прву групу убрајају се примери у којима се појављују силазни акценти ван
првог слога:
а) у домаћим сложеницама: земљорадник Остр Мил Реб СГ Ст Т Кун Др М Бал
19
O потврдама у осталим новоштокавским говорима в. у Ивић 1994: 65 (у нап.); уп. нпр. и: Реметић
1985: 58, Николић 1991: 25 (у нап.), Николић: 2001: 257; Марковић 2011: 357 (уп. и нап. 71).
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СР Огл Суш, Југославија Брез ГЛ, то користољубље Г; друге је она вероисповести
Бал, осмољетку Туб Со, бавио се пољопривредом Пл Мил Огл ДЛ ДК Бал Кун О
Лоп Пл; поред: запантио и стару Југославију В, из користољубља Туб Мр, заврши
осмолетку Лоп, отац ми био земљорадник Ст;
онај глувонеми Бр, православни Мр В, свакоразно Со С Мил О Остр Лоп СР
Р М Вр ДЛ Брез Мр Суш, по тим староверским обичајима В, такозвани Мил Остр
СГ Реб Со ГЦ С Ст Кун ГЛ Брез С; пољопривредна школа З С Туб Д Др Мил Сит
СР ДК Л Брез, и саде целокупна стоји Туб; поред: била малоумна Мил, православни
они Лоп;
понајвише Г Мил Лоп Бал; благовремено Мил З С, вероватно ДК Огл Бр
Лоп Мил ГЦ С, међувремену Др Бал, очигледно Г ДК К, сасвим Мил З ГЦ Вр В Реб,
потписо својеручно З С, својеручно ГЛ Мил Л Лоп Г ДК Бр Остр Ст; поред: бува
понајвише Реб, међувремену СГ Мил, није сасвим Вр;20
јашта што се прекрсти С, међутим Мил Г ГЦ О Осл Остр Пл Сит Л Лоп Огл
В Реб Туб С Кун ДК Бр Кун Г; јашта севап Реб Суш, међутиме Осл Мил Реб З Ст
Д Бал; и: јашта (сви пунктови), међутим Огл Осл Остр Д Др З В СГ Ст Сед Кун
Со Бал М Суш Бог;
повр мене Мил Брез, повр куће Г ГЦ Пл Огл Осл Остр О СР СГ Суш С ГК Бр
Б, усре ноћи Брез ГЛ Мил Пл;
добио и стоке и којешта ГЦ, и којешта Осл, ишо коједе Мил Лоп.
б) у страним речима: варио од алуминијума Пр, казнена еспедиција Мил
Лоп ДК Огл ДБ ГК Б Пр М СР Сит Со Р Туб Брез ДЛ ГЛ Суш, било у кубатору ГБ,
опозиција Мил Бр В, немамо близу репетитор Сит, није било телевизије Огл Пл,
телевизор Г СР О Лоп Пр В Пл Т Осл, заузима територију Мил, правили церемоније
Туб Со; документа дао С, ставим козерванса Бал Огл Мил; поред: документа Суш
В, имо још већу територију Пл, остави тестамент Л, има ценкулатор Г;
ако с чуо доктора, аператор Пл, узима четник, окупатор С, доктор био
оператор З; као ађутант З, она је аркитект ДК, као дактилограф Кун, комадант
Г Бр Сит Остр Др Пл Г З, коперант ГЦ, унука ми матурант Брез, у Јаловику су
музиканти Лоп Г, доведемо музиканте одуд Мил; поред: комадант био СГ Реб
Лоп;
из демократске куће Мил, квалитетна шљива Лоп Мил; и: у демократску
кућу ушо Л;
апсолутно Мил Т Лоп Г Д С Др Б Реб В Ст СГ, било интересантно ДК,
моментално Мил З Лоп Реб В С Суш;
в) у генитиву множине именица мушког рода (тип: добровољац): било и
добровољаца Др Д СГ Ст С Туб Б, више омладинаца Остр, наши солунаца Мил СР
Реб Б В Л ДЛ ГЛ Суш Мр; поред: долазило Босанаца Г Лоп Остр Пл, има губитака
доста Мил, и там добровољаца Ст;
г) у прилогу таман: таман тако би З, таман д устанем Мил, таман дошла
Мр; и: таман помислим Пл, таман дошо В, таман га стигла Суш, таман пошла Л.
У другу групу спадају речи у којима се јављају два акцента, готово увек у
облицима суперлатива придева и прилога: највеће није стео З, најближи Алексићи
Сит, најбоље дарове Р Огл В, зими је најгоре О, види се најдаље Пр, најљевша цура
Брез Суш Мр, остала овом најмлађом Д, кад ми било најтеже Со, затим и: дошо
сутредан Лоп, сутредан ми одемо Пл; поред сутредан (сви пунктови).
20

Исп. Вук, Рј. сасвим, сасвијем.
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Трећу групу чине примери дезакцентуације појединих акцентогених речи.
Дезакцентуација речи могућа је при бржем говорном ритму када се реч употребљава
као узречица или када она није носилац информације.21 Без акцента могу бити:
а) презентски облици помоћних глагола хтети и бити: оћеш-у Ваљево? Мил
Огл Г Лоп СР Д Сит С ГК Пр Л Бог Туб Суш, ош-ноћити код нас? В, ош-јести леба
Остр С, оће-ли да дође? Суш, оћете-да ноћите Мил; јеси-чуо за њег СГ, јеси-ишо
њиној кући? З, јеси-уранила С;
б) глаголски облици каже и реко у служби узречице: каже кад је свануло ДК,
ово каје нисам видио Бр; дођи реко вам Пл, реко струлиће се оно Д;
в) именичка заменица шта, поједине личне и показне заменице: шта-уради
З, шта-има ГЦ Пл Г Лоп Огл ДБ ГК ДК Т Вр Сит СР С В Туб Со Р Пр Ст Л Бог
Суш ДЛ Брез;
ја-сам двоје родила Мр, ја-сам с једним воловима Остр, ти-си четнички син
Сит;22 ја-ђенула Брез, ја-ћ д идем вечерас ГЦ, ја-с бојим Суш; ти-не доје да једеш
Пл; он-то да Сретену С, он-је владика В; ми-смо Ребићи С, ми-смо тако Туб В Мил
Огл ДБ ГБ Лоп ГЦ;
тај-други дошо ГЛ, то-је ондај било С, то-сам слушо З, бацим те-моје
торбице В;
г) речца нека и само: нека-каже Мил ГЦ Огл ГБ ГК Бал О Осл Пл Г Д К Л
Брез ГЛ, нека-види и он Др, нека-поведе децу О; само-сам ја Мил Огл Т О Пл ГБ Др
М Сит СР Лоп Бр Реб, само-се она удала Брез, само-заокупише Суш, само-наиђе
туда Л;
д) придев добро у поздравима: добро-јутро Мил (најчешће: добројутро),
добро-вече Ст.
Осим у примерима типа госпон-генерале Ст, госпон-Мишићу О, он казо
госпон-мајоре Д, у грађи нема других потврда дезакцентованих именица у функцији
титуле, ознаке сродства или занимања (баба Станка С, кума Арсена Брез, господине
командире Ст СГ Остр З Кун), као ни дезакцентованих бројева у полусложеницама
(двајес треће Пр и сл.). У овим селима су акцентовани и прилози мало, вамо (мало
нижа од мене Туб, укува мало купуса Л, да идемо вамо даље З, вамо горамо С) и
речце ено, ено (ево кума Драгана ГЛ, ено се види Повлен Мр).
Четврту групу чине примери у којима се у једносложним прилошким
облицима насталим вокалским редукцијама среће дугоузлазни акценат: вод свекар
био Реб, то је ова кућа вод СР, вод ови моји гор СР, вод били Б, вод једну жену Туб,
допала вод Л, па вод преместим Брез, ишо сам гор Др, огњиште и ватра гор СГ, гор
у Буковима ГЛ, а пре знам ја у Козила гор СР, ишла гор што зову Зидине Сит, она је
знала њега гор Г, препада Оровици гор Реб, ђенеш и гор Брез, чак у Буково брдо гор
ДЛ, гор имају Д, била гор Ст, гор су брдила СГ, гор ко те колебе Пл, гор седимо вече
Мил, гор по Мравињцима Суш, нод сам рођен З, а нод ми је ујак С, дошли нод Мр,
нод је то Мил, били су неки нод О, нод у флаши Ст, нод за јагоду ДЛ, нод и клупе
Туб, ја-сам доведена туд Огл ГК ДК Пл Г Д Б М Бал Сит ДБ Пр Др Вр З Ст Со Л
Бог Туб, ал сад туд нема О, гатала туд Ст, туд стојимо Со, мијеси се чесница туд
ГЛ, туд је радио З, видила туд СГ, туд објесим ДЛ, туд у ту Мр, три брата су била
туд Пр, тун је Б.
О томе в. у: Ивић 1998: 482-483; Пецо 1971: 84-86.
Дезакцентовани облици личних заменица са очуваним дугим квантитетом потврђени су у Ужичкој
Црној гори (Марковић 2011: 359), као и у говору источнобосанских Ера (Реметић 2012: 488–634).
21
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Појава је у истом кругу лексема забележена у говору Качера (Петровић 1999:
385), у Драгачеву (Ђукановић 1995: 160), Ваљевској Колубари (Радовановић 2006:
133–135) и централној Шумадији (Реметић 378–380).
Проф. Петровић „необичан“ дугоузлазни акценат на једносложним речима
у Качеру и исти такав акценат у облицима генитива множине именица, презенту и
трпном придеву на основу извршених фонолабораторијских мерења интерпретира
као неоакут, чиме проширује његов размештај у односу на раније Ивићеве
налазе. Уз то, трагови чувања неоакута на ширем западносрбијанском тлу могу се
препознати у примерима типа добитака (Гружа), Горобиљаца (Горобиље), Немаца
(Драгачево), врабаца (југоисточни делови Ужичке Црне горе), при чему закључује
да се у широком појасу од долине Ибра и преко Драгачева до висова Повлена и
Маљена и даље према истоку на терену „ерске зоне“ налази компактан косовскоресавски супстрат. Ову чињеницу потврђује чување неоакута и пренесен кратки
акценат с кајњег слога на претпоследњи слог (Петровић и Капустина 2011: 9–10).
С друге стране, чување фонолошке индивидуалности јата у појединим зонама
северозападне Србије „може бити знак да су развојни процеси на тим просторима,
и поред свих миграционих промена које су се на њима дешавале, текли успореније
и до наших дана „донели“ две крупне језичке особености ... незамењено јат и
неоакут“ (Петровић и Капустина 2011: 7–8).

2) ОДНОС ДУГИХ И КРАТКИХ СЛОГОВА
Даничићеве неакцентоване дужине
20. У говору Ваљевске Подгорине углавном се чувају Даничићеве неакцентоване дужине. Њихово скраћивање најчешће је условљено говорним темпом, али и
местом у речи.

Последњи отворени

слог

Неакцентована дужина у позицији непосредно иза акцента
21. У позицији непосредно иза дугосилазног акцента (ˆ+¯) дужина се најчешће
чува, а ређе скраћује:23
а) чува се: један у оца и мајке Сит Г ДБ Мил, код комшинке Новке Суш, код
наше цркве М Мил; донела седам врећа С, донесе гљива Пл Д, прављено каца Мил,
око сто шесет кућа Пл, дванес леса Пр, доле око Става С СР, суви шљива Лоп Г
Остр З Б О Д Со СР Брез Ст; беле уши Пл З Лоп Пр, две беле челице Б, бели лук ГБ
ГК Пл Осл Г Д Сит Со Реб Б Пл, бијели мрс Суш Брез Мр ГЛ, ивски вашер Вр Лоп С
СР В, ралски јарам Реб, код суве чесме З, баба стара Со С ДК Пр Огл Г Д СР, стари
сват Мил Пл О Остр Д Сит Др СР В Кун; први рођак С, у прво чело Сит Огл, кад ми
је деведесет шеста СР, двајес седмо Суш Брез; свак вали Т, веже за Љубовију Г Бр,
врши свадбу Сит, тебе грди С, јако доди СР, не шћеде да се лијечи Брез, са се носи да
реди В, де-сађе Г, оно се цеди С Мил Огл Пл З, да чува С Г Д СР Лоп Сит Со Р Бал
ГК ГЦ; варе млеко Д Пр; на ону пређу Реб Д Г Бр; кад ме стего Мил; ткани, звани;
23
Знакови за краткоћу и полудужину употребљаваће се само у овом одељку да покажу скраћивање
послеакценатских дужина у појединим позицијама.
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б) скраћује се: пе-шес кила& Б, од прућа& Мил; бела& проја Огл, мала& синијица Г,
били стари& ГЦ Огл; песто& грама Г, двајес седмо& Т; доди& му тетка Пл; мрчу& се ГК,
они чим ује& у кућу ГЛ.
Изложено стање одговара приликама у окружењу. Послеакценатска дужина
чува се доследно у говору Љештанског (Тешић 1977: 172), Драгачеву (Ђукановић
1995: 95), а на босанској страни у Обадима (Симић 1978: 111–116, у дијал. тектовима)
и Горњим Цапардама (Ђукановић 1983: 222), као и у говору источнобосанских Ера
(Реметић 2012: 488–634, у дијал. текстовима). Недоследно се чува у Ваљевској
Колубари (Николић 1969: 12), Рађевини (М. Петровић 2005: 270), Тршићу (Николић
1968: 382), Ужичкој Црној гори (Марковић 2011: 616–663, у дијал. текстовима),
Горобиљу (М. Николић 1972: 634) и моравичком крају (В. Николић 2001: 293–306,
у дијал. текстовима). Грађа из поменутих области показује да је дужина најчешћа
и готово обавезна код именица у генитиву, а онда и код придева и редних бројева;
потврде за њено скраћивање углавном су глаголске речи. У овој позицији дужина
се доследно скраћује на терену централне Шумадије (Реметић 1985: 67), у Качеру
(Петровић 1999: 385). У Мачви се поред краткоће ређе чује и полудужина (Николић
1966: 199).
22. У позицији непосредно иза краткосилазног акцента (˝+¯) дужина се готово
увек чува. Примери у којима је она мање изразита су спорадични и могу се свести
на вредност полудужине:
а) чува се: код бабе В ДБ, виш ватре Кун Огл Мил Бал, од груде направи Лоп,
гор до Иве Бал, сарањен брез капе С, поред њине куће Брез, око сопре ГЦ Д, збок
стоке Огл Лоп Реб С, преко шуме Мил Осл Сит, по петнес гужви СР, испод ногу Г
Мил ГК Бр Бал Р; Бадњи дан Мил Огл М Р Кун С Ср Лоп Остр Сит С Реб, мало
бољи Д, петоро женске деце Пр, ле. бна вуруна ГБ ДК Др Б, љепши ти смок Брез, тоје мање народа Вр, млађи је од мене Реб, у предње чело Лоп О, ја-сам пречу својту
Г, тврђи је иксан Др, тање ГЦ Б О Осл Т; иза ваше куће С, сваке године С ГЦ Кун
Бр, од тизи смо ми Д, стуцо преко тога СР; сестра ми је друга Б, други је имо троје
Остр, била јој трећа ДБ, трећи пут Пл Д; бега Б ГЦ, да бидне З СР ГК, буде Мил Вр
Г ГБ Кун Огл Осл Брез Суш, да гледа кућу Со, здрави се Бр С Пл Мил В Реб Лоп Д
К ГЦ О Г, једе се ГБ ГК Лоп Пр СР В, да се рекне Мил С СР Огл, нас сретне Пл Г
Бр Кун, сује мајку, пуште заједно СР, по петоро сједне Суш Брез; ђену Брез Мр ГЛ,
да чеву Лоп; о тога бего Мил, ја-сам гледо; шта ћу боље, дијете ГБ Огл О Пл Остр Бр
Др Д Реб М Бал Пр, диље смо остали гор С, како друкче Огл, вако дуље као штап Вр,
лакше је мусти Бр, прошле године Огл Мил ГБ ДБ ДК ГК Бр Г Вр Пр З В Реб Лоп
Сит С Брез, протиче у понор сниже Брез, џабе је Мил З Пр В Реб С СР Д Г Вр Лоп
Осл Пл;
б) имају вредност полудужине: мореˇ д иде Мил ГЦ ГБ Т Огл, оћеˇ деобу З;
што можуˇ око усева О, можуˇ Г Мил Огл Бр Лоп С В Реб М З.
Дужина је у овој позицији добро очувана и у главнини околних говора: у
говору Љештанског (Тешић 1977: 172), Ужичкој Црној гори (Марковић 2011:
616–663, у дијал. текстовима), моравичком крају (В. Николић 2001: 293–306),
горобиљском говору (М. Николић 1972: 635), Рађевини (М. Петровић 2005: 271)
и Обадима (Симић 1978: 111–117, у дијал. текстовима), а у Ваљевској Колубари
(Николић 1969: 11) факултативно показује мању изразитост. У тршићком говору
(Николић 1968: 382), говору Драгачева (Ђукановић 1995: 94), Мачви (Николић 1966:
199) и у Горњим Цапардама (Ђукановић 1983: 221) дужина се и чува и скраћује. С
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друге стране, осим уз подршку енклитике, доследно се скраћује на терену централне
Шумадије (Реметић 1985: 68–69). Према налазима проф. Петровића скраћује се и у
Качеру (1999: 385).
23. У позицији непосредно иза дугоузлазног акцента (′+¯) дужина се доследно
чува:
из вијоке М Г, заложи изнад главе Реб, преко зиме Т Пл Пр Сит Огл Мил, око
лампе Огл, из реке С, из једне ћасе СР Бал, крај џаде Мр, они динарева Пл, о жена
СР ГЦ О Мил Р Бал Лоп, око зимина О Мил, јелечади наплетем Суш, тридесет
косаца Мил, од момака Пл М Пр Бр Вр Мил Г ГЦ ДК ГБ Лоп З ГБ Огл Бал, без
носаца Бр, код оваца (сви пунктови), било је по пет они окета Лоп, триста сам
оџака Сит, од проштаца Б, текмади Пл Остр Осл, брез увета СР, ужета Пл З Пр;
узми само вруће воде Лоп, нисам имала ђевера живи ДЛ, имала лепи момака З, од
ови млади Пл, има млого празни кућа ГЦ, живили од суви шљива С; код њене тетке
Г, није имала њене деце СР, кот свију З Др Огл Мил, најљепша от свију Брез, са свију
страна Реб Др Т Мил, новчаници у свију С; код обеју Огл; врти се СР С ГБ, гледи
ГЦ Мил, да мири С, да прелади ГЦ, убели ГЦ, усече лука ГБ; музу (сви пунктови),
навезу Бр, напасу Др Мил О СР Д Бал Вр Бр; неко је засмето Огл, наморо је Г,
поткиво Пр Г ГЦ Мил; не би могла дањи заспати С, имала косу довде СР, донде
носим чекију Д.
Квантитет је очуван и у свим оближњим говорима: у Ваљевској Колубари
(Николић 1969: 11), у Рађевини (М. Петровић 205: 271), у Тршићу (Николић 1968:
382), затим у Ужичкој Црној гори (Марковић 2011: 616–663), љештанском (Тешић
1977: 173), горобиљском (М. Николић 1972: 635) и моравичком (В. Николић 2001:
293–306) говору; и у Босни у Обадима (Симић 1978: 111–117). Факултативно се
скраћује у Мачви (Николић 1966: 199) и Горњим Цапардама (Ђукановић 1983: 222).
У Драгачеву су потврђени облици са дужином и без ње (Ђукановић 1995: 96–97), а
све је слабија на просторима централне Шумадије (Реметић 1985: 69).
24. У позицији непосредно иза краткоузлазног акцента (`+¯) послеакценатска
дужина је очувана:
шта је вајде Суш, из воде Огл С Д Бр Остр, о даске Пл Г В Др, о земље Лоп
Брез, од зимине Мил, наспеш јарме Лоп, из мишане Суш, ис планине Суш ГЛ Мр,
скувам сарме Д, са чесме Пл; казан бакрени С В, онај главни Остр Мил Пл Пр Вр,
густи пасуљ Мил Огл ГК Т О ГЦ Бр Д СР Пр Бал Вр Г, пешкир деверски Огл, коље
се душно ГБ Мил Пл, ђурђевска недеља Г, земљани чанци Мил Лоп Г В З Лоп Бр Др
Д Сит Туб, тата јадни Г, кључна кос ДЛ, мрсни дан Огл Реб Суш Брез Мр ГЛ, преко
повленске косе ГЛ, ракијане Др, ручни девер Б Д Бр, све ткано Пл, често сито Г В,
човано одело Г, простерем џакове шљиване С; вака је саде ГБ, каки стра ГЦ; чајеве
којекаке Г, вукла сам којекоме Пр, којечега Г, колика је Огл, имаш ли још који кућа
Суш, којешта памтим ГБ, код моји родитеља М К Огл Мил, код моји В, троножац
некаки Лоп, на ово ренде Сит, ово рато О Лоп Туб СГ, оволике ђаволије СР, ону
чесницу Мил, имају свега Мил, свему Г, око своји њива Сит, брез своји Лоп, така
судбина Огл, таки су били В, о твоје бабе С; из једне ћасе СР Бал Л Ст Реб Со Бр,
њи четри Сит СГ, по четри џака Суш; боји се Б Бр М Р Пр Вр Д Г С Сит ГК, ваља
се ГБ К Р Бал Мил З, вели Пл Огл Лоп Мил Г СР Др Вр, вјенча Брез, влата Мил,
д издржи Огл, па се изренда ГБ, иде (сви пунктови), има (сви пунктови), ту меди
З, да ноћи Г Реб ГЦ, осмете ДБ М, презно Б, роди ДБ Б Мил; сједе са нама Суш;
донесу ДБ Мил М ГК СР Д Вр, плету Мил Пл; ишо (сви пунктови); саге се Мил;
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ћуде (сви пунктови); док се није распито Ст; башка ставим Г, јако (сви пунктови),
јуче (сви пунктови), нако читаве ДК, овда прошо С, озго се плете Сит, отале С В З,
отале поране Брез, откуда сте ви Др, пешке се ишло Огл С Пл Г Р З Пр Вр Т Д Вр,
стварно (сви пунктови), тада Огл Мил ГЦ, тада се трчало Брез, тако ти је ћери
М, туда, дијете Б, туда проћи Мил; ваљда Огл Сит Г В СР Др ГЦ, ене Суш.
Послеакценатска дужина доследно се чува у главнини околних говора: у
Ваљевској Колубари (Николић 1969: 11), Рађевини (М. Петровић 2005: 271), Тршићу
(Николић 1968: 383), ужичком (Марковић 2011: 616–663, у дијал. текстовима),
драгачевском (Ђукановић 1995: 95–96), моравичком (В. Николић 2001: 293–306, у
дијал. текстовима) и горобиљском (М. Николић 1972: 636) говору и у источној Босни
(Симић 1978: 111–117); спорадично се скраћује у Мачви (1966: 199), недоследна је
и у зворничком крају (Ђукановић 1983: 222), а у Шумадији (Реметић 1985: 69) има
тенденцију губљења.
25. Материјал показује да се на испитиваном подручју у позицији непосредно
иза акцента послеакценатска дужина доследно чува иза узлазних акцената. Њено
скраћивање могуће је иза силазних акцената и то иза дугог када се спорадично може
јавити краткоћа и иза кратког када се може реализовати као полудужина. Овакво
стање уклапа се у дијалекатску скицу главнине западносрбијанских и појединих
источнобосанских говора; уп. и Табелу 1.
Табела 1. Неакцентована дужина непосредно иза акцента
област/позиција

веже

носи

вуче

пече

Ваљевска
Подгорина

+(–)

+(±)

+

+

+ –, ±

+ –, ±

+

+

+
+–
+–
+
+–
+–
+–
– (±)

+
+
+
+
+
+–
+
+(–, ±)

+
+
+
+
+
+
+
+

–

+–

+

+
+
+–
+
+
+–
+
+ –, ±
– (+ уз
енклитику)
+

+

+

+

+ –, ±

+(–, ±)

+(–, ±)

Ваљевска
Колубара
Рађевина
Ужичка Црна гора
Тршић
Љештанско
Горобиље
Драгачево
Моравички говор
Мачва
централна
Шумадија
Обади
Горње Цапарде

–

Легенда:24
присуство и одсуство дужине + –
присуство дужине +
факултативно/спорадично ( )
одсуство дужине –
недостаје податак ø
има вредност полудужине ±
24

Легенда ће важити и за све наредне табеле у одељку о квантитету.
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Неакцентована дужина непосредно иза дужине

26. У позицији (ˆ+¯+¯) неакцентована дужина се скраћује или има вредност
полудужине:
а) скраћује се: метеш четри-пет дрвацаˇ Л, њи пет јетроваˇ СР, ис карлицаˇ С
СР Д Др К Сит Со Б, имо њи купаца & Лоп, брала сам дијете и млечница Пл, и код
Немаца & Пр Бр З, отеше се пет пиљака & Туб, од трупаца & Реб; зидани̌ шпорет Пл З
Реб Лоп Бр Осл;
б) вредност полудужине: свакојаки биљакаˇ С, седамнес метараˇ Д, ћутакаˇ
С; од ћерпича зиданиˇ шпорет ДЛ.
Углавном у нижим пределима и селима ближим Ваљевској Колубари и
Тамнави забележени су примери у којима и она дужина непосредно иза акцента
добија све више карактер полудужине: педесет метаˇра & Мил, пе-шес метаˇра & ГК,
од Немацаˇ ГК ДБ Огл, играли вириза и пиљаˇка& Мил ДК; будне зидаˇноˇ Бр.
Из изложеног материјала види се да дужина на испитиваној територији има
тенденцију скраћивања, а у појединим углавном планинским селима и њиховим
засеоцима тај процес је тек отпочео, што је означавано према слушном утиску
полудужином.
Дужина је сачувана у говору Узовнице (Тешић 1978: 171), у говору Љештанског (Тешић 1977: 172), у Ужичкој Црној гори (Марковић 2011: 616–663, у дијал.
текстовима) и у моравичком говору (В. Николић 2001: 293–306); а на босанској страни у Горњим Цапардама (Ђукановић 1983: 1983: 221). У Тршићу се реализује као
полудужина или је потпуно изгубљена (Николић 1968: 382), а доследно је скраћена
у Ваљевској Колубари, где је и она прва још у време Николићевих истраживања
означена као полудужина (1969: 12).
27. У позицији (˝+¯+¯) забележени су примери у којима се неакцентована
дужина чува, али и они у којима се дужина своди на полудужину:
а) чува се: пре није бегаља било СР, по пет вуруна леба К, година Реб Остр ГК
Р Кун, дуката Пл Г Д СР С Др Пр Б Вр, пет кошница Брез ДЛ Пл, опрела кучина
Б, десет лепења Бр, донела лончара К, мерчева ГЦ Мил ГБ Остр, мљечара Мр Суш
ДЛ, од мушмула Бр Г Бал ДК, по седам ћилима Суш, испо Цигана М, брез ципела
СР; мљечаре, има њи отровни Брез;
б) реализује се као полудужина (углавном у нижим насељима): од вепроваˇ
Мил, од вишањаˇ Огл Т, пет сам годинаˇ ДБ, дванес годинаˇ Огл, три иљаде динараˇ
Р, по двајес ектараˇ Бал, из метакаˇ ГБ, имало млиноваˇ ДК, шес недељаˇ Мил, има,
мор столицаˇ ГК.
Квантитет се доследно чува у Рађевини (М. Петровић 2005: 271) и Ужичкој
Црној гори (Марковић 2011: 616–663, у дијал. текстовима), у љештанском (Тешић
1977: 172) и моравичком говору (В. Николић 2001: 293–306), и у Обадима (Симић
1978: 111–117, у дијал. текстовима). Тенденцију скраћивања показује у Тршићу
(Николић 1968: 382) и Горобиљу (М. Николић 1972: 635), а потпуно је изгубљен у
Ваљевској Колубари (Николић 1969: 11), Драгачеву (Ђукановић 1995: 95), Мачви
(Николић 1966: 199) и у централној Шумадији (Реметић 1985: 67).
28. У позицији (˝+˘+¯+¯) послеакценатска дужина се готово увек чува;
потврде за њено скраћивање су факултативне и могу имати вредност полудужине:
а) чува се: она била из Брезовица В, буде дошо из Брезовица Суш, доведена
из Брезовица Сит, наши Ваљеваца СГ Ст, исто неки Ваљеваца Д, а жетелаца воде
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СР, жетелаца искупи се Вр, буде жетелаца Брез, колко жетелаца Суш, двајес
жетелаца Лоп, није то било ко саде жетелица С, имали увек јагањаца Сит Б,
јагањаца се ојагњи Реб, толико јагањаца ГК, јагањаца Суш Мр ДЛ, тридесет двоје
јагањаца Д, има и јазаваца С Вр Пл Б З Д Туб, од јасенова мож да буде С, посијемо
краставаца Мр, око Младенаца О, учи Млађенаца Мр, пет пасторака Мил, преко
Ситарица Со, код степеница Осл, било ови чорбалука Вр;
б) полудужина: и јагањацаˇ Огл ГК, било и ови саковацаˇ Г.
Драгачевске прилике (Ђукановић 1995: 94) сличне су подгорским, а у
Ваљевској Колубари (Николић 1969: 11) дужина се доследно скраћује.
29. У позицији (´+¯+¯) неакцентована дужина је углавном сачувана или се
јавља полудужина:
а) сачувана је: од борова луч С, варница Г Мил, било је и забава Огл, ручни
радова Б, код џакова Л; узима се богојављенска водица Брез, има и драгијевчанска
река Др; дванеста дошла З, сутредан тринести Г, тринесте године Туб;
б) полудужина: шта је струлило деловаˇ Бр, ови кајсијаˇ Огл, има миличанскаˇ
река ГЦ.
Дужина је сачувана у говору Љештанског (Тешић 1977: 173), у Ужичкој Црној
гори (Марковић 2011: 616–663, у дијал. текстовима) и у Босни у Горњим Цапардама
(Ђукановић 1983: 222). Поред дужине, реализује се и краткоћа у драгачевском
(Ђукановић 1995: 96–97) и горобиљском говору (М. Николић 1972: 635), а у Тршићу
се поред краткоће јавља уместо дужине полудужина (Николић 1968: 382).
30. У позицији (´+˘+¯+¯) дужина се чува или своди на полудужину:
а) чува се: ни дрекаваца ГЛ, разни намерница Бог; из Веселиновића Др, ја са
Петровића кућа Брез;
б) полудужина: од Јовановићаˇ Т, из Тодоровићаˇ је Пл.
Дужина је сачувана у говору Љештанског (Тешић 1977: 173), у горобиљском
говору се или чува или скраћује (М. Николић 1972: 635), а у Тршићу се „држи“
полудужина или је пак и она скраћена (Николић 1968: 382).
31. У позицији (`+¯+¯) дужина је најчешће сачувана; ређе се могу јавити и
примери са полудужином:
а) чува се: воденица Мил О СР ГК Лоп Р Т, имала сам другарица25 СР Д Вр
Б Д Б, узме лепи суварчица Реб, одосмо код чешарица С, ткало се шареница ГЦ
Д; игранки СР Реб Лоп Сит Р Б Бал Б Вр Осл; од Тимотића до Јадра Др, јео сам
сто ћевапчића З; носила кудиљно Туб, кућевни послови Бр О, воденица поредовничка
Реб, солунски фронт Др Бал Бр Остр Лоп С СР Пр, отац чемерни Суш, од шифонске
кошуље Г; четврта О Пл Остр Г Лоп Др СР Реб З Бал Д Сит, па шеснеста у кући
Реб; дарива се Сит Д Со Б Пр ГК О Г Бр Лоп В Реб, запали СР Брез Суш ГЛ, изњежде
Лоп, д испита З, на петоро намене ДК, да наплати Р, насијева се Брез, деда нареди С,
она се озива С, то-се попршће Бр, преврза и врапчића Туб, те га пречепи С, уваља у
вајарици Сит, попале све Б Реб, вако напомену Пл; одвуко сам камен З;
б) јавља се полудужина: више је се мекињаˇ Вр, имало дужни столоваˇ Огл, и
там имало поповаˇ Пл, мало судићаˇ М; има и куто бакарниˇ ГК, покојниˇ Р Мил Пл
25
У банатским говорима (Ивић, Бошњаковић, Драгин 1994: 66), али и у говору млађе генерације
у војвођанским градским срединама (Бјелаковић, Марковић 2009: 112) у генитиву множине именица
женског рода истраживачи бележе облике воденица, другарица, реченица и слично. Овакви акценатски
ликови настали су највероватније услед губљења послеакценатског квантитета, када је најпре дошло
до једначења генитива множине и номинатива једнине, а потом до појаве краткосилазног акцента на
месту краткоузлазног у генитиву множине, како би се избегла новостворена хомофонија (другарица =
другарица → другарица : другарица) (Суботић 2005: 140; в. и у: Петровић, Суботић 1982).
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Со, одред тамнавскиˇ ГЦ; вако заијеˇ Пл, што ми стока мајкиваˇ Огл, вако напршћеˇ
Г, не доди̌ нама Брез; напишуˇ да ме боле нога З.
Дужина је сачувана и у Рађевини (М. Петровић 2005: 271), у Ужичкој Црној
гори (Марковић 2011: 616–663; у дијал. текстовима), Љештанском (Тешић 1977:
173) и Обадима (Симић 1978: 111, у дијал. текстовима); у Горњим Цапардама се
јавља дужина, полудужина и краткоћа (Ђукановић 1983: 222). Неакцентовани
квантитет је у овој позицији или очуван или се скраћује у Драгачеву (Ђукановић
1995: 95–96), у Горобиљу (М. Николић 1972: 636) и у Тршићу (Николић 1968: 383);
у моравичком говору се факултативно скраћује (в. Николић 2001: 293–306). У
Ваљевској Колубари се доследно ова дужина губи (Николић 1969: 11). Из Мачве и
централне Шумадије недостају подаци, с тим што се може претпоставити да се она
у Шумадији изгубила.
32. У позицији (`+¯+¯+¯) дужина није сачувана: има губитаˇка& доста Мил,
десет домаћинстаˇва& ДК, нема овд комараˇца& Брез, више је мушкараˇца& ДЛ; они
мајлираˇни& Пр, она узидаˇна& ДЛ;
33. У позицији (`+˘+¯+¯) неакцентована дужина се у већини случајева чува
или може имати вредност полудужине:
а) чува се: девојака Лоп Д Сит Реб Бал Пл Б Бр, доста комиоца Д, сад ни
косилаца Брез, из Љесковица дошо Суш, осечу ови ограњака Брез, просилаца доста
СР, пуно чобаница Ст; та калуђерска кућа Туб, свинчинарски ГЦ;
б) полудужина: виљушакаˇ ДК, девојакаˇ има Мил, додила једна из Тупанацаˇ
Б; од Јованићаˇ Г.
Ова позиција чува квантитет у Рађевини (М. Петровић 2005: 271), говору
Љештанског (Тешић 1977: 173), Обадима (Симић 1978: 29) и Горњим Цапардама
(Ђукановић 1983: 222); у Тршићу (Николић 1968: 383) је забележена полудужина и
краткоћа, а у горобиљском говору дужина и краткоћа (М. Николић 1972: 635).
34. Грађа показује да је у позицији непосредно иза дужине послеакценатски
квантитет најчешће очуван. С друге стране, не може се превидети чињеница да је у
анализираним позицијама процес скраћивања дужине ипак отпочео, што показују
забележне полудужине, а у некима од њих и потпуно губљење квантитета. Овакво
стање углавном одговара стању у окружењу; уп. Табелу 2.
Табела 2. Неакцентована дужина непосредно иза дужине
област/
метара година младенаца варница луталица воденица домаћинстава девојака
позиција
Ваљевска
±–
+(±)
+(±)
+±
+±
+(±)
–
+±
Подгорина
Ваљевска
–
–
–
Ø
Ø
–
Ø
Ø
Колубара
Рађевина
Ø
+
Ø
Ø
Ø
+
Ø
+
Ужичка
+
+
Ø
+
Ø
+
Ø
Ø
Црна гора
Тршић
±–
+–
Ø
±–
±–
+–
Ø
±–
Љештанско
+
+
Ø
+
+
+
Ø
+
Ø

+–

+–

+–

Ø

Ø

+(–)
–

+–

+–

Ø

+–

Ø

–

+

+

Ø

Ø

Ø

+

Ø

Ø

Горобиље

Ø

Драгачево
Моравички
говор

+–
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област/
позиција
Мачва
централна
Шумадија
Обади
Горње
Цапарде
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метара година младенаца варница луталица воденица домаћинстава девојака
Ø

–

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

–

Ø

–

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

+–

Ø

Ø

Ø

+

Ø

+

+

Ø

Ø

–

Ø

+±–

Ø

+

Неакцентована дужина непосредно иза краткоће
35. Дужина се најчешће скраћује у позицији (ˆ+˘+¯), а примери у којима има
вредност полудужине су факултативни:
а) скраћује се: до Винчине& капије ГК; ка ти доједу̌ кући Осл, фарбају& В;
допунски̌ батаљон В, кише ђурђевске& Г;
б) полудужина: то-је Дивнинеˇ сестре праунука Суш, ис карлицаˇ С.
У Горобиљу је дужина такође изгубљена (М. Николић 1972: 634), а квантитет
није доследно очуван ни на босанској страни у Г. Цапардама (Ђукановић 1983: 221).
36. У позицији (˝+˘+¯) дужина се доследно чува:
а) то-је бабе Марице сестра С, није имо матере ГК, код маћије ишла Суш,
од преслице Л, бе(с) судбине Огл; са-су болесне Бр, ваљевска прва била С, газдински
Реб, ово је госповски живот ДЛ, код гуњачке школе Г, дете маторо Р Г Со О, води
се да је плужачка Пл, пушничке вуруне биле Б, ужички крај В Сит Реб Со Брез ДЛ,
шабачки Остр Вр Г; бегају Мил, кисели се Р Лоп Др С, празнује се Лоп О, д убије Г
Д, умије руке Пр, гледају мене Осл, певају Мил Огл Вр Осл Лоп Реб Бал Пл ГК Вр
С, па се подбију Лоп Брез, празнује Бал, ка-се спустају Пр; навише гор Пл Реб Др,
одуда са воловима Вр, остадо подуже Огл, претпрошле године ГБ Г, увече Пл Г ГК
ДК Огл Бал Сит Реб ГЦ С Бр.
Квантитет је сачуван углавном доследно и у околним говорима: у Рађевини
(М. Петровић 2005: 271) и Мачви (Николић 1966: 199), затим у Ужичкој Црној
гори (Марковић 2011: 616–663, у дијал. текстовима), у говору Љештанског (Тешић
1977: 172), горобиљском (М. Николић 1972: 635) и моравичком говору (В. Николић
2001: 293–306, у дијал. текствима) и у Босни у Обадима (Симић 1978: 111–117). Б.
Николић у Тршићу бележи полудужину и краткоћу (1968: 382), а П. Ђукановић у Г.
Цапардама дужину и краткоћу (1983: 221).
37. У позицији (˝ +˘ +˘ +¯) послеакценатска дужина се углавном чува, иако
није у свим речима једнако изразита, што је бележено полудужином:
а) чува се: од бојаџије Бог, уватило до Буковице З, имали и ми дедовине С, с
ове стране Јабланице З, збок те Маричине СР; оно граораста Др, жетелечке песме
Т, до каменичке цркве З, малешански бунар ГЛ, нерођени стриц Реб; око точка
обашије Б, да иментује Суш; ми смо жеталачки Туб, оставила подугачко Ст; не
треба ти никаки Пл;
б) полудужина: од сестричкињеˇТуб, није бодљикаваˇЛоп; певали жетелачкиˇ
ГЦ.
Дужина је сачувана у Ужичкој Црној гори (Марковић 2011: 616–663, у дијал.
текстовима), а у Ваљевској Колубари сведена је на полудужину (Николић 1969: 11).
38. У позицији (´+˘+¯) дужина се чува или факултативно има вредност
полудужине:
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а) чува се: пуштају из болнице Туб, само варнице Пр Туб; ка-се венчавају
Мил, гатају Д, кад пију градирају Пр, избјегавају Брез, и овда одају Р, оступају
С, погледају Суш, подзидају Вр, спремају В СР, стурају ДЛ, целивају Бог Брез Мр,
само чкрипају Г; то је поземни Реб, било пролазни војски З, из Става рађевски Бр, о
Тојине колебе ГЦ;
б) полудужину: оно измешајуˇ Огл, немаду Пл, немају̌ Огл Мил Г ГЦ О, и
спакивају̌ месо Мил.
Дужина је присутна у Ужичкој Црној гори (Марковић 2011: 616–663, у дијал.
текстовима), у љештанском говору (Тешић 1977: 173) и у Обадима (Симић 1978:
111–117, у дијал. текстовима), а изгубљена је у Рађевини (М. Петровић 2005: 271),
Мачви (Николић 1966: 199) и драгачевском говору (Ђукановић 1995: 97). У Тршићу
је могућа и дужина и краткоћа (Николић 1968: 382), а у Горобиљу је краткоћа
факултативна (М. Николић 1972: 635). У говору Горњих Цапарди Ђукановић
бележи дужину, полудужину и краткоћу (1983: 221).
39. У примерима који илуструју позицију (´+˘+˘+¯) дужина се чува: од
љесковине праве Брез; Јовановићки бунар Мил, Кнежевићка стабуља ГЦ, не
разликује џукелу Реб, само разликује она Мр.
Квантитет је очуван доследно у говору Љештанског (Тешић 1977: 173) и Г.
Цапардама (Ђукановић 1983: 222), а у Горобиљу је одсуство дужине факултативно
(М. Николић 1972: 635). Колубарски говор у овој позицији реализује полудужину
или краткоћу (Николић 1969: 11), а у Тршићу су у паралелној употреби облици
са дужином и без ње (Николић 1968: 382). Из осталих упоређиваих описа нема
податка.
40. У позицији (` +˘+¯) дужина је доследна:
око моје авлије ДК, дошо из армије Лоп, из воденице Брез, измеђ јапије Мил,
нема ми клевкаре Пл, кот колебе Мил Г Реб Пр Бал ГЦ, с друге стране кошаре Мил,
од кудиље Мр Брез, преко Сечине С Пл, и(с) синије В Р Реб; било гостију пуно Сит
С Вр, очију ми (сви пунктови), није имо прстију ГЦ, пет ћерију СР; бакрени ДК ГЦ
Бр, из богате куће Мил Б Лоп В, буцурска река С, весели Љубо Суш, оне ветије Др,
виловско коло М, клини гвоздени Осл Огл ГЦ С Мил Пл Др Пр, ивањска трава Т,
предошње време Пл Огл Осл Бр Лоп Реб Сит СР Пр Бал Б ГБ, пртени конац Брез;
волика деца Остр, нолико пара С, толики народ Мил СР; да бележи Пл, нити беседи
Г, застере Бал, нужда изгони Пл Мил, ишчешља Бр, начини Др, редује Пл; што се
деца вермају С, закваљују ДБ, превене Суш, угоне Сит; мало је друкчије Со С, овуда
Мил, одакле је она С, одавде (сви пунктови), одатле иду Вр, радили простије Сит,
раније ГБ Бр Д С СР Сит Пр З Г ГЦ О, слабије се ишло М.
Дужина је изразита и у готово свим оближњим говорима. У Рађевини (М.
Петровић 2005: 271), љештанском (Тешић 1977: 173), горобиљском (М. Николић
1972: 636) и моравичком говору (В. Николић 2001: 293–306, у дијал. текстовим)
она се доследно чува; сачувана је и у Шумадији уз енклитику (Реметић 1985: 69) и
на босанској страни у Обадима (Симић 1978: 111–117, у дијал. текстовима). Нешто
је мање изразита у Ваљевској Колубари и Ужичкој Црној гори где се најчешће
реализује као дужина/полудужина и факултативно краткоћа (Николић 1969: 11;
Марковић 2011: 616–663, у дијал. текстовима). У Тршићу, Драгачеву, Мачви и Г.
Цапардама паралелно се реализује и краткоћа (Николић 1968: 383; Ђукановић 1995:
96; Николић 1966: 199; Ђукановић 1983: 222).
41. У позицији (`+˘+˘+¯) неакцентована дужина је сачувана:
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од вурунице Б, од ови грмовине Лоп, седи до долибаше Огл, из Драгишине куће
Бр, тамо до Оровице С СР, имали смо и ми очевине С, од пилетине Остр, о те фамилије
Сит Мил Лоп Д ГЦ; аврамовски студенац Мил, пре оне дреновићке С, ђевојачка Брез,
јаућански Огл, пуно ови нежењени Огл, двоје некрштени мали Д, има препредени
Реб, сировљевићки сокак ГЦ, ов смо укрштени ГК, имало је четвртасти Остр;
Горданине сестре Мил, ове Косанине мајке Р; дотерају шиљегицу Пл, запевају С Г
СР В З, закувају Вр, запокладују Брез, изаткају Д, изрендају ГБ, озгор обавије Др,
поватају у јарам Лоп, подашије ексером Вр, пресуствује Остр; уводила дивитачки
С, чак догодине Со, одистине било Реб.
Дужина се чува у Рађевини (М. Петровић 2005: 271), у Ужичкој Црној гори
(Марковић 2011: 616–663, у дијал текстовима), у љештанском (Тешић 1977: 173),
горобиљском (М. Николић 1972: 636) и моравичком говору (В. Николић 2001: 293–
306, у дијал. текстовима) и у Обадима (Симић 1978: 111–117); у Тршићу се дужина
или чува или је скраћена (Николић 1968: 383), а у Горњим Цапардама (Ђукановић
1983:222) је изгубљена. Не располажемо експлицитним подацима из колубарског
говора, Драгачева, Мачве и централне Шумадије.
42. Забележено стање у Ваљевској Подгорини уклапа се у прилике осталих
западносрбијанских и суседних источнобосанских говора; уп. Табелу 3.
Табела 3. Неакцентована дужина иза краткоће
област/позиција
мајчине
Ваљевска
–(±)
Подгорина
Ваљевска
Ø
Колубара
Рађевина
Ø
Ужичка Црна гора
Ø
Тршић
Ø
Љештанско
Ø
Горобиље
–
Драгачево
Ø
Моравички говор
Ø
Мачва
Ø
централна
Ø
Шумадија
Обади
Ø
Горње Цапарде
+–

попије
+

Буковице

лупају

разликује

изаче

вурунице

+(±)

+(±)

+

+

+

Ø

±

Ø

±–

±(–)

Ø

+
+
+–
+
+
Ø
+
–

Ø
+
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

–
+
+–
+
+(–)
–
Ø
–

Ø
Ø
+–
+
+(–)
Ø
Ø
Ø

+
+(–)
+–
+
+
+–
+
+±–

+
+
+–
+
+
Ø
+
Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

+

Ø

+
+–

Ø
Ø

+
+±–

Ø
–

+
+–

+
–

43. Материјал показује да је у последњем отвореном слогу неакцентована
дужина сачувана у скоро свим описаним позицијама (непосредно иза акцента,
неакцентоване дужине и неакцентоване краткоће) код различитих врста речи, као
и то да је она у неким од позиција мање изразита, што је условљено познатим
факторима (место/квалитет/квантитет акцента и говорни темпо).
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Последњи затворени слог
Неакцентована дужина у позицији непосредно иза акцента
44. У позицији (ˆ+¯) послеакценатска дужина се чува, иако није у свим
примерима изразита:
а) чува се: велики празник Брез Г Д Др Лоп М Пл С Суш; оној Дивној мојој
тетки Суш, ноћивала с мајком ГК, с оном Перком Брез, били са стрином и бабом
С; влашка белог О, подграђује дрвном масом Реб, дол у дојњим крају Сит, радила
у млечном тамо О, за старог свата Бал, ниђе Стевчин Брез; на Петом пуку Лоп,
нисам првим дет(т)ом ГЦ, у тријес првој години Лоп, у осамдесет осмој Г; да се
валим Лоп Г, варим млијеко Суш, вежеш ужета Пл СГ, да гајиш децу Со, да дијам С,
посе додиш ГК, дођем колиби Бог, зовнеш кога К, крчим обале ГК, пантим добро О
Брез, пршћеш Мил, срађаш у плек Пр, ђе ћу да се судим са човеком Брез, виљушком
трљам Суш, сипаш и цедиш Реб, чувам говеда Б; лецај се Суш, питај ону жену С,
до дванес сати спредај Брез;
б) полудужина: за празни̌к Мил, тамо је рудни̌к Огл; ја је звала Драго̌м Огл,
звала је мајко̌м Огл Мил, ишла с мајко̌м ГЦ, остала с мајко̌м ГБ, намажем машћо̌м
ил зејтином ГЦ, зовем је снајко̌м ДБ, са стрино̌м ГЦ; препадамо Горњо̌ј Ераковици
Огл, доведена из Дојње̌г Црниљева ГЦ, у Дојно̌ј Буковици Мил, мало оног црно̌г
лука ДБ, црно̌г лука Мил, насечем црно̌г лука ГЦ; из прво̌г рата СГ, седи у прво̌м челу
ГЦ; врши̌м свадбу Мил, док дојеˇш из Београда Др, мораˇм ја д устанем ГЦ, рани̌м
моје ДЛ, свежеˇш снопић Огл, и шараˇш вако ДБ.
Неакцентована дужина у позицији непосредно иза дугосилазног акцента
доследно се чува у тршићком говору (путник, радим; в. Николић 1968: 382), у говору
Љештанског (радим, морам; в. Тешић 1977: 172), у Рађевини (М. Петровић 2005:
272), затим у азбуковачком селу Узовници (Тешић 1978: 171), у Ужичкој Црној гори
(зимском; уп. Марковић 2011: 616–663, у дијал текстовима) и на босанској страни
у Обадима (Симић 1978: 17). С друге стране, у Горобиљу, Драгачеву и моравичком
говору забележени су примери са и без дужине (М. Николић 1972: 364; Ђукановић
1995: 97; В. Николић 2011: 293–306). У Горњим Цапардама у Босни потврђене су
све три вредности (Ђукановић 1983: 222). У Ваљевској Колубари дужина се чува
у примерима типа мучњак, а губи у нема&м (Николић 1969: 12). Доследно губљење
дужине у овој позицији забележено је у селима Шумадијске Колубаре купи&ш
(Реметић: 1985: 67), у Поцерини лађо&м (Московљевић 1928: 1), а у Мачви се своди
на полудужину или се потпуно губи (Николић: 1966: 199).
45. Послеакценатска дужина сасвим је стабилна у позицији (˝+¯): багрен
цвета ГЦ, заложи бадњак М ГЦ Со, тај ми девер Остр Др, камен на Иви Лоп, да
појас С, други рођак С, јако додио својак Огл, ето га чардак Пл; за ватром К Пл М
Ст Осл ДК, за кућом да гледи ГЦ, дошла са свадбом Туб О Огл, наложено сламом
Г Огл Бог Со СГ; нејака женским дет(т)ом ГЦ, бољег није било Г, лепшег лица Огл,
швапског рата ГЦ; у вашој авлији Лоп, испод грма нашег Д, под неким сенима Лоп,
овим зејтином Лоп, са имањом оним С, тизим рођацима Др, за сваким прстом Д, у
свакој њиви Лоп ГЦ, собом ГБ; другим Б Пр ГЦ, на другом брду К, родила трећег
Реб; у девет вода Г, по десет сена Лоп; бегам Пр ГК, по седам дана биднем С,
буднем по годину дана Пл, да гоним у Медведник С Реб, отишла да жањем В, д
едем З, да се мучиш СР Б Мил Др Д Бог Со М Р, да пртиш Г, да рекнем Бр Г Осл
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Бук, смагнем раменима Лоп, сродим у порцију Пл, а ја чучим Г; Бранко, бегај ГЦ,
гледај у ме ГБ, седај на кревет СР, склоњај дијете Суш, слушај мајку Огл, чекај, ћери
Суш Г ГК С ДЛ Ст Л, прозут тај засеок Лоп; ваздан плетем Суш, летос била жега
Пл, ондај огрћемо СР, пос опет Б, послен је Љубинка О, синоћ ми жао С, увијек
празнујемо Мр.
Неакцентована дужина показује стабилност и у већини околних говора.
Доследно се чува у љештанском говору камен, идем (Тешић 1977: 172), у говору
Тршића голуб, мислим (Николић 1968: 382), у Рађевини (М. Петровић 2005: 272),
у Ужичкој Црној гори (Марковић 2011: 616–663), Горобиљу кувар, гледам (М.
Николић 1972: 635) и азбуковачкој Узовници (Тешић 1978: 170). Овом ареалу се
могу придружити и источнобосански говори, обаћки говор (Симић 1978: 17) и говор
Горњих Цапарди (Ђукановић 1983: 322). Релативно добро се чува у колубарском
говору помоћ, овај, ваздан срећом; куваˇј, бегаˇм; пије&м (Николић 1969: 12), у
мачванском говору бадњак, женим; пушко̌м; сеје&ш (Николић 1966: 199), у селима
Шумадијске Колубаре курјак, куаш (кућо&м) (Реметић 1985: 69) и Драгачеву челар,
волиш (Ђукановић 1995: 97). Из Поцерине имамо само потврда с полудужином
муко̌м (Московљевић 1928: 1).
46. У позицији (´+¯) послеакценатска дужина је доследно сачувана: исплетеш
повој Г, мисли главом Лоп, идем са Диком О, звала је наном В, руком насијево Брез,
постим средом Огл, водим волове џадом Брез; врућом водом Брез, са ладном водом
Д Г Туб, изабереш лепог момка Др, целог вре. мена Д; њезин човек Пр, њеним ћерима
Г; за тринес дана Г, пречешћујем се трипут С Б, шесет ужета Пл; п-ондај везеш
Лоп, па вртиш Лоп, сад гледим СР, дадем тако Суш, плетем и предем Л Лоп Ст Г ГК
Пр, да трпим Д, ја ћутим З Мил СР; довден одбијен прст Брез.
Послеакценатска дужина непосредно иза дугосилазног акцента доследно се
чува у љештанском говору браном (Тешић 1977: 173), у говору Тршића лопов, зимом
(Николић 1968: 382), у Рађевини (М. Петровић 2005: 272) и Узовници (Тешић 1977:
173), у колубарском говору трипут, руком (Николић 1969: 12); затим и у Ужичкој
Црној гори (Марковић 2011: 616–663), Горобиљу травом (М. Николић 1972: 635)
и моравичком говору (в. Николић 2001: 293–306, у дијал. текстовима), у селима
Шумадијске Колубаре предеш (Реметић 1985: 69) и Мачви дванес, живим (Николић
1966: 199). Према Московљевићевим испитивањима, дужина није изразита на
подручју Поцерине руко̌м (Московљевић 1928: 1). На босанској страни дужина се
такође чува у Обадима и Горњим Цапардама (Симић 1978: 17; Ђукановић 1983:
223); у Драгачеву ова дужина може бити изгубљена (Ђукановић 1995: 98).
47. У позицији (`+¯) неакцентована дужина се добро чува: под астал ГК Г
Лоп, имали вајат В Реб Огл Туб, мој врсник З, долап био Б, у зијан ГЦ, море иксан
Б, онај капак Огл О, на лопар Т ГЦ Лоп Бр, на мираз Лоп, био млекар Г, па на
рубињач Г ГЦ, има толмач ГК, доњи џемат З, нађо га за магазом Суш; у бакреним
котлићима Реб, у брдним крајевима З, венчаним ГБ, главним путом З, ракијом љутом
Пл, тим мрсним данима СР, мушком ован Г, са туђим људима Сит; каким момцима
Мил, с мојим ђедом Брез, мојој очевини Реб, по овим асталу СР, онај поздер К,
онај дулек Огл, оном поњавом Лоп, с отим његовим сином Брез, твојим путом Др;
једним име Сретен С, на једној леси ГК Б, педесет ћебади К; бојим вуну С, борим
се Мил Бог Бр Пл Лоп Мр ГК Л Туб, ја велим ГБ Сит Г, Перину кућу вермам С, да с
веселим Др, да се вјенчам Брез, њи да гласам З, д идеш Б, исплетеш чивку СР Вр, да
ноћим Мил Сит, н умем да кажем СР Б, обмотам око вратила Г, стојиш са девојком
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Огл, подај унуци Сит, помазуј Пр; дотран је он Огл; ваљад ГЦ Г Бог СГ Ст Туб Бр
Остр Сит С Мил, већином сама ГЦ СР ГК Огл Остр, горам звата Реб, они су долам
Реб, једном се мре Б, јесенас сам удо З, кудан које Пл, овам избацује СР, овдан шуња
Осл, овдан поспе Пл, ишо је овудан Мил, идем одавден З, одаклен довучу Г, одозгор
Бал, озгор преплетени Сит, отален ложе СР, стварном отишла Лоп, сутредан Огл
ГЦ ДК Брез СР Пр С Б Пл Мил, успут се породим С.
Неакцентована дужина у позицији непосредно иза краткоузлазног акцента
стабилна је и у главнини околних говора, осим на подручју Шумадијске Колубаре
руко&м (Барошевац), лозо&м (Бистрица) (Реметић 1985: 69). Чува се у љештанском
шишљаг, држим (Тешић 1977: 173) и тршићком говору јунак, имам (Николић 1968:
383), у говору Рађевине (М. Петровић 2005: 272), Ваљевске Колубаре мелеон,
осамдесет (Николић 1969: 12) и у Узовници (Тешић 1978: 172), потом у Поцерини
женом, јунак (Московљевић 1928: 1) и Мачви пасуљ, имам (Николић 1966: 199).
Дужина је такође очувана у Горобиљу учим (М. Николић 1972: 363) и моравичком
крају (В. Николић 2001: 293–306, у дијал. текстовима) и у Босни у Обадима (Симић
1978: 17); у Драгачеву и у Горњим Цапардама она се и скраћује (Ђукановић 1995:
97; Ђукановић 1983: 223).
48. Грађа показује да је дужина у позицијама непосредно иза акцента сасвим
стабилна, што се уклапа у слику осталих оближњих сродних говора; уп. Табелу 4.
Табела 4. Неакцентована дужина непосредно иза акцента
област/позиција

празник

бадњак

руком

капак

Ваљевска Подгорина

+–

+

+

+

Ваљевска Колубара

+–

+ (±, –)

+

+

Рађевина

+

+

+

+

Ужичка Црна гора
Тршић
Љештанско
Горобиље
Драгачево
Моравички говор
Мачва
централна Шумадија
Обади
Горње Цапарде

+

+

+

+

+
+
–(+)
+–
+–
±–
–
+
+±–

+
+
+
+–
+
+±–
+–
+
+±–

+
+
+
+–
+
+
+
+
+(–)

+
+
+
+–
+
+
+(–)
+
+–

Неакцентована дужина у позицији непосредно иза дужине
49. У позицији (`+¯+¯) неакцентована дужина углавном је стабилна:
а) чува се: исписник, благајник Др, пође реч за девојком СР; за малом округлом
синијом Г, Милинци нашој покојној С, рудника ребељског Реб, на солунском фронту
Др, на том брду ћелијанском Бог; ја сам четрес четврте дошла ГК, остала у деветој
години Суш, дошла у седамнестој З; даривам сутредан М, затрчем се преко снега
СР, да т-испричам Бал С Пл, не пршћем Лоп, ако се огријешиш Брез, поборављам
дијете Б Л Бал Мр Брез Суш С Р Бр, погледам смрт Г, све поменеш годове Д, да
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разварим Пр, то растањим Д, кад уквариш К, кад не уредим Бр; сликавај Б; идеш
исцепан ГЦ, па поваљан Сит, није рањават Брез;
б) полудужина: ишо са девојко̌м Огл, овом девојко̌м Огл; била у горњеˇм Пл,
леб од сељачко̌г квасца ГЦ; шеснесто̌г маја ГК; изијеˇм В ДЛ, лепо изопираˇш Мил, д
искључи̌м ово О, шта год ти одгаји̌ш Пл, онда препремаˇш Огл; продаваˇн Туб.
Неакцентована дужина у позицији иза дужине добро се чува у љештанском
говору уторник (Тешић 1977: 173), у Рађевини (М. Петровић 2005: 286–289, у дијал.
текстовима) и Узовници (Тешић 1978: 171); С друге стране, у говору Тршића јављају
се ликови са дужином или без ње доглавник, измишљам/измишља&м (Николић 1968:
383); исто је у Ужичкој Црној гори (Марковић 2011: 616–663), Горобиљу благајник,
испричам/исприча&м (М. Николић 1972: 636), Драгачеву (Ђукановић 1995: 98-99),
у Обадима (Симић 1978: 17; 111-117, у дијал. текстовима) и у Горњим Цапардама
(Ђукановић 1983: 222–223). Према истраживањима Б. Николића дужина се у
поменутој позицији доследно скраћује у колубарском говору управни&к, не памти&м
(1969: 12), мачванском говору (Николић 1966: 199) и у Шумадији (колечко&м;
Реметић 1985: 54).
49а. Подгорске прилике уклапају се у дијалекатску слику окружења; уп. и
Табелу 5.
Табела 5. Неакцентована дужина непосредно иза дужине
област/позиција
Ваљевска Подгорина
Ваљевска Колубара
Рађевина
Ужичка Црна гора
Тршић
Љештанско
Горобиље
Драгачево
Моравички говор
Мачва
Шумадија
Обади
Горње Цапарде

девојком, округлом, окренем, четврте
+±
–
+
+–
+–
+
– (+)
+–
+
–
–
+–
+–

Неакцентована дужина у позицији непосредно иза краткоће
50. У позицији (ˆ+˘+¯) дужина није изразита у свим примерима:
а) чува се: славе Ђурђевдан ГЦ Бал, Марковдан празнујем Пл Остр Суш Мр; под
Бојчицом Др; било име Булчиној свекрви Брез, у Лукиној кући Мил, ни мајчиног оца
нисам Г, Станчиног брата била Суш, у стубљанској школи СГ; окупиш вамокан Брез.
б) полудужина: задружно̌ј ГЦ, Славчино̌ј мајци Со; не ваља свезано̌г Огл.
Сем грађе из Драгачева где је забележено Ђурђевдан/под Рудником (Ђукановић 1995: 97) и Горњих Цапарди (Ђукановић 1983: 222), истраживачи осталих
сродних говора не дају у попису дату позицију.
51. У позицији (˝+˘+¯) неакцентована дужина доследно се чува: на Вариндан
било С, што је Драгомир Пл, гледа и Јабланик В, не мош кутлачом Г, она је мученик
Г, то је омршај Д, ову пасторчад Мил, има подложник СР, ми преслицом Вр, ко
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је пушничар Пр, дрвеном ралицом СР, купим руковед Д, подигли споменик Бог ДЛ
ДК, налијемо сурутком ГК, ово је Тисовик Д; ваљевског одреда СГ Бог Сит Д, куд
се иде гуњачкој цркви Г, ужичким путом Сит; удала се у двајестој години О Остр
Д Др Бал Вр Р Пр Туб С Л; оекла некаким српом Брез, није имало никаког возила
С; ја то варујем С, ако ми верујеш Пл, избијеш иверку С, празнујем Марковдан Мр,
па то салијем у лонац Суш, сашијем панталоне Лоп Г СР Ст Туб Л, да и школујем
Брез Мил Лоп Ст Л; сав изгребан Реб, није школован Пр; дали су они мени долекан
одијело Брез.
У овој позицији дужина се добро држи и у већини суседних говора: у
љештанском говору вјерујем (Тешић 1977: 172), у колубарском говору Живомир,
Јабланик (Николић 1969: 12), у Рађевини (М. Петровић 2005: 272), у говору
Ужичке Црне горе (Марковић 2011: 616–663, у дијал. текстовима), затим у
горобиљском мученик, радуем (М. Николић 1972: 635), драгачевском распоред,
започет (Ђукановић 1995: 97) и моравичком (В. Николић 2001: 293–306, у дијал.
текстовима) говору. У Тршићу и Мачви дужина се доследно чува само код именица,
уп. вереник : ћелавим/ћелави&м (Николић 1968: 382) и Видовдан : обује&ш (Николић
1966: 199). Обади и Горње Цапарде чувају дужину поштар, водовод (Симић 1978:
17; Ђукановић 1983: 222).
52. У грађи су се нашли примери који показују да се дужина у Подгорини
чува и у позицији (˝+˘+˘+¯): са Грабовицом там ГБ, у јасеновој кори СГ, у нас је
слава Лазаревдан ГК; на буковачком атару Пр, ишла Маричиној тој сестри Сит,
брата нерођеног З, не ваља распојасан Д.
Дужина се чува у Рађевини (М. Петровић 2005: 272), Драгачеву (Ђукановић
1995: 97), моравичком крају (В. Николић 2001: 293–306) и на босанском терену у
обаћком говору (Симић 1978: 111–117, у дијал. текстовима).
53. Послеакценатска дужина стабилна је и у позицији (´+˘+¯): а мене
началник Др, овај преседник Сит, освануо на Савиндан С; овом њеном јетровом Г,
сад с меанизацијом З; прошла и до Бобочевог белега З, мајци куминој Брез, убили
Лекиног брата Мил, на Мачковом камену Суш, од пројиног брашна ГЦ Ст Л, оног
Стојиног кајмака СР, у суседном селу Брез; ни њезиног оца ГЛ; направио двадесет
ГЛ, у двадестој години ГБ; кад сустанем Туб, вратили се овдекан Мр, приликом
окрета Реб.
Дужина се чува и у осталим западносрбијанским говорима: у љештанском
говору намјесник, прзницом (Тешић 1977: 173), у Тршићу наредник, варницом
(Николић 1968: 382), у Горобиљу напасник, парницом (М. Николић 1972: 635), у
Ужичкој Црној гори чесницом (Марковић 2011: 616–663, у дијал. текстовима) затим
у драгачевском говору расадник, наредник (1995: 98), у моравичком говору (В.
Николић 2001: 293–306, у дијал. текстовима) и Рађевини (М. Петровић 2005: 272).
У Мачви се ова дужина скраћује наредни&к (Николић 1966: 193).
54. За позицију (´+˘+˘+¯) добијено је веома мало примера, али и они
потврђују отпорност дужине: са прскалицом овом Г; причевачког атара З; па могу
да разликујем Б.
У овој позицији дужина се доследно чува у љештанском говору разликујем
(Тешић 1977: 173), а мање је отпорна у тршићком и горобиљском говору разликујем/
разликује&м (Николић 1968: 383; М. Николић 1972: 635).
55. Неакцентована дужина добро се чува и у позицији (`+˘+¯): најмлађи
Добривој Др, на Ивањдан С Пл, предем за јелечад К, Медведник СР С Сит, дочекам
и унучад Лоп Б; на Беговим водама З; неком аљетком ГБ, нек узме афтушом Др,
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затегнеш дол вратилом В, бабом Драгињом Пл, сјекло са кладаром Брез, пред
кошаром Брез, под кудиљом Суш, претиснем лупатком Брез, повезала се марамом
С, вако учиним месачом С, а Миленом јела све ГК, са панаијом Бал, за синијом Г ГБ
Л Со Бр Мил, са шараљчицом ГБ; леба бајатог Мил, у оном бакреном котлу Д, па
на бобовским барама С, прије веселог Милана Суш, даношњег ми дана СР, дрвеним
раницима Вр, у ђермашкој мали ГЦ, на ерачком гробљу Огл, са миличанском
реком Т, од мурузног брашна Брез, у љусци оровој Ст, било о Пашиној Равни Брез,
до Петровог поста ГЦ, у пртеним кошуљама Г, на сушичком гробљу С, брашна
чемерног С, увијек шеничног љеба Брез; са овизим тамо Пл, за његовим леђима Суш,
трк његовој мајци ГЦ; у двајестој дошла Сит, у двајес четвртој Брез; што доитиш
Лоп, њи испрепењем СР, истаљаш С, истопим мас З Вр, нагоним га Лоп, д обесиш
Б Г, пораним јутри Суш Брез ГК Со, па прогледам ДЛ, претиснеш подложник
Д, редујем сад Мил, спуномоћиш кога ГБ, упртим на раме Б; напустај каже С;
насликан је Г; једном наишо Пл, вако напријед Суш, одавден је Мил ГЦ, о јутрос Пл
Бал В Ст Бог, отален Мил.
Неакцентована дужина је у овој позицији углавном стабилна и у суседним
говорима: у говору Љештанског напустим, безбожник (Тешић 1977: 173), у
тршићком говору измислим (Николић 1968: 383), у говору Горобиља излазим (М.
Николић 1972: 636), у Ужичкој Црној гори (Марковић 2011: 616–663, у дијал.
текстовма), моравичком крају (В. Николић 2001: 293–306, у дијал. текстовима), у
Рађевини, као и на босанској страни у Г. Цапардама бескућник, зауздам, погледај
(Ђукановић 1983: 223) и обаћком говору (Симић 1978, у дијал. текстовима); понекад
с мањом изразитошћу сачувана је у Колубари Медведник, забаља̌м (Николић 1969:
12). У Мачви се јављају све три вредности чобанчад, остави̌м, посеје&ш (Николић
1966: 199), а у Драгачеву две дозволим, напуни&ш (Ђукановић 1995: 98).
56. Послеакценатска дужина сачувана је и у позицији (`+˘+˘+¯): па
Јеремијиндан Суш ГЛ; мирише брављетином Пл, радио са вршалицом Суш, ишо са
двоколицом Суш, бијем са лопатицом СР; под Владановом кућом Пр, од граничевог
ДК, убију Милоја Николиног Д; па искиселиш Огл, разавијеш клагијом Туб.
Дужина је сачувана у љештанском говору наполичар, обагљавим (Тешић 1977:
173), у говору Ужичке Црне горе (Марковић 2011: 616–663, у дијал. текстовима), у
горобиљском говору молитвеник, оматорим (М. Николић 1972: 636), а у тршићком
говору, поред примера са дужином, јављају се и примери без дужине молитвеник,
оћелавим/оћелави&м (Николић 1968: 383).
57. Материјал показује да је послакценатска дужина сасвим стабилна у
позицијама иза краткоће и да се такво стање уклапа у стање околних говора (бар
оних за које имамо податке); уп. Табелу 6.
Табела 6. Неакцентована дужина непосредно иза краткоће

област/
Булчиној јабучњак Буковицом началник прскалицом лупатком приколицом
позиција
Ваљевска
+±
+
+
+
+
+
+
Подгорина
Ваљевска
+–
+
Ø
Ø
Ø
+±(–)
Ø
Колубара
Рађевина
Ø
+
+
+
Ø
+
Ø
Ужичка Црна
Ø
+
Ø
+
Ø
+
+
гора
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област/
позиција
Тршић
Љештанско
Горобиље
Драгачево
Моравички
говор
Мачва
централна
Шумадија
Обади
Горње
Цапарде

Драгана Радовановић
Булчиној јабучњак Буковицом началник прскалицом лупатком приколицом
Ø
+–
Ø
+
+–
+
+–
Ø
+
Ø
+
+
+
+
Ø
+
Ø
+
+(–)
+
+
+–
+
+
+
Ø
+–
Ø
Ø
+
+
+
Ø
+
Ø
Ø
+–
Ø
–
Ø
+±–
Ø
Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø
–

+
+

+
Ø

Ø
Ø

Ø
Ø

+
+

Ø
Ø

Слог који није последњи
Неакцентована дужина непосредно иза акцента
58. У позицији непосредно иза акцента (ˆ+¯+×) дужина се углавном чува,
иако није увек изразита:
а) чува се: бранимо печеницу Пр, ми варимо Мр, вежемо на ручице СР,
љубимо бадњак Мил, месимо лебац Вр Мил, там по брду одамо С, пређемо преко
ватре ГЦ, сушимо над ватром Брез, ујемо там Пл, друкчије спремано ГЛ; од брашна
бијелога Брез, ево малога ГК, од правога воска Суш; у осмоме мјесецу Брез;
б) полудужина: да дојеˇмо Мил Пл, само прејеˇмо шуму СР; нису сматраˇне
ни у што Туб; мало плаво̌га камена ГК.
Дужина је доследно сачувана у Рађевини (М. Петровић 2005: 273), затим у
Тршићу (Николић 1968: 382) и у говору Љештанског (Тешић 1977: 172). У суседној
Ваљевској Колубари није изразита или се потпуно изгубила кренеˇмо (крчи&мо)
(Николић 1969: 13); исто је у Мачви где се такође скраћује врати&мо (Глуша̌ца&)
(Николић1966: 199). Обе вредности (краткоћа и дужина) забележене су у Ужичкој
Црној гори (Марковић 2011: 616–663, у дијал. текстовима), у Драгачеву (Ђукановић
1995: 95), у моравичком говору (В. Николић 2001: 293–306, у дијал. текстовима), на
босанској страни у Обадима (Симић 1978: 111–117) и Г. Цапардама (Ђукановић
1983: 223).
59. У позицији (˝+¯+×) неакцентована дужина је сачувана:
од бадњака ГБ, код бунара С, а Ваљевци долазе Г, под ватриштом Лоп, на
зламењу ГЦ, поплашили курјаци Мил, дошли Селаци Суш, у чардаке Огл, били
четници Огл Мил Б; двије једнаке шоље Суш; с овима нашим СР, тако свакоме
Суш; ми бегамо Вр ГЦ, да беремо Мил СР ГЦ Д, гонимо о Ђурђевудне Суш, денемо
уз колац Вр, да жањемо жито Пл ГЦ, ми заспемо Пл, играмо Огл СР ГЦ, пустимо
зијан С, сретимо ми Суш, сродимо у тепсију Остр, чујемо у колеби С; пре она
венчата С, заклета била Брез, прозвате њиве Огл, то је прозвато О, судбина
проклета Др, била сагета ДЛ, удата она Мил З; бијаде Пл Мил С СР Лоп Остр О Б
М ГЦ, ко да се развиди Пл; људи бижали Брез, помрло је много С, кичма се савила
Б, сагела се Пл СГ, она је сновала С; свуд једнако Брез, никако д идем Лоп, одавно
је Огл, овако сведнако Б; кријући се Вр.
Дужина се добро чува у колубарским селима брђани, копамо (Николић 1969:
13), у Рађевини (М. Петровић 2005: 273), у Узовници (Тешић 1978: 172), даље у
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Ужичкој Црној гори (Марковић 2011: 616–663, у дијал. текстовима), у Горобиљу
(М. Николић 1972: 635) и Тршићу (Николић 1968: 382); сачувана је у Мачви
бацимо, седајте (Николић 1966: 200), обаћком говору (Симић 1978: 111–117) и у
Горњим Цапардама у Босни гаврана, буднемо (Ђукановић 1983: 223). У Драгачеву и
Шумадији потврђена је и дужина и краткоћа (Ђукановић 1995: 94–95, 97; Реметић
1985: 67–68).
60. Дужина је очувана и у позицији (´+¯+×): дол до Бабинца Б, Богојављење
празнујемо Мр, клечање у учионици Вр, они назувци О, води се свирање С, били
чучавци Огл О; Цигани Јаловичани СР К Д, Крањани Мил; у лепоме мјесту Суш;
оздо њенога Брез, о самога Суш; нас дванесторо В ГЦ, по шесеторо ГЦ; воловима
вршемо СР, вучемо шлипере С, предемо основу Др, прво да тучемо Реб; погибесмо
радећи ГЦ, да цркнем тучући Вр.
Исто као што је у Подгорини, дужина се добро чува у колубарском говору
обртаљка, одевање (Николић 1969: 13), у Рађевини (М. Петровић 2005: 273) и
Узовници (Тешић 1978: 172), затим у Ужичкој Црној гори (Марковић 2011: 616–
663), у говору Љештанског и Тршића писање, тресемо (Тешић 1977: 173; Николић
1968: 383), у Драгачеву и Горобиљу вршемо (Ђукановић 1995: 96; М. Николић 1972:
636). Неакцентована дужина потврђена је у Мачви гледимо (Николић1966: 199), у
Шумадији (Реметић 1985: 63) и у источној Босни, у Горњим Цапардама жмиримо,
Зворничанка (Ђукановић 1983: 224) и обаћком говору тресемо (Симић 1978: 17).
61. Неакцентована дужина сачувана је и у позицији (`+¯+×): деда Антонија С,
у Босиљке Б, видовчица трава Суш, бежали у Вилотиће Г, Детенци Огл, женскиње
није ишло ГБ Б, закоље се јаловка Суш, јериште ГБ, стрина Јорданчина С, на
комушање Огл, комшинка дошла Огл С ГБ Мил СР Вр, искрешеш огранке Огл,
океће се зове Мил ГЦ, такво совање Г; синијица округла ГБ В Г О ГЦ, Пишано брдо
С, ракинску чашицу С; код једнога газде Огл, онога малог Брез; по петнесторо Огл
Лоп ГБ Мил ГЦ Р, ови шеснесторо СР; велимо преживиће Др, догнамо вече Брез,
зовемо огрт Огл, у гљиве идемо Лоп, чешљамо Брез; немојте људи З, рамњајте
како ви оћете С, убијте њега ГЦ; то је одгајено Пл, и освећена ГБ, окета преграђена
Огл, сарањен овде Огл; одузеше Д, послен почеше СР; нисам запантила Огл С
ГК ГЦ, нисам упамтила Г; имо ваљаде Реб, одосмо горамо С, црко да бода (сви
пунктови), да богда им ђаво одно Брез, доламо има СР.
У овој позицији дужина се чува у Ваљевској Колубари Милојчина (Николић
1969: 12), у Рађевини (М. Петровић 2005: 272), у Узовници (Тешић 1978: 171), у
Ужичкој Црној гори (Марковић 2011: 616–663), у горобиљском говору (М. Николић
1972: 636), у Тршићу (Николић 1968: 383), Драгачеву (Ђукановић 1995: 96–98)
и моравичком крају (В. Николић 2001: 293–306, у дијал. текстовима); дужина је
сачувана у мачванском говору фамилија, домаће (Николић 1966: 198), а располажемо
и потврдама из Босне вјенчамо, Јованку (Ђукановић 1983: 223).
62. Увидом у грађу види се да је на унутрашњем слогу непосредно иза
акцента квантитет сасвим стабилан на терену Ваљевске Подгорине, што се слаже
са приликама у окружењу; уп. Табелу 7.

48

Драгана Радовановић
Табела 7. Неакцентована дужина непосредно иза акцента

област/
позиција
Ваљевска
Подгорина
Ваљевска
Колубара
Рађевина
Ужичка Црна
гора
Тршић
Љештанско
Горобиље
Драгачево
Моравички
говор
Мачва
централна
Шумадија
Обади
Горње Цапарде
Узовница

вежемо

зламење

назувци

јаловка

+(±)

+

+

+

+±–

+

+

+

+

+

+

+

+–

+

+

+

+
+
Ø
+–

+
Ø
+
+–

+
Ø
+
+

+
Ø
+
+

+–

+

Ø

+

±–

+

+

+

Ø

+–

+

Ø

+–
+–
+

+
+±
+

+
+–
+

Ø
+
+

Неакцентована дужина непосредно иза дужине
63. У позицији (`+¯+¯×) дужина се чува, а у примерима у којима није изразита
бележена је вредност полудужине:
а) чува се: венчавамо Д, вечеравамо СР, даривамо је Осл, изађемо на џаду
Пр, д извинете Мил Суш, кад исциједимо Суш, ишарамо ГЛ, не крштавамо Брез,
порамнимо ГЦ, што им уваљамо С, узваримо Мил Бал, укажемо свадбу Суш; све
даривато С, то презивано Мил О, гробља су растркана ГЦ, гор је сарањивано Огл,
ми смо сачувани Пл;
б) полудужина: изаје̌мо нод З, окупљиваˇне Д, да попршћеˇмо семе Бр.
Од осталих западносрбијанских говора дужина је доследно сачувана у
азбуковачкој Узовници (Тешић 1978: 171) и моравичком говору (В. Николић 2001:
302, дијал. текстови). Процес скраћивања отпочео је у Драгачеву (Ђукановић 1995:
96), у Ужичкој Црној гори (Марковић 2011: 616–663) и у Босни у обаћком говору
(Симић 1978: 111–117) и Горњим Цапардама (Ђукановић 1983: 223).
64. Потврде указују на чињеницу да се послеакценатска дужина у Подгорини
још увек добро држи и иза дужине, иако су примери са полудужином сигнал
отпочетог процеса скраћивања, што се опет уклапа у слику западносрбијанских
говора; уп. Табелу 8.
Табела 8. Неакцентована дужина непосредно иза дужине
област/позиција
Ваљевска Подгорина
Ваљевска Колубара
Рађевина
Ужичка Црна гора

наплатимо
+±
Ø
Ø
–

Говор Ваљевске Подгорине
област/позиција
Тршић
Љештанско
Горобиље
Драгачево
Моравички говор
Мачва
централна Шумадија
Обади
Горње Цапарде
Узовница
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наплатимо
Ø
Ø
Ø
+–
+
Ø
–
+–
+–
+

Неакцентована дужина непосредно из краткоће
65. За позицију (ˆ+˘+¯+×) располажем примерима: пре Ђурђевдана ГК, имала
мајчинога деду ГК.
Исто бележи и Николић у колубарским селима (1969: 13).
66. Дужина је очувана и у позицији (˝+˘+¯+×): Брезовчани ДЛ, Живодарка
рекла Огл, па каменчанка за вино Др, и кућаници Б, Љесковчани кажу Брез, о
Митровдану Пл, направе се подложници Л, препада Суводању С; на све сам
задовољна Пл, баба љубоморна Мил, дрвеће свакоразно Огл; свакојаке биле ГБ;
побијемо посеке Др, ми празнујемо Брез ГЛ, празнујемо три дана Лоп, на таблу
развијемо СР, то разлијемо Мил, сабијемо Г, те се сакријемо Суш, убијемо четри
зимине Г, да ме убијете ДЛ, јутру умијемо се Брез; рико плакајући З; то је варовано
В, изаткани џакови ДЛ, што су куповате Брез, раскопано вако Огл, ираме цуковане
С; изаткала ја Б СР, подавила реп С, нисам ни понијела Брез, празновали Детенце
Огл, упознали се Огл С Реб Г Вр, посејала и ускопала Б, њи школовала Брез; било
наопако Мил, разгодим подједнако З, у рату пријошњеме Суш, ишла свукудана ГБ.
Неакцентована дужина чува се у Ваљевској Колубари Забрђанка, не ваљаду,
војевали (Николић 1969: 13), у Рађевини (М. Петровић 2005: 273), у Ужичкој Црној
гори (Марковић 2011: 616–663, у дијал. текстовима), у моравичком говору (В.
Николић 2001: 293–306) и у Мачви чарлакале (кисели&мо) (Николић 1966: 199); тако
је и у источнобосанским говорима: у Г. Цапардама вјереника, уковата, куповали
(Ђукановић 1983: 223) и Обадима (Симић 1978: 111–117). У Драгачеву може бити и
скраћена (Ђукановић 1995: 94–95).
67. Дужина се чува и у следећој позицији (´+˘+¯+×): ишла сам преседнику Г,
Обреновчани Мил; кад сустанемо Лоп.
Доследно је сачувана у Ваљевској Колубари (Николић 1969: 13), у Ужичкој
Црној гори (Марковић 2011: 616–663) и у Обадима (Симић 1978: 111–117). У
Драгачеву и Г. Цапардама она се скраћује (Ђукановић 1995: 96; Ђукановић 1983.
224) .
68. Дужина је сачувана и у позицији (`+˘+¯+×): река Крстиновка ГЦ, уче
Крстовдана Пл, од Медведника С Реб Г, ми смо Свинчинари ГЦ, Станимирка да
стану С, отац Тикомира Огл, укућани пију Д; Милана веселога Суш, очевога оца Реб;
војицнога само ГЦ, његовоме разреду Брез, сира овчијега Суш; да се вакулишемо З, и
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вечерамо Реб Пл ГК В Ст, догонимо Лоп Брез, лончетом заитамо Др, ми застеремо
Суш, одма изврћемо Мил, д изгинемо В, њему кумујемо Г, оборимо за дан Пл, после
огребљемо Реб, кад пожањемо Вр, уводимо овна Р, да уготовимо СР, угрејемо Мил
СР, угрушкамо Д, ми упртимо Лоп Пл; изметано С, истерати Реб, била капарисана
Сит; пре остаљала О ГБ, потерало ме С, мало узимала Пл, не би устајала О Огл.
Дужина је сачувана у Рађевини (М. Петровић 2005: 272), у Ужичкој Црној
гори (Марковић 2011: 616–663), моравичком говору (В. Николић 2001: 293–306),
Мачви (Николић 1966: 199) и у Босни у обаћком говору (Симић 1978: 111–117,
у дијал. текстовима). Скраћује се у Ваљевској Колубари Бранковчани, укрцамо,
мобилисана/пребаци&мо (Николић 1969: 13), у Драгачеву (Ђукановић 1995: 96) и
Горњим Цапардама проговоримо/набавиˇмо (Ђукановић 1983: 223).
69. Изложено показује да се стање забележено у говорима Ваљевске
Подгорине слаже са оним у најближим сродним говорима; уп. Табелу 9.
Табела 9. Неакцентована дужина непосредно иза краткоће
област/позиција
Ваљевска
Подгорина
Ваљевска
Колубара
Рађевина
Ужичка Црна гора
Тршић
Љештанско
Горобиље
Драгачево
Моравички говор
Мачва
централна
Шумадија
Обади
Горње Цапарде

мајчинога

Суводања

сустанемо

веселога

+

+

+

+

+

+

+

+(–)

Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

+
+
Ø
Ø
Ø
+–
+
+

Ø
+
Ø
Ø
Ø
+–
Ø
Ø

+
+
Ø
Ø
Ø
+–
+
+

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø
Ø

+
+

+
–

+
+±

Дужине којих нема код Даничића
70. Као што је и у другим севернијим млађим новоштокавским говорима (уп.
Николић 1970: 101–10), у говору Ваљевске Подгорине у појединим категоријама
речи јављају се дужине којих нема код Вука и Даничића.
71. Дужење пред сонантом јавља се у следећим категоријама:
а) у личним именима: Богдан ми био Др, Станко и Душан С; Љубисав неки
ГЦ, Милисав наш С, Борисав волио Мил, Радисав с њим Мил; поред примера без
дужине: ал доће Бобан С, чича Богдан Брез, Драган дође Суш, неки Душан Лоп,
свети Јован Д, Слободан био Б, Стојан С Лоп Туб.
Дужину у личним именима познаје Ваљевска Колубара (Николић 1969:14),
Љештанско (Тешић 1977: 174), Драгачево (Ђукановић 1995: 193), а двојаке облике
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срећемо у Горобиљу (М. Николић 1972: 637); и у Ужичкој Црној гори (Марковић
2011: 44).
б) на наставку инструментала код именица мушког рода: звала га батом С,
са Божом С, туде са Гавром Сит, за Мићом Огл, са момком Сит Г, наоштри ножом
ГЦ, са мојим оцом Пр Б Лоп З Др Лоп ГБ, трљали сапуном Г, са тим свекром Б Туб
Пл, за столом ГБ, са Титом добили Сит, са фићом Пл.
Исто је потврђено у Ваљевској Колубари (Николић 1969: 14) и Тршићу
(Николић 1968: 386).
в) код именица страног порекла: комунизам, социјализам, фашизам (облици
добијени на директно питање).
г) код присвојне заменице за 3. л. јд. м. р. и присвојне заменице за 3. л. јд.
ж.р.: његов отац С Вр Г Лоп Огл Реб Суш, њезин брат Брез, њезин је син Пл.
Акценатски лик његов забележен је и у другим околним говорима (уп.
нпр. Николић 1969: 14; Марковић 2011: 44; Вукићевић 1995: 69). У говору
источнобосанских Ера проф. Реметић констатује његов : њезин (Реметић 2012, у
дијал текстовима).
д) код заменица типа какав и сл. (иако најчешће гласе каки, ваки): какав сат
Д, какав је саде Туб.
ђ) код присвојних придеви на -ов/-ев и -ин: Велимиров отац Суш, Гвозденов и
стринин Туб, Дулов син Суш, Зоранов пријатељ Сит, Мирков гроб Др; ђеверов син
Мр, лозов врт Мил, исече се церов бадњак СР; очев је отац Реб;
Божин чича С, Верин брат Др, Госпођин пос Суш, Марин свекар Г, Перин
одред Суш, Радин дар С, додио Росин Лоп, Стевчин својак Брез, Цвејин врсник
Мил, Чањин отац С; зобин цват Лоп, мајчин деда Осл, пранђедин гроб Мил.
Дужину код присвојних придева имају и сви говори у окружењу: Ваљевска
Колубара (Николић 1969: 14), тршићки говор (Николић 1968: 384), говор Беле
Цркве (М. Петровић 2005: 273), Ужичка Црна гора (Марковић 2011: 48), Љештанско
(Тешић 1977: 174), Горобиље (М. Николић 1972: 637) и Драгачево 1995: 103).
У вези с овим примерима, Б. Николић констатује да се ради о веома старој
дужини на просторима западне Србије насталој након губљења полугласника у
слабом положају, при чему је дошло до дужења пред сонантом (Николић 1968: 384;
Николић 1970: 105).26
72. Дужење пред сонантом подгорска села не познају:
а) у броју један: један ајдук Сит, један лилак О, један палиоц Реб, нису били
добри ниједан Брез;
б) у облицима јесам, нисам: јесам причала ГБ, јесам ишла Б, јесам се
намучила Лоп; нисам наследник ГБ, ја нисам Б.
Дужење у наведеним примерима изостаје у говору Љештанског (Тешић
1977: 174) и у обаћком говору (Симић 1978: 18), а појаву познаје колубарски
говор (Николић 1969: 14), Драгачево (Ђукановић 1995: 103); двојство има Тршић
(Николић 1968: 386).
26
Будући да ову дужину имају и поједини источнохерцеговачки говори (нпр. пљеваљски и
дробњачки), Николић сматра да је и Вук у свом говору могао имати, али да је неколико околности
утицало на то да је он не забележи. Као прво, наводи да Вук у првом издању Рјечника није био „начисто“
са својом акцентуацијом, па тако у Предговору истиче да се дужина јавља код гл. именица типа писање,
али је не бележи. Исто се могло десити и код присвојних придева. Као другу околност наводи да је друго
издање Рјечника (1852) Вук радио уз сугестије Даничића, који свакако ове дужине није имао у свом
говору, те да је сам Даничић сугерисао Вуку да их „не покаже“ (Николић: 1968: 384–386).
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73. Дуг је вокал о добијен вокализацијом л на крају слога: данас бериоц Со,
па оно жетеоц Д, један палиоц Реб, пратиоц његов З, ранијоц прије Брез, као
стараоц неки ГБ; наш засеок Мил ГЦ Д О Др Пл Лоп Мил Бог СР Л Огл Г, седам
имамо засеока Пл, у мом засеоку Огл Туб, у мојим засеоку СР.
74. У радном глаголском придеву вокал о добијен сажимањем вокалских
група доследно је дуг: отарасим посо Г; вјенчо њега Брез, вуко шодер З, дошо кући
Реб ГБ Огл, занемого отац С, обећо отац Д Л, састаљо траве Суш, свиро један Пл
Бог, сусто С СР Г, ударо некције В, удо је Пр.
75. У селима Ваљевске Подгорине вокал о најчешће је дуг и кад није добијен
сажимањем:
а) доследно пред енклитиком: био је ГЦ О Пл Реб Мил Вр Пр, био сам у селу
Остр, волио ме ГЦ О, даво јој ГБ, жао ми Суш, женио се О Пл, живио је педесет
година Бог, звао се Суш Реб, купио ми О, молио се Д, оженио је се Л З ГЦ Д Лоп В
С Б Огл, родио се З Лоп, свидио ми се Др, учио је Пл, чуо сам Сит.
б) остали случајеви: био у ровству Б, и циглу вадио Суш, водио волове С,
волио д иде С, жени говорио Мил, није ми дао С Брез, није додио С СР Огл, ка-сам
се женио Сит, тамо је живио Огл, овај га замолио Др, деда изгорио Б, њега нагонио
Мил, наранио народ СР, поп наредио Лоп, ко наследио Мил, није ме насочио Огл,
Бог усудио Сит, ко ти је учинио Лоп.
Дуго о које није добијено контракцијама вокала јавља се у неједнакој мери
(ређе или чешће) и у главнини околних говора (уп. нпр. Николић 1968: 386; Николић
1969: 14; Тешић 1977: 174; Симић 1978: 18; М. Петровић 2005: 273).
76. Дуг вокал имају именице подне и доба: до подне крчили О, одмараш на
подне Лоп, на подне попијем Осл, на подне укува се Брез, послен подне Пл, пос
подне Ст; зимско доба Мил Г, око ти доба С, ратно доба Г, у свако доба Д, у старо
доба Вр.
77. Именице женског рода с творбеним суфиксом -ост/-ест у косим падежима
имају дужину: и није било болести С, био жалости Б, куку мене жалости Суш,
убили га жалости Брез, ми пуни радости О, од радости Огл Реб Ст Л.
78. У множини етници имају дуг вокал а: има Бирчани С, зову се Брђани
ГЦ, Крањани су већи Мил, ти Љесковчани Брез, твоји су Младовчани С, тамо су
Плушчани О, ови Ужичани В.
Ову дужину записали су истраживачи у Ваљевској Колубари (Николић 1969:
14), Тршићу (Николић 1968: 386) и обаћком говору (Симић 1978: 19).
79. Дужина се јавља у следећим заменичким облицима:
а) у генитиву и акузативу личних заменица за 1, 2. и 3. л. једнине, повратне
заменице себе и заменица ко, шта и сав: волио он мене С, близ мене гор Вр, маћија
тела мене Пр, омете мене Со, мене заговорио ГЦ; нека тебе СР, ја тебе познајем
Бр, тебе ценим Г, она тебе грди СР; њега д убију Бог, на тај саџак њега СР, венчо
њега Г, понела њега М; Даринка је знала себе С, свак за себе Г, око себе Сит, сами
себе СР, за себе Лоп, сама себе Пл, проклињем себе Реб; у кога погледиш Сит, кога
да гласам З Мил; от чега је Брез Мил; тако и: носила којечега Г, пуно којечега Сит;
даш им свега Сит, и данас дањи има свега Пл;
б) на наставку у дативу: коме је дато ГЦ, остану коме С, коме да месим Г,
коме Бог Сит, коме иду Лоп, коме је дошла О; и: којекоме давали Д.
80. Дужина се јавља у прилозима:
имамо каде Брез; и ти саде СР; и данас дањи СР Р Пл Мил Реб, ко и данас
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Вр, доламо су и данас Брез; вечерас наложио Огл, казо му вечерас Сит, вечерас д
изађем З, идем вечерас Суш, вечерас је игра Мил; на вашер ноћас С, ноћас пуцају Б,
ноћас сам је пробудила Лоп, ноћас не отварам Брез; купили смо јесенас Лоп, јесенас
купимо Г, до јесенас О, долазиле јесенас Бал, радили јесенас Бр, од јесенас Брез.
81. Дуг је наставак у компаративу прилога: згодније Огл, стижу касније Бог,
касније се родила Лоп, вако најзгодније Мил, туд је најслободније Мил, грабовина
понајнезгоднија Огл, раније се осуши С, како су раније Мил, слабије држимо Огл,
то ми је честије ГБ.
82. Дужину имају следеће глаголске речи:
а) 3. л. мн. презента глагола хтети: они оћу тако ГБ, оћу да ме даду Р, оћу да
гоне Д, сви оћу на посе собу Бог; нећу волови Б, ваљда нећу Бал, деца нећу З, нећу
да пасу О;
б) у облицима футура: биће добро Г, бићу ти сретне Лоп, даће ти разбој Мил,
даћемо ти дете Реб, даћу му кад дође З, доће кум В, доће за Никољдан Ст, доћемо ми
Пл, доћу по те ГБ, запалићу је Б, имаће пара Пл, ићете гор Лоп, и мајкаће се Лоп,
поделићемо по пола Сит, помаћемо туд Реб, прегонићу те Брез, прегориће Туб, преће
на нас ДЛ, проће те Б, проће свет Пл, рећу ти С, самлећемо Бр, струлиће се оно О,
убићу те Лоп, убићу ме Б.
83. За истраживани терен карактеристична је појава послеакценатске дужине
пред енклитиком, и то у различитим категоријама речи: баба је у кревету Суш,
браћа се ГК, даска је Пл, муке је било Мил, штета је Огл; она је Огл Лоп Г Реб
Суш Брез Др З, оне су сновале Г, они ћу Брез; моје ћу паприке Брез, моји су сејали
Пр, нама је слава О, наша је штала Г; неки је учитељ Лоп, свака је жена ГБ, тизи
су Мил; кака је кућа Г, каки је живот Лоп, каки јој је Г; здрава је Др; био је свекар
Огл, волио ме ГЦ О Пл Лоп, вратио је се В, дао ми је ГЦ, даво јој ГБ, женио се О
Пл, запослио се ГК Г, оженио је се Л З ГЦ Д Лоп В С Б Огл, пио сам З, учио је Пл,
чуо сам Сит (исп. т. 72а); богато је с удала Лоп, боље је Г Пл, горе је Г, добро је ГК
Лоп Г, добро ме слушају Г, јашта је Брез Др, слабо је волио ГБ, све каже справо је
ГБ; сутра јој ДБ, сутре ћу Мил.
84. У говору Ваљевске Подгорине дужина изостаје у следећим случајевима:
а) у дативу, инструменталу и локативу множине именица женског рода
а-основе: у бабинаˇма Лоп, на бобовским бараˇма С, пекли на ватраˇма ГК, с вилаˇма
Пл Г Осл, са тим гљиваˇма Мр, овим дроњаˇма Реб, само с јабукаˇма СР, с краваˇма С
О Г, по туђим кућама Сит, и горе летваˇма Туб, рогуљаˇма Пл, на тим свадба̌ма ДЛ,
на сламњачаˇма Брез, у собаˇма клупе Огл, под стреваˇма Бр, торбу са упртаˇма Вр,
ајде цураˇма ГЦ, мојим чичаˇма Брез, са шивкаˇма Суш, ишо са штулаˇма К.
Међутим, факултативно код неких информатора у појединим јатовским
селима (а према мом слушном утиску) може се чути нешто дуже а: са јабукаˇма ГБ,
краву у јаслаˇма ГБ, те с краваˇма Пл, по њиваˇма Р.
Дужина се не јавља ни у готово свим околним говорима (уп. М. Петровић
2005: 274, Николић 1968: 386, Марковић 2011: 37–38, Тешић 1977: 174, Николић
1966: 201, Симић 1978: 20), осим у неким селима ваљевске (Николић 1969: 13–14)
и Шумадијске Колубаре (Реметић 1985: 69), у Горобиљу (М. Николић 1972: 673),
Драгачеву (Ђукановић 1995: 99–100) и моравичком крају (266). Правац кретања
изоглосе ама/ама в. у М. Николић 1991: 81, у фусноти.
б) код придева на -ав и -аст: балав (сви пунктови), дроњав био ГЦ, жилав
Л, каљав терен Реб, лабав Вр Бог, он је лукав Брез, млитав Туб, неки је мршав Г,
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сав мусав Пр, пргав С, рапав Сит, бити рђав Б, слинав Мил, читав парадајз Бр,
чулав ГЦ; мало бабураст О, зеленкаст Ст, жућкаст Г, китњаст В, плочаст Остр,
шпицаст З.
Краткоћа је потврђена доследно у најближим поређеним говорима, уп. нпр.
Николић 1969: 14, М. Петровић 2005: 274, Реметић 1985: 72, Николић 1968: 386,
Николић 1966: 202, Марковић 2011: 43, Тешић 1977: 174.
Дужина се јавља у колубарском селу Петница (Николић 1969: 14), у
моравичком говору само код придева на -аст (В. Николић 2001: 266), у Горобиљу
(М. Николић 1972: 637) и Драгачеву (Ђукановић 1995: 102–103).
в) у инфинитиву глагола на -нути, -ати и -ити:
почеше гину̌ти Мил, и дену̌ти Г, зину̌ти С, изгину̌ти СГ, споменици подигну̌ти
ДК, некако притисну̌ти Бог, озго притисну̌ти СР, садену̌ти сено Остр, никако
скину̌ти Туб, мараму скину̌ти В; просци долази̌ти Б, ја ћу заити̌ти ГК, нећу ја
издангуби̌ти Брез, тебе омаши̌ти В, поче јаде прави̌ти ГЛ, на камарицу стави̌ти
Мр, не да се увати̌ти Бал, стане прави̌ти Бал, тео пружи̌ти Б; не смем бегаˇти
ГЦ, не море верова̌ти Д, твоја ђеца гледаˇти ДЛ, почнем дизаˇти Др, побрисаˇти
старом народу обућу Мр, не треба и много помињаˇти Брез, онако чешљаˇти ДК,
децу школоваˇти С.
Дужина се у инфинитиву не јавља ни у околним говорима, уп. нпр. Николић
1969: 13, Реметић 1985: 72, М. Петровић 2005: 274, Марковић 2011: 44, Тешић 1977:
174, Николић 1968: 386, Симић 1978: 20.
г) у 3. л. мн. аориста: они видишеˇ Пр, па гледашеˇ Пл, дадошеˇ га СР, синоћ
дођошеˇ С, запалишеˇ жижицу СР, петли запевашеˇ Вр, и идошеˇ у кућу Б, изиђошеˇ
волови М, мене навратишеˇ Мил, косијер набодошеˇ Брез, одошеˇ њиним путом
Суш, села остаришеˇ Огл, побегошеˇ људи ГЦ, свезашеˇ доле Д, скинушеˇ иконе С,
деца стигошеˇ Мил, они стрпашеˇ Пр, там тумарашеˇ Бал, шћерашеˇ Суш, шчепашеˇ
деду Б.
84а. На деминутивном форманту -ић дужина најчешће изостаје: асталић ДЛ
Лоп Мил СГ, асталчић код кревета Осл, један брегић Лоп, волики будачић Туб,
наш вајатић З, сашије гуњић Сит, неки долапић ГЦ, откине крајић Мил, оставиш
на лопарић Мил, имали су орманчић Туб, прозорић Реб, немој ћери, нема путић Р,
по волики режњић Мил, рендић чисти Бог, репић К, пошла она и синчић Л, снопић
Т, клиска, сњешчић Брез, српић тамо Др, на стомачић ГБ, судић СР Сит Бал, неки
тањирић Туб, трнић ишчупа Пл, накупим чабрић ГБ, пун чанчић М, један џачић
Бал, и џемперчић Ст, осечеш шиљчић Мил, неки шифоњерић Мр, узмем неки
штапић Т, био шуберић К. Сразмерно је мање потврда са дужином: цедила у бурић
ГБ, прасе, вепрић В, јако гујић Пл, крај њега дечкић ГЛ, краставчић О, шљивић Т.
Дуги акценат јавља се у косим падежима у једнини и у множини, уп. нпр. видио га
са коњићом Туб, с његовим волићима С, били су бурићи Бог и сл.
Подгорске прилике уклапају се у шири ареал у којем је дошло до укрштања
акценатских типова деминутива на -ић/-ић (уп. Марковић 2011: 42–43, Николић
1972: 648, Николић 2001: 266, Реметић 1985: 73).
84б. Стање на западносрбијанском терену и шире у погледу анализираних
позиција из т. 81 и 81а в. у С. Марковић 2011: 36–44.
85. – а) Код глагола типа трести дуг је презентски наставак: вучем, преде,
тресем, тучем и сл. (сви пунктови);
б) Најчешће се јавља дужина код глагола с основом презента на -је: кујем,
пљујем, чујем; купујем, прекујем и сл. (у свим пунктовима).
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Акцентоване дужине
86. У вези са дужењем пред сонантима грађа показује следеће:
а) код узлазних акцената ретко долази до дужења: па ланчић Г, раде ловци
Сит, доведеш овцу Остр, имам синовца Реб, мог синовца СР, били синовци Брез,
отишла за удовца Сит; и: каку ћеш боју Мил, и боја ГБ, била је борба Г, уватила
змија Реб, као змију Вр; и: оставим у лонцу О, у лонцу Г. после лончетом заитамо
Др.
Изложено стање углавном се уклапа у западносрбијански и суседни босански
ареал (уп. Николић 1969: 15, Марковић 2011: 50; Тешић 1977: 16, Николић 1968:
387, Симић 1978: 20).
б) код силазних акцената дужење је редовно: јарца Со, сунце ти јарко С Туб
Бал ДЛ, као сламка СГ, старци (сви пунктови), узмеш травку Б, Турци Мил;
в) код именица средњег рода на -ьје дужење је доследно: од гвожђа Пр СР,
гвожђе метално Реб, купим грање ДЛ, виш ово грмље Г, у селу гробље Др, било
гробље Вр, грожђе било Др, лошог здравља С, прошће Б, пруће Пр Туб Остр, робље
Брез Б Бал Пл Лоп С СР, саће ГЛ, простере снопље Д, трње (сви пунктови);
г) до дужења углавном долази и у номинативу једнине именица мушког рода
са старим силазним акцентом: вако и бас Сит, како је Бог оставио СР, глог и ајдучицу
Суш, гром В, сваки је дом имо Пл, и сад зоб ГК, био збор Туб З, узми сок Лоп,
озго кош С, па на кров Реб, кров о дрвета Осл, у онај лој Брез Д, оплете плот ДК,
седамнести пук Др, ископа се ров Сит, козји рог ГК, војни рок Брез, подрињски слив
Реб, вата твор ДК, у тор Реб, оправи се трут С, има чвор О, зове се чот Пл, заиђе
за тај чот Мил;
д) не скраћује се дуго вокално р: жртва СГ ГЦ, крв шиба СР, убоде трн Лоп,
црви га појели С, идем цркви Мил, иду цркви Л, ишло се цркви ГБ.

Преношење акцената на проклитику
87. У говору Ваљевске Подгорине заступљено је староштокавско и новоштокавско преношење акцената на проклитику. Иако су обе реализације врло честе,
уочено је да појава није доследна и да се јављају примери у којима преношење
изостаје.

Староштокавско преношење
Преношење акцената на проклитику са именица
88. Код именица мушког рода помера се акценат са првог слога на једносложни
или двосложни предлог, при чему акцентован предлог и именица могу имати и неко
од прилошких значења:
а) туче се до мрака Суш, увати за врат Остр, колко на дан Мил, а стубови
у круг Реб, ишла у Крупањ Пл, одем у лад С, склоним се у лад ГЦ, тамо у мрак Д,
и у рад Суш, овце вече у стан Реб, затворимо у стан Брез, наспе се у џак Лоп,
одоше уз брег Реб, лопатом увис Д, деца одоше у град Остр, виш пут нема никога
СР; иза брега Реб, ја испод брега Сит, око врата СР, преко брега С, сам преко дана
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Д, нод преко плота Г. Преношење није извршено у примерима: радим до мрака
З, самеље за дан Вр, запеваш у глас Г, пошо у град Огл; преко дана ишла ГЦ, иду
уза зид С.
б) три недиље до поста Суш, закачим за појас В, појем вам на бунар Г, д
идем на вршај Мил, станем на камен Суш, отишли под Бежањ В, отуда у премац
Реб, там у премац Г.
89. Код именица средњег рода старо преношење потврђују примери:
а) има виж Ваљева Сит, побего из Ваљева ГБ, прошли кроз Ваљево СР,
додили на пиво С, идемо на пиво Брез, спала са сијена Брез, у Ваљево на пијац Г,
шћерам у Ваљево Брез, ишли у Ваљево Вр Пр Сит Брез Мил С, запослио се у Ваљеву
Со Реб, дала у Стубло Л. Преношење је изостало у примерима: да дођете из Ваљева
Брез, и(с) Стубла Брез, ка-смо дошли у Ваљево Вр.
б) изливало из брда у брдо Др, заити из ока СР, он је на брду Пл, ко на оку тај
на срцу В, оде низ брдо Др, спусто се низ брдо Мил, ударио и низ дрво С, ода по пољу
ГЦ, дође пред вече О, сипа у бурад Огл, сараните ме у воћу Огл, нашо је у колу Огл,
рано у лето Суш, утрунио у око ГЦ, с нама у пољу М, у пролеће то Р, вако уз брдо С,
дол уз воће ГБ, преко лета се покоси Суш, преко лета С. Преношење је изостало:
там на брдо Пл, већ на срцу Г, д идем у коло Мил.
90. Староштокавско преношење код именица женског рода на -а илуструју
следећи примери у којима се помера дугосилазни или краткосилазни акценат у
акузативу једнине и акузативу множине:
а) увати за клупу СР, увати ме за руку Мил Др, за руку Огл, стави на главу Б
Лоп ГБ, курјаци на овце Брез, прала на руке Остр, тура на страну Суш, низ руку
и претури се С, води под руку ГБ, отишо у војску Г Сит, петнес у зиму Брез, удари
у главу О, а раније у зиму Мр, однесемо у ријеку Брез, лонац у руке Со, сад у среду
Др, спустиш на страну О; а море и Бранка навести СР; међу ноге СР. Преношење је
изостало: низ руку свукло С, да пољуби у руку Б.
б) да не преоне за земљу Вр, уватим за косу Реб, држи за ноге Лоп, провлачили
кроз воду С, иде кро земљу Мил, трк на воду С Мил, спустиш на земљу Осл, дођи
на игру С, дигне се на ноге Д, ударим о земљу Брез, слали по воду С, ушла у вољу В,
ударала у земљу Бал, закопа у земљу ГК. Преношење је изостало: легне на земљу Вр,
у воду врућу С, увуче у иглу Пр, ишла у школу Лоп.
91. Старо преношење извршено је и код именица женског рода на сугласник:
а) и на дуж Л, ми за ноћ З, није од глади Лоп, у кап прелазе Сит, у ноћ кренеш
Лоп, устане у ноћ О; служили испот части Сит, преко ноћи Пл; сву ноћ СГ Л Ст Б
Бал Д Остр С СР ГК Мил. Преношење је изостало: исплетем за ноћ С.
б) нек је на милост Пл, ово на радост Остр, ово у јесен Д; оправи се учетврт
СР. Примери у којима није извршено преношење: сечемо у четврт Лоп, дошо у
јесен Вр.
92. Краткосилазни акценат помера се и код именица типа: никако на очи Г,
неће на очи Туб, вуко за уши СГ; дају на прси Пр.
93. Староштокавско преношење врши се и код именица на -ина: гонио на
планину Брез, оздор у планину Суш, одемо у планину С, изишла у планину СР,
побегнем у планину Сит, иде у планину Мр, пођем у планину Суш, две торбе у
планину Реб, у планину горе Брез.
У вези с преношењем акцената са именица ж. рода на -ина, Б. Николић
констатује да преношење изостаје уколико се именица у споју с предлогом јави у
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именичкој служби („пазите на брзину“), а уколико се ради о прилошком значењу
реализује се старо преношење (1970: 37).
Преношење акцената на проклитику са заменица
А) Преношење акцената са именичких заменица
94. Староштокавско преношење реализује се са облика генитива и акузатива
једнине личних заменица ја, ти, он, повратне заменице себе и заменица ко, шта.
1. Генитив:
а) Ратко је виж мене С, копа до мене СР, ов код мене С Мил, попела се крај
мене ГК, старији од мене С Реб Брез, у мене девер С; ко тебе није боље Брез, о тебе
старија Г, у тебе је Милоје Др; бреж њега Мил, д играм до њега Вр, обесио због њега
Г, била код њега Бр, да будеш крај њега Д, старија од њег Б, ољуша са њега Огл, у
њега пуница Лоп; имаш ти до себе В, сукњу са себе Пл; о чега носим Пр;
б) остала иза мене С, обнесе око мене Брез, лежи покрај мене ГК, прође пора
мене ГБ; све око тебе Мил; опкорачим око њега Суш; саде испре себе С, турим поре
себе В, баци преко себе Брез. Преношење није извршено у примерима:
а) друга до мене Мил, правили код мене СР, старијег од мене Мил; ја ћу ко
тебе ГК, стати крај тебе ГЦ; ишла је до њега Мил, све због њега Лоп.
б) носили око себе Сит.
2. Акузатив: дошла за мене Мил; није за тебе Брез; дошла за њега Г С, пало
на њега Б, научио уж њега Д. Преношење је изостало: за мене су били поштени Г,
пошо на мене Мил; тела је за тебе ГЦ.
У дијалектолошкој литератури констатовано је да је реализација староштокавског преношења у генитиву и акузативу једнине траг који указује на чињеницу
да је у говорима западне Србије некада био краткосилазни акценат (мене, тебе,
себе), иако данас ниједан од тих говора не познаје такав акценатски лик, већ увек
мене, тебе, себе (Николић 1970: 45). Б. Николић скреће пажњу на то да у колубарском, поцерском, мачванском, сремском и тршићком говору никада не долази до преношења у дативу и локативу једнине (1970: 43–469). Овим говорима сада можемо
придружити и говоре на простору Ваљевске Подгорине у којима се такође никада
не реализује преношење акцента на проклитику у дативу и локативу једнине; увек
је: на мени, на себи, о теби и сл.
Према најновијим записима С. Реметића, у говору источнобосанских Ера
таква су преношења сасвим обична: на себи, на мени и сл. (Реметић 2012 : 485–
637).
95. Старо преношење може се реализовати са облика генитива и акузатива
једнине заменице она:
1. Генитив:
а) идемо код ње Вр, д идете код ње Г, узели све од ње Сит;
б) стојим испред ње С, поред ње Лоп, пролазила поред ње Г;
2. Акузатив: ништа у њу Лоп.
96. Старо преношење извршено је у генитиву и акузативу множине личних
заменица:
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1. Генитив:
а) удала се виш нас О, било код нас Лоп Брез О Пл, у нас имало Лоп Ст; због
вас ја О, у вас је била овца ГЦ; а сад код њи С, најмлађа од њи Брез, у њи је дете Реб;
б) иза нас су они Г, испод нас дол ГЦ; испред њи О;
2. Акузатив: сирим за нас С, Швабе на нас ГЦ; ја ћу за вас Лоп; за њи да има
Др; превео и нас С; имало је и њи Вр.
97. Старо преношење извршено је и са облика инструментала једнине
заменица ја, ти, он и себе:
а) иде за мном Пр, ов са мном Остр; д идем за тебом З, нека је са тебом
Мил, са тебом провео ГЦ; терала по собом Суш, имам пре себом Сит, терају пре
себом СР, понео са собом Б; тетка Анка била за њим Сит, и жена са њим Вр;
б) седам њи преда мном С.
98. Староштокавско преношење врши се и у конструкцији енклитика ме, те,
се + двосложни предлог: оће уза ме Г; и метак кроза те С; подавиле реп пода се Реб,
дете уза се Б, подавије пода се СР.
99. Старо преношење бележила сам у споју проклитике и заменице шта
(што): не вели за шта О, д оправи за шта треба Пл, немамо за што да купимо Г,
на што личи Реб, нисам имала у што да с обучем Пр, пресвлачили се у што Лоп,
има грудњача у што сипаш С.
100. Заменица што (шта) преузима функцију проклитике у следећим
случајевима:
а) у упитним реченицама у споју са заменичком или глаголском енклитиком:
па шта-ћу Лоп, шта ћу, имају тако О, послушала шта ћу Г, што ће ми шљива?
Лоп, што ће друго Остр, што ће ти Др, што ће се млети Пл;
б) у релативним реченицама: оно што-но имају вериге Г, што-но зову га
Младиновац Огл.
101. Староштокавско преношење врши се и у ситуацијама када су поједине
заменице растављене предлогом: дал се они не са ким тучу Г, станем не с ким Брез;
покрије је не са чим Г; нисам волео ни за кога Д, нећу да закачим ни за кога Брез,
нисам чула ни од кога Мил Брез, да иште ни од ког ГЦ; ни са ким нисам Д, неће данас
нико ни са ким Лоп, никад ни са ким Пл, не море нико ни с ким Пр Мил; ниси рамо
ни за што Сит, није ни за што Б, ни на што не би дао З, нисмо ни у шта увијали
Брез, ни у што Пл, ни у што нисам Лоп; боље нег и у кога заливамо СР.
Б) Преношење акцената са придевских заменица
102. Старо преношење реализује се код показних заменица: има од ове жене
Мил, не да за овог С, на ове две Огл, у четнике на ову страну З, ми у ово време
Суш, у овај крај Г, јесам у овој сушари Г, у овом крају Осл; као и ово за чунак С; не
волимо ни овога Реб; у то време Вр, туне у ту њиву СР; и то да т кажем Лоп; иде
на оно С, пола на ону страну Др, обрну се у оним кругу С, у оно време Лоп, у онога
све Брез, у ономе веку Мил, у оном оделењу Реб, млијека у оној нема Суш, у оне опет
СР. Преношење је изостало у примерима: на ову страну Реб, гурне са оне љуске Реб,
од оне тамо ДЛ.
103. Старо преношење на једносложни предлог врши се и у случајевима
када долази до аферезе вокала о-: на- но удари ватра Пл, на- ном брду Брез, у- нај
почетак Г, у нај џак Мил, у-но време точкаши Г, у-но саспем ГБ, па у-не лончиће
Лоп, у ну торбу Реб, у ну магазу Мил.
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104. Овај тип преношења забележен је и код појединих одричних заменица:
не знате ни за каку муку ГЦ; нећу ни у чије Огл.
Преношење акцената на проклитику са придева
105. Старо преношење јавља се код заменичког придева сам: и сам сам ишо
Огл, побегла и сама Реб, знали се и сами Г, знају то и сами Вр.
106. У грађи су потврђени примери: повелики, помала, полепа, покрупна и сл. За
наведене облике М. Николић каже да се данас сматрају сложеницама и да се не може
говорити о преношењу акцента на проклитику, иако припадају категорији придева за
које би се могло рећи да се реализује староштокавско преношење (1991: 49).
Преношење акцената на проклитику са бројева
107. Староштокавско преношење остварује се и са основних бројева, при чему
проклитика може бити најчешће предлог, затим везник или нека друга реч у служби
проклитике: он је до сто кила С, не море за два сата Пр, за два дана ГК, на два
места ГК Лоп Пл, о два брата Суш ГЦ, пасуљ о две сорте Бр, по две у кући Пл, са два
оделења Суш, у два сата Мр у два сата у ноћ О; умро за седам дана Брез; и две младе
Мил, и три ара шљиве Лоп, двајес и шес година гледала СР, двајес и шес и седам Брез;
све три планине видиш В. Преношење може и да изостане: за два дана ГЦ, о два
брата Лоп Суш, прожање по две врсте Осл, у два сата О Пр, кренем у три сата Суш.
108. Стари тип преношења са збирних бројева илуструју примери: сви по
двоје О, двајес и двоје В, тријес и троје било Г, двајес и четворо народа СР, двајес и
шесторо нас Лоп.
109. Староштокавско преношење бележено је и са редних бројева, и то на
једносложне и двосложне предлоге: ређамо једну до друге ГЦ, једно до другог Пл
Огл, једно за другим В, падне једно на друго Сит, љубоморни један на другог Брез,
педесет једна о друге СР, чује једно о друго Б С; једна иза друге С, једно иза другог
ГЦ, све воденице једна поре друге Лоп. Примери у којима није извршено преношење
акцената: па посе код друге Др, у две партије Суш, у треће жене Мил; прођемо једна
поре друге ГБ.
110. Акценат се доследно помера у изразу за количину и по: годину и по Мил,
шесет и по година Д, годину и по дана Брез, месец и по дана Др, година и по дана
болесна Реб, метар и по Сит, четри и по године Реб, има шес и по О, подигли на
четри и по ГБ, две и по киле ДК, шес и по Сит, ектар и по З Пл, километар и по Ст,
две и по године В, година и по дана ГЦ; један до по леђа Г.
Преношење акцената са глагола
111. Старо преношење доследно се реализује у негираном презенту глагола
знати: не знам да ти кажем Бал, не знам ја њи Мр, не знам ни ја Т, не знам, децо
Остр, не знам тачно ГЦ, шта је било не знам С, а ја не знам Пр, била сам не знам
Огл, неки метал не знам Г, не знам дал је се оженио Б, не знам, дијете кога ћу ГБ,
овде не знам СГ, не знаш ни броја ГЦ, нико не зна дал смо М, а ми ов не знамо Мил,
не знамо све ГЦ, ви не знате ни за каку муку ГЦ.27
27

Напомињем да се у Ваљевској Подгорини једино чују акценатски ликови не знам и не би, за
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112. Померање акцената извршено је и на негацију аорисних облика: не
заврши школу Реб, не рече она Остр, ја не стиже Мил, не дође Ст; и би Вр.
113. Искључиво староштокавски тип преношења бележен је са облика
кондиционала глагола бити: не би она тебе Мил, он да не би Лоп, никад не би
пожељела Мр, не би могла помусти О, да не би поткрадали Сит, да не би њега Суш,
који је не би одвео СР.
114. Акценат се помера и са облика радног глаголског придева: не биле
злочесте ГЦ, не било ти потужено; није ни било Вр, није ни било зејтина Огл; тако и
било Вр Г З ГЦ, и била каже жива СР.
Преношење акцената са прилога
115. Стари тип преношења врши се и са појединих прилога (правописне
конвенције нису увек узимане у обзир):
а) није било брашна набело С, нема наблизу Реб, секли наживо Д, знала от пре
О, било ублизу Лоп, укриво оде Брез, у по ноћи Лоп, ураван доле ГЦ; и пре смо Огл,
било је и пре Вр, све поредом Мил, ваздан (сви пунктови);
б) знамо от прије Брез, кумство от прије Мр Брез, да одем удесно Реб; и
прије рађале Брез; ако пође набоље Др, гор навише О Др М, да бежим наниже
Пр, пробам накратко Д, одавде наниже Брез, двајес наоколо Д, изађу напоље Реб,
пропадосмо начисто Сит, дајемо напола Г, вако повисоко Брез, подалеко је то било
Брез, подубоко дол В, мало пониже била В, узели су подоста В, парче шећера
попола Вр, имало понеђе Брез, поново да виде О, упола били Суш. Примери у којима
је преношење изостало: ишла је она и пре О, ко и пре Мил.

Новоштокавско преношење
116. Нововоштокавско преношење реализује се са једносложних и
вишесложних основа именица мушког рода најчешће на предлоге: сели за-стал Г,
па истакне на крај Д, да јој стане у крај Суш, однесеш на пањ Суш, д иде на пут
ГЦ, леђен на стал Мил, доле на Уб Др, падне на ум ГЦ, породи ус пут Реб;28од
Васкрса до Ђурђевдана В, на Марковдан се јањци Суш, реко Војислав на Стајнику
С, метемо на Сунце Др, гонимо о Ђурђевудне Суш, три мјесеца по Ђурђевудне Брез,
пре Ђурђевдан Суш, ја у Ровнима зовем С, она све у Марковиће Г. Преношење је
изостало у следећим случајевима: и на крај сам Г, на џаду на пут Др, живим у
Ђурђевићи С.
117. Краткосилазни акценат помера се најчешће на предлоге и код следећих
именица мушког рода различитих основа: до Митровадне Брез, овде из Влашића
ГЦ, свекрова из Гуњака СР, изиђе ис подрума О, до зрна ис чардака Лоп, сушили крај
шпорета Л, они су на Влашићу Пл, на вр куће Брез, дошла јој на сан Реб, престрави
се у сну ГБ, отишла на Спасовдан ГЦ, метем на шпорет СР, онај пот пазу Пл, па
по сач умијеси Суш, дао у Арсеновиће Суш, вашер у Гуњацима Г, казан у качњаку
разлику од источнохерцеговачких идиома у којима је не знам, не би (уп. нпр. Пижурица 1981, у дијал.
текстовима; Реметић 2012, у дијал. текстовима и др.). У Ваљевској Колубари је такође доследно бележен
стари тип преношења у негираном презенту глагола знати (Радовановић 20071: 155).
28
У говору источнобосанских Ера на пут, ус пут, на ум и сл. (уп. Реметић 2012, дијал. текстови).
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Пр, сипаш у кош С, дол у подрум Ст, пропо у рату Пл, ишла сам у сватове З, тамо у
Селаке Суш, дошо Драгутину у сну С, у Стаменићима Лоп, што је у Степановићи С,
главни вашер у Тубравићу Брез, све у чардак Пл, печу у шпорету Пр. Преношење је
изостало у примерима: до краја тако Мил, сипам ис котлића Г, ко шпорета лежим
Пл, на вр забрана ГЦ, доноси са шпорета Г, у подрумима држали Огл, у рату
пријошњеме Суш, стављали у чардак Огл.
118. Дуги акценат преноси се и са именица средњег рода на једносложне и
двосложне предлоге: од гробља идете С, ка-сам сишла ис кола Ст, она је и Стубла
Суш, гонимо на гробље Л, мало на здравље Г, кад на Пландишту С, изнесем на
сунце Бал, све по сунцу Брез, потрају у гробље Пр; гледа према сунцу В, осушим
према сунцу С, окренем према сунцу СР.
119. Кратак акценат преноси се са следећих именица средњег рода: за чудо
било ГБ, остане на дну Вр, гони се мејт на колима Пл, чува се на пролеће Д, упртиш
на раме Вр Огл Бог Ст Реб Мил Остр, носим на рамену Др, па по дну Брез, по имену
домаћина Огл, ишли по зламење Брез, слово по слово ГБ, туд пре дну О, саспи у буре
Пр, дол у дно О, у дупе Д, у им Бога (сви пунктови), троје у колима Лоп, наспу у ока
Суш, у прољеће имаш Брез, отишо у рато Пл, шеницу ус пролеће ГЦ, уз рато СР;
и љети и зими Брез; добро јутро (сви пунктови). Преношење није реализовано у
примерима: уватила за виме Реб, дошла из неба дошло Сит, башча на дну Р, стаје на
кола Сит, на пролеће ћу Мил, о дрвета Пл СР С, ишли боси преко лета Сит, излазе
у пролеће Г, на прољеће мајка Брез, о стоке Огл, пречепи у буре С, у воће ГЦ, отишо
у рато Мил Вр.
120. Померање дугог акцента са именица женског рода на -а илуструју
примери: немој без пара Брез, носила до цркве Г, станем код мајке Брез, плету ко
цркве Пр, ишла сам на Варду Брез, долази на даћу Огл, да буде на стражи Д, овде
низ башчу Мр, дођу о цркве ГЦ Вр, пили по шатром Г, дошли са Става Сит, дол
у башчу Остр, били там у Бојчици Лоп, имало у Бранке СР, у задрузи били Г Лоп
Мил М Бал Ст, саспем у карлице Г, уђемо у кујну Г, једна у мајке Брез, дошо у овце
В, вјенчали се у цркви ГЛ, нисам у школу Пл ГЦ, стојим уз мајку Брез; и мајка и ја
везла Брез; није ни мајка С. Померање акцента изостало је у следећим примерима:
да не доди брез пара Брез, дошла збо(к) крава Огл, ишла код мајке Мил, о цркве
Пл, ко и у Винке ГК, ми смо у задрузи Лоп, у Равнама В, погориле у цркви ГЦ, у
Буковицу у школу Огл; имамо испо Става Сит.
121. Иако недоследно, веома је често померање краткосилазног акцента са
именица женског рода на -а: ено, виш куће З ГЦ Г С, до године ГК, за ватром се
кувало Пр, идеш кро шуму С, дошла на бабине Сит, ђене на бркљу Брез, друговале
на жетви СР, дошли на Иву Д, туримо на примету Брез, на свадбу (сви пунктови),
учио на Става С, затварају по њивама СР, лежи у пушници Пр, устаје у славу Пл
Огл ГЦ О, уз ватру ГЦ Мил, донијела уз Јабланицу Брез, уж њиве наше Пл; била
изнат куће Суш, дол испот куће Остр, обилазило око куће Г, јабуку преко куће Суш,
уза шуму С. Примери у којима није извршено преношење: виш ватре Огл, за славу
месиш Лоп, ја-сам села за софру С, долазимо иж њиве Лоп, извадиш ис шуме С,
њега крај ватре ГК, кото на ватру Мил, и о Тројицама Г, у пушници сушим ГЦ,
уздупчиш ус кућу ГК; стојимо иза куће Мил, седе око ватре Г, иде око куће ГБ,
омаше око штале ГК, преко њиве Огл.
122. Мање је потврда за преношење са именица женског рода на сугласник:
ко за смрт Пр, пре смрт ДЛ Брез Суш Лоп Мил ГЦ Б.
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Преношење акцената на проклитику са заменица
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123. Потврђено је померање дугог акцента са облика генитива, акузатива,
инструментала и локатива једнине именичких заменица. Ово померање је такође
врло често, али не и доследно: а до ње Стоја Сит, код ње долазе Бал, оде од ње
Остр, да спада са ње Вр, у ње слика Лоп, узме у ње муштулук В; код некога ради Б;
разболила се од нечега Суш; свуде око ње СР; поред: био код њега; не знам збок чега
Лоп; жене око ње а. није знао за њу Остр, одем по њу ГБ, сутредан по њу Сит, ставим
под њу Огл; трчали за њим С, под њим ту Мил, што се деси пред њим Реб, седио са
њим Др, за њом доћера Брез, вако под њом Б, разговаро са њом Сит; са ким оћеш
Мил; кад имаш са чим Брез, са чим се стуривало Г; и на њој колут Д, по њој мало В.
124. Забележено је померање дугог акцента са облика генитива и акузатива
множине именичких заменица: боље је бреж њи Брез, код нас су додили Огл, код
њи нисам С, крож њи се уведе В, од нас старије Лоп, од њи куповали Вр, стану пред
њи Мил, имали у нас качњак Пр, у њи бериоци СР, имало у њи кудељно С; јеси чула
за њи Лоп. Примери у којима није извршено преношење: ту иза вас Мил.
125. Новоштокавско померање акцената реализује се са облика датива,
инструментала и локатива множине личних заменица: иду за нама Р, оћу са нама
Ст; пред вама С, нећу са вама Брез, са вама ћу Мил, ишла са нама Сит, иде са нама
З; са њима заиташ Огл, одаш са њима М, пођем са њима Б; поред: мој ђувегија са
њима Брез; стоји у њима Д; и на њима постављено Огл, немој о њима говорити,
причо о њима Пл, у њима ношено Огл.
126. Поред уобичајеног преношења акцената на предлоге, у материјалу
се нашло мноштво примера који потврђују да је преношење сасвим обично и на
везник и и на везник и речцу ни: вучем и ја Мр, сешћу и ја СР, и ја станара М, мош
и ти снајка Д, и ти ћеш Остр, и ти си Бал, то ми је и он причо Бр, ја смо и он ГК, и
она метла Г, пратио и њу СР; имали смо и ми Ст, знате и ви Суш, и њи је мало С, и
нама је боље Мил, и нам ако Бог да ГЦ, кумује и њима Пл; ни ја нећу Т, ни ја не могу
К, не знам ни ја Вр Др Пл, не би се ни ја удала СР, не знам ни ја о чега М, не смеш
ни ти СР, ни он није здрав Мил, нисмо ни ми луди Лоп, ни ми дол Г. Преношење је
изостало у овим примерима: у вајату сам и ја Сит, оћу и ја Пл ткала и ја Лоп, Деса
и ја Лоп, и он има Мил, и ми се зовемо Г, и нама је било теже Пл, да има и њима
С. Забележени су примери у којима су проклитика и лична заменица растављене
предлогом: дошло и код нас Сит, ваљад је и код вас исто Брез.
127. У Подгорини се врло често реализује очекивано новоштокавско преношење акцената у споју једносложни предлог + „секундарна“ енклитика (мене/ме,
тебе/те, себе/се): нико за ме Брез Мил Б, био за ме сине С, питам за ме О, ако ш
поћи за ме ГЦ, доктор машио за ме СР, знам да за ме СР, за ме шес мајстора раде З,
окреће се на ме О, окрете се на ме С, немој се на ме З, отац грешан о ме Г, свекар
ишо по ме Вр, дошла по ме В, дошли по ме Реб, они гледају у ме Брез, гледа у ме ГБ
В, за те поћи нећу Д, добра је за те Б, неће се окренути на те З, доћу ја по те ГБ,
да погледа у те Реб, нећу у те Др; отишла Суш, не знам за се Др, преврно трактор
на се ДР, не увлачим у се З; Овде спадају и примери: што сам ја за њга отишла Суш,
а ја за њга Суш; исп. т. 417 под 2.
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Б) Преношење акцената са придевских заменица
128. Померање дугог акцента врши се са присвојних и показних заменица:
тамо код мог ујака Р, задовољна на мој живот С, гор у мог својака Г, у моме друштву
Реб, у моме роду Суш; на твој кревет Лоп; ис тог брега ГЦ, слађе ис тог врга ГК,
крос тај шубер СР, на тај дан Бр, на том месту Осл, о ти оваца Пл, о ти стричева
Огл, о тог сена О, о тим дрвету З, умро са тим З, у том спаваш Сит, на то се
спусти Д, бивало у то време Сит, ис те њиве Ст, ко те колебе СР, сврати ко те
Дике Остр, на ту карлицу Пл, о те ћерке Т, са том сиришњаком Бог, у тој кући
СР; са оним лончићима Лоп. Поменуто померање дугог акцента није реализовано у
примерима: дошла за мога брата Брез, из мог рода Брез; имала сам и снаву о(т) тог
брата Вр, на тај дан Брез, наплетем на те капије Суш, под том еспрезијом Лоп,
са тог извора ГЦ, са том тројом сиротињом Брез, у то време Огл, у тој кући СР;
и то ти је било О.
129. Поред преношења на предлоге, акценат се помера и на везнике и, ни:
горе кај и ове свеће Вр, сад је пропало и то С, да ти кажем и то Пл Г, сећам се и
тог Др исп. т. 126.
130. Померање кратког акцента врши се са следећих придевских заменица: из
нашег села О; код наше куће М, у нашој кући СР Пл Брез Мил Б Бал; у вашој авлији
Лоп; од овога ништа Др, иде кроз ово С, на овоме брегу Д, сипа у ово Бр; поруб од ове
СР, из ове шерпе Пл; у ови имало Лоп; збок тог није Остр, ручак ис тога ГЦ, о тога
боље Бал, полапна о тиме К, две кашике у томе Д, у тиме вајату СР; има од онога
мрса Суш, уз онај стуб Др; по оној леси Огл, од они опанака Лоп; на неки начин Остр,
пробај на некоме ГБ. Акценат није пренесен у овим случајевима: она је из наше куће
Г; у ове карлице Брез, у ове фластичне Вр; о тога дојни веш Реб; од оног жита Т.
131. Поред преношења на проклитику, преношење се врши и на везнике и,
ни: и овај Г, и ово Пл; и ова је СР; нећемо ни ово Реб; и онај један Т, и оно било Пл,
и оно тамо Пл, има и онај Лоп; поред: ни онога Б.
132. Новоштокавско преношење реализује се и у случајевима када долази
до аферезе вокала о-: што-нај казо Брез, што-но се ради Лоп, што-но наши људи
Сит; исто ко-но игла Суш, по-ној крпари Пл, ко-вај нод Б; и на двосложне предлоге
завежу око нога Брез.
Преношење акцената са придева
133. Дуги акценат помера се и са придева: једна из Горњега краја Брез, на
горњи спрат С, дол на доњу страну С, на леву страну Др Пл, на мале бабине Сит,
на Мали Божић Брез, оћу ја на Пети пук В, на старо село О, под Рамном Гором
Брез, под Равну Гору Суш, у Горњем Црниљеву Мил, у горњи крај Б, ишли у горњу
веденицу Пл. Преношење је изостало: он је из Горњег Црниљева Др, туд на старо
село О, о Малој Госпоини Брез, чула у старо вријеме Мр.
134. Померање кратког акцента потврђују примери: и у личној карти Г,
отишла у Нови Сад ГК, доћи за Нову годину Д.
135. Акценат се преноси на везник и у уобичајеној конструкцији: нек су живи
и здрави Сит ГЦ Бал, да си жив и здрав Бог Мил, нек је он жив и здрав С, нек ти је
жива и здрава Лоп. Померање акцента није доследно: нек је жив и здрав В.
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136. У изразима за количину и број може преузети функцију проклитике, што
потврђују следећи примери: два-три сата Брез, два-три дана Мр, пе-шес година
Суш. Преношење није извршено: два-три села ГБ, две-три године ГЦ, пе-шес
вечери З, пе-шес дана ГЦ.
137. Новоштокавско преношење најчешће је код редних бројева: овако на
прве ноге Брез, у прво чело Брез, у првом челу Огл; удала се за другог Др, на другу
страну Лоп Мил Брез Б Г Бр Р Д, у другу кошницу С, у другој соби Др Суш Мр, у
другој години Реб; на трећи Васкрс Брез; на треће Тројице Суш.
138. Функцију проклитике може имати и везник: ко и први Г; и други чича С,
славе и други дан Пр, било и друго ГК, дуго сам и друго Г, и једног и другог О, везла
и другоме Брез, исто тако и другу З, и другој сам Брез.
139. Као што је то и код других категорија речи, преношење није доследно ни
са бројева: долибаша у прво чело Сит; за други Божић С, капарисана за другог Сит;
на трећем метру Вр.
Преношење акцената са прилога
140. У материјалу су се нашли углавном примери у којима је дошло до
померања кратког акцента. Највише је примера у којима се акценат преноси на
везник и: можда и боље Лоп, носи га и више Брез, и горе је Мил, опет и даље Брез,
и ондај саливаш Пр, и после је З, и прошле било Г, имам и сад тоциљ Пр, и там смо
Пл, било муке и тамо ГЦ; и: није ни лако С; до сад би ти било Вр, нисмо за боље
ГЦ, за боље дијете Бог, од ондај смо Пл, од ондај не могу В. Мање је примера у
којима преношење изостаје: упантио и више Вр, имам и сад колибу Реб, у Камару и
сад С, и сад причам Лоп.
141. Преношење дугог акцента потврђују усамљени примери: там и вам СР.
142. Преношење је извршено и у примерима: да пешачим нимало В, нисам
нимало С, помало по кући Пл, помало уз часни пос Д, помало сирим О, имам помало
ГК, помало почело В, везем помало Суш.
Преношење акцената са глагола
143. Новоштокавско преношење реализује се доследно код негираних
глаголских облика:
1. Дугосилазни акценат преноси се са презента и императива: она не да Р,
не доди нама Брез, ја не мрсим Со Туб ГБ Пл Мил Бр Осл, ја не пантим Лоп, не
пантим рато ГК, не сме мама С, сад не сушим Лоп, снаје не траже Г, ако не чеш
Лоп, то се не чува Огл; не бој се Мил ГЦ, не дај Боже Пл Г ДК Лоп, не дај се ГБ, не
до Бог Лоп Г СР Д Туб Л Бог Сит К Со.
2. Кратак акценат помера се са облика презента, аориста и радног глаголског
придева: ништа не вали Т, омашим па не видим Пл, озго да не кисне Суш, ја не кудим
њи Огл, не лажем те Брез СР, сад не мору заједно Г, да не можеш да замислиш О,
не мош да напуштиш З, само да не мрзне Огл, не сију, дијете Пл, не чује се Сит;
ђаво не даде Пл, опе не дадоше ђеци Брез, не теде опрати Г, не теде да плати Пл,
не теде он ГЦ С, не тедоше нама Д; не видела те Г.
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144. Проклитика на коју се преноси акценат не мора увек да буде негација.
Њену функцију може имати везник и, ни, да и речца нек(а): он то и зна Мил, и нема
саде Мил Суш Бал Пл Брез, и није дуго Остр, људи и раде СР; јесам се и плашила
С; ни био нисам Б, ја ни видила Суш, нисам ја то ни гледала О, није ни знала Остр,
нисам је ни знала Брез, ни правили нису Мил; дошла да видим Д, д одете да видите
О Суш, да виш сат су Г Огл; нек иде она Остр, нек иде са њима Пл, нек иде тамо Огл,
жене нек иду Мил. Примери у којима се акценат не помера: сад и нема Сит; да види
Богдана Мил, оћу да виде Г, мученик да видиш СР, да видим њи ГЦ, одем да видим С.
145. Грађа је показала да се у Ваљевској Подгорини реализује стари и нови
тип преношења акцената на проклитику. Акценат се чешће преноси на једносложне
него на двосложне предлоге. Поред предлога функцију проклитике може преузети
везник, речца или број. Преношење акцената најдоследније је у категорији
глагола и то у њиховим негираним облицима. Староштокавско преношење
доследно је остварено у негираном презенту глагола знати (не зна), у негираним
аорисним облицима (не рече) и у негираном кондиционалу глагола бити (не би).
Новоштокавско преношење доследно је у презенту негираних глагола (не радим)
и у облицима императива (не бој); преношење акцената извршено је и у облицима
глаголског придева радног (ни видила). Поред померања акцената на негацију
функцију проклитике могу преузети везници и, да и речца нек(а) (и било, да видиш,
нек иде).
146. У осталим категоријама речи преношења нису доследна: а) акценат
се преноси са именица сва три рода углавном у складу са Даничићевим
правилима (до мрака, за појас, у Ваљево, на брдо, за руку, за ногу, у јесен,
у планину, али и у планину; на гробље, за чудо, по сунцу, ко цркве, ни мајка, за
ватром; према сунцу, иза куће, поред: за дан, у Ваљево, на брдо, низ руку, на
земљу, на Цвијети, у јесен, на крај, на вр, на дну, у Винке, за славу); б) код свих
врста заменица реализовано је и старо и ново преношење. Акценат се помера
са облика генитива и акузатива, као и инструментала једнине личних заменица
за прво, друго и треће лице, заменице себе и заменица ко, шта (са мном, од
мене, у тебе, за тебом, за њега, пред себом, са себе, за кога, од чега; иза мене,
преко њега). Староштокавско преношење реализовано је на двосложне предлоге
(уза ме, пода се), а новоштокавско преношење извршено је са истих облика на
једносложне предлоге (за те, по ме, на се). Стари тип преношења извршен је и
са заменица шта (што), нико и ништа (на што, у што, ни са ким). И стари и
нови тип преношења реализован је код придевских заменица (за овог, у ту; од
они). Новоштокавско преношење реализовано је у једнинским облицима личних
заменица за треће лице мушког и женског рода (без ње, у њу, са њом, на њој; за
њим). Грађа је показала да су оба преношења извршена са множинских облика
личних заменица (код нас/код нас). Поред преношења на предлоге, забележени
су примери у којима је проклитика везник и или ни (и ја, ни ја). Ново преношење
извршено је и код придевских (присвојних и показних) заменица (код мог, ис ти).
И стари и нови тип преношења реализован је у упитним и релативним реченицама
у којима је проклитика заменица шта (што) (Шта је?, Што ће ти?; што-но,
шта-но каже); в) сразмерно је мање потврда за преношења акцената са придева
и прилога. Новоштокавско преношење у категорији придева илуструју примери:
на горњи; у личној, и здрав. Исти тип преношења реализован је код прилога, при
чему је проклитика најчешће везник и (и сад, и боље), а ређе предлог (до сад);
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г) староштокавско преношење у категорији бројева најдоследније је извршено у
споју проклитике и бројног прилога и по (и по); старо преношење реализује се
код основних (на две), збирних (на троје) и редних (за другим) бројева. Поред
предлога, проклитика може бити везник (и два). Ново преношење остварено је код
редних бројева (по други, на треће), као и у изразима за количину у којима број
преузима функцију проклитике (два-три и сл.).
Овакво стање уклапа се у дијалекатску слику суседних сродних говора (бар
оних за које имамо у дијалектолошкој литератури податке) и углавном потврђује
раније налазе са западносрбијанског простора.

Б. ВОКАЛИЗАМ
147. Унутрашња дијалекатска диференцијација Ваљевске Подгорине
најизраженија је у вокалском систему, а односи се на његову најважнију
појединост – реализацију гласа јат. Наиме, у овој области уочена су два вокалска
система, и то један шесточлани (а) и један петочлани (б). Оба система имају и
вокално р:
(а)

и

е29
е

у
а

о

(б)
+ р

и

е

а

о

у
+р 

Шесточлани вокалски систем, територијално најраспрострањенији, потврђен
је у северном, западном и источном делу области на линији која иде подножјем
планинског венца Влашић – Соколске планине – Медведник – Јабланик, обухватајући
више од тридесет села у горњем сливу реке Уб, у горњем сливу реке Јадар, па све
до колубарског слива који чине реке Обница и Јабланица. Овај вокалски систем на
крајњем северу Подгорине сеже до тамнавске области, на западу до Рађевине, а на
истоку и југоистоку до Колубаре (уп. Карту бр. 3 под т.151).
148. У стручној литератури још је осамдесетих година прошлог века
констатовано да фонема е на терену Ваљевске Подгорине (делу Азбуковице,
Рађевине, Ваљевске Колубаре, Посавине, Тамнаве, Шумадијске Колубаре) има исту
вредност „као и код галипољских Срба“ (Реметић 1981: 17), а то значи да је она
„нелабијализован вокал предњег реда између високог и средњег … отворенији од и
и затворенији од е“ (Ивић 1994: 54).
Претходном треба додати да је према мојим запажањима изговор гласа јат
знатно затворенији (ближи гласу и) у западнијем делу јатовске области, одн. у
селима у подножју Влашића и Соколских планина. Ово не треба да чуди, будући
да је већ и раније констатовано да постоје „извесна колебања“ у изговору јата
„како међу појединим крајевима ... тако и у изговору самих лица“, па је тако јат
затвореније у Мислођину него у Азбуковици30 (Реметић 1981: 17).
Фонему е бележим у складу са устаљеном домаћом и општесловенском праксом.
Слободан Реметић је скренуо пажњу на то се азбуковачки ареал на одређени начин издваја из
„јатовског комплекса”, будући да је у неким азбуковачким селима присутан већи број јекавизама, као
и интензивно надирање екавизама из књижевног језика „чега у осталим зонама код најстаријих жена у
принципу нема или има у знатној мери” (1981: 46–47).
29
30
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Проф. Реметић је указао на назалнији изговор и затварање вокала е, о, а
пред сонантима м, н, њ и н8, истакавши да је назализација управо најизразитија у
селима Ваљевске Подгорине. Будући да се и незамењено јат спорадично може чути
с назалним изговором, на овим просторима могуће је факултативно позиционо
изједначавање два гласа „место || ме7сто : ме7тлу || метлу“; слично се среће и код
друга два вокала. Фонеме с оваквим изговором треба сматрати алофонима (1981:
18–19).
Корпус којим располажем могао би да потврди назалнији и затворенији
изговор поменутих вокала у позицији уз сонанте. Наравно, фреквенцију појаве и
степен затварања у специфичним фонетским контекстима (испред/иза назала или у
потпуном њиховом окружењу) могла би да утврде само циљана фонолабораторијска
мерења. Илустративно наводим примере:
о земље Огл / зе7мље Лоп, ме7д Вр, не7ма СР, ме7со Сит Лоп Остр Осл Огл ГЦ
Мил, поме7ћемо Пл ГЦ; же7на / жена Мил Б ГБ ГЦ О, же7нскиње није Р Т Д, доне7сем,
поне7сем / донесем, понесем Осл Др Пр Со Огл ГБ Т, како прсте7ње Остр, у Каме7н8ци
шабачкој Мил, шен8цу Бр; ло7мимо Мил ГЦ Д С, укувам у каком ло7нцу ГЦ, ставим у
ло7нац Бал; да7на7 Др Осл ГК Т Лоп СР Пр З С Д Реб.
149. Фонема е реализује се у дугим, кратким и неакцентованим слоговима.31 У
принципу се може рећи да нема дистрибутивних ограничења, али је „дистрибуција
е ... знатно „некомплетнија“ него код других вокала ... и у основи је наслеђена
из прасловенске и старосрпскохрватске епохе“ (Реметић 1981: 17). Вокал е се у
Ваљевској Подгорини може јавити у свим положајима у речи: езелица,32 млеко, две,
мре, сазре, с тим што се знатно ређе јавља у почетном и завршном положају. Као
што је у другим јатовским говорима (уп. Реметић 1981: 17) ни у Подгорини се не
реализују секвенце ње, ће, ђе, че, џе, ше, же, ке, ге и хе, ље.
Дистрибуција других пет фонема је слободна – могу стајати у свим
положајима у речи као и у различитом консонантском окружењу.
150. Петочлани вокалски систем потврђен је у јужном делу области, у селима
која се налазе с десне стране реке Јабланице, а у подножју планине Повлен (уп.
Карту бр. 3 под т. 151). У изговору чланова овог вокалског система нису примећене
осцилације у смислу отворености или затворености, тако да он у потпуности одговара
изговору вокала у стандардном језику. Сви вокали могу бити дуги и кратки, носиоци
акцента, неакцентоване дужуне и краткоће. Њихова дистрибуција је слободна и могу
стајати у свим положајима у речи као и испред и иза сваког сугласника.

ГЛАС ЈАТ
151. С обзиром на различиту судбину старог гласа јат, у говору Ваљевске
Подгорине установљена су два говорна типа:
(1) говори са незамењеним јатом, одн. јатовски говори;33
(2) ијекавско-екавски и екавизирани ијекавски говори.
За разлику од Галипољаца, код којих се јат не јавља у неакцентованим слоговима (Ивић 1994: 54).
Облик је добијен директним питањем, а у префиксалном делу глагола ради се о секундарном јату
добијеном путем асимилације. Истим или сличним фонетским процесима добијени су ликови сикира,
видрица, дитићи и др. (уп. Реметић 1981: 68, 94–95).
33
Говори са незамењеним јатом у северозападној Србији поддијалекат су шумадијско-војвођанског
дијалекта (Ивић 2009: 39).
31
32
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152. Јатовски говори обухватају северни, западни и источни део подгорске
области омеђене планинским венцем Влашић – Соколске планине – Медведник –
Јабланик. У подножју ових планина налази се близу четрдесет села34 у којима је
34
То су: Балиновић, Беомужевић, Бобова, Братачић, Врагочаница, Вујиновача, Горња Буковица,
Горња Каменица, Горње Црниљево, Гуњаци, Доња Буковица, Доња Каменица, Драгијевица, Драгодол,
Златарић, Коњиц, Кунице, Лопатањ, Мајиновић, Миличиница, Оглађеновац, Осечина, Осладић, Остружањ, Пецка, Плужац, Причевић, Ребељ, Ровни, Ситарице, Совач, Станина Река, Суводање, Туђин, Ту-
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стари глас јат очувао своју фонолошку индивидуалност (в. Карту 2 и Карту 3).
153. Другачији изговор е на месту старог јата у појединим говорима
северозападне Србије примећен је већ крајем деветнаестог века и од тада у
дијалектолошким радовима различито интерпретиран. Међу првима који су
скренули пажњу на специфичан изговор гласа који се налази на месту старог јата
(„нешто средње између е и и“) у тамнавској области били су Живојин П. Симић
и Стојан Новаковић (Симић 1883: 177; Ст. Новаковић 1888: 66). Десетак година
касније немачки лингвиста Херман Хирт је, испитујући икавске говоре у Подрињу,
такође указао на затворен изговор е на месту старог јата (Hirt 1898: 18). Шездесетих
година двадесетог века Милош Московљевић саопштава да је у склопу својих
истраживања икавских говора у Босанском Подрињу, Азбуковици, Рађевини и
Ваљевској Подгорини још тридесетих година истог века приметио затворено е на
месту „некадашњег јата … и записао [га] у многим местима и у многим речима,
као што су: бежали, беседа, вреди, децо …“. Московљевић је тада закључио да се
не може утврдити никакво правило за изговор оваквог е, јер се чује напоредо са
и у истим местима, како у Србији, тако и на левој страни Дрине“ (Московљевић
1963–64: 490). Седамдесетих година двадесетог века Берко Николић обавештава
стручну јавност да је у појединим колубарским селима, превасходно у Бранковини,
слушао на месту старог јата „глас између е и и“, углавном код старијих жена те да га
је различито бележио „ие, ие, е и сл. … према томе колико је у тренутку артикулације
био присутан елеменат вокала е одн. и“. Николић је на крају додао да се не ради о
флуктуацији у изговору, тј. да тај изговор није у почетку затворенији па се потом
отвара, већ да се ради о равномерном изговору „увек изразито затвореног е“. Будући
да је Николић сматрао да је ипак „у основи колубарског говора екавска замена
јата шумадијско-војвођанског типа“, глас који је чуо није третирао као посебну
фонолошку вредност (Николић 1969: 33). Осамдесетих година двадесетог века у
дискусију о овом гласу укључио се и Радоје Симић. Он је на основу уступљеног
материјала из Азбуковице и Рађевине, затим на основу материјала Б. Николића из
Колубаре, као и на основу својих података из Стублина (Тамнава) и Мислођина
(Посавина), истакао потребу (углавном слажући се са Николићем о фонетској
природи и изговорним варијацијама гласа) прецизирања његове „фонолошке
вредности“, као и потребу одређивања граница простирања говора „са таквим
вокалским системом у западној Србији“. Р. Симић закључује да су замене на овим
просторима фонетски разноврсне, али се ипак крећу у вредности између е и и, па
сам и узима као основну варијанту еи, уз напомену да ова вредност „не вреди за
целокупну територију и све информаторе“. Он, заправо, такву вредност на месту
старог јата не сматра посебним гласом, већ је „третира“ као рефлекс јата, као
„четврту замену, генетички и функционално равноправну екавској, ијекавској или
икавској“, за коју још додаје да о називу ових говора у којима се та замена јавља треба
тек размислити. За њега вредност еи<ѣ представља делимично посебну фонолошку
јединицу35, при чему „делимично“ објашњава овако: „…само „делимично“, – тј.
панци, Царина.
Према Московљевићевим налазима „Вујиновача говори ијекавски...“ (1963-4-64: 485). Имајући у
виду његове резултате и истовремено не губећи из вида да се ради о периферном пункту, у селу сам се
задржала неколико дана. Моја истраживања су показала да је Вујиновача јатовска, с тим да сам се и ја на
периферији села према Брезовицама и Дебелом брду сусретала са информаторима-ијекавцима, али су то
све биле жене удате из суседних ијекавско-екавских села (Овчиње, Маковишта, Брезовица, Тубравића,
Доњих и Горњих Кошаља).
35
Изнесене ставове Р. Симића детаљно је тумачио и коментарисао Д. Петровић не налазећи за њих
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код говорника који овим идиомом владају у његовом „чистом“ виду“. Закључујући
причу о вокалском систему у северозападној Србији, приказује га на следећи начин
(Р. Симић 1980: 95-101):
(и)
(еи)
(е)

(у)
(о)
(а)

154. Након готово сто година различитих интерпретација о гласу „између
е и и“ или о „затвореном е“ које се чује у северозападној Србији, коначну реч о
овом веома значајном вокалском детаљу дијалектолошка струка добила је након
обављених истраживања и објављених резултата С. Реметића осамдесетих година
двадесетог века. Наиме, резултати његових истраживања у појединим говорима
северозападне Србије, укључујући и Подгорину са селима Горња Каменица,
Горње Црниљево, Гуњаци, Драгодол, Осечина, Осладић и Остружањ, показали су
да је на овим просторима очувана фонолошка индивидуалност старог гласа јат.
Након саопштавања својих налаза, најпре у раду Питање икавизама шумадијсковојвођанског дијалекта у свјетлу потврде фонолошког јата у неким србијанским
говорима (1980: 103-108), а потом знатно опширније и у посебној студији посвећеној
незамењеном јату и икавизмима у северозападној Србији (1981: 7-105), овој фонеми
додељено је и посебно место у вокалском систему Ваљевске Подгорине, Рађевине,
Ваљевске Колубаре, Посавине, Тамнаве и у делу западне Шумадије. С. Реметић је
тада утврдио да „територија незамењеног јата почиње … од Саве и код Љубовије (Г.
Љубовиђе) досеже до Дрине“ и да она „на линији североисток-југозапад није ужа
од 100 километара“. Такође је том приликом скренуо пажњу да сам не располаже
подацима који би одредили западну, јужну и источну границу области покривене
незамењеним јатом, иако претпоставља да би источна била на граници двеју
акцентуација (Реметић 1981: 16).36 Открићем фонолошког јата С. Реметић је дао
значајан допринос у осветљавању вокалског система северозападне Србије.
Две године касније Д. Петровић подсећа да је ареал јатовских говора у
западној Србији утврђен „само у најкрупнијим потезима“. По његовом мишљењу,
јужна граница јатовских говора не би прелазила Повлен и Маљен, а северну тек
треба одредити, с тим да је могуће, макар у траговима, да се ова фонема чује у
источним деловима Поцерине према Посавини и у Тамнави (Петровић 1982: 126).
Од времена Реметићевих истраживања и Петровићевих претпоставки о
евентуалном ареалу јатовских говора, дијалектолошка литература није знатније
употпуњена новим подацима. Доприносом у том смислу могу се сматрати радови
М. Петровић о фонетским особинама Беле Цркве у Рађевини и моји прилози о
фонетској и морфолошкој проблематици говора Ваљевске Колубаре (уп. Петровић
2005: 269–292: Радовановић 2006: 1–186, Радовановић 2007: 733–745, Радовановић
20071: 147–168, Радовановић 2009: 57–79), као и недавно објављена истраживања
историјске чињенице у развитку вокалског система (1982: 119, 120-124). Проф. Петровић је осврћући се
на Симићеву Скицу, између осталог, упозорио и на ово „делимично“ констатацијом да „једна фонема
у систему може или да постоји или да не постоји; ако постоји, она може имати или слободну или
ограничену дистрибуцију, али се из ограничености њене дистрибуције не може извлачити закључак о
‚делимичности‘ њенога постојања … представници једног дијалекта могу бити „чисти“ у различитом
степену, а задатак је дијалектолога да међу њима пронађе „најчистијег“ (1982: 119).
36
У овој студији С. Реметић посебну пажњу поклања и питању икавизама шумадијско-војвођанског
дијалекта, с освртом на све дотадашње теорије о овом проблему (1981: 60–68).
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С. Марковића у контексту утврђивања граница ијекавских говора у западној Србији
(Марковић 2012: 16–56). Утврђивање ареала незамењеног јата остаје и даље важан
задатак наших дијалектолога.
155. Будући да је један од основних задатака у овом раду да прецизно утврди
крајњу јужну тачку простирања говора са фонолошким јатом у границама Ваљевске
Подгорине, коју је проф. Петровић (1982: 126) апроксимативно одредио, у даљем
излагању биће исцрпно и прегледно изложен аутентичан материјал.
Фонолошко јат у акцентованим слоговима
156. Незамењено јат у дугим слоговима илуструју примери:
а) некаки бедни Лоп, има и бела Д, бела проја Бр Осл Огл Пл ДБ, поједоше
беле уши Пл, беле челице Б, беле мараме ГЦ, бели лук Пр С, цват бели ДК, бели смог
Мил, бели мрс С, бели омршај Бр, очистим бели лук Г, има бели камен Лоп, бели
пешкир Пл, узмеш бели камен С, бели гљива К, увек бело О, бело брдо ГЦ, ченчић
белог лука Лоп, белога лука Бал Осл Реб З С, повезасмо је белом М, начиниш белу
сукњу Остр, њему белу кошуљицу К, уз брег Реб Лоп, иду на брег Лоп, јевдиски брег
ГЦ, преко потока други брег Вр, преко брега С, јесте брег Пл, није био велики век
ДК, до века здраво Мил, да плетете венце К, праве неке венце Огл, венци се плели
Со, то су ти вести Огл, састанемо се две ДБ, држали у две Др, са две кофе Лоп, њи
су две биле Д, исплаћиво две С, две торбе Пл, две пушнице ГЦ, две ћерке Реб, две
сестре Огл Сит, о две врсте О, има две ножице Остр, две греде Р, ове се две Пл, две
су изредовале Мил, две свекрве Г, сањам две девојке С, две ручке Осл, о две године
Р, вако две стене Лоп, са две рукунице Мил, имала две године Реб, две биле Со,
ваљад две породице Сит, две собе Огл Бр, са две струке О, ћери две Б, две торбе М,
људи се деле Мил, дели лево Д, дели се одма С, дели раскршће Г, делиш са човеком
Вр, моје дете К, плећка лева Остр Осл, леви бут Мил, има лево Лоп, на раскршћу
лево С, лево и десно Реб Пл, лево је отац ГК, а Плушчани лево О, скрене лево Реб,
лево вамо С, на левој страни Г, левом страном С, левом руком Р Остр, на леву страну
М Пл, у леву страну ГБ, сечеш леву С, руку леву Д, леп пут Г, леп је посо Пл, у леп
дан Лоп, био леп С, леп ручак Т, леп ко слика Осл, каки је леп Лоп, моја лепа деца Пл,
то се лепи С, лепиш после С, млого смо лепо Бр, опереш лепо Огл, лепо умекани Т,
живило се лепо Д, одапере лепо Д, сија лепо Пл, вод ми је лепо Б, лепо осушиш Сит,
лепо ти је Б Лоп Бр, лепо њима Лоп ГБ, жање лепо ДК, лепо смо живили Со, било
лепо ГЦ, лепо с њом Г, удала се лепо Сит, лепо са свадбом Осл, лепо да причамо Др,
сто леса Г, дванес леса наместе Пл, разни леса ГЦ, петнес леса ГК, двадесет леса
Мил, месе лебац Сит, ујутру меси Остр, неко меси Осл, меси се колач Бал К Лоп,
меси и кува Осл, меси се погача Р Бал Бр З ГБ, месим леб М ГЦ, чесницу месим Лоп,
коме да месим Г, месиш лебац Огл Бр Осл Вр, пројино мешаш Сит, мешаш свињама
Лоп, у млечном нод О, сад мре народ Б, тео да мре Мил, да мре Реб, ја мрем З, пре
су шиле Р, није пре К В, пре вако Циганке Пл, сламњаче пре Осл, пре с то жене О
СР, пре се плеле Бал, пре млели С, пре уз реку Бр, пре је у нас Пр, пре је се сушило
Бал, шта је било пре С, пре сам музла Лоп, уносили пре Д, пре кућа Б, пре наћуве
Бал, преко пијучу С, да рекне реч Мил Др, једну реч Мил, немам реч да рекнем Г,
седнем ја С, баци сена Лоп, оно сена Мил, сена нема Д, купимо сено на камаре ГК,
купила сено Огл, косиш сено Бр, сено преграбила С, купили сено Пл, вукли сено
Бр С, ранили овиме сеном Остр, са шаровином и сеном Пл, било у сену О, о суву
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сену ГЦ, био слеп Мил, нит смем њему ГЦ, да смене нас ГЦ, лебац смесиш Огл, да
сме дете ГЦ Мил Бр Реб С, смеш ли ти Д, ко снег Пр, још снег иде Со, чим спадне
снег ГЦ, волики снег Д, кад је снег Реб, кад је снег Вр, сатера снег ГК, от снега Осл,
спаде снег Др, снег у вајату Вр, снег и мраз Пл, снег напада Остр К, разгртала снег К,
грудву снега Реб, претрчим преко снега Остр, идемо снегом Лоп, покривено снегом
Сит, постимо среду Бал Мил, омрсио среду Реб, у среду посно Бал, не мрсим среду
Осл, отискујемо стене Реб, између вако две стене Лоп, тесто оставим мало Г,
натирем оно тесто Пр, надође тесто ГБ, закуваш тесто Бал Огл К Бр Д Вр Бал
М Р Со ДБ Т Мил ГЦ, требимо малену Лоп, планина Трешњица Г, пипно онај цвет
Остр, метну цвет Остр, сутре Цвети Пр, данас су Цвети ГБ, а Рада на Цвети С,
прексутре Цвети Реб, цвеће лепо Бр, цвећа наплету Огл, то цвеће ми цветало Г, ту
цев ДК, цев у чунак Вр, цев се окреће ДБ, осечена цев Д, шупља цев ГК, отишо цев
Остр, праве цеви о зове ДК, ту су цеви Д, цеде сокове Осл, да цеде чварке О, оно се
цеди Бр, у јесен се цеди С, кроз крпу цеди Вр, цедим груду Осл, цедимо и варимо
Бр, како ми цедимо чварке О, цедимо мас ГЦ, сипаш и цедиш С, начиниш цеђ Остр
Р Б М Сит С Со Бр Мил, откува у пепелу цеђ ГЦ, оправе цеђ Бал Бр, кува цеђ Д, цел
се тресеш Мил, цели дан Вр, ја цело вече препевам Г, целу ноћ Д Пл, целу годину
ГЦ, целу чорапу ГЦ, целу зиму Бр, више цене Остр, цене ме С, цени ме ГБ, волим и
ценим Г, тебе ценим К, она цени Лоп, цео свет ГБ, цењен био ГЦ, цепа се Мил, па
шљиве цепане Мил, кро(з) цетку Остр, износи цреп Р, носи цреп Р, био цреп Мил,
стари цреп Сит, правио сам цреп Д, дрвени цреп Сит, цреп полупали Б, проломио
цреп Реб, цреп ситни Осл Реб, вурунице са црепом К, дрвеним црепом С, са црепом
Огл Бр;
б) мука била и беда Пр ГЦ, снађе беда Др, па сваку беду Огл, да се бели Вр,
што се бели Реб, побели цигла С, белиле постав Реб, убели се у томе ГЦ, убелила
постава Со, петнес дана га белиш Бал, буде бело ГК, да буде бело Т, там је она на
брегу Г, на брегу била С, гор на брегу Осл, у мојем веку Осл, венац волики Г, венац
планине Влашић Осл, иде оним венцом Остр, за време С Вр, у то време Реб, рђаво
време Б, ка-се заладни време Пл, на три дела Лоп, на Пућином делу С, узму делове
Др, Делина бреза ДК, ја сам делио Огл, почели делити Вр, делили се њи двојица Остр,
изделили се К Др Пр Со ГЦ, оделио се Мил С, поделио плац Огл, то је деда поделио
С, њи расподелио Лоп, украли је, дете била М, нек гледа дете О, смакне се дете
Бал, војицно дете С, дете повиле Сит, дете маторо Мил, њено дете ДК, дете крај
мене ГК, измешала у лонцу Бал, давале да јемо Осл, сат ћемо да јемо Мил, оћемо
да појемо Мил, на Божић јемо Сит, била лепа С, имала лепе кике О, имо лепе пунице
Лоп, здрави и лепи С, буде лепо ГК, слатко и лепо О, од лескиног дрвета Мил, месила
лебац Пр Осл Сит, у тим је се месило К, месили се сомуни М Бр, на десет места Сит,
па мешалица С, млеко са брашном Т, носило се млеко Осл, мешали млеко Со, метнула
млеко Пл, донесе млеко ГБ, узваримо млеко Бр, скувамо млеко Д, брала и млечница
Пл, гљива млечница Лоп, кака имена надевају О, наденуо име С, насево ми је Огл,
узму да насевају К, ручно насевају Бр С, не смемо Д, не смете га стрељати Остр, с
обема Осл, код обеју Огл, удала у Обреновац Осл, на Обреновац Др, лепо се одевала
М, човано одело ДК Г, донесу одело Остр, ново одело М, купи се одело млади Сит,
имо одело ГЦ, купује одело Огл, испретураше одело Б, ја сам оценла Г, метнеш у
песак Г, вуко се песак З, на песак да не преоне Вр, песак у бупцима Б, с петловима
Д, оно петли запеваше Вр, по петлима О, имају петлови Мил, просевала се Остр,
река Љубовиђа С, преко реке ГК Огл ГБ ДК К Д Лоп, сађе у реку Осл, носиш у реку
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Т, иде се у реку ГБ З, каки светла Огл, да је било вако светла Б, упалиде светло
С, ја упали светло Др, от четрес свећа Реб Б, д оправи свеће О, саставиш те свеће
ГК, по десе сена Лоп, са се вучу сена ГК, сече се плећка Пл, својак ми сече Реб,
обале сечем Бал, засечем лебац Г, исечемо шаровину Осл, исечеш на парчета Бал,
насечем лука Осл, насечем сланине Р, осечеш пањ Огл, расечем вако Пр, по снегу
Остр Д Реб, снег пада Лоп, тресковита среда Др Осл Пр, Бикачева стена Д, било
тесно Огл, овамо загревала Реб, нисам угревала Д, вамо угревала Мил, у буриће
цедило ГБ, успевало је Остр, има цедаљка О, сирће цедили Остр Вр, цедили мед Вр,
цедило се К, ручно цедио С, за цеђење меда ГЦ, прали тизиме цеђом Т, у цеђу ДК С,
цела околина ДК, кола цела Бр, цела фамилија Г, цело село Лоп Остр Г С Реб Пр М
Бал Б Д Осл Бр, цело ово брдо Реб, целог времена Д, по целу ноћ предеш М Осл Б,
целу ноћ ја афтушу Реб, целу ноћ не заспа Сит, цватило целу зиму Г, она ценила мене
Др, ценили д остане Вр, једни цепају ГК, цепају се дрва Пл, а оне сам поцепала К,
расцепило све Пл, остави црева Пр, и ова црева М, она црева Мил, од црепа Реб Сит,
сто иљада црепа Лоп, д остане на црепу Бр, покријемо црепом Пл, озидано црепом
Б, црепом земљаним Вр.
в) на две стране С, по две Лоп, у две руке Вр, радиле обадве Г, обадве су Мил,
неко обави обадве Огл, оне обадве ГЦ, преватиле се обадве ГК, дође кад доспе ГК,
около залепиш Огл, заповеда шта ћемо сутри Лоп, ти умеш да заповедаш Г, заповеда
сватовима Сит, да избелиш Бр, убели се Др, сикиром испресецам Пл, оно се исцеди
Др, идеш исцепан ГЦ Реб Огл Остр, дошо поцепан К, да поцепа Р, испроцепа се Огл,
почне да насева Огл, данас дању насева Осл, тераш и насеваш С, једну насевницу
С, каво насејнице Мил, ја тебе видим на сену Г, шес недеља Мил, што не мрем Г, не
смем од медведа Реб, не сме д иде З, не сме да прође ДК, не сме никуд Лоп, не сме са
мном Мил, не смем да се озовнем С, не смем да биднем Б, не смеш се прекучити Д
З ГЦ Сит, не смеш да бијеш С, не смеш да с пољубиш Со, јетрова се одели Пр, оцеди
оно Пл, млеко подгревам ГК, поделе месо Бр, дошло да се поделимо Мил, тужне
поделимо Лоп, процеди на сито Пл, помузем те процедим Г, ка-се оклади процедим
Бал, процедим крос чесму С, процедимо ондај О, да расподелиш ГК, били подељени
Т, па оцениш Бал, и оцепиш кошуљу Бр, помеша се Бр, помешаш мекиње Д, и ја
попреко ГЦ, попреко ћеро С, после чистом водом Др, после долазио Д, после паднем
Д, после дођоше ГК, после кат препечемо ГЦ, после гоним Лоп, послен се че Бал,
послен, поделисмо се СР, послен се и узели С, и пре од мољаца Г, на пању осецамо
Остр, овда пресеца Мил, пресеца кладе Огл, испресецаш Огл, па пресецај мотку Б,
увек приповедам Пл, расецаш жито Вр, сад расецаш Д, то се сасеца ГК, преко прста
пресече О, оно се исцеди Мил, исцедиш мало ДК, зацедимо траве ДК, то се процеди
Бал, расцепи нам шунагла Пл, ондај расцепи Др, ка сазре Лоп Мил Вр Бал Осл, кад
сазрева Пл, и сазреду Мил, семењача кад узре Лоп, узре оно Огл, кад узре Др, док
не узре шеница Осл, увек и данас Реб, увек сита С, увек у Јабланици Вр, увек је се
носио ДК Пр, загрева се Лоп, угрева се фуруна ГБ, угреј се Мил, тамо угреваш Пл,
воска угреваш ГБ, са воловима се узоре Огл, умем ја С, тесто замесиш Со, размесиш
лепење ГЦ Вр Осл, умеси лебац Б ГК Остр, то измешам О Бал, на асталу промешам
Осл, кад умрем Др;
157. Незамењено јат у кратким слоговима јавља се у примерима:
а) пода се и бега С, Бранко бегај ГЦ, да бегају К, бегају по јаругама ДК,
ја ћу да бегам Кун, бежи ти Д Б С, ја бежи Б Др, зове се по бреговима ГЦ, снег,
вејавица Реб, није венчан Мил, пре венчата С, променили вере Лоп, не до ти
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бог вере Сит, вери се она ГБ, верио се Лоп, има веровање Г, отац мој верово Д,
верујте ми ДК Пл, ветар дуво М, донесе ветрењачу Г, направимо вешалица ГЦ,
вешало д обесиш Б, усред неког врела Вр, Љубино врело М, поред асфалта онде
врело Г, врело туђинско Т, има врело Лоп, у тадиском врелу Мил, осели се у Врело
Др, кроз врелу воду Пл, о тог времена М, с времена на време Пл, нема времена
О ГК, прошло времена Пл, мало времена Г, сат времена Пл, довољно времена
Остр, добијеш времена Огл, целог времена Д, после дужег времена Реб, да проје
времена Бр, у том времену Остр Мил, ткали вреће Бр Реб, узмеш врећу Г, изручиш
у врећу Пл, у некој врећи Со, грејали се Осл, син греје Мил, није то грејано Д, грејем
сикиру Пр, грејемо се Г Остр, на огњишту се грејеш К, најшире је двеста ДК, по
двеста коза Огл, двеста комада Сит, двеста кила Мил, двеста метара Лоп,
прода двеста Реб, по двеста ектара С, двесто њи Г, по двесто Сит, девер купује
М, био девер Остр, деда отвори Остр, деда Обрен С, деду нисам запантио Реб,
имали ми дедовине С, мој дево С, четврти део Г, дене се Т О С Пл, у стогове дене
Мил, зна се ко дене Остр, и денула сено Д, имали и детелину К, зоб и детелину
З, нама деци О, и децу спремила Б, покупио децу Остр, дечко био М, ударило у
зено цу Пл, зрела девојка Г, парадај(з) зрели Бр, да су зреле К, ни зрело Бал, о зрелу
житу ГЦ, д едем Лоп, туде једем К, све једемо Т Др, да једете О, бери и једи Пр,
обашка једу Г, а Миленом јела све ГК, јела белу Огл Осл, јела је се проја ДК Г
Бал, јели исто Т, пре је се јело Пр, да се сипа јело Д, јео сам З, левше је јести Т, ви
јете С, пече леб О, урежу лебац С, закувам лебац Огл, лебна вуруна Г ДК Т Мил,
намести се леса Вр, крушке сушили на лесама Остр, сушили на лесе Г, стављају
лесе О, вако лесе Пл, лесе у пушници ГЦ, поређају по леси Остр, на лесе Реб Осл,
преко лета ДК Сит Пл С ГЦ Вр Др Со Мил, сиђе летос Г, ако је летно доба Мил,
гор и летују Г, она мера Бр, до мере С, био мерац Лоп, виш мери сам ГК, мериш
шиљак Бр, мериш тиме С, четри месеца ГК Сит, на друго место К Пр Г ГЦ, да
буде млекуља С, млели у воденицама С ГЦ, млели смо Огл С Пл, млео неко Пл,
млело по поточарама ДК Лоп, нека трава Лоп, она је њи некако одбацила Мил,
некат пре Б, за неком синијицом Т, у једну руку неколко ДК, нас неколко Реб,
неколко пута ГЦ, на неколко места М, да нешто одваја Т, нешто да пита Мил, да
пошаљете нешто Б, женскиње пева Т, само пево Огл, поп пева Бал, па певаду Пл,
петли певају ГК, певале жене С, јутри песма Реб, оставиш и прекријеш Пл, код
Колубаре прексиноћ О, прексиноћ јесам Мил, прексутре ко(т) трећег Огл, водом
да прелијем О, сево сам и шеницу З, седај за разбој Пр, ондај седају М, седају с
људима Г, оди ов седи К, сејано на сачму ДК, није ни сејат ДК, секо пруће Остр,
сикиром секла Со, секла сам са њим Бал, сећам се код чиче Бр, изведе семе К,
и семе вучу Г, крај семена Огл, ни да се сетим О, сећаш се Живота Огл, слеме
је оно горе ГЦ, и смеје се Г, нисам смела К Т, туде сместиш народ Сит, каки су
снегови били Сит, на сред села Бал, туд је на сред њиве О Осл, на сред рампе С, на
сред пута Лоп, по сред куће Бр, по сред шуме ГК, у сред лонца Мил, она средња
Г, средњи брат З Пл, средњи Богољуб Мил, средњи крај Др Осл, средњи клини
Остр, средњи замутио Лоп, средњи Владо Пл, у средњу школу О ГЦ, средовечне
жене ГЦ, мене сретала Лоп, сретан пут Т, сретна била М Остр Мил ГК, здрава
и сретна ГЦ, чича Сретен Т, Сретен Павић ГЦ, име му било Сретен Сит, ја сам
Сретена Марића Г, Љубица Сретомирова Мил, мене сретне Г, сретне у шуми
Др, оћемо да сретнемо ГЦ, били сретни Т, да смо сретни Пл, срећа је Лоп Осл,
звао се Срећко Кун, додио Срећко Огл, Срећко отишо ГЦ, Срећко дол Лоп, питам
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Срећка Пл, ја сам Срећковић ДК, Мирослав Срећковић Пл, Срећковићи ГЦ Осл,
прођу срећом Пр, пун среће Др, куд среће да сам отишла Г, стерамо доламо С,
има стреја ГЦ Осл, тео тако Г, није тео Б ГЦ, тео косом Остр, он тео Бр, тео
Гавро Сит, тела за тога К, тела сам за другог Со, тако тела О, тела д учи ДК,
тела д умре Огл, тела д окренем Мил, нисам тела Пр, нису тели тући Р, нису
тели З Д, тели да му рану Пр, тели да купе Р, тели С, тера у амбар ДК, тера
д узмем ДБ, тера говеда Реб, тера му краве Г, мене терала Др, па терај О, па
терају коња З, што терају они Д, терају свиње Б, терам стоку М Мил, није мене
теро Г, терајте гор ГЦ, кад треба месо Пр, треба да се спремам Бр, коме треба
ДК Огл, треба ексенције О, треба да се перишем Б, треба д одам Бр, није како
треба Бал, колко треба Т, ка-сам требо да се извучем Остр, кад требају Т, касам требала Г, није ми требало Огл, требало да се мре ГК, трешње ћу стићи Г,
од трешњува С, Цветко бојаџија Г, вукла цео дан кладару ГК, цео дан чем Остр,
цео Драгодо Д;
б) он бежи С, бежи народ Пл, бежим наниже Пр, што бежиш Реб, народ
избегава ДК, исплетем белаче Реб, на Великом Белегу Мил, до Бобочевог белега
З, има Велики Белег Осл О, телад бележе ГЦ, камен туд забележен О, говеда
побележена СР, да бележи Пл, што је обележио З, ону белешку Лоп, трешње
белице Пр, он беседи вако Пл, а Боћо је пробеседио Г, као пре пробеседи Бр, ево
брегић Лоп, ишла тој Бренији Лоп, да венча Бр, венча се у цркви Остр, ка-сам се
венчала на Ставама С, венчала се Бал Лоп, венчали се у цркви Др, те се венчали Г,
ка-се венчавамо К, ваљда ћу се венчати Б, онај венчић Пл, плету се венчићи Огл Бр
Сит Д СР Д Бал Б Пл Пр, мећеш венчиће Т, венчо се редовно С, била веридба Осл,
прави се веридба М, веридба З, у пушници вештачко ГЦ, вретено имам и сад СР
Лоп, пре девојке Сит Бр Б ДБ Огл Остр, девојачка свадба М, пуштају девојачкој
кући Со, ишо по девојку ГЦ ГК, свом детету Р Реб, ја сали оном детету ГБ,
под душечић детету Лоп, узмемо дечици К, побегла деца С, ишла сам з децом СР,
оду дечица те чувају К, ка-се задевојчила Лоп, овај зрели Огл, парадај(з) зрели К,
поп исповеди М, ов прегореле коленице Б, вако прегорело колењаче Б, О, поесма и
кудељчице Со, гребене и кудељчице Бр, лебара се звала Вр, књижара и лебара Пл
Реб Кун, лебара торба Остр, има вам лебарник С, и ону лебарницу Др, лебарница
де се меси ГК, каво лебарница Т, доле Лепосава С, Лепосава и Марина Т, Лепосава
моја пуница Мил, погину Лепосавин човек Г, у Грујичиће Лепосави дол Б, мало јој
лепшије Г, лепшије ка-су гниле К, мушкарцима лепшије С, лепшије се испече Мил,
мој отац лепшији о тебе С, левша је Бал, много ми је левшији Бал, у пролеће ка-се
пролевша ГБ, оним месачом С, у месној канцоларији Со, био млекар С Остр СР
Сит Лоп, млекар и вајат Др, имала млекар Мил СР, премештају млекар Т, млекар,
јашта О, отај млекар Остр, у млекар Пр Г, оне млечаре С, има невен Г, била са
њом и Негосава Огл, Негосава весела Мил, и с павитином обележили ДК, тако је
обележавано ДК, мајка Обренија Кун, осечанска река Лоп, одем пешке С, пешке се
ишло Огл, одав пешке Бр, са нама пешке Пр, пешке Чањо СР, да побележиш С, па
се посејачи Осл, послен пребацили Лоп, преври у суруци Огл, прет кућу Б, предају
млеко К, из јарма смо предали сине Лоп, сат спремају предјело Лоп, предошње
беле Огл, у ону ћасу предошње Лоп, прекрсте се Огл, па вако се прекрсти Лоп,
па се прекрстим Др, прекрстимо се Мил, са се пресеје О, то га је пресекло К, на
пресецалу Пл, ондај пресецаш С, ретка страна М, има речица одавден Мил, од
речице Лоп, у речину Г, бити светлији Пр, свећице Мил, свећице купиш Лоп, да
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седе ГК, седи се и до један Д, по седељкама Пл ДК, понегде седељка Т, није то
седење С, ја седила у колима С, ја седила у кући Пл Д, седила обашка Т, седила за
разбојом Д, седили кот куће Т, седили туда Бр, ту седило се Д, и ја седим вако Пл,
седим са човеком К, да седим Г, седим некад ГК, он седи Р М ГБ М, седим и чем
Пл, седили у соби Остр, не седи нико Сит, он седио Др Мил К, досадно седити
Др, они ћутише, седисмо Пл, сејач оставља Пл, сејач оправи З, није на сејач ДК,
има сејач Г, кума у Сечини ГЦ, у Сечини живи О, у Сечини Лоп, море те ми се
смејати С, на средини Со Остр Д СР, по средини оџаклије ГЦ, кро(с) средину Б, ја
сам сретнија Мил, ниси ти мени старешина Сит, али само старешина Лоп, зна
се старешина С, био ми стриц старешина Д, знало који је старешина у кући ГЦ,
нико старешине није имо Лоп, био старешина Милан Мил, старешина је био чича
Мил, старешина је се знало Мил, питаш старешине Мил, старешина чете Осл, да
буду старешине код њи Остр, у нас нема старешине Остр, старешина, каже Пл,
није ту био старешина Пл, ниси ти мени старешина Сит, старешина дође СР, да се
зна старешина С, оно угрејаница Пл, то цвеће ми цветало Г, Цветна недеља Огл,
Цветне недеље Бр, она цевчица ко иглица Пл, није цветала Г, има цветиће ГК,
Цветуља Остр, целива крс Пл, да га целива ДК, с десне стране целива се М, кад је
требало да се целива С, однесе на цепало Пр, цепаница З, био цепач ГК.
Фонолошко јат у неакцентованим слоговима
158. У неакцентованим слоговима незамењено јат илуструју примери:
Новака бегунца Др, оћу д иду у бежанију Лоп, свако у своје бежимо Пл, на Велики
Белег О, на Великом Белегу Мил, до Бобочевог белега З, има Велики Белег Осл О, да
бележи Пл, камен туд забележен О, говеда побележена СР, обележен ГЦ, што је
обележио З, ону белешку Лоп, два јајета, беојце Лоп, умутиш беоцета добро Т, има
беочуг ДК, он беседи вако Пл, нити беседи са братом Г, да пре пробеседи Бр, а Боћо
је пробеседио Г, као пре пробеседи Бр, де држи белегију Мил, добили из Београда
Остр, у Београду ГЦ, а беочук С, не би болело Бал, жуч болео ГБ, мене болела глава
ГБ, болела ме увета ГЦ, није ме болело К, како ме је ондај болело Б, болело ме дуго
Др, ноге почеле болети К, мене нога заболела Г, млађи се поболео Мил, није
поболела изненада ГК, ка-сам се разболела Вр Мил, разболела се од нервног слома
Остр, бубрег Пр, ка-сам се венчавала К, ондај се венчавају СР, венчаво у фамилији
С, није то било у венчаници Бр К, одем те се венчамо Мил, пита о венчању Осл, и
свадбу и венчање Сит, пошо на венчање СР, не верујем ни у што Пл, ветровит дан
Вр, а волела сам да буднем Бал, волео сам Лоп, млада заволела Лоп, и она времена
Г, друго вретено ДК, узми вретено Сит, имаш вретено ГБ, напредем вретено К, и
вретено Г Пл, вретена искупе Осл, е, до сванућа горело Др, е, сад догорело јој, сине
Лоп, изгорео на брегу Осл, деда изгорео сав Б, и изгорела ДК, изгорела оштина К,
качара изгорела Д, ов прегореле коленице Б, вако прегорело колењаче Б, грејота
снаво С, са деверима Пл Вр, деверинка Мил, мене и деверка Д, каже деверко Мил
ГЦ, а деверко је долазио Осл, пешкир деверски Огл, ми девојчице седимо Т, ка-сам
била девојчица Бал Огл О Со, две девојчице му остане ГК, родила се девојчица Б, да
нађем девојчицу да јој чува Г, девојчица погинула Остр, пукне деоба Мил, он оће
деобу З, тражи деобу С, почну деобу Др, од детинства Лоп, детурина била Пл, озго
ови дечкина Пл, дотеро дрва Пр, дотеро нам ограду ДК, јутри дотерају Бал, а
волове дотерали Б, он јутру заповеди Г, други дан истера те Г, истерали и(з)
службе ДК, чувало се натера се ДК, њега натеро ГБ, отерају га у болницу Пр,
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отерали овце ДК, краву отерали Б, партизани отерали Осл, са-ћу продати волове
отерај ГБ, све што је покретно отеро М, отерали су ме Остр, отерају у сушаре Г,
потера га ножом З, а ми потерали овце Пр, и потерају у поток СР, оне су протерате
Лоп, да је сатерам Реб, и утерају нас ДК, како је се то живело Лоп, дрво вако
задељају Пл, баба задене Реб, кад запеваш Г, и запевају Лоп, кад запевамо З, ово
засекло ГК, како сам исекла ГК, осекла косу Огл, овај засеок ДК, колко је у нас
исечено имање Осл, исечено као пердика К, исеца Остр, што избегла одудан К, нису
избеглице О, избеглица један дошо Остр, изедем компот Лоп, ја измерим О, исекли
су нашу шуму З, ножом осекла пупак Бр, после нас исмејавају Остр, на оне ступе
испребијају Огл, пао ми на колено Пл, под колена Реб, ајдучко колено Д, исто и од
кудеље ДБ, од оног влакна, кудеље О, прели кудељу Бр, кудеља била Осл, кудеља се
Осл, било је то од кудеље Огл Кун, сејата кудеља Остр, кудеља у јесен ДК, јој, сине,
па кудеља СР, имаш кудељу ДК, донела кудељу Остр, сејала кудељу Остр Бр Лоп,
уредиш кудељу С, поњавом кудељном Реб, ваљевски лекари ГК, јел они су лекари
ДК, доде лекари Реб, дол отишла лекару Г, нисам ишла лекару О, да ме тера лекару
Осл Пл, па Лепојко С, зовеш Драју лепотан Мил, да је лепотица Мил, то у лето
оставиш Г, био је у мери у јелу и пићу Бал, девет месеци ГК, тринес месеци ДК,
неколко месеци Остр Мил, у седмом месецу Бр, курузно млевено брашно ДК,
млекарић био Осл Мил, туд у млекару Т, снег навеје Мил, па се наједу Г, наместа
му кревет Остр, а дашчицу наместа Бр, леса наместе Пл, она нод наместена Пл,
они су наместили мотке Г, наместила вако Остр Лоп, наместили ми светло Пр, ми
њега преместили Пл, насејеш руком Осл, ова се насмејала Огл, вако натпевавале
Остр, да се то негде види ДК, једном негде ГК, вако негде Остр, негде је то рађало
ДК, једна недеља Реб, три недеље ДК Б Бр, Велике недеље Пл, Велике недеље се сеје
Бал, Цветне недеље Т Бр Огл СР Пр М Р, пролази недељом ГБ, не радимо недељом
О, у недељу д иде ГК, родила у недељу Лоп, Велику недељу Г, Петровска недеља О
Сит, у недељу нећу О Реб, леб за недељу дана ДБ, пре недељама ишла мајци ГК,
слабије и недељама Огл, Ђурђевска недеља Г, била недеља Пл, једне недеље Пл, на
Петровску недељу Лоп, недељом и празником Пл, ови гор Недељковићи Пл, Лондон
некаки Лоп, у некога Пл, не треба мени нико Д, не требају ми твоја кола Остр,
шеницу не сејемо Г, могло је да се посеје Г, ако посеју Лоп, трактором посеју ми ГК,
просејем брашно Г, ја с не сећам ГК, не сећам се Остр О, не смеју да буду гњиле Бр,
не смеју у кући Бр, ако нећеш не требаш ми О, овце и не требају му Г, дођоше обе
О, обе ћерке Сит, обе су ми удате Лоп, обе ћери СР, повеже се у канап и обеси Пр,
обеси га гор Лоп, торбу и обеси Осл, па обеси на вериге Остр, после обесиш ГК,
вешало д обесиш Б, обесиш лампу Бр, њему се брат обесио Г, пет оделења Осл, и
омериш ногу К, измериш сукно С, осекли ми два прста Остр, осечена цев Д, тамо
просечена соба Б, просечена СР, прва је и осеменио овце ГК, брже осети Реб, ништа
нисам осетила О, осетила се ја ГК, нисам осећала О, узе осечак дрвета О, у њиви
осецати колац Остр, наишо осечанац Пр, само осмолетку завршио Г, нако осредње
Лоп, осредња деца ГЦ, од мог парандеда ДК, парандеда стрељан С, и прандеду Сит,
наши прандедови С, од прандедовине С, тај мој чукундеда Др, мој чукундеда Д,
певачица се створи С, побего ГБ К, побегла сам ДК, побегла је група Огл, побегли
деца С, побегла сам, нису дали Остр, у папулама побегла Пр, од оца сам побегла Р,
побегла сам на Илиндан Огл, воде побегла М, побего је он Бр М Б, оде и побегне Г, а
ми смо побегли Пл, то пребегне Реб, побегнем кући Остр, побегнем ја кући ГЦ,
побегнемо само Г, и побеже С, те забележи населницу Осл, побележили колко треба
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ДК, све је убележио Реб, повесма на преслицу Реб, завије се у повесамцета Огл,
онај подмлечац Осл, одем у понедељак С, чисти понедељак Мил, спрема у понедељак
Д, да се посетимо О, што је од поесма Осл, то је за поесмо Г Бр, од поесма Пл, зове
се поесмо Б, па поесма Лоп, завију поесамцета Огл, једва се поједе Бал, поједе се
брзо Бр, поједем некад Мил, ништа имали да поједемо Осл, ми деца поједемо ГБ, то
поједу вече Осл, њему се разједе пуно Лоп, ил да уједе кога било Осл, уједе ме гуја
Пл, ил ће ујести неког Др, све ће нас појести Др, нек је понедељак Г, сваки
понедељак Лоп Вр, него понедељак Реб, он у понедељак С, понеки Вр, мало понеку
проговори Огл, само поседамо Осл, узоре се и посеје Огл, посејем назор СР, башчу
посејали Р, посејали опет Г, била посејана шеница Остр, отац мој посеко се ДК,
зовемо зимина, посек Г, један посек однесу ГБ, по два посека ДБ, побију посеке СР
С, ка-се сечу посеци К, убијали посеке Сит, посек реде Т, посек им ранила Др, закољу
се посеци Бал Реб, у последње време Г ГБ Вр, а последњи долазимо Лоп, последњу
вуруну Сит, све смо пешака ишли Г, пуна и пешака Огл, ишли смо пешака М,
најбоље воли подмлечац ГК, на послетку иде М, то се преварује пресо Мил, да
преграђују Пл, прегрштима баца Сит, и ја пред њим ДК, пред мену О, е, пред удају
моју Бал, пред вратима Г, ту је преданио Мил, па предвостручи Др, јеси ли се
предомислила ГЦ, ови се презивају Лоп, како се они презиваше мор Огл, да буде
презрео Бр, оспава преко дана ДК, преко лета Г ДК, преко пута ГК Остр Осл, побију
се преко синије Р, преко зиме ДК Г Огл Бр О Сит Др, преко руку Бал, преко прослопа
Д, преко потока Остр Огл, баце губер преко овце ДК, преко Ситарица Со, преко
јаруге Лоп, преко стране ДК, преко забрана Пл, преко камена ДК, преко Љубовије
Бр, преко Царића не може Огл, преко башче СР, преко бирова Д, преко џаде ГЦ Осл
Пл СР Сит Пр Б М, преко женскиња Осл, имамо прекрупач Лоп, док не прелади ГЦ,
према точкарама Бал, према кујни Осл, према Плавању О, према мени О, у према
нас Лоп, па сам преместала у чардак Огл, као тарабе премештано ДК, морају да
премештају млекар Т, прет Преображење Огл О СР Г Д Вр М Р Со Реб, на
Преображење Сит Пл, ја сам то преписивала Т, додила пролетос О, просејем на
често Г, пролетос море Огл, заклали пролетос ДК, од пролећа припремаш Осл, на
пролеће Д, пролеће, март Бал, сад је пролеће О, у пролеће било Г, у пролеће ДК О, у
пролеће садили Пр Огл, у пролеће подрљају Огл, пролеће је ГБ, почне се у пролеће
Т, пролетња сетва Сит, ћетен има пролетњи Бр, просејем брашно Осл, просејеш
брашно Остр ДК, гор просечено Т, па оно развеје Г Вр, нису ни размесивале Бр,
разумела добро Мил, садевено ус коље Остр, садене у четри реда ДК, садене сваки
Остр, уз колац садену Г, садену у кладње С Реб Д, у срце заденуо С, надео ми име К,
надео Миливоју име Пл, и он му надене име Лоп, наденуо име С, кад надену З, оно
што је саденуто ДК, саденемо кочанице Пр, самлели отишли Пл, па самлећемо Пл,
прела било и седења ГК Д, нема са седења Осл, било седење М, вече на седење Огл,
она њега пољуби седећи Сит, седимо у кујни ДК, скупимо се и седимо Остр Б, дуго
седимо вечи Бал Огл, седимо у кафани Огл, седимо и грејемо Остр, поседамо О,
поседала деца Лоп, није имало сејача ДК, почело са сејачима Огл, са сејачом Осл,
мало се секира Лоп, а семењара се касније Бр, слепеочнице Пр, све на смену ГЦ,
доручкујемо спрем лампи ДК, огњиште на сред куће ГБ, по средини са орловим
крилом ДК, по средини је метута ДК, ја сам био тако у тим средини Остр, један
староседелац Реб, Лајшићи староседеоце Мил, угрејем па се истањи Пр, па се
угреје фуруна ГБ, угрејеш огњиште Бал, угрејемо кото М, кад загрејеш вуруну Т,
загрејала кућу ГК, док наложим и загрејем Бал, загрејем мало Др, да се огрејемо
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Лоп, разгреје Вр, угреје се огњиште Бр, угреју ноге Сит, угреје пеглу ГЦ, петог ујела
Г, није ујела Остр, ујела ме чела З, које год умеју Огл, лепо умела ДК, не би умела
ГЦ, него умели то да раде К, ту су нам усеви О, да се сеју усеви Т, она је уседелица
Реб, и црног лука усецкам Г, усецкаш ножом Бр, разни цветића Мил, целивају тамо
Пр, целивали га Огл, са трактором цепачем Огл, биле црепане ГЦ.
159. У југоисточним (периферним) јатовским пунктовима могу се сасвим
ретко и спорадично чути екавски примери и код информатора који чувају фонолошку
индивидуалност јата: њи су две З, задремо он Пр, на колено В, лебац Пр З, да му да
лекове Со, а у јесен сам кудељу Р, само лети Бал, прегрш Реб, тај човек В, реко да
исцедим саде Бал.

Секундарно јат
160. Материјал садржи одређене категорије речи у којима је јат секундарног
порекла. Секундарно јат забележено је у префиксу при-, предлогу-префиксу брез(према през-), у појединим именицама и глаголским облицима:
кад преближе се ближе Вр, да ја не превати вако О, па каже преватам Лоп,
превежеш овде ДК, како треба да превежу Огл, пребаве све Т, са(д) деца пребављају
СР, преграбила ја себи оне њиве С, она вели предржи мало Лоп, да мало предржиш
З, тако се предружили С, пређе и сам Осл, пре пређе момак Огл, онда ћу те презвати
З, ко да презнаје Огл, то ништа не презнаде Пл, нико то не презнаје Б, нико то није
презно Б СР З Пл Остр С Сит Д Др Остр, оде и прејави њи Пл, морам да прејавим
С, прејави нас, каже кулаци некаки Лоп, све ми се прекаже С, три леба и ракију и
преказују Сит, док се не прекаже М, тога што преказује М, да се прекажем баби
ГЦ, сад немам ов да ти прекажем С, прекачи јој пешкир Огл, прекачим нако СР, и ја
прековала писму Б, то прековча једно уз друго Д, трактор и преколицу Сит, нисам се
прекучивала њему Д, то прекучујем С, не смеш се прекучити Д, ка-се прекучи слава
ГЦ, она се прекучи шпорету Лоп, прекучиле Покладе Осл, само да се прекучиш Со,
онда је прекучио био Остр, па нам прелазе комшије Сит, и он прелазио због ајдука
С, дам прелог цркви Д, боље да се да неког прелога Пл, па се премајне за то огњиште
Д, да се стави премера ради ДК, на премер пођу у њиву Г, на премер сад ГК Бал, код
школе сабијемо на премер Осл, мен с чини на премер Сит, имам паприка на премер
О, на премер те руковеди З, уортаче се на премер Остр, на премер (сви пунктови),
па се у тој јаловини премети Реб, ја премети да се порађам ГК, преметим ја и
Стојан Лоп, преметим дугачка је Осл, нисмо ништа премећивали Пл, премећујем
ја нешто Пл, премећујем Милана Б, премећивали су пре Крстовдана Осл, мајка
ме је преморала ДК, не могу те преморати Д, да не преоне за земљу Вр, њему
препада Д, препада Драгијевици Осл, не знам коме препада Со, препада Златарићу
Пр, препада Оровици С, она препада Лопатњу К, она не препада Др, ми препадамо
Оглађеновцу Огл, ми смо препадали тамо Остр, препадају Причевићу З, они
препадају Осечини Г, ми препадамо Огл, са-су препали Осечини Остр, са каљером
препашем пре Г, преписивало се вако Т, неко преповеда Лоп, сутра се препрема ДК,
они се препремали Огл, у ладној води препремим га Мил, препремаш и за огрев Огл,
препремила ја то О, Осечини препада Осл, препадамо Азбуковици Г, увек препадали
Азбуковици Д, неко преповеда Лоп, ту преповетку сам чуо Сит, они препуцали Вр,
жито те прередиш Мил, прередиш то Пр, кад је год слава и преслава Г, преслава
кошта Сит, ка-су преславе Огл Пл, а преславе су исто Лоп, идемо преславе ка-су Т,
бивало је и преслава Сит, о преслави није било ГЦ, остави за преславу Д, за преславу
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Б, преслаљали Ђурђевдан ГЦ, преслављам Тројице Огл, преслављамо Спасовдан С
О, преслављају Спасовдан Г, преслављамо Тројице Б, те га преслони ус кућу Т, што
сам престала д идем Огл, ја нисам престала ГК, ја престала, оћу Р, престала ја ДК,
престо да дође Бр, и престаде Никола Мил, престави се ранија Осл, преставим
ручак Др, долазим и престаљам шерпицу Осл, пресуствује свадби Сит, претисну се
коленом ДК, претискује ногама ГК, претиснеш овај Др, претеснем са вилама Осл,
да претискаш бразду Б, што га је пречепило буре С, узме те га пречепи Остр, да се
пречесте цркви Лоп, доводе попа те ме пречести Б, да се пречести Остр, у Пецкој
се пречестим Г, оће да се пречести Осл, да се пречестим ГБ, ка-се пречешћивам
Огл, ја ка-се пречешћујем З, сваког поста пречешћујем СР, пречешћујем се трипут
С, оно ка-се пречешћујем Пл, да се ђаци пречешћују Сит, да се пречесте на Ставама
С, прешијеш чивку Бр, она је прешла Мил, ја б прешла да сам знала Бр;
брез везе Реб, Лоп, да остане брез живота Др, брез своји зуба Лоп, поједем
брез леба З, брез леба С, брез мараме С Бр СР, брес капе Сит С СР, брез ношчића
Др, брез мајке Вр Б Пл Осл Огл ГБ ГК Т Сит Бал Пр, не брез родитеља Бр, брес
свадбе ГБ, сваки добије брез муке Б, брес сира Реб, остала брес човека Мил, она
је млого брезобразна Г, млого брезобразна О, што су били брезобразни Лоп, то је
брезобразлук Б;
на дењкове С, створи се у јастреба С, јастребова Реб В, набереш младе
копреве Осл, одем у копреве Бр, набереш младе копреве Осл, боји се копревама
Мил, корето звали неко ГЦ, унесу секеру37 Г, знаш шта значе стенеце М, било је и
стенеца С, стенеце у кревету СР Сит, и врапчићи и стенечице ГБ;38
нисам ја езелица била Б, само езедосмо оно Лоп, да езедемо што да мајка Сит;
па ноге боле Пл, боле ме, дркћем Др, нит шта боле Д, срце боле Огл, све ме
боле ГЦ, боле стомак ДК, ништа не боле само сам сусто Г, кога боле глава Вр, не
боле ме толко Пл, неће да боле Лоп, разболем се у војсци С, светло горе Лоп, по целу
ноћ то горе Лоп, горе ватра Сит, да не горе Бр, то горе Лоп, горе земља Б, изгоре месо
Б, ноге оће да изгоре Сит, горе земља Б, ватра горе на номе Пл, горе и ври О, да не
сагорева С, догоре дотле Остр, ватра горе Пл, то горе кај и ове свеће Вр, то се мете
те загоре Т; та вода провре К.
Уместо презентског и код глагола типа болети, горети и др., аналошким
путем из инфинитивне основе добијено је е.
Због евентуалних испоређивања са другим јатовским говорима (уп. нпр.:
Реметић 1985: 86), потребно је истаћи да у испитиваним пунктовима нису бележени
глаголски облици ведити/ведити, веднути/веднути и виднути нити се јавља е у
основи трајног глагола; увек је видити или видети и виђати.

37
Јат је у секира секундарна појава, унесен касније када је реч доведена у етимолошку везу са са
сећи (В. Скок, под сјећи).
38
Из овог списка изостаје бундева, будући да би та лексема могла бити само део пасивног лексичког
фонда појединих информатора. У Подгорини (и у Колубари), бар према мојим сазнањима након
вишегодишњих истраживања и боравка у тим крајевима, говори се искључиво дулек. Претпостављам
да су примери бундева, бундеву и сл. које налази С. Реметић (1981: 34,40–41) у Осладићу, Гуњацима и
Драгодолу могли бити добијени само директним питањем.
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Екавизми и ијекавизми
161. У јатовским селима Ваљевске Подгорине забележени су поједини
примери са е на месту старог јата, који се у литератури означавају као стални
екавизми. Наравно, они нису никаква новина у овим селима, будући да их је већ у
некима од њих констатовао и С. Реметић (1981: 88-89). Њихов инвентар познат је и
у другим јатовским говорима (Уп. Реметић 1981: 86-89; Реметић 1985: 88-89; Ивић
1994: 72-74):
1. Прилози овде, онде, туде доследно подразумевају партикулу -де, а не д:
сарањен овде Огл, овде удавана Мил, овде правац Огл, овде из Влашића ГЦ,
код нас овде Реб, ја-с удам овде ГК, овде да биднем Б, овде сам музла СР, не би ја
овде дошла С, могла сам овде Т, наваљо само овде Вр; па искрпим овден Лоп, овден,
мајка Лоп, овден она препада Лопатњу Лоп, дошла овден Со, овден није био Лоп,
овден било њи осам Осл; прекујем воде Б, воде ка сам дошла Мил, воде било лепо
Мил, оправио воде Со, у нашој њиви жетелаца воде СР;
од цигле као она онде Бал, онде де-су рабаџије Д, дођем онде Остр, поред
асфалта онде врело Г; био је ноде неваљали Б, имали ноде ГК, ноде у воће Др, ноде
су видили Лоп, у нас је ћале ноде Мил, ноде испот куће О, ноде, што има кућа Пл,
почне се здравити ноде Сит, ноде дошла ми ћерка СР, од ђерема ноде С, брат ми осто
ноде Вр; простере се ноден Т;
туде састанемо СР Д ГК, туде са Гавром Сит, осванемо туде Бал, жена
Владисављева туде Б, седили туде Бр, кува се туде Д, туде да лежи Лоп, туде се
дарива М, све метнемо туде Мил, буду туде Огл, туде јоште додила О, преврнем
туде ту груду О, одгајила је туде Остр, туде ложимо ватру Пл, туде сместиш Сит,
туде је он додио Со, туде састанемо СР, д идете туде С, они су туде З; узели туден
кума Лоп, па дошла тудер О.
2. Екавизми су редовни и код прилога горе, доле:
вукли у Влашић горе О, горе у њиви Др, слеме је оно горе ГЦ, горе мене гајила
Лоп, отај горе мој братић Пл, додио кући горе Др, то је све горе Д, горе виш Пецке
Г, горе у Тешићима Лоп, с овим женама горе М, горе нама дошли Мил, на вру горе
Огл, горе виш нас О, горе у брдо Реб, у Суводању горе Сит, оно је горе Ребељ Со, па
мајци горе СР, семе остане горе С, де су горе Јовановићи Т; код бабе горен Г;
доле око Става С СР, свезаше доле Д, доле у мене било Др, у мене доле брезак
Пл, доле Лепосава С, доле оџаклија Пл, оселио доле Др, деда ми тај био доле Б,
доле имају положници ДК, имо доле кумство Мил, доле код лозничког пута Осл,
биле доле уже Остр, доле Марица и Рајо Сит, носила доле у реку Со, доле да има
стајаћлука СР.
3. У облицима са -кисел- редовно је е: кисели се Р Лоп Др С, киселим млеко
Г, пре киселиш С, кисели се десет дана ГЦ, она се укисели Лоп, пoкиселиш три дана
Мил, па искиселиш Огл, пoкиселе креч Огл, пре киселило кудељу О, киселили, па смо
грушили Остр, укиселимо Пл, у мочило и покисели се Пр, кад је кисело Пр, после
се кисели Со, киселиш и тераш С, откисели се С, па се кисели у води С, посолим и
закиселим Г, веш се покисели ГЦ; киселине узме Лоп, киселица чорба ГБ; са киселим
купусом Вр, иди киселој води ГЦ, кад је кисело повадимо Пр, кисело је здравије Г,
кисели ис каце Бр, до десет кисела камена ДК, кад буде кисела Осл.
4. Код глагола обећати такође је бележено е: отац ме обећо Бр, отац обећо
Д, обећо је и дође ГЦ, знај, обећавам ти, ГЦ, кад ме обећали Р, обећала ме та тетка
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Мил, обећали смо и нисмо Огл, они је обећали Огл, обећа мене Огл, они је обећали
Огл, он обећа игранку Пл.
5. Код следећих глагола недоследно долази е уместо е: наследили ту ГК,
наследио од моји ГЦ, наследна слава ГЦ, наследи пензију Г, нек наследи ово М, како
је ко наследио Мил, око тог наслеђа Остр, то смо наследили Остр; у грoбљу целивали
га Огл, целива се Мил, кад га целива С, пре него што се целива Пр; гњездимо малину
Бр, угњездиш ону земљу Д, пасуљ угњежди се Осл, гњежден пасуљ (сви пунктови).
6. Екавизми су потврђени и код именица: не верујем да зеница испада из
очију Пл, зеница С Мил В Пр Др ГК; па у недра накупи Остр, у недра Г Мил В; тело
Пл Остр Д Реб Вр Мил С Пр.
7. Иако има примера са е (уп. пр. под т. 157 и 158), у инвентар екавизама могу
се укључити следећи случајеви: отерамо ми овце ДК, утерају нас ДК, па истерали
Мил, дотераш кући Мил, терали oт куће Огл, све отерано Осл, растерала
његову децу Осл, мобилисали и отерали, Остр, отераш и самељеш Остр, отерају
у воденицу Пр, да је сатерам у курузе Реб, истерати из рудника Реб. терају из
обора Б краву отерали Б, били дотерали овде Б, истерала волове Б, и натера се
ДК, истерат из службе ГБ, отерани у Срем ГК, истерам напоље ГЦ, терај и
одма ГЦ, у реци дотерају Г, потерају коње Г, отерају, имају ове сушаре Г, утерам
у обор Лоп, отерамо Лоп, протера те Лоп, да сам дотерала Лоп, дотерали, па
одавде отерали Мил, и њега отерали Мил, отерали га четници Мил, он је отеран
Мил, они га отераше Мил, терали на пијацу Мил, и натерају га Остр, потерају
у поток Остр, они су ме терали Пл, потерали овце одоздо Пр, потерај у башчу
Реб, протераш једну другу Сит, натераше СР, пет људи је отерано С, натера да
устанем Т, отераше тамо Вр.
8. У јатовским селима најчешћи ијекавизам је вокатив дијете (износим
готово комплетан материјал), а нису непознати, иако ретки, ни лексикализовани
примери ђед и сл.:
радила сам све, мој дијете Б, и нако, мој дијете ГБ Б, није се пекло, дијете
Осл, ид, дијете, Милојка Мил, де ћу се сетити, дијете Др, има јашта дијете ГК,
није имало ни да с купи, дијете Бр, вала дијете, и ја не знам ГК, заборавила, дијете
Р, ћут, дијете (сви пунктови), шта ће, дијете Т Б, јој, куку, дијете Б, е, мој дијете
(сви пунктови), не знам, дијете кога ћу Огл, богам, дијете Осл, ја сам радила,
дијете Осл, све сам радила, дијете Со, да ми падне све на ум, дијете М, дијете,
цепам жице Г, дијете, зидани шпорети Г, дијете, син и сна ме слушају Г, дијете,
чекај да т кажем Мил, дијете, далеко Мил, заборавила, дијете кад је то ДК, ош-ти,
дијете, ово опрати Мил, живите, дијете Мил, дијете, де с ти Бал, треба, дијете
М, дијете, дал ти знаш Мил, дијете, ја познајем по теби Мил, ај, дијете што ниси
Мил, шта ћеш, дијете Бал Сит, да ја школујем, дијете Мил, јој, дијете што ћу Сит
СР, она б казала немој, дијете Пл, они су, дијете разгодили Пл, одо, дијете, туда
дол Б, ка-се порађаш, дијете Б, кад је Бог дао, дијете Б, и то ти кажем, дијете, не
знам, дијете, кога ћу да спонумоћим ГБ, је л мош ти, дијете ГБ, е, а мој, дијете,
то је кућа велика ДК, то пре, дијете, није да причам Д, реко, дијете, можеш ти то
завршити ГЦ, иди, дијете ГЦ, у једну собу, дијете ГЦ, и тако, дијете ГЦ, дијете,
зна се обележен камен ГЦ, јој, како је се то, дијете, радило ГЦ, није то, дијете,
било ни меса Д, радили у гаћама, дијете ГЦ, А, јој, дијете, певаш ко радијум ГЦ,
н- умем да рекнем, дијете ГЦ, сита се, дијете, намучила Д, жао ми је, дијете, нисам
научила на телефон ГЦ, изломи се колач, дијете, двојица ГЦ, ако се дијете, не
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слажу Д, сад не могу, дијете, а пре исплетем К, туцали, дијете, туцали Г, имали
мајстори који су правили, дијете Г, дијете, био пољски, био кућни посо Г, све на
руке, дијете Г, знаш, како дијете, има дијете Г, имали смо у прашку, дијете Г, нана
каже, дијете, иди лези Р, миражџинку, дијете, оћу момци нек је ћораво једно око
Г, ја, послуша, дијете, мог оца Г, пре биле сламњаче, дијете Со, чекај да т причам,
дијете, моје Лоп, јој, дијете, како је то било немамо Лоп, упамти добро, дијете,
моје Лоп, дијете, била и код мене доста Лоп, дијете, млада била Лоп, дијете,
реко, она је отишла О, зидо чича, дијете Осл, ватали дијете, убијали Осл, четници
владали, дијете Осл, наши људи, дијете Осл, превез бели, дијете Осл, поцепала,
дијете Осл, како да није, дијете Осл, месим ја, дијете Осл, богам, дијете Осл, јок,
дијете, сад нема ни деце Осл, толко се није ни пекло, дијете Осл, полудио народ,
дијете Осл, дијете, у то време Осл, дијете, виш једно сам око Пл, дијете, немам
ја сад неког здравља Пл, дијете, леп је вала богу Пл, јашта сам играла, дијете Пл,
и ја сам се, дијете, борила Пл, шта ћу боље, дијете Пл, дијете, нисмо толко често
Пл, ушла, комшинка, дијете Пл, били су дијете и четници и партизани Пр, дијете
увек и закоље се печеница Пр, дијете, градирају кад пију Пр, дијете, не мош остати
ту Реб, које су године, дијете Сит, ка-сам се удала, дијете Сит, дијете, оженио се
из Лесковица Сит, дијете, своји смо били Со, дијете, обавезно је шибица била СР,
дијете, она је потребна за шерпу С, није ниједан, дијете, да ти кажем С, дијете, ти
ако оћеш да идеш С, дијете, удара З;
пранђед је имо шест синова Др, то прађедово име Г, нашли пранђедин гроб
Мил, па тај мој ђед Јеврен Др, жена мог ђеда Др, и кошуљу донела ђеду Вр.
По мишљењу П. Ивића облик дијете се у екавским говорима проширио под
утицајем народних песама „које су се шириле из епских крајева, са југозападне
стране“ (1955–56: 114); употребљава се у ословљавању, али не обавезно деце
(19942: 243). Употребу ијекавизма дијете коментарисао је Д. Петровић: „Овај облик
има практично функцију узвика за изражавање изненађења или љутње, а никако
правог вокатива, на шта упућују и такве појединости као што је могућност да се
тако обрати и дете старијем човеку (нпр. унуче деди или баби)“ (1999: 384, нап.).

Икавизми шумадијско-војвођанског типа
162. Проблем икавизама у шумадијско-војвођанском дијалекту био је предмет
разматрања многим ауторима. Детаљан увид у литературу (од Вука па надаље) и
различите ставове о овом проблему прегледно је дао С. Реметић (1981: 60-68; 1985:
89), а поделу икавизама на аналошке и фонетске утврдио је П. Ивић (1956: 69-70).
163. У јатовским пунктовима Ваљевске Подгорине забележени су типични
аналошки и фонетски икавизми шумадијско-војвођанског типа.

Аналошки икавизми
1. у наставцима
164. Аналогијом према наставцима меке ја промене у дативу и локативу
именица II деклинације јавља се наставак -и:
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а) Дјд.: ја пошла мојој баби ГЦ, његовој баби оправио Т, д однесу тој вуруни
да испечу Лоп, тој мојој жени Сит, рекла мојој јетрови Др, дам и овој јетрови Реб,
ми идемо колеби Д, једна оде колеби С, према лампи ГБ Бр Остр Д СР Сит В Реб Г
Со Бал Б, отиђи Милени С, домаћин купи млади одело Сит, рекла нани Г, не смем
ништа да рекнем нани Пл, нег да дају овд планини близу Сит, било име Маричиној
тој сестри Сит, реко мојој сестри Со, одем стрини Мил, пре је се ишло цркви ГБ;
Десанци сам све опрела ДК, мајка дала Јорданци мараму С, Љубинци ишо Др, у том
наиђу и ајде бараци Д, према војсци ради В, отишо девојци у кућу ГЦ, спремила као
девојци Осл, кажем овој мојој девојци Остр, мајци не јављам ГК, нису били мајци
Бр;
б) Лјд.: оперем у млакој води ДЛ, само на води чистој З, петнес дана сам
постила на води Огл, печеш у лебној вуруни Мил, све пршће по вуруни С, били у
краљевој гарди С, син умро у деветнестој години Д, зарадили у другој држави Осл,
горе на некој жетви В, овце се клале о жетви Т, простере се слама по земљи В, јанисам могла на игри Мил, осто да ноћи у колеби Реб, остало још у колеби С, у кујни
седимо Мил, по Равној ливади по Козилима Сит, у тој магази на једну страну окета
за шеницу ДК, имамо у магази Мил, у магази С, руком беремо у њиви Осл, денемо и
по њиви Пл, већином у Сечини Остр, свекар пресуствује свадби Сит, у свакој шуми
Лоп, нашо малину у шуми О; има у вијоци ГЦ, на игранци Мил, остала у колевци К,
ето је жено у руци Г, држим у руци З.
165. Угледањем на именичку деклинацију и енклитичке облике ми, ти
наставак -и јавља се у дативу и локативу једнине личних заменица:
а) Дјд.: мени деведесет две и три Б, мени не даду ништа Бук, донесе мени по
петоро-шесторо пилића ГБ, они су мени догонили жито В, ис школе доје мени ГК,
он мени остави ђаке ГЦ, она мени доје као свекрова Г, мени није ништа Др, падне
озго мени у кречење Д, мени и мом мужу оставим З, било лошо оно на мени К, он
је дошо мени у кућу М, мени осече вако парче Мил, мени оне само дођу са пресом
Осл, мени била једанеста година Пр, она мени помогне Реб, ниси ти мени старешина
Сит, мени надене Динка Со, мени је отац спремио и столице и астал СР, кашће теби
баба Милева В, реко ја теби тоич ГК, лепо је теби Косо Г, нећу ја теби сјакати на
Божић Д, вајда је теби тамо да направиш кућу З, теби баба каје Мил, теби жена
треба Осл, не могу ја то теби Пл, прича ја теби СР, не ваља ни себи ни другом Б,
Црниљевци су оправили себи ГЦ, нек опере сам себи Г, сејач је направио себи врсту
Д, сваки наспе себи воде Мил, кад дошо себи вук мртав Сит;
Поред ових примера, у грађи су потврђени и облици: мене рекоше Вр, мене
отац наредио ГЦ, каже мене ћеро Г, донесу мене опредено Г, испечем пиле мене
Лоп, мене жене учине торбе вунене Лоп, на то мене жене рекле Мил, јој мене Мил,
каже мене Рацо Пл, мене су нудили и борачку и ову С.39
б) Лјд.: на мени је кошуља кудељна В, било лошо оно на мени Лоп, све
распало на мени С, па да мисли о теби Б, причали ов о теби С, ја познајем по теби
да је нешто Мил, донесем то на себи В, имам неку дроњу на себи ГЦ, бежи од мене
имам на себи Мил, на себи, мање је се куповало Огл, имала неке чвириће по себи
М, има у себи катрана Вр, трипута у себи прекрстиш се Др, нисам имо алкокола у
себи З.
166. Према мекој јо промени у локативу множине именица прве врсте јавља
се наставак -и: ал на брежуљцима Т, живи у Брђанима Мил, у бупцима имам песак
39

За изоглосу мени/мене исп. М. Николић 1991: 374–375.
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Б, у бутевима је најгоре Лоп, спавали по вајатима ГЦ, шта је било у вајатима
С, по вајатима СР, пре по вашерима Остр, да идем по вашерима Бр, по дедовима
Остр, у динаревима Лоп, разнесеш по калемима Бал, а Љубица је у Кејићима О,
рођена у Кнежевићима Реб, по комшилуцима Мил, сад на компјутерима Др, у
млиновима Огл, о момцима Г, у окрајцима О, правили у плековима Мил, правили по
пршљеновима Лоп, на соковима Ст, на струговима Пр, по нашим брдима Реб, само
печеш, као у бурадима Огл, секо и у дрвима Лоп, скувам у зрнцима Пл, све вако тео
по именима Бр, а на неким местима добио сам позивницу Сит, у магази држали у
окетима М, у магaзама, у окeтима Огл, у окeтима сипa СР, стајали по прелима Р.
167. Према наставцима меке и сложене заменичко-придевске промене у
инструменталу једнине и генитиву, дативу, инструменталу и локативу множине
јавља се вокал и:
a) Ијд.: са њеним братом К, у рату са његовим оцом В, никад његовим путем
Лоп, за његовим сином Осл, са овим балавцом В, ако сиђете ви овим путом Др,
идеш овим путом доле М, мука жива с овим народом Мил, овд пролазила овим
сокаком Сит, тим се сачом покривало В, налијемо тим пресолом ГК, остала са
тим свекром Б, била снаја за тим Војисавом Остр, с отим кући К, шта ћете с
отим Пл, извуче са оним грањом ГК, ишли смо и оним путем Г, манем оним
српом Др, онда су оним главним путом З, оним парчетом малим Остр, заману
оним будаком Пр, сваким благом које њему драго ГЦ, за сваким прстом Д, којим
данима Мил; пошли једним путом ГЦ, са једним точкићом Мил, са једним човеком
Савом Пр, са једним момком Сит, с једним камионом З;
б) Гмн.: било ови чорбалука плекани Вр, виш ови кућа З, да нема ови носаца
К, није било ови лампека Лоп, кад нема ови старији Мил, има ови рани трешања
Огл, око ови доба О, било пуно ови дечкина Пл, дванес ови пердика Реб, како сам
жива због ови деоба СР, јели смо исто из ови судова Т, ти тањира неколко В, није
било ни судова ти толики ГК, о ти пет браћа ГЦ, било је ти случајева Др, у другом
селу преко ти брда Мил, имало је онда више ти обућара Остр, нема ти имена Пл,
има ти старији људи С, по десет они ручица ГЦ, туд има и они црвени отровки Г,
по десе-петнес крпа они Др, донела овде шеснес они шареница Д, да се чешљају
старинске од рогова они М, испод они верига огњиште Мил, по десе они сомуна
О, од они шатора Остр, ставиш пет они слова С, кот сви доктора Лоп, дође са сви
страна Сит, између сваки брда има Осл, урађен од неки дасака В, око неки шљива
ГБ, имало је неки орманa Огл, пуно неки страна четнички С; код ајдучки гробља Д,
двоје женски Др, џанарика зелени Остр, и(з) земљани чанака ГЦ, имала сам лепи
момака З, умрло двоје мали Реб, од мали ногу Пл О Мил Б Пр С СР Бал Огл Остр, од
матори људи Пр, и момака нежењени Огл, двоје некрштени Д, од непуни осамнес
година СР, ови чорбалука плекани Вр, имам и пешкира пртени Остр, разни там
сејано К, има ови рани трешања Огл, од ручни радова Бал, пуно сељачки обичаја
К, три реда ситни Д, било је и старији жена Лоп, било плугова они старински Г,
било и ткани кошуља Пл, пре није било фластични кеса В, и они црвени отровки Г;
в) Дмн.: шили су костиме овим мушкарцима Бр, колко си плаћо овим двојици
Др, лепо и овима Осл, кажем ја овима мојима Пл, дали паре тим Лоп, продаво лепење
оним рабаџијам Д, нама свима покупово машине Бр, донесем кошуље свима Бр,
скува кафу нама свима В, па за чудо свима ГБ, оправи свима Остр, подигли спомене
свима Реб, дају свима Сит, свима непознато Со, свим тројици смо оправили кућу М,
заповеди овим млађим Г, прво старијим поставе Остр; свим трима ћерима З.
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г) Имн.: разговарала с овима нашим СР, овд с овим двојицом Г, научила сам
с овим женама М, бави се овим дроњама Реб, почели са тим гвозденим кашикама
Мил, сa тим гребенима се ишчешљa Огл, тим мрсним данма СР, упознали са тим
женскама Ст, радила са оним бомбоницама Д, укује са малим оним шунаглицама
Лоп, видрице с обручeвима оним Огл, казани са оним капацима Огл, вукле са оним
канатама О, секла сам са свима ГК, познајем се ја са свима Лоп, био ја са свима добар
Мил, са свима сам лепо била Пл; са великим носевима ДК, са гвозденим клинама ДК,
гвозденим вилама С, са дрвеним кашикама сам јела Лоп, орали са дрвеним раницима
Вр, потковани дрвеним клинићима Остр, са коњским колима Др, са малим прозорима
Осл, да покрије црвеним аљеткама ГБ; са првим људима Ст, у двојим колима Ст, а
другим данима Пр;
д) Лмн.: на нашим чесмама С, по нашим брдима Реб, у овим крајевима
В, млело се у овим поточарама ГЦ, ле. тио ов по овим брзима Др, месили леб у
карлицама отим Бр, у тим мојим Драјићима ДК, средимо на тим вратима М, у
тим данима Мил, у тим орманима Огл, у тим Гајевима Пл, у тим сандуцима С,
кували млеко на оним веригама Мил, затворене у оним кавезима О, све бије по
оним вратима С, обручеви на оним видрицама Т, под грмићима неким С, по неким
сенима Лоп, на неким местима добио сам позивницу Сит, у неким белицама оро
К; у бакреним котлићима Реб, у брдним крајевима З, у дрвеним чабровима Лоп, у
oвим дрвеним чaбрићима Огл, по золошким вртовима Реб, на мрсним данима Пл,
у пртеним кошуљама Г, на сувим шљивама живила ГК, у оним стакленим Г, по
другим је земљама стално М.
2. у основи или корену
врсте:

168. Вокал и јавља се у инфинитивној основи код глагола седме Белићеве

он је видио да је добро Вр, видио да деца узимају Др, ове године само једну
видио Лоп, ко ме год видио у Ваљеву Ст, ко је то видио пре С, ни видила доктора Б,
то сам добро видила В, кад га видила гор Остр, нисам га никад видила Пр, јеси видила
Со, доктора видила нисам СР, видила сине кроз прозор С; није волио обе женске ГК,
учитељ ме јако волио ГЦ, он је волио мене Г, није волио комунисте ДК, тата волио
ме близу да да Лоп, волио сам да прођем кро(с) село Мил, стриц је волио Огл, волио
ме је млого деда О, волио више са њима Осл, он-је волио Пл, отац је га волио Со,
чича је мене волио Т, ја би волила да сам са њима СР, нисам волила у комшилук Т,
заволила се са момком Сит; како је се то живило Лоп, живили смо заједно Г, де. -сте
живили Др, они су живили осамдесет Кун, баба живила Остр, тако је се пре живило
ГБ, простије се живило Мил, доживио је велику старост В, ка-сам доживио Лоп;
полудила сам Пл, ја полудила С, полудио народ Осл.
У мањем броју примера потврђено је е: видела сам неког К, видела неколко
пита О, ја сам видела на једној свадби С; он је децу волео Лоп, волео јести гљива
Пл, волео доле Марица и Рајо Сит, волела сам да буднем потшишана Бал, волела сам
да плетем Бр, наопако га је волела Осл, није волела деду мога Остр, сад нису волели
Г, ако сте ви толико њу волели Остр, то су волеле да бају С, са њом се заволео Осл,
заволела се са мном Сит; ал мало је живела Мил, они су посебно живели Пл, људи
који су живели са колебама Сит.
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3. у префиксима

169. У Ваљевској Подгорини у принципу не долази до укрштања префикса
нѣ- са ни:
неко данас да ти ради Б, треба неко да дође ГБ, неко коље и на Пециндан ГК,
јел ти неко дошо у сну ДК, неко је имо Д, неко донесе сламе К, неко га навратио Лоп,
неко гаји и ћуре и патке М, неко нешто засмето Огл, неко пече дулек Осл, мене неко
викну СГ; почетак од некога Огл, дал ја некога волим Д, пошљеш некога В, ја сам од
некога чула СР, због неког не знам ни ја О, код неког што кује Пл, некоме док се не
удаш ГБ, прода се некоме М, неком треба десеторо Вр;
неки чича пре био Алимпија В, рекне му неки Лександра Д, наш неки рођак
Лоп, мене баш Вуковић неки испросио Р, доведе је рођак неки Сит, неки чича
одгајио Со, неки Грујо чувени Ст, неки Драгул имо С, појављивало неко живо биће
Реб, дође неко наређење д идете С, била нека врба ту З, од неког пријатеља Миајла
ГЦ, мене су дали неком чичи Реб, у неки суд изруче Остр, неко вече седила С, пиво
је неку ракију Бал, уз реку ову неку Бр, иде да зове неку жену Д, имала неку велику
карлицу Мил, покрије неком аљетком ГБ;
били некаки округли Б, задруге некаке билеЛоп;
нешто се скува Бал, нешто ја не знам њи Б, скудили там да је лошо нешто
Вр, причају нешто В, они се нешто изопачише ГБ, нешто знам Г, нађи нешто Д,
нешто дође З, пуно нешто налети Лоп, нешто преко крста О, нешто ме дарива
онај Остр, разлијеш у нешто Пр, мора нешто да и плаши Реб, ако жениш сина ил
нешто Сит;
останем некад Бал, некат су пре носили Вр, кувам некат пилетине ГК, некад
има ГЦ, иде некад Лоп, попијем некад Мил, било некад Пл;
у једну руку неколко ДК, нема га неколко година ГК, има неколко кућа ГЦ,
ми неколко кућа Осл.
звало се некако слагалиште ГБ, и мало некако Г, волови некако заобиђоше
Реб, некако прекинуло СР.
Спорадичне и ретке примере у којима сам могла чути ни- < нѣ- записала сам
у северозападним пунктовима у делу уз Јадар: додио ники из Бреснице Мил, од
никог там човека, свекар узео од никог из Пецке Лоп. С друге стране, мислим да би
се тек фонолабораторијским мерењем могло утврдити да ли се ради о и или веома
затвореном е.
170. Однос префикса при- и пре- илуструју примери:
1) при-: које су приватали жито Мил, мораш да приватиш О, и маше да се
не приватим тога ништа Осл, те смо приватно спавали Лоп, имају ове приватне
пушнице Остр, тели да то признају Пл, пријављен, прошле године Г, и прикаже се
чове.к у води Вр, стео да се прикључи Подгорци Др, онда је прикучио Мил, вече кад
мрак прикучива Огл, па прилепимо траву Осл, те-сам почела примати ГБ, овудан по
комшилуку што примају ДБ, на пример, иљаду, баба дала Г, на пример Никољдан
О, на пример костију од пастрме Осл, на пример и од реуме О, и озго притиснеш
Т, моја је бака то приметила ГЦ, ја ондај приме. ти СР, он да је примио после Б,
примили и био је дуго време Мил, примио ја Калабића ГЦ, она припада Врагочаници
Др, припада Убићу Мил, Цигани припадају Горњој Мали Мил, они су припадали
Остр, деци увек припове. дам Пл, Тијосава је се припремила да бега ГЦ, припремим
све шта треба О, њега викнем и припремим В, од пролећа припремаш за сетву Осл,
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ја се овде био припремо Т, ка-су гор то припремили М, да притискаш бразду Б, оће
притисне она трешка Г, он притисне на ону тестеру Мил, у воду и притисне се
oзгo Огл, сад дол кад притиснеш Д, ставиш и притиснеш Остр, озго притиснемо
К, и озго притиснеш СР, одозго притиснемо неким Лоп, ако случајно притиснемо
Остр, притискала се комина Остр, тако ми се причињавало Мил, овде нам пришију
К, пришије каишчић Лоп, ја-пришла колеби Мил; имало ту ти приватника Огл, да
јагње прилог Пл, мали су приноси били Огл, ударио притисак на мозак ГК, имам
притисак висок и срце Осл, жена ми има притисак Лоп, притисак ми шета М;
2) при->пре-: пребаве шта оћу да дам Т, кад преближе се ближе Вр, да ја не
превати вако О, ја сам преватила њега Д, како треба да превежу Огл, преграбила
ја себи оне њиве С, она вели предржи мало Лоп, то ништа не презнаде Пл, нико то
не презнаје Б, после прејављивали Реб, три леба и ракију и преказују Сит, прекачим
нако СР, нисам се прекучивала њему Д, није ни прелазила дет(т)у О, на премер у
мене девер С, сад на премер Бал, да се стави премера ради ДК, премећујем нешто
Пл, то-је препадало Осечини ГЦ, препремила ја то О, преслављамо Спасовдан С О,
ја-преставим земљани лонац Мил, претискује ногама ГК, што га је пречепило буре
С; кад је год слава и преслава Г, о преслави није било ГЦ.
3) пре->при-: идем да прибијем и њи Пл, зато бабури те она мало приври Мил,
и то прибацимо Мил, купиш, сушиш, прибираш Бр, све прибирамо вако у воду Др,
нема да ти привијаш Лоп, кад приври ов печемо Остр, стоји и приври Пл, и остадоше
после приживише Б, тога нисам ни призивала Ивана Мил, вече ја прикријем Мил,
само вако прикрије Т, вода прилива дол Др, тудан вода прилива К, прилијеш цеђом
Т, после припреда се вуном Мил, Јабланица није присисала Бал.
171. Код предлога прѣд и прѣко углавном нема потврда за прелазак ѣ>и: и
свако има пре себом Д, изишо пред кућу ноћу Сит, е, пред удају моју Бал, на чесму
пред кућом Бал, изишла прет кућу Б, пред Ивањдан З, седам њи било преда мном
С, преко лета бива ГК, преко Срема Др, држи преко руку Бал, јака вода преко лета
С, преко дана С ГЦ М Пр Реб Г Мил Б М Бал Р Со, преко Бадњака ГЦ.
Спорадични су примери с вокалом и бележени у северозападним пунктовима
области: прико лета кад радимо Мил, слушам прико телевизора Осл, отопи се прид
Ускрс Пл. Као и у случају нѣ- мислим да би само мерења у фонолабораторијама
могла прецизно да утврде да ли се ради о и у овим примерима.
Материјал показује да се уколико дође до замењивања изворних префикса
оно најчешће реализује у смеру при->пре-.
Фонетски икавизми
172. Замена ѣј>иј извршена је:
а) у облицима компаратива: богатија од мене Мил, они су богатији К,
мало богатији Огл, болеснији саде Т, само моремо бити грднији Г, жалосније пева
СР, ништа жилавије нема Лоп, кисело је здравије ГЦ, пуно изгледнији Ст, они су
јевтинији Сит, лепшије јој сад Вр, мора бити лепшије С, која је маснија Г, мало
меканије В, млого нездравији Реб, простији тај му брат Др, дол је простији народ
Пл, много ми је светлији Бал, био је ситнији Бр, старија од мене З, ја сам старија
од њега Пл, ово остало старије ГБ, старији код џакова СР;
б) у имперфекту: бијаше и тамо Мил, само онда бијаше Лоп, бијаше мало С,
мен с чини бијаше СР; поред примера с екавским фонетизмом беше и она ту Г, то
беше дал у пролеће В, беше и ондај море Бал.
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в) у аористу: бијаде/бијаде (сви пунктови)
г) у презенту негираног облика помоћног глагола није. Вокал и уопштен је
аналошким путем и у свим осталим лицима негираног глагола јесам: нисам, ниси,
нисмо, нисте, нису (сви пунктови).
173. Прилог гдѣ с вокалом и потврђен је једино у примерима: оно време ниди
ништа нема ГЦ, ниди патоса није постојало К, нисам смела отићи ниди Лоп, нема
ниди држања ни да вучу С и сл.
174. Вокал и јавља се код именице грѣхота:40
гријота оставила децу Б, гријота ти је што је мучиш ДК, опрости, гријота
је Богу Г, ако је његова гријота Бр, можда је гријота Лоп, гријота ти је М, подај,
гријота ми је Пл, оно је гријота К, гријота снаво Мил, гријота је раздвојити ко се
воли С, гријота ми је да лажем Др; гриота запалићу кошару Б, то би била гриота В;
поред са е: греота ти је Пл, греота што је тако Г, греота не ићи В, па кажем греота
Т, а то је греота Б.
175. До замене ѣ вокалом и не долази код следећих именица:
имо сам мешину Пр; леја Лоп Мил С Бал Др Г ГБ В; знаш шта је грек М, на
њима грек мој Т; идем мојима у Београд Бал, између Обреновца и Београда ГБ, у
Београду је ћерка ДК, у Београду имаду Др, отишла у Београд Д, он је у Београду ГЦ,
био у Београду Г, обадвоје за Београд Лоп, за Београд да ми издају К, отишо мој отац
у Београд М, бомбардован Београд Огл, била у Београду Остр, да идеш у Београд
Пл, овде него у Београду Реб, и жену у Београду Сит, и у Београд Со, од Обреновца,
од Београда Ст, живи у Београду С, отишли до Београда Вр, ишле једном у Београд
В, за Београд једном З; само факултативно се могу чути примери: ишла сам ја и у
Бијоград Г, да видим и Бијоград Реб; беочуге скинеш ДК.
176. Икавизам се недоследно јавља код именица маћеха и стреха41:
а) маћију имо ГЦ, та моја маћија Остр, мој отац имо маћију Бал, маћија била
Т, да сам им маћија Мил, маћија почне Бр, маћија била опасна Пр, мој отац имо
маћију Др, туцала моја маћија Вр, имала сам маћију К, кад је маћија дошла ГБ,
маћија је примила Г, оженио се он после и довео маћију Остр;
б) наређаш то испод стрије Б, покрај ове стрије В; вако испо стреје Бр,
стреја се зове Б, оде по стреју ГЦ, стреја та што је Осл, што иде от стреје Остр.
177. Глаголе типа вејати, грејати, сејати спорадично сам бележила у
икавској форми:
а) кад завеје снег Мил, некат снег навеје Г, ондај се развејава Д, па оно развеје Г,
б) греје на струју Мил, седимо греjемo сe Г, те-се грејемо грањом Осл, грејали
у ватри Пр, оће да се греју СР, не зна угрејати Мил, угреје се восак Пл, те се мало
загреје Др, и загрејем шпорет Бал, загрејеш вуруну лебну Т, загрева се вуруна Лоп,
овамо загревала просторију Реб, загрејала кућу ГК, ложена ватра и зaгреваˇна Огл,
да се згреје соба В, па ме огреје Лоп, млеко подгревам ГК, онај суд подгрејеш К,
разгреје се добро восак Вр, и угрејеш огњиште Бал, угреје се огњиште Бр, и угреје се
ГЦ, па се угреје фуруна лебна Б, сач се угреје па се тури В, угреју ноге Сит, и угрејем
ракију Др, угрејемо кото воде М, угрева се фуруна ГБ, нисам угревала са ладном
водом Д, угревају из те оџаклије К; намести се оно угрејаница Пл;
40
С. Реметић сматра да су облици гријота и Бијоград досељенички наноси или резултат наслањања
„на суседну струју“, будући да је увек само беочуг (1981: 73, нап.).
Према ономе што сам ја запазила, јасно је да код истих информатора има колебања у лексеми:
гријота : греота, а Бијоград сам само два пута чула у спонтаном разговору у Гуњацима и Ребељу. Облик
Бијоград наводи С. Реметић из Осладића (пункт ОЛА и СДА), Осечине и Остружња (1981: 73–74).
41
На терену није потврђена позајмљеница механа; у употреби је кавана.
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и одем њима и гријем се Реб;
в) сеје лук, парадајз Г, гајили, сејали и шенице Бр, сејали јашта смо Осл,
прели, сејали кудељу ГЦ, сејали белу проју Пл, кромпир сејали Пр, сејали курузе
СР, имa све пoсејaно Огл, узоре се, посеје Со, видила па пресејем на често сито Г,
у томе се просеје ГБ, онда сито и просејеш ГЦ, донесеш кући просејеш В, просеју
закувају Пр, посејали смо опет Г, посејемо кудељу Пр, узоре се и пoсеје Огл,
сејат кукуруз на сачму ДК, сејате кудеља пре Остр; није на сејач ДК, почело са
сејачима Огл;
сијеш зобове Реб, посијем кромпира Реб, посије у пољу В, оно пре насије се
Пл, деца и не ору и не сију Пл, посијемо у њиви Пр, то сијале жене С;
г) ал не смем да се смејем Др, ја се смејем ГЦ, ако се насмејеш ДК, ја-се
насмеја Г, зато се смеје Снежа Остр, ове се две мени смеју Пл, са њима па се смеју
СР, причала и смејала Лоп, кад је се дете засмејало Мил, море те ми се и смејати
сад С, да нас оне после исмејавају Остр;
178. Код глагола додѣјати доследно су у употреби икавски ликови: а баби
се додијало Лоп, знаш шта, ћери, додијало ми С, па додија Г, док им не додија К, па
кад ми додија Пр.
179. Група гнѣ- реализује се као:
а) гњиздо праве и ту се лежу Ст, лежи на оној гњиздари М, петоро на гњиздари
Бал;
б) гњездо Мил ГЦ ГБ ГК Реб Д, гњезди СР, угњездиле С.
180. Икавске форме чешће су у речима:
а) пре видрице звали Бр, шта ти је са видрицама Бал, те видрице виш Б,
видрице о дрвета Др, оне биле дрвене видрице Д, видрице и куто ГЦ, видрице, биле
оправе се Г, имали смо видрице Лоп, видрице имале, дрвене К, видрице биле, ја
Мил, видрице с обручeвима Огл, ту су стајале све оне видрице О, видрице дрвене и
обраница Осл, видрице кад идемо на воду Остр, видрице две и обраницу Пр, видрице
дрвене и обручеви Т, биле видрице дрвене и идеш на бунар Вр, видрице што се вода
доноси В;
б) један сикирицу узо Б, чујеш сикиру Бр, сикиру и осечем грану Д, сечем са
сикирама ГК, удариш сикиром ГБ, д отеше, сикиром К, сеците сикирама Г, сикира,
клини и гвоздени Огл, сече сикиром Осл Остр, туд је сикира Пл, са сикиром, налупам
М, клепање сикира Пр, сикира Реб Ст В, а пре се цепало сикиром Сит, сикиром
секла Со, ка-се осече сикиром рађа се мушко СР, ја узе сикиру даношњег ми дана СР,
сикиром и тестером секо С, мала друга сикирица В, сикиром и кладаром З;
пре и секиру и алате унесу Д, секиром исечеш бадњак С; клепаво секире Пр;
секера Вр СР Д М Б Бал В.
в) Укрштањем латинизма (> итал. seccare) и словенског с(ј)ећи (који су у
прасродству) секундарно јат има очекиване рефлексе – чешће и, ређе е: оборише
је прасици, сикирација ГЦ, сад ваљда сикирација Т; да сикирам ГЦ, мало сикирало
Лоп, весела сестра та сикира се Мил, што сам ја луда била те сам се сикирала Пл,
ондај сам се насикирала СР; ми се секирамо О.
181. Група -ѣл>-ео чува се у примерима: зрео, узрео, сазрео, млео, тео, смео,
умео, успео; врео, цео; део и сл.
182. Глагол кукурекати јавља се само у икавској варијанти кукурикати,
кукуриче (сви пунктови).
183. Више је потврда за везник осим:
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ваљда ћу се венчати, нећу бити осим света Б, за мене није нико ништа
значио осим он Д, нико са мном био осим чоек ка-сам рађала Д, нико неће гледати
осим ја Осл, имали више деце осим Јорданку Сит, нико осим моје мајке Ст; поред
ређег екавског лика: сем ако је умро на петку ДК, сем ова бака Г, сем кад сиримо
за нас Лоп, било каку сем црну М, све сем земље Огл, ништа да поједеш, сем неде
кломпир З.
184. У два северозападна пункта забележен је икавизам дивојка Мил Пл.
185. Префиксирани облици глагола лѣвати потврђени су једино с вокалом
и: доливамо у чабар Лоп, па доливају још Лоп, идем заливам купус М, заливаш у
стабуљу Т, заливамо зато имамо увек повраћа СР, ко не залива не море Сит, кад
наливаш сурутку Мил, наливала овд табарку С, са јаруге те наливала Реб, разливали
у дрвене карлице Лоп, разливамо пре у дрвене карлице Мил, нанесем ранију,
разливамо Осл.
186. На крају овог прегледа скренула бих пажњу на то да се моји налази у
погледу икавских форми не подударају у потпуности са Московљевићевим. Наиме,
он бележи бижи, либ, лито, кудиља, недиља, не сми, призиме, срића. Код ових
примера према мојој грађи јат се реализује као веома затворено е (1963–1964: 485).
187. Детаљан преглед икавизама Ш-В типа у српским говорима исцрпно је
приказао С. Реметић (1985: 101–107, у напоменама).

Ијекавско-екавски и екавизирани ијекавски говори
188. На јужној страни Ваљевске Подгорине непосредно у подножју планине
Повлен, између реке Јабланице и реке Градац, установљен је микроареал42 чији
данашњи изговор по замени старог гласа јат представља слободну мешавину
ијекавизама и екавизама (в. Карту 3). Омеђени ареал уклапа се у већ познату зону
западносрбијанских ијекавско-екавских говора источнохерцеговачког типа.
189. Мешање двају изговора карактеристично је и за старију генерацију,
која је заправо била моја циљна група у складу са методолошким захтевима наше
дијалектологије, али ништа мање и за средњу генерацију са којом сам такође
често комуницирала (посебно у пунктовима Брез и Мр), будући да сам њиховим
посредством долазила до својих саговорника. Наравно, у разговору са мном већина
њих се у почетку трудила да прича само екавски, али захваљујући времену које сам у
тим породицама провела имала сам прилике да се уверим да они ипак још увек нису
„чисти екавци“. Деца школског узраста и омладина, колико сам могла да приметим
(додуше, с њима сам и најмање времена провела), имају екавски изговор. Да се неке
„промене“ дешавају, у ствари да се подручје све више екавизира изгледа су свесни
и моји информатори. Тако сам од информаторке Милице Петровић из Брезовица
записала народ млађи говори друкчије, ја то не могу, ја-сам научила тако прије,
42
Чине га пунктови: Мравињци, Горње Љесковице, Доње Љесковице, Брезовице, Сушица, Тубравић
(Поћута), Богатић, Стубо, Лелић, Стрмна Гора (на географским картама Острмна Гора), Пакље, Сандаљ.
Насеља Пакље и Сандаљ нисам укључила у мрежу пунктова, пошто се ради о мањим територијалним јединицама које су ми послужиле само као контролни пунктови. Насеље Седлари најпре је било
укључено у мрежу, али сам га након обављеног теренског истраживања (чак у два наврата) искључила,
јер се ради о приградском насељу и скорашњим досељеницима и са јатовског терена и са терена ијекавско-екавских говора. До староседелаца нажалост нисам успела да дођем. Такође не наводим грађу
из Поћуте, која се сматра мањим административним центром у којем се налази само школа и пошта;
насеље је Тубравић.
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да би се потом у разговор укључила и информаторкина снаха (припадница средње
генерације): ми ка-смо ишли у школу, ми смо учили другачије.
190. Утврђени микроареал је уједно крајња северна тачка ијекавско-екавских
говора на просторима западне Србије, која даље на истоку излази изван граница
Ваљевске Подгорине и сеже до Маљена и села непосредно подно њега. Иако је С.
Марковић у својој студији (2012) утврдио као границу пункт Крчмар, имамо разлога
да мислимо (на основу грађе за СДА и према досадашњим мојим запажањима) да
би та граница могла бити унеколико померена ка северу и северозападу. Наравно,
тек би детаљнија испитивања поменутих колубарских села ово могла да потврде.43
С тим циљем, посетила сам Дегурић, Белић, Бранговић и Ковачице (доњи део) и
уочила да се непосредно са десне стране реке Градац наставља ареал ијекавскоекавских и екавизираних говора.44

Дуго јат
Рефлекс јата под дугосилазним акцентом
191. У западносрбијанским говорима, посебно оним ближим подгорским
селима, углавном није очуван Вуков двосложни рефлекс јата под дугосилазним
акцентом. Двосложни рефлекс јата у овој позицији примаран је у Драгачеву
(Ђукановић 1995: 38) и моравичком говору (В. Николић 2001: 58), углавном
и у Горобиљу (М. Николић 1972: 652), а само је спорадично потврђен у говору
Љештанског (Тешић 1977: 188), Тршићу (Николић 1968: 397), Ужичкој Црној гори
(Марковић 2011: 109–116) и у појединим категоријама на терену Србијанског
Полимља (М. Николић 1991: 223–231).
Истраживачи западносрбијанских говора као основни рефлекс јата под
дугосилазним акцентом бележе вредности: ије, најчешће (Тешић 1977: 188; М.
Николић 1991: 226-227; Марковић 2005: 127-128), затим и9iе (М. Николић 1972:
652), иi9е (Николић 1968: 397) и и9је и је (В. Николић 2001: 58). Говорећи о фонетској
природи констатованог рефлекса у Србијанском Полимљу, М. Николић закључује
да је „основни континуант дугог јата д и ф т о н г, тј. след вокала и и е који чине
један слог“, те да се између њих развило прелазно ј које је делимично редуковано
(1991: 223–231).
192. Резултати истраживања показују да ни на подручју Ваљевске Подгорине
није очуван типичан вуковски изговор за рефлекс јата под дугосилазним акцентом
(-ије) и да се у том смислу испитивани пунктови придружују онима у непосредном
суседству. У овој позицији реализују се вредности:
а) ије 45: гонићу те преко бијела свијета ДЛ, ово је сукњица бијела Брез, цвати
бијела рада Мр, прва бијела Суш, и мрки и бијели Брез, а нанулице бијеле Брез, имају
бијеле Суш, облачили блузе бијеле Брез, имале уши бијеле ДЛ, јутри шушњају бијеле
уши Суш, у нас бијели ушију Брез, јео се бијели мрс ГЛ, сат се сије црвени и бијели Мр,
сијали смо шарени и бијели Брез, кад изачеш ондај бијелиш Брез, од мурузног брашна
43
Напоменула бих да ми у дијалектолошкој литератури, осим спорадичних записа из Петнице и
попуњеног упитника из Бријежђа, уопште немамо података из планинске Колубаре.
44
Детаљнија саопштења из ових пунктова изнећу неком другом приликом.
45
У бележењу затечене вредности дугог јата држаћу се досадашње транскрипције истраживача са
суседног западносрбијанског терена.
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бијелога Брез, леје од бијелог лука Мр, јој како се сат бијесно живи ГЛ, вамокан бријег
Брез, онај бријег Суш, звало се како је вијека ГЛ, за Ивањдан се плету вијенци Суш,
сједи и дријема Брез, а лијеви кад идеш Брез, после дај да се дијели ГЛ, свима дијелим
ДЛ, увати мене за лијеву руку ДЛ, треба неки лијек да се купи ГЛ, са сам попила лијек
ГЛ, не смијеш отићи да лијежеш док не дође ГЛ, то је лијеп сир Брез, народе лијепи
викну Суш, јели смо лијепо увијек Брез, лијепо ишчешљам вуну Суш, лијепо на мрско
Суш, кажем лијепо Суш, било лијепо ДЛ, лијепо живили ГЛ, лијепо Живодарка Суш, за
њега је лијепо свукуде ДЛ, лијепо са сватовима Суш, све смо орали лијепо Суш, волим
га и лијепо ми мајка кука ГЛ, па лијепо од тринес година Брез, данас се лијече Брез, са
се то лијечи Брез, он не ćеде да се лијечи ГЛ, он се бресплатно лијечи Брез, мијењамо се
ка-се запрља ДЛ, није мијењато сјеме ГЛ, то мајка и жена мијесе Брез, мијеси сна Мр,
мијеси се орачица Суш, ка-се мијеси чесница ГЛ, сије се и мијеси се и ет Суш, погачу
мијесим Суш, и сад мијесим Брез, узме наћуве и мијеси Брез, мош ти да мијесиш
љебац ГЛ, мијесимо погаче и сомуне ДЛ, и то се мијеша вако Брез, качамак мијешамо
клагијом Брез, мијешамо курузе и зоб ГЛ, мијеша варјачом Суш, па се тура брашно и
то се мијеша ГЛ, мораш да мијешаш Суш, пријеко на Богданић ДЛ, пријеко идем Мр,
ђе-видиш там пријеко Брез, пријеко на Богатић ДЛ, ђе видиш там пријеко Суш, ишло
се пријеко ГЛ, пријеко идем Мр, иде се пријеко Мр, све вако пријеко идем Мр, имало
пријеки путићи ДЛ, ријеч најлепшу кад рекнем Брез, да рекнем ни ријечи ГЛ, ни ријечи
нису рекли Суш, земља се сама слијеже ГЛ, шта ће д еде толики свијет Брез, у мене
петоро је свијета Брез, на толико свијета ДЛ, положили сијена Суш, свежем сијено
Брез, ђенула сијено и пала Брез, купимо сијено Суш, помагале људима купити сијено
ГЛ, сијено кат стигне Мр, један затура сијено Брез, затурам сијено Суш, сијено вуци
и дрва ГЛ, косили сијено ДЛ, сијено се покупи Суш, ако су купијоци сијеном у девет
Мр, ко и сад сијеном Мр, најгоре кад купиш сијено Брез, преко зиме сијеном Суш, узан
неки пут, а снијег Брез, да накисне и напада снијег Брез, ударио снијег Суш, каје бижи
снијег ДЛ, има и пуно снијег пада Брез, а снијег је до кољена ГЛ, како падне снијег, ми
пјешке Брез, снијег почео да копни Мр Брез, снијег био велики ДЛ, иде неко ис куће
кад је снијег Брез, јутри освано снијег ДЛ, падне снијег ГЛ, ја сам носила снијег ДЛ, а
снијег да почне у јесен ГЛ, деси се и још снијега понеђе имало Брез, зовемо слијепе
очи Брез, нису могли да спријече Брез, једном сам гор ишла у Оштру стијену Брез,
надробим од тијеста ГЛ, закува се тијесто у наћуве Суш, свакад је то крчено и
тријебљено ГЛ, чешља нас и тријеби ДЛ, а Цвијети су у недиљу Суш, иде у наше
цијеви Брез, виси те се циједи ДЛ, циједи мед ГЛ, узмемо да циједимо Суш, скувамо
цијеђ Суш, заљева се цијеђом Мр, то је цијеђено Суш, доведе цијело село Мр, моја
мајка цијелу ноћ ложи ГЛ, цијелу зиму напољу ГЛ, дрвени цријеп био Брез;
б) ије: имам сина и двије снаје Брез, а двије остају у селу Брез, њи двије биле
јетрве ГЛ, имо двије ћери Брез, посадила двије леје Мр, четрес двије године Брез, по
двије пелене ДЛ, од годину двије дана Мр, имала двије једнаке шоље Суш, имо је
двије сестре ГЛ, у старо вријеме, дијете Брез, прије то дијете није тако било ДЛ, тако
је се дијете кућило Мр, ја кажем иди дијете ДЛ, прије вјенчање ДЛ, прије пођем у
планину Брез, прије су вршкаре кошнице плетене Брез, нас двије ДЛ, ове двије куће
ДЛ, вас двије мање разговарајте Брез, држала двије године Брез, двије године како
је умро Брез, до ђувегије прије Брез, прије у овоме крају ГЛ, он отишо прије мене
Брез, прије плете Суш, прије ручни рад Мр, прије годину дана ГЛ, прије сванућа ГЛ,
прије срамота ГЛ, прије то дијете није тако било ДЛ, па прије сине жело се ГЛ, прије
Борисава убили Брез, прије тестером ГЛ, ђе је прије бојаџија био у Тјешњару Брез,
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прије кума да не улази Брез, прије се било друкчије ДЛ, прије се дела сена Суш, нису
жене прије Брез, није то прије ко саде ДЛ, то је прије ђеца Брез, имало се прије Суш,
прије се скупе Суш, прије се није правило ко саде зимница Брез, сад народ слабији
него прије Брез, стара кућа прије су биле ДЛ, прије игранке Бог, прије они дрвени
чаброви Л, прије се у старо доба СГ, рађале прије жене ГЛ, прије се поштово и петак
Мр, прије народ иде Суш, прије гонила у Ваљево ГЛ, прије се то тури жетеоцима ГЛ,
прије не знам како су ови Брез, прије је сијато на сачму Брез, прије Ђурђевдана ГЛ,
прије тамо спаво народ ДЛ, прела тежину, прије Мр, прије ручни рад Мр, прије су
биле колибе Мр, прије колач је се пеко, Мр, прије гонила у Ваљево Мр, прије пантим
четри собе Брез, све је то прије било Мр, прије шећера коцке ДЛ.
193. Екавски рефлекс јата под дугосилазним акцентом илуструју примери:
сијо беле курузе Брез, од беле земље Суш, нарежем беле паприке СГ, садили лук
бели ДЛ, унутру је бели Туб, натрљају с белим луком СГ, д узмеш пасуља белога
ГЛ, имала сам белу аљину Л, имам две ћерке ГЛ, у две смо партије продавали Суш,
ту нас дели Брез, лево према Поћути Брез, ево је вам лево ГЛ, леп је вала богу ГЛ,
то је било лепо Суш, лепо сазовем Бог, живили су лепо Туб, лепо закувам СГ, они
лепо живе ГЛ, знаш како је лепо горе Брез, ка-се меси колач ГЛ, кад оћу да месим
лебац Л, за време Немаца ГЛ, за време Немаца Мр, пешке пре Ст, пре атула била
Брез, пре две године Брез, пре ка-сам била мања Брез, пре ношена вода на раме
Брез, пре био мушки једно време Брез, јесам ишла пре Брез, пре седам месеци Брез,
пре биле оне дрвене карлице ГЛ, на седам дана пре Тите Брез, пре ка-смо ми били
млади ГЛ, ручно кошено у то доба пре ГЛ, умро пре неколке године ГЛ, да испече
пре ГЛ, обично се пре није пеко љебац ГЛ, пре ишли три дана славе ГЛ, пре како
сам ја запантио ГЛ, али пре и у кућама ГЛ, пре ка-смо ми били мали ГЛ, они су се
полазили пре ГЛ, пре би скапо Мр, пре је некат ту било Мр, ту ђе-смо пре живели
Мр, пре једва чекају да га позовеш Мр, ишло пре брез мараме Мр, пре двадесет
година Суш, дођу јутри пре Суш, поранимо пре сунца Суш, ишла сам на Варду пре
Брез, данас решиш и заговориш Суш, сазовем света Бог, са сеном Брез, покисне
сено Туб, купило се сено Бог, ранили сеном Суш, код нас су слепе очи Брез, кад
слазила са сена Брез, слепе очи СГ Бог, оперисана од слепог црева ДЛ, да смесим
СГ, снег удрио ја боса Бог, тесто поткувамо Л, надође тесто Бог, у суботу Цвети
Л, тамо има цвећа ДЛ, цев вако СГ, што се мажу топовске цеви Туб, да цедиш Брез,
правио се цеђ Л, сикиром цепаш Туб, цреп ГЛ, ово је цреп Ст, цреп покријеш Бог.
Рефлекс јата под дугоузлазним акцентом
194. Класичну ијекавску вредност за рефлекс јата под дугоузлазним акцентом
(ије) не бележе истраживачи западносрбијанских говора. У западној Србији у овој
позицији потврђене су вредности у којима се уместо краткоузлазног акцента на е
јавља дугоузлазни – Драгачево ије (Ђукановић 1995: 35-36), Љештанско ије (Тешић
1977: 189), Тршић и9i9е (Николић 1968: 398), Ужичка Црна гора ије (Марковић 2011
109:116), Горобиље и9i9е (М. Николић 1972: 652-653), моравички говор (В. Николић
2001: 59–61), србијанско Полимље ије (М. Николић 1991: 227).46
46
За вредност ије знају (наравно, поред класичног рефлекса ије) и поједини источнохерцеговачки
говори – Пљевља, Пива и Дробњак, Никшићка жупа, говори источне Херцеговине. А. Пецо за говоре
источне Херцеговине констатује да се или ради о утицају централне Херцеговине (што је вероватније)
или је појава наслеђена из дифтоншког рефлекса вокала (Пецо 1964: 78–79).
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195. Грађа коју доносим показује да је и у Ваљевској Подгорини > ије: биједа
било, мучило се ДЛ, дугачак вако а бијели се ГЛ, па после жене то обијеле ГЛ, ал само
овде има бијело Брез, и вијенац овдекан Брез, кад је лијепо вријеме Брез, дође вријеме
Суш, у то вријеме ГЛ, да убијеш дијете Брез, ка-сам дијете ГЛ, ка-сам била дијете
Суш, имала само једно дијете ДЛ, у старо вријеме, дијете Брез, ако је топло љети
вријеме Мр, а кад је лошо вријеме Брез, једно вријеме Суш ГЛ, било лијепо вријеме ДЛ,
једно вријеме и јарицу ГЛ, једно вријеме Мр, вријеме у зиму ДЛ, кад дође вријеме да се
спреда Брез, једно кратко вријеме Брез, како је вријеме заказивало Брез, дијелили се
ми Брез, па је се то издијелило Брез, пошто се издијелили Мр, одијелили нас у Пустињу
Брез, брат се одијелио Суш, одијелио се од рођака Брез, кровине ка-сам подијелила
Мр, то су они подијелили погрешно ГЛ, са њима подијелила Суш, па смо се подијелили
ГЛ, па се подијелили Брез, па се подијелили Мр, послије се подијелисмо Суш, неће се
ни са ким дијелити ГЛ, ја да сам шћела дијете крштавати ДЛ, узми дијете ДЛ, прво
се дијете родило Мр, узмем дијете Брез, да крсти моје дијете Мр, туре дијете на
земљу Брез, моје дијете урекла Суш, оће дијете да с утопи ДЛ, сву школу залијепили
грудама Брез, јел ти то ниси лијегала Брез, није имало лијека Брез, пијем лијекове ГЛ,
лијечили смо је Суш, како је то било лијепо ГЛ, кад је лијепо вријеме Брез, било лијепо
вријеме ДЛ, није била лијепа Брез, вареница лијепа Брез, направили лијепу шубару ГЛ,
бресплатно се лијечила Брез, ишли и мијењали Суш, не треба мијењати ćеме ГЛ, и
мијесили су под сач ГЛ, укува се сланине и кајмака и млијека Брез, салијем млијеко у
канту Суш, узвари млијеко ГЛ, млијеко туриш у суд Брез, салије мајка млијеко Суш,
зову млијеко Брез, млијеко продавали Мр, млијеко се скува ГЛ, мало млијека Суш,
кад има млијека лако је ГЛ, ужелим се у млијеко Мр, прије су они тако надијевали
имана ГЛ, напоље се то намијештало ГЛ, дошли Нијемци, имали топове ДЛ, Нијемци
се вратили ГЛ, били и Нијемци и свака сила Суш, канту сву облијезго мас Брез, да
обијелиш Мр, донели мени долекан одијело Брез, донесе момак одијело ГЛ, сашијем
одијело ДЛ, њено одијело Суш, оно моје одијело обучем Мр, провашарила са тим
одијелом ДЛ, сад је разлика у одијелу ДЛ, у одијелу војничком ГЛ, скинеш одијело ГЛ,
жито и шеницу ако оплијевиш Брез, кренем пијевци запјевали ДЛ, кад зором пијевац
запјева Суш, треба и пијесак Брез, шодер и пијесак ДЛ, пијесак те се посипо ГЛ, али
тим пијеском ГЛ, плијевили жито Брез, па се наспе оно побијели ДЛ, подијелисмо се
Суш, подсмијевала се мени Брез, ми помијешали Суш, посијецала сам се и ја ДЛ, кад
пребијели снијег Мр, радници пресијецају и устурају Мр, неки су вако приповиједали
Брез, пријесо вод од сира Брез, мало пријесола Мр, наспем пријесола Суш, налијемо
пријесолом ДЛ, треба пријесола јести више нег меса ДЛ, налијеш пријесолом Суш,
и тако су развијевали ГЛ, има вамо ријека ДЛ, има ту ријека ГЛ, једна преко ријеке
моја врсница Брез, па с оне стране ријеке ГЛ, ријека овд под башчом Брез, зове се
Повленска ријека Мр, има низ ријеку дол Брез, сијечеш ријетко кад сечеш Брез, муж
је ријетко Брез, ка-сам на ријеци Суш, продала имање у Сјечој Ријеци Мр, он је и(с)
Сјече Ријеке Мр, палила сам му свијећу кад је умро Брез, лампа била, није свијетла
Брез, уватило ме свијетло ГЛ, сат причају да то по свијету раде Брез, правили свијеће
лијепо Суш, сијена косила Мр, сађене се то у сијена Суш, да му запалимо свијећу ДЛ,
код колибе свијећу Суш, правили свијеће ГЛ, направио свијећу Суш, пе-шес сијена ГЛ,
сијечеш ријетко кат сечеш Брез, сијечеш горе, сијечеш доље Мр, ови моји сијечу главу
прво Брез, да јок, не сијечу ДЛ, спремио тестерицу да сијече ДЛ, код моји дол исто
сијечу плећку Мр, да сијечу бадњак ГЛ, насијечем овцама Брез, осијече муруз Брез, три
велика осијече ГЛ, кад је посијело Суш, посијече се буква ГЛ, њи споји расијече ГЛ,
расијече се и нити Мр, кришке четри расијечем вако Брез, кад је помрзло идеш по
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снијегу Брез, ал обавезно ко на снијегу ГЛ, погинуо у Сријему Брез, то је била сриједа
ДЛ, сриједа била Суш, данас је сриједа Брез, и то се убијели ко снијег Мр, а тијесан је
пут био Брез, кад је тријезан ка-су ђеца Брез, он се растријезнио Брез, шенице су
успијевале Мр, тако је се дијете кућило цијела времена Мр, цијела истина ГЛ, имала
цијела породица Суш, прије је цијело село ломило колач ДЛ, цијело љето Брез.
196. Јат је под дугоузлазним акцентом дало екавски рефлекс у овим примерима: била беда Бог, то-се бели Бог, изатку па убеле Бог, белимо постав СГ, исплетемо
венац Бог, ал шта вреди Суш, у ово време да остане без матице Брез, за време Југославије ГЛ, за време Немаца Мр, да с жениш време ти је Ст, имућнији у то време Л,
једно време Туб, дошло је то време Суш, и лоше време Суш, дрвени делови СГ, дете
сломило Л, родила једно дете Ст, крстићи се задевају Л, изделили се њи три брата
Ст, они се поделили Туб, тако смо се поделили СГ, исцедили су је до капи Ст, дођу
лепа повесма Туб, браон дођу а лепе су Мр, ми смо били у лепоме мјесту Суш, питома леска ГЛ, од леске прут се узме Л, сијо леску медведову Суш, дошо ветеринар и
лечио Ст, само једанес месеци ГЛ, месио се за даће ГЛ, месила и прала Туб, месиле
лебац Л, имо места, причали су Брез, покипило млеко Брез, прекуваш млеко Бог,
сипа млеко Ст, предају млеко Л, слађе им било млеко ГЛ, сиримо млеко ДЛ, сипа
млеко Мр, млеко салију ГЛ, ка-су Немци дошли Туб, узвариш млеко Брез, из Ваљева
Немци ДЛ, и Немци дошли Суш, како одело Бог СГ, треба песак Ст, песак и креч
Л, узмеш пресо Л, прекува пресо Л, имамо реку гор Брез, у реку Јабланицу Ст, има
река Брез, кад решила Брез, садевају коље Ст, дела се сена Суш, сијечеш ријетко кат
сечеш Брез, сече то снопље Л, ножом сече Бог, сече ужа Туб, исече се и метеш Л, да
с осече Бог, сасечу папке Туб, некад осечем ражањ Суш, да оно исеку Брез, насече
оне бујади Брез, осечу људи и туде држе Брез, да посечу Брез, после се поделили
Брез Мр, на послетку Брез, немам светла Суш ДЛ, нисам имала светло Суш, ја
упали светло Суш, нисам имала светла Суш, није имало светла Туб, свећа мири
Туб, правио свеће Бог, волике свеће Л, мучни спремио свећу Суш, пали свећу баби
Суш, и сад би већ сменили длаку Брез, смерала она Брез, у снегу затрпана Туб, зрно
остаје у цеви Бог, узаманце цело лето с људима Туб, кумови су овде целом комшилуку СГ, имам црева заљевам Мр, заљевам црево Мр, желудац и црева СГ.
197. У појединим примерима чини се да изговор рефлекса дугог јата (који сам
по правилу давала са неслоготворним и и прелазним (транзитивним) гласом ј, оба у
експоненту), понекад јотује л и н (>љ, њ):
код нас је голем сњег Брез, ко пребијели сњег Мр, бијели се ко сњег ГЛ.
међедова љеска ГЛ, него ове обичне љеске ГЛ, праве крстићи од љеске Брез,
ките од љесковине Брез, у њи мљеко ражљевамо ДЛ, салијем мљеко у шерпу Мр,
скувамо мљеко Мр, ако је мљеко за сирење сириш Мр, разлијем мљеко Суш, по
сњегу пјешке ДЛ; исто и у примерима: доњела нана Мр, одњели они њега Брез.
„На ухо“ није лако судити да ли се ради о изразитијем степену палатализованости или о типичном палаталном изговору љ, њ.
Примери мљеко, љеска, доњела у окружењу су забележени у Љештанском
говору и у Ужичкој Црној гори (Тешић 1977: 188; С. Марковић 2011: 112–113).
Према објашњењу С. Марковића, фонетски ликови мљеко, љеска и сл. могли су
настати аналошким уопштавањем према мљечар, љеса (Марковић 2011: 112). Уз
то, у Ужичкој Црној гори у северозападном делу (насељима ближим Ужичком
Подрињу и повленском масиву) забележени су „прави” јекавизми снјела, донјела и
сл. (Марковић 2011: 112–113).
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198. Дуго неакцентовано јат у подгорским селима има вредност ије: остала
богаљ довијека Брез, уз Јабланицу донијела Брез, донијела дрва ДЛ, донијела не би
могло стати ДЛ, донијела из рода Мр, у четри сата оде донијети Мр, и донијеше
послужење нама ГЛ, донијеше једног рањеника ГЛ, они покупили и однијели ГЛ,
испекоше и однијеше ГЛ, кад доспијем радим Брез, та кудиља и загријева се Брез, и
угријеваш тамо Брез, замијесим Туб, замијешаш у то Туб, сад замијешамо у оно Брез,
да те излијечим ДЛ, из руке насијевам Брез, ако се огријешиш Брез, колко сам ја
однијела ДЛ, не моремо д одријешимо ДЛ, да га излијечим Суш, мед се исциједи Брез,
проври те исциједиш Суш, исциједимо воду Суш, ка-се оциједи савијемо ДЛ, оно се
оциједи ГЛ, и тако нациједи после ГЛ, отале нациједи ГЛ, вако напријед на исток Суш,
а некаде рукама насијева Суш, донесем пасуља па натријебим Суш, не смијеш д идеш
у цркву Туб, помузем и проциједим Брез, зубима рукав оцијепим ДЛ, ја нацијепам од
неког тканог Мр, и до Николаја море поднијети Брез, по патосу полијежемо ДЛ,
нисам више ни понијела ђеце Брез, послије ишо Брез, онако каже послије ДЛ, послије
једне године Брез, послије натрпају ДЛ, послије три месеца ГЛ, по Јовањадану послије
Брез, обомјеру одмоташ и послије Мр, ти су се људи послије вратили ГЛ, послије се
тетка моја и мајка Суш, послије истера ме напоље Брез, послије се изатке то без Мр,
послијен извели ис куће Брез, краву помузеш проциједиш Брез, ја проциједим Суш, и
жито се развијева Суш, буква па се расцијепи ГЛ, тражили увијек Брез, увијек ми имали
Мр, то ми је био обичај увијек ДЛ, празнујемо увијек Брез, било је тога увијек Брез,
кожне опанчиће имала увијек Суш, увијек уочи Аранђеловдана Брез, чанке и дашчице
и улијепе Брез, умијесе проју Брез, они умијесе погачу ГЛ, редара мора да умијеси
погачу Суш, умијесим по десет сомуна Брез, шта ћу д умијесим Брез, умијесиш љеба
Мр, док се оно после размијеси се лепење ГЛ, ка-се вако умијеша Брез, она кад је
умијешена ГЛ, он ће умријети од глади Брез, требала сам умријет давно ГЛ, упријеко
и дођемо ми ДЛ, море да успијева Мр, некад сам ишла цркви на Цвијети Суш; пуши
ћерка, обадвије ГЛ.
199. На терену су потврђени и екавски примери: донела сам дар Брез,
донела сам, спремио ми Суш, донела трокрилни Ст, они донели и казали Туб,
донели да сашију гуњ Бог, њему донела Бог, донели мени Суш, нису донели ДЛ,
да ми излечиш коња Туб, у воду па исцедим Л, не говоримо колевка Брез, побијем
две коца напред Мр, нацепа се воћа Туб, не сме никако СГ, не сме да пређе Бог,
не сме нико Туб, не смеш више Туб Ст, с отим не смеш Брез, н-уме да говори Ст,
н-умем да т кажем Туб, н-умем рећи Л, обадве сам родила у кући Брез, црни лук
па отреби Л, оно се оцеди Л, понела одма Брез, после су њени синови Брез, после
волови вуку ГЛ, после начинили Суш, после се жње Суш, ја рачуњам да је после
прољеће ДЛ, онај потплатио после ДЛ, после је почела вршалица Мр, послен су
све Брез, послен у Селаке Суш, после чеш Мр, сав поцепан Туб, док не поцепа СГ,
пренели магазу Брез, пуне увек СГ, увек смо имали туђине Л, не море ништа да
успева Брез.
200. Рефлекс продуженог јата јавља се у позицијама у којима је дошло до
накнадног дужења кратког јата (исп. Марковић 2011:112):
а) ген. мн.: разни њини вјера Суш, био је до кољена ГЛ, на више мјеста ишла
Суш, на неколко мјеста тражила Брез, сад нема међеда ДЛ, виђо и међеда Мр,
међеда није било ДЛ, седам неђеља постимо Мр, постила по седам неђеља Брез;
б) у хипокористичким образовањима: и твоме ђеду подигли спомен Мр;

Говор Ваљевске Подгорине

99

в) у облицима са дужењем испред сонантско-сонантске или сонантскоконсонантске групе: Неђељко неки ДЛ, понеђељником нисмо Мр.

Кратко јат
Рефлекс јата у акцентованим слоговима
201. Јекавску замену под краткоузлазним акцентом показују примери:
он онда бјежи кад те изгуби из вида Брез, то треба да се каже док се није
вјенчала Брез, у Лелићу се вјенчала Суш, за један дан се вјенчале обе Брез, праве
неке вјенчиће Брез, плетемо вјенчиће Мр, вјенчићи Суш, син кат се вјенчо Мр, ал
нису вјештачки ГЛ, има вјештачко Брез, она нема дјеце ДЛ, то исто село Доње
Љесковице ДЛ, ђевојачка кава Брез, а кажу ђевојка Брез, ка-сам ђевојка била за удају
Бог, ка-сам била ђевојка Суш, понеси ђетету ДЛ, ја исплетем мом ђетету чарапице
Мр, сву ноћ плетем ђетету ГЛ, пун кревет ђеце ДЛ, то је још најљепшије курузно
брашно кад самеље на камен ГЛ, не може љепшија Суш, љепшија било ДЛ, има
љесковине, има врбовине ДЛ, има у Љесковицама тога Брез, имали смо мљекар ДЛ,
нама су у вајату мљекар Брез, у мљекар Суш, знамо од прије мљечаре оне те-сам
јела Брез, знам мљечаре се једу Мр, сад пјешке не могу д идем Брез, нисам пјешке
Брез, на пијац пјешке и њи вози возило Мр, све пјешке идеш Мр, пјешке ишла Суш,
то је се пјешке ишло Мр, никога на путу не сретнеш пјешке ГЛ, има одавде сат и по
да идеш пјешке до ужичког краја ГЛ, снијег пјешке Брез, дошла пјешке Брез, пјешке
на рукама вако Брез, ишла сам с воловима пјешке у Ваљево Брез, на вашер пјешке
ДЛ, положајник сједи у првом челу ГЛ, сједи и дријема Брез, и вако како сједим Брез,
сједим док не сване Суш, ја дојим и сједим прет кућом ДЛ, сједили у соби ГЛ, сједиш
тамокан Суш, сједила на промаји ДЛ, овде де сам сједила цео дан Суш, стјенице оне
с опасне биле ДЛ, буве, стјенице, куку и оно је било страшно Суш, једни ćеде Суш,
ćеди са комшијом Суш, ćеди и пију ракију Суш, он ćедио ГЛ, у некој другој соби
ćедила ГЛ.
202. Екавску замену имамо у примерима: венчали се СГ, да се венчам у цркви
Туб, постаљају се венчанице Бог, на ноге венчиће СГ, праве се венчићи Бог, венчо се
у месној канцоларији Ст, није било вештачког Л, једна девојка Суш, да девојка по
ноћи нема је Брез, младић и девојка му редари били Суш, како девојка д оде Туб,
умрла као девојка С, не смије да приђе детету ка-се роди ДЛ, и сваком детету по
кашику кајмака ГЛ, ми деца ронимо на воду ГЛ, поготово женска деца Брез, да ми
стану женска деца ДЛ, тај дан избегавамо Бог, звала се Лепосава Туб, лепшије ти
кад има мало кашчице или сланине Брез, а то је био посебно млекар ГЛ, млекар
СГ, млекар имали смо ДЛ, добро осечен пупак Бог, пешке у Ваљево Брез, ондај се
пешке ишло Суш, све пешке ишли ГЛ, прандеда ГЛ, ниједан ме дан није прегледо
лекар Мр, оћеш свећицу Бог, тамо смо седили у тој кући били Брез, они седе за оном
синијом Туб, а један је старешина Брез, мотку носи и изударају човека ГЛ, ишла са
човеком има троје деце Брез.
203. Кратко јат се под краткосилазним акцентом јавља у примерима: црна као
вјеверица Брез, ако ми вјерујеш Брез, лопату а вјетар дува ДЛ, у ову вјетрењачу ГЛ,
кад је вјешање било ГЛ, простеру сламу они доље ДЛ, доље да обује ДЛ, млијеко,
знам ђе је кључ Брез, џабе је ђе ћу да с удајем неспособна Брез, држи се како ђе
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Брез, заповедао ђед Алекса Л, био ми је и ђед и баба Брез, мој је ђед ДЛ, после
кад ми је ђед умро Брез, имала сам ђеда звао се Крсто ДЛ, ја сам спавала с мојим
ђедом на сламњачама Брез, дошо ђед у кућу Туб, и мој ђед реко Ст, ђед јауко Ст,
имала сам ђеда, бабу, мајку Ст, нисам имала ни очеве мајке ни ђеда Туб, био ми ђед
и баба Бог, имо ђедово имање Туб, ђе је прело Брез, знам ђе су врата ГЛ, ђе ш сад
у кућу ГЛ, морали смо тражити ђе ћемо да ноћимо ДЛ, камење лупа па ђе погоди
у колибу ГЛ, морала сам ићи па ђе ш да нађем печурке ГЛ, ђе сам се родила ДЛ,
дијете ђе стигнеш Мр, у једној соби ђе ћемо имам посебно Брез, водите нас неђе
ак има ђе боље Брез, ђевер мој Серго Суш, мој ђед Брез, један ђене, један затура
Брез, волови вучу ђе ћеш да ђенеш Брез, само нисам коца ударала у земљу и ђенула
Брез, ђеци варујем да не перем ДЛ, ђецу крштаво Владан Мр, јел ђеци се не једе
СГ, изродила моју ђецу ДЛ љеб ако је МР, ако нема љеба Мр, народ се мучио није
било ни љеба Брез, дамо му љеба Мр, и љеба не купим ДЛ, што ти не купиш љеба
ДЛ, и кад закувам љебац Брез, месимо љебац Мр, није љебац ДЛ, сипали су на
љевак Брез, што си била љевша ДЛ, и најљевша од свију ђеце Гвозденови Брез,
љепши ти смок кад ти куваш пасуљ Брез, да ме је женски и љесе су оправљене Суш,
Љесковчани кажу пик Брез, ако је топло љети вријеме Мр, што се љети продаје
малина Брез, они нису љети екли дрва ГЛ, жело се љети и пресјече само око
Илиндана Брез, били и љети и зими ГЛ, ово љето једно Брез, сви смо ми цијело
љето ишли боси ГЛ, љето, па јесен ДЛ, и љетос сам сијала парадајз Брез, љетос
ишла сам и јесенас Мр, мјерац, имали ДЛ, она каже вако мјери Брез, жене то мјере
Брез, два мјесеца ишо ГЛ, па три мјесеца по Ђурђевудне Брез, била тад у Ваљеву у
болници два мјесеца Мр, на три мјеста исјекла Брез, планинско мјесто Мр, тако
зову мјесто Мравињци ГЛ, у лепоме мјесту Суш, жито се мљело овд ГЛ, мљела
жито у воденици Брез, по шумама има мљечара Мр, пјесме пјевају Брез, пјевала све
знам Мр, пију тамо из бардака од земље па пјевају Брез, ми-би пјевале ДЛ, прије се
на прелу пјесма Брез, то је пјесма ГЛ, пјесма ђевојке Мр, он сједне ГЛ, ја сједнем
Брез, сад сједнеш ГЛ, сједне пора мене ДЛ, за одмаралиште сједнеш Мр, сједнемо
сву ноћ плетем ДЛ, то ниједна није сједала до ђувегије прије Брез, а жена држи, он
сједе на торбу Брез, ми сједнемо и постави се Бог, они сједну горе Бог, сјекло се са
оном кладаром Брез, сјеко дрва Брез, сјекло се ДЛ, а сјела јоште Суш, па сјео на
прозор Мр, оно сјеме оставља првењачу Брез, после за сјеме, Брез, од овога сјемена
ДЛ, код мене нећете сјести ниједна Брез, сјећам, јашта ДЛ, сјећам се са сватовима
Брез, прије је то тако сјечено Брез, нисам смјела Брез, каки, није ондај смјело ГЛ,
смјело је се ићи туђој кући ДЛ, ćео и скупио ноге Суш, дошо, ка-сам ја ту ćела ДЛ,
ćеднемо у шуми те се одморимо ДЛ, у то доба ćекли ГЛ, не треба мијењати ćеме ДЛ,
звали се Шарго и Цвјетко Брез, Цвјетне недиље Мр, зове се шљеме ДЛ, шљеме
Брез, он није шћео ДЛ, он није шћео ГЛ, ал онда кад ме је шћела ујести иćекла ми
нанулицу Брез, иди лекару он није шћео Брез, послен није шћео Брез, сам сам дошо
кући, нисам шћео ГЛ, није шћео Суш, он је шћео политика је то ГЛ, ка-сам шћео ГЛ,
знаш што нису шћели пљачкати народ ГЛ, нису шћели Суш, нисам шћела д оставим
моју ђецу ДЛ, није шћео ал погоди ме у нос ДЛ, ја да шћерају с кревета ДЛ.
204. Екавске потврде: остало на Бељини Бог, вереница СГ, и ја верујем Суш,
послије де има вода Брез, девер Бог Л Туб, имо је њи три браће били ми девери Брез,
саде мој муж и мој девер Суш, девер отера дрва и купи ГЛ, неки деда је био Брез,
казо неки деда Брез, деда и чича изгинули у рату Суш, наши дедови СГ, стрину, бабу
и деду Туб, имо сам деду Бог, јесам запамтио сам дедове Брез, имала некога деду
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Максима ДЛ, моме деду име било Драгојло Брез, прије се дела сена по њивама Суш,
па се то дене ГЛ, снопови, денеш Л, отурају и дену Туб, денула сено Брез, он каже
децо Туб, децо моја Суш, први пут ме одвела као дечка Брез, ја сам био можда дечко
ГЛ, био дечко СГ, шенични леб Бог, леб онај Л, д едемо леба Бог, месиле лебац Л, па
лебац Бог, туде лебац Туб, лебна вуруна Бог, сви ишту и леба и свашта Брез, почели
да печу неког леба ГЛ, ја тражим један сомун или један лебац Брез, даде јој лебац
у руке ДЛ, левак ГЛ, дијете, они лебова велики ГЛ, лепења је најлевша ГЛ, ријеч
најлепшу кад рекнем Брез, сир лепше Туб, те лесе Л, прегледали лесе у пушници Л,
лесе од прућа Туб, имају лесе дрвене Бог, пролеће, леса из Мишане Суш, лесе Суш,
чим је преко лета не тече, понире ГЛ, пролеће, лето СГ Ст, преко лета то се покоси
ливада Суш, лети да жена сири Брез, бидемо лети ГЛ, има пуно у њему лешника ГЛ,
исечу по мери Бог, по месец Туб, двајес осмог фебруара на рођени месец Суш, послије
три месеца свадбу ГЛ, на друго место лети да жена сири Брез, на свако местима
Л, на једно место иде Л, цело место Бог, у неком месту Туб, на истом месту Бог,
мераце су правили ови горе Суш, тад се млело Ст, то-се пева Бог, то се певају Туб,
певају као Цигани Ст, то је песма Туб, четничке песме Ст, па певала ДЛ, пођемо ја и
мој ћале у Ваљево и седнемо само нас двоје Суш, седнем кад сустанем Туб, шупљо
да седиш Туб, свекар седне и броји паре Л, жене су радиле и оно се сејала и кудеља
Брез, он секо букву Брез, косу секла ка-сам мала била Бог, ове младе секле Бог, секо
шуме Бог, то семе Л, има гор оно семе Бог, сећам се једном Брез, сећамо се кад је
умрла баба Загорка Суш, то прогоди семе Суш, јасеново семе Суш, нема семена на
њој Брез, и сијо семе Суш, сећам се Бог, слеме Ст, једна смена СГ, овде је сместио
СГ, срећа што продужи лепо време Бог, ко је старешина Туб, нисам тела СГ, ка-су
тели СГ, јарац тео д удари Ст, да нисам тела не би Бог, са вра кошнице и тера до
на дно Брез, тријес метара терала Суш, терало се на ове поточаре Брез, и на тору
полажу цео дан Брез, по цео дан не уђем у кућу ДЛ, уватити човека СГ, посло човека
Бог, сад је настала Цветна Туб Л, ова је Цветна недеља СГ.
Кратко јат у неакцентованим слоговима
205. У неакцентованим слоговима потврђени су јекавски и екавски ликови:
а) јекавски рефлекс потврђују примери: у Бјелошевцу ишло дијете Суш, неће је
виђети Мр, вјенчаво се и изударо попа Брез, није ми казала прије вјенчања ДЛ, три
празника до вјенчања Суш, оду у цркву на вјенчање Брез гоњају д одем доље Суш,
доље био ГЛ, доље окопнио ГЛ, доље опанке обују ГЛ, они су доље ДЛ, а ђеверска
мајка водила коње Брез, све дукати у ђевојака ДЛ, била сам у роду ђевојчица ДЛ,
а сад нема ниђе нико жижу да запјева ГЛ, пјевци запјевали ДЛ, забрањено је то,
избјегавају Брез, које су избјегле са Косова ГЛ, ја знам биле су избјеглице ГЛ, на три
мјеста исјекла Брез, иćекла ми нанулицу Брез, ја ишћерам Суш, међу кољена па
га држи Брез, ишла сам ја љекару Мр, међед Брез, међедник Брез, по шес мјесеци
Брез, било у осмом мјесецу били Брез, око Млађенаца Мр, он је нађено њој име
Брез, купимо у плашће, нађела му име Стојадин ДЛ, они су му нађенули име ГЛ,
намјести у сандук Брез, нађено њој име Перка Брез, ал неђе стављају ГЛ, неђе се
претреса Брез, а неђе постав зову Брез, не ђенемо у њиви ГЛ, па не ђенемо у њиви
ДЛ, ко не пјева Брез, објелоданила ДЛ, па с објеси ДЛ, њи су објесили у Ваљеву
ГЛ, донесем паре и туд објесим ДЛ, објесио мљеко Суш, и објешено у зиду ДЛ,
горе метну с обумјеру Мр, још снијега понеђе имало Брез, неђеља је највећи празник
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Брез, не шћеде да се лијечи Брез, сад нема ниђе ГЛ, њега нема ниђе Брез, објесила
за појас ДЛ, овђе ређе ГЛ, јер је снијег овђе голем Брез, смрзло се и окорјело се ДЛ,
Дивчибаре ено онђе ГЛ, а баба ми осјети Суш, ја осјећам да мени није добро ДЛ,
осјечак Брез, моја је свекрва оćекла некаким српом Брез, и онај пупак оćекла Мр,
оćетила биле на жетви жела Брез, оćећам ДЛ, отјерали два џака да продамо ДЛ,
имали самар и коње отјерасмо у Ваљево ДЛ, те се оћера Суш, те оћерала Суш,
мог брата оћерали Суш, и оћераше жалости тамо у затвор ДЛ, дошли и оћерали
ГЛ, па оћерају људи у воденицу ДЛ, оћерат у Крагујевац Суш, кад чујеш први
пут пјевачицу Мр, повјесмо су оно дугачко ДЛ, имало се и повјесма Брез, повјесма
на гребачу Мр, они су побјегли горам ГЛ, дошла у мају, нисам побјегла ГЛ, он је
побјего из Босне Брез, побјего из Босне ГЛ, да побјегнем ДЛ, који је мого да побјегне
Брез, ми ђеца побјегосмо ГЛ, ови оздо побјегну горам па се врате ГЛ, а они побјегну
Суш, побјеже и оде ГЛ, да ће побјећи ГЛ, сватови су посједали на софру Брез,
посјек Брез, теле поћерај Мр, кад закољемо поćек Суш, то пресјече Брез, малина
има у прољеће Брез, прољеће посијеш кудиљу опет Суш, звала је се јарица прољећи
сијемо Мр, ручно сађене Брез, сађене се то Суш, ено доле му и свједочанство Брез,
сад ова ćемена Мр, нема они ćемена да рађају Мр, док нису почели да доносе ова
нова сјемена ГЛ, зустави у Тјешњару Брез, умјела играти Брез, кад нисмо умјели да
направимо ДЛ, Гвозден био виђен човјек Брез, Пауна је умрла и њен човјек Брез,
увео ме човјек у кућу Брез, мој човјек слабуњац био Брез, нит ме је кад човјек
изударо Брез, мој човјек из Ваљева Брез, не шћедоше ђецу ДЛ;
б) екавски рефлекс илуструју примери: венчаница Л, ако не верујеш Брез,
видела га вечи Брез, и он је волео Брез, научила се ја као девојчица Суш, била сам
девојчица Туб, а ова мала девојчица остала са тетком Брез, доле оне куће Брез,
сиђемо доле у шуму Суш, а доле окреће Брез, дотера је до јаме Брез, није ко дотеро
ГЛ, па дотерају брашно ДЛ, дотерају они Бог, мог сина дотера у сандуку Туб,
дотерају га мртвог Брез, заседнемо до поноћи СГ, купи и измери Бог, ов кући и
измеримо Ст, то се исецка Бог, и послије истера ме напоље Брез, истерале Швабе
Бог, и нас истерају Туб, под колено Бог, прва кудеља СГ, иди лекару Брез, отера ме
у Поћуту лекару Брез, довела ме лекару ДЛ, шта ћу лекару ДЛ, није било ондај ни
лекара Мр, нисам ишла лекару Мр, није то било лекарима Мр, каком лекару Суш,
треба д идем лекару ГЛ, дође он од лекара Суш у лето у вајату Л, отац се обесио
СГ, доле па га обесиш Л, отера ме лекару Брез, отеро снег Суш, мога мужа отерају
Суш, ја отерала говеда ДЛ, док човек измери мој кајмак ДЛ, имали смо колебу
ДЛ, а медвед ка-се навади Брез, у Медведнику Туб, има Медведњача Брез, млекари
дрвени Туб, чуј сине, не верујем Туб, ако пустим стоку негде Брез, од прве недеље
часног поста Суш, они су обешени Туб, а ја осетила Туб, и осетим вако Ст, који
је мого да побегне Брез, нисам ја побегла Туб, украла и побегла Бог, они побегну
Туб, зумба да се озумба да се повесма направе Суш, извадиде повесмо Л, повесма
навијемо СГ, повесма се савију Туб, повесмо предемо Бог, по три-четри посека
Туб, посек уреде Бог, последња за јесен Суш, последњу кудиљу Суш, последњу су
борбу овде водили ГЛ, првењача и последњача Брез, потерали волове ДЛ, био ми
је прамдеда посланик Брез, те се преместила Л, Душан био преседник СГ, па вод
преместим Брез, дрво пресечено Бог, посију у пролеће ГЛ, почне се у пролеће Туб,
мајка умрла на пролеће Брез, онај пет су онај протерали Брез, колац се побије и
садене Суш, повеже се и садене Туб, који то људи знају садену ГЛ, садене се Л,
саденемо и овршемо СГ, и семењача СГ, слепоочница Брез, стајо у Тешњару Брез,
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усецам лук и посолим Суш, усецкала лука црнога и белога Суш, наишо човек један
Туб, један човек Л.
206. Рефлекс кратког јат иза сонанта р најчешће је е:
а) секвенца ре: ама-бижи, у нас су брегови Мр, зову се ови брегови Брез, на
онај брегчић Суш, живио брез жене Брез, през њега Суш, брез дрвеног чабра Мр, има
бреза доле Суш, они су били тако брездрвни Суш, родила сам се у Брезовицама Брез,
дошо из Брезовица Суш, прво у Брезовицама водили борбу ГЛ, Горње Брезовице
зову се Брез, Брезовчани нису далеко ДЛ, удала у Брезовице Туб, са Брезовицама
ДЛ, Брезовице (сви пунктови), имају Горње и Доње Брезовице ГЛ, низ Брезовице
Брез, у реку ову брезовичку Туб, Брезовчани додили Мр, каку бреску Брез, брест ГЛ,
има брестић ГЛ, бубрег се зове Брез, бубрег ГЛ, бубрези Ст, бубрези ме боле Суш,
од бубрега Мр, у бубрегу мислиш ДЛ, попово врело протекло ДЛ, врело Ст, нисам
имала времена Суш, пре времена Туб, цијела времена Мр, за она времена Мр, немој
ме питати о тим временима ДЛ, нако привремено Суш, на вретено Брез, нагрдила
се на вретено Брез, на вретено смоташ Туб, извадили ми вретено Брез, имам и сад
вретено Суш, вретено Бог, ено ми тамо вретено стоји Мр, има вретено ГЛ, стоји
у врећи Брез, сипа се у врећу ГЛ, биле вреће волике Брез, надзидано горе Брез, код
колибе горе ДЛ, и она црква горе ГЛ, па изишли горе неки Мр, на ономе бријегу, горе
Суш, можда прегорела Л, иде види да није изгорела Суш, грешан је млого био Суш,
њина грешка Брез, каку грешку да направиш Суш, погрешно му било Мр, погрешно
су то они ГЛ, узме се дрен Суш, мало по дупету дреном Брез, да је се здраво ко
дрен ДЛ, мало дреновине узме Суш, о(д) дреновине Мр, зове се ждребе ДЛ, имали
и ждребад ГЛ, ваљад ждребна Суш, море и ждребица Брез, нису сад зреле Мр,
кад је зрела Брез, мало касније зрели ГЛ, нек сазре Брез, па узрели лијепо Суш, као
мрежа ГЛ, неки напредак ГЛ, има и напретка Брез, па само реже Брез, зарежем
колко ГЛ, сир изрежем Брез, нарежу колко да море ДЛ, обрезо лијепо ГЛ, обрежеш
горе Мр, нисам одрезивала косе никад Брез, на пањ и орежеш Суш, никад моје косе
подрезивала нисам Суш, пререзала ја Мр, мораш да је подрежеш Суш, што се мота
пређа Туб, урежем лук Мр, отац ређе Бог, Рекавица зове се Брез, иза те Рекавице
ђе сам ја пала Брез, протиче речица Ст, решавају да раде цркву Мр, добили решење
ДЛ, на сред тога ударе ГЛ, на сред оног огњишта Туб, једна у средини Туб, стави
на средину лист Туб, глава на средини ГЛ, на средину Мр, била на средишту Мр,
нађенули име Сретен ГЛ, дошле сретније мало године ГЛ, срећа је то ГЛ, низа
шуму срећом Ст, срећа што продужи Бог, пун среће после Брез, ми од среће ДЛ,
камо среће ДЛ, старија жена срећом ДЛ, срећом он је отуда СГ, имали несрећу Брез,
доживио несрећу Мр, а на несрећу СГ, ваљаде несрећна судбина Брез, овај средњи
Брез, а један је старешина Брез, знао је се старешина ДЛ, старешина био мој отац
Брез; стреја Брез, под стрејом Мр, треба д идем Брез, ако треба пријесола јести
Брез, треба да се Туб, догна шта треба Суш, треба д имаш двјеста ГЛ, коме зашто
затреба ДЛ, ал треба зором Суш, не треба ти тај Брез, не треба мијењати сјеме
ГЛ, ако треба да плате људи ДЛ, треба неки лијек ГЛ, требо је ићи ДЛ, Поп требо
данас да наиђе Мр, требала сам и ја ДЛ, требала сам умријет давно ГЛ, даво колко
је требало Брез, није требало да стоји Л, требала сам да плетем браћи ДЛ, ниси
требала да дадеш ДЛ, требало д иде поново да ломи ДЛ, у манастир Требиње Брез,
имали трешњу Суш, имале трешње Л, оде на трешњу ГЛ, слатко о(т) трешања
ДЛ, онде по(д) трешњом Мр, увијек од бијели трешања Суш, волике трешњице
само ГЛ, црепови волики Мр, има црепуља Суш, а тамо под црепуљом ДЛ;
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б) секвенца рје: горјела цијелу ноћ Брез, прије горјеле Суш; смрзло се и окорјело
се ДЛ; старјешина се знао Мр, не знам вам ја о томе ђецо, ено вам мога старјешине
Брез, питајте мога старјешину Суш, причаћу ако дозволи мој старјешина Суш,
насијево старјешина Брез, па немам ни старјешине ГЛ; предузо старјество Брез,
по старјеству ДЛ; исп. и пр. под а)
в) секвенца ри: изгорило, дијете Мр, ка-сам остарила ДЛ, са-се остарило
Туб, не можем, остарио СГ; исп. пр. под а).
Забележено стање се углавном уклапа у западносрбијански ареал. Љештанско
поред рје (врјемена) и ри (горила), најчеће има е: времена, вретено (Тешић 1977:
189). У Ужичкој Црној гори и србијанском Полимљу такође је најчешће е, а рје се
јавља у ограниченом броју лексема (уп. Марковић 2011: 137-138; М. Николић 1991:
240). У Горобиљу је потврђено е, код појединих речи и ри (зрео : зрио; поред горети/
горела), а рје се јавља само „код облика који према себи имају основне облике са
дугим јатом: брјегови : бријег“ (М. Николић 1972: 653-654); у Тршићу је е и и (Б.
Николић 1968: 399), у моравичким селима и Драгачеву увек је само е (В. Николић
2001: 66, Ђукановић 1995: 40-41), а на босанској страни у Обадима срећемо горела
и старјешина (Симић 1978: 42). У источној Херцеговини посведечоно је мноштво
примера са рефлексом рје (горјети, остарјело, старјешина; Пецо 1964: 57).
207. Грађа показује да се у принципу чува разлика међу префиксима при- и
пре-, али и то да замена двају префикса није непозната, при чему је промена при- у
пре- чешћа:
при-: те прибаве те умочиш руке ГЛ, дође те привати дијете ДЛ, па приватили
њин колач ДЛ, у једној кући приватној ГЛ, ишо у приватну кућу Брез, ногу, привлачим
ДЛ, са оним коњићом и приђе њему Туб, приђемо ми под ограду Бог, оно нам нису
признали рат Бог, нису признали рат Бог, њи нису признали ГЛ, у болницу и пријави да је
његов брат ДЛ, и пријавио Суш, тај прикупљо Л, кад је прикучило вече ГЛ, кад на прилику
ради тамо Мр, прилоге доносили Брез, на пример жетоци ГЛ, на пример ноде Брез, на
пример саде Туб, има примета47 Брез, туримо на примету Мр, на примету Брез, преко
примете Брез, приметила сам Суш, ко се не би веселио од два приновка Ст, њему
припада ГЛ, припадну Ваљеву ГЛ, ја се припењем ДЛ, неки су вако приповиједали Брез,
кад се све лепо дуге припрема Бог, кључна кос прирасла контра ДЛ, на Присадима доле
ДЛ, ка-сам то пристиго како пантим ГЛ, пристојно са два оделења Мр, ја притегнем
мог унука ДЛ, притегнем, завијем ДЛ, зато што је притегнут ГЛ, о срца и од притиска
Суш, узмем лопар и притиснем озгор Бог, и притиснемо ДЛ, причали старији (сви
пунктови), нећу да привате Јаћим Суш, да се прифатим Суш;
пре-: пребаце конопац Брез, треба да с пребацимо Бог, пребацује се ватра
ГЛ, пребродио си Брез, неко преварио ДЛ, није ме преварио нико ДЛ, преведе га
Туб, дијете преведем преко корита ДЛ, метеш те превене Суш, иде на превијање
Суш, вако и превијемо ДЛ, то преври Суш, да преври док стигне шеница Туб, кад
то мало преври Л, преврнем сукњу моју ДЛ, да се преврне она комина Туб, био
превртач СГ, преврће се Брез, и ми радимо преврћемо ДЛ, па се превуче ГЛ, никад
ме женски љекар прегледо Брез, да ме прегледа Туб, прегонићу те крају Брез, чемери
ћу је прегонити Брез, ја се прегнем преко кревета ДЛ, он је прегрно покров ДЛ, они
га прегрну губером Л, прегрш Брез, купине шумске и предавали Брез, није предаво
ко сад Брез, предају млеко Туб, оне предошње Брез, купине оне предошње Мр,
47
Лексичко-семантичком (етимолошком) анализом можда би се пре продубила него решила дилема
да ли је у основи глагол мести или метати, односно префикс пре- или при-.
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предузо старјество Брез, ђецу предузимале Мр, твог ђеда презиме Мр, презивала
Јефтић Суш, презивам се Петровића Брез, презивам се Новаковића Брез, исто се ти
доле презивају Брез, тако презими Мр, прекладила се Брез, прекопамо земље Брез,
аљине се прекрију Туб, јашта, што се прекрсти Суш, прекрстим се, изиђем на врата
Туб, озго вако прекрсти Брез, и она прекрсти ђетету Мр, прекрсти кошуљу Суш,
немој ти да прекршташ ништа Мр, вако прекрсти Брез, прекува пресо Л, салијем
и прекувам Суш, дође прекупац овде Мр, премажем уљом па дулеком Туб, то
премажем Л, па вод преместим Брез, да му преметнеш ону лампу Туб, премучио
муке СГ, и пренели магазу Брез, сироче све пренело Туб, затворило и преноћили ДЛ,
и преноси тамо на машину ГЛ, на Преображење Суш, млого се препекло Л, па се
препере ДЛ, он преписо мом оцу Брез, да њему препишу све ДЛ, нешта препрода
на коњу Мр, људи прерадили штале ГЛ, па прерађиво на њу Туб, буве су пресавиле
вако ДЛ, ја прескочи пријеко ГЛ, узмеш пресо Л, тако и преткиваш Брез, неђе се
претреса Брез, све је он претресо Туб, шта смо претрпили Брез, ко је твој пречи
Брез, прешо у Трст Брез, са сам прешла осамдесету Брез, прешли на ране моторе ГЛ,
прешли смо Ваљеву Мр;
при->пре-: превати твога оца Мр, понова превезала Туб, ја пређем њему
Суш, нико му није презнао Брез, и није му презно Суш, па преказујеш дар Мр,
па прекупила од некога Мр, саден прекучила се смрт Брез, на премер Туб, имо је
преноса ГЛ, исто са тога преноса ГЛ, они препадају Грачаници Брез, ови препадају
Вујиновачи Брез, ово ми дете препомаже Туб, ондај пререди Туб, не знам једва је
престала и мени Ст, престаљаш ручак Мр, све готово за престављање Суш, ручак
престаљаш Суш, готово за престављање Суш, кад оћу да преставим, ондај се не
спрема Суш, и престане сад ДЛ, то претегне стомак ГЛ, заврће да претеже Бог,
овако претисне гор Брез, да претисне бар прстом Туб, претисне озго камењом
Брез, налије и претисне се Л, претиснем лупатком Брез, прешијеш концом Брез;
пре->при-: прошла година о Приображењу Суш.
Записала сам: водила на приславу ДЛ, Јовани, прислава ДЛ, водила на
приславу ДЛ, поред чешћег: била преслава Туб, на ту преславу па журим ГЛ, ми
преслављамо Л, ујаци преслављају Тројице Брез, Светог Пантелију преслаљамо СГ,
они преслављају Суш; прислављају Мр ДЛ.
Уместо про- увек је пре-: њи нисам презивала ГЛ, презваше и ондај Ст.
Релативно стабилним односом међу префиксима при- и пре- ови се пунктови
углавном уклапају у дијалекатску слику суседних говора (уп. Тешић 1977: 190; С.
Марковић 2011: 122; Б. Николић 1968: 399; М. Николић 1972: 654; Ђукановић 1995:
41; М. Николић 1991: 241-242).
208. Предлози пред, преко и према јављају се само у екавској форми. Икавски
облици нису регистровани:
а) пред: дошла прет кућу Брез, кад дођемо прет кућу Брез, седам дана пред
Божић запостим Брез, пред Васкрс Брез, пред Ђурђевдан се почне сијати Брез,
пред Петров пос Брез, пред Петровдан Брез, пред кошаром Брез, пред Лексија Брез,
ишла путом пред њима ДЛ, идем пред воловма Туб, пред њега Туб, види пре собом
делију Туб, изишо прет суд Туб, прет кућом Туб, вамо прет кућу Туб, доноси и
пред колибу ДЛ, износи се прет кућу ГЛ, сједи пред млекаром ГЛ, иде пред њине
овце Мр, пред Видовдан Мр, пред Ђурђевдан се гони Суш, некако пред Никољдан
Суш, сећам се пред Ускрс Бог, пред јесен тамо Л, пред њега СГ, пред ноге СГ, пред
Никољдан Ст;
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б) преко: из руке преко себе Брез, преко Вујиноваче, преко Лелића Брез, из
Стубла преко бране Брез, преко брда Брез, преко сто метара Брез, преко Дебелог
брда Брез, стоку гледа преко зиме Брез, преко полеције Брез, преко Врањевца Брез,
тури преко ограде Брез, преко Гредине Брез, једна преко ријеке Брез, преко бијела
свијета ДЛ, преко оне сале ДЛ, преко обранце ДЛ, преко руке ДЛ, преко оне бешике
ДЛ, горе преко Маглеша ГЛ, преко зиме ГЛ, преко ременице ГЛ, преко себе ГЛ,
преко лета ГЛ, преко Повленске косе ГЛ, преко ти брда Мр, преко лета Мр, преко тог
брда Мр, преко куће Суш, преко плуга Суш, преко дана Суш, преко воде Туб, преко
зиме Туб, преко тридесет ћилима урадила Туб, преко једног дрвета Бог, преко куће
Бог, идеш преко њиве Бог, преко Албаније пешке Бог, преко куће Л, преко ове куће
СГ, преко дана СГ, ов преко шуме Ст;
в) према: према вру Брез, према небу Брез, према Поћути настаје Брез, горе
према Растилу ГЛ, према Мравињцима вежу ГЛ, иду према Ужицама ГЛ, према
ладу Суш, према сунцу Суш, према лампи Туб, према Београду Туб, наставиш
воду према колко ће ти бити Туб, према месечини Бог, према потоку Л, сад према
крају Л.
Само екавске ликове бележи и М. Николић у Горобиљу (1972: 654) и србијанском Полимљу (1991: 242). С друге стране, екавски и икавски облици (у подједнакој
мери) регистровани су у говору Љештанског (Тешић 1977: 190), у Тршићу (Б. Николић 1968: 398) и у Драгачеву (Ђукановић 1995: 42).
209. У екавској форми увек се јавља префикс не- код заменица и прилога:
има неко ко боље копа Брез, д иде неко у рато Суш, неко пусти играче Туб,
иде неко ис куће Брез, неко ко рабаџија Мр, неки су вако приповиједали Брез, ако
неко купује ов лебац ГЛ, неко прави Бог, додио неки те правио ДЛ, гор неки су у
Буковима ГЛ, у то доба неки иду прије ГЛ, изишли горе неки Мр, у понор неки
што има ДЛ, ишли неки ту близу ДЛ; ов нека моја рођака Брез, дошла нека баба
Л, нека посла вршим Л, њена нека снаја Брез, колибица нека била Мр, имала нека
понизбрдо Бог, нека се уда пре Туб, мала нека лампица Брез, нека баба овде ДЛ,
има нека трава Суш, нека повесма Туб, била нека деца СГ, нека трава подубица
Брез, неки Пеладићи зову се ДЛ, прије неки Момир Брез, на зид неки и сачекала њу
ДЛ, код неки кумова Л, тамо неки човјек Брез, у ладник неки ДЛ, неки шифоњерић
Мр, на неки калем Брез, неки ирам Брез, капетаница зове се брдо неко ДЛ, има
неко брдо СГ, закоље се неки брав ГЛ, неки Лексије Брез, ступу неку Мр, кад је
неки годет Брез, од некога пасторка Мр, печу неког леба ГЛ, питај неког двоката
Мр, Војина неког Софранића ГЛ, по дрветом неким ДЛ, неким Костом Алексића
Ст, ако си тиккум некоме Брез, у суду некоме Брез, догнају неки осмачари ДЛ,
педесет и неке године ГЛ, имало неке сироте ДЛ, састаљо траве неке Суш, неки
долапи Туб, неки људи су и бижали Брез, праве неке вјенчиће Брез, неке госпоје
почеле Брез, неке шаренице Ст, код неке бабе Данице Ст, имају неки штапићи
Брез, рођаци неки му били Мр, неки ови ограњака Брез, дођу из неки Бачеваца
ДЛ, неки Грујо чувени Ст, у Ђурђевићима неким ГЛ; понеку кашчицу Брез; нешта
се они закачили Брез, јабуку или нешта Суш, треба нешта ја Суш; кад нешто ти
затражи Брез, нешто ми је било Брез, треба нешто да купе ДЛ, Повлен је нешто
мало нижи Брез, плате људи порезу или нешто ДЛ, мореш ти добити нешто и
Наста Суш, да једе нешто ДЛ, правила нешта прије Брез, купиш соли нешта Мр,
те купе нешта ДЛ, једно вријеме нешта деце ГЛ, идиде види нешта се чује Суш,
боље се нешто укува Брез, нешто ме овде заболи Брез, нешто одговорим Брез,
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нешто са поткућницом ДЛ, нешта се зезнуо Брез, у Београду ради нешта Брез,
нешто си јавукала Брез, у кућу нешто Брез, нешто не знам Брез, купиш нешто
дјеци ДЛ, понеси уза се нешто оштро ДЛ; има некака америчка Брез, некакав
ваљо Брез, некаким српом Брез;
неколко дана Брез, неколко млађи Бог; умро пре неколке године ГЛ, ове неколке
године Мр, неколке су вуруне лепена ГЛ; некако испо Брез, некако пред Никољдан
Ст, види некако како ћеш Брез, некако ћу се изборити Брез, некако отварато Мр; па
некад кувамо ДЛ, некад у Ваљево Мр, некад и не дува Брез, некад одем јутри Брез,
некад осечем ражањ Суш, некад турим Суш, некад зимујемо горе Суш, некад не
бидне да узму сви ГЛ, некад нека трава подубица Брез, некад око Првог светског
рата ГЛ, некад је се појављивало ГЛ, некад ручно Туб, некад по двајес пари Туб,
некад у марту сам запамтила Туб, некад и прије ГЛ, остајало некат петнес у зиму
Брез, некат сам ишла цркви Суш, некад ужелим се Мр, некад на земљи Брез, а
некат су узимали и прашак Суш.
У побројаним заменичким и прилошким речима нема (и)јекавског рефлекса
ни у осталим сродним западносрбијанским говорима, као ни у источнохерцеговачком
и пивско-дробњачком. Облици њеко, њешто и сл. карактеристични су за босанске
шћакавске говоре (уп. Пецо 1975: 141).
210. Само екавски лик констатован је код неких појединачних лексема:
из Ужичана дечко Брез, ноде дечко Брез, одвела као дечка Брез, крај њега
дечкић млад ГЛ, ја-сам био можда дечко ГЛ, мали дечкић био Суш, јавио неки дечко
ГЛ;
право у зеницу ДЛ, чувала га ко зеницу у оку Суш, погоди у зеницу СГ, чувам
и сад ко зеницу Ст;
њему обећава ДЛ, отац ме обећо Брез, њему обећа Туб, Мишић обећо Туб,
баба је њу обећала Суш, само обећала Бог, да он обећа Мр, нешта је обећаво Брез, и
обећа тад ГЛ, нас два и обећамо Ст, ја обећам Ст, обећамо обадва Ст;
с обе стране забијено ГЛ, пободе на обе стране Мр, за један дан се вјенчале
обе Брез, добије с обе стране Суш, шта ћу морам волити обе ДЛ;
ка-су Немци ушли ГЛ, Било је и четници и Немци ГЛ, из Ваљева Немци ДЛ,
за време Немаца ГЛ, ишли боси за време Немаца ГЛ, имала сам машину немачку
Мр, ка-су дошли Немци Суш, долазе они Немци Суш, Петар у Немачкој Суш, дошо
из Немачке Суш;
целивају га Брез, целивају и прелазе мејту Суш, онда се целива Мр, целиваш
Бог, целивају мејта Бог, целивање СГ, целивамо СГ, целива се меит Ст; да делује ГЛ,
војска је дествовала Мр;
како нам следује ГЛ, то ти следује Суш, добијемо следовање Брез;
вако позледила ДЛ, па је озледио Брез;
има слезина ДЛ, ов је ваљад слезина Брез, па слезина Суш;
У грађи се нису нашле потврде за још неке појединачне лексеме какве су:
цеста (обичније је: џада, пут, путић, сокак/сокак), одећа (обичније је: одијело//
купује одело Туб, у новом оделу Бог, ново одело Бог, како одело Бог, доби ја увече
одело Бог, ново одело СГ, одело Ст).
Сличан инвентар екавизама налазимо и у другим суседним западносрбијанским говорима (уп. Тешић 1977: 191; С. Марковић 2011: 459; М. Николић 1991: 242;
М. Николић 1972: 656; Б. Николић 1968: 400-401).
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Фонетски икавизми
211. Кратко јат је фонетским путем дало рефлекс и у позицији: а) испред ј;
б) испред љ; в) испред ђ; г) испред о (<л). Међутим, слично приликама у осталим
околним западносрбијанским говорима источнохерцеговачког типа (уп. нпр.
Николић 1968: 400; Тешић 1977: 191, В. Николић 2001: 70–72, Ђукановић 1995:
42–44), у неким од поменутих позиција поред икавских форми сасвим су обичне и,
свакако новије, екавске.
1) Испред ј (← ѣј) и се јавља:
а) у компаративу: они богатији мало Мр, само су ови поштенији били ГЛ,
он сиромашнији Бог, сад ми је ситнији дошо ДЛ, народ слабији него прије Брез, та
старија кућа Л, старији четри године био Ст, старији син Миле СГ, унука овога
старијег Паја ДЛ, старији људи по селу ГЛ, син старији од ћерке Мр, мој муж је
старији човек Туб, моја јетрова старија Туб, старијег ми сина истеро напоље Брез,
старији народ је то гледо Брез;
б) у имперфекту: бијаше они мало Брез, ђе-но бијаше, заборавим дијете ДЛ,
мој свекар бијаше ДЛ, он нешта бијаше поболео се ГЛ, мало бијаше Мр;
в) у аористу: он бијаде, пуштио јумце Брез, бијаде око Митровдана ГЛ, штаон се бијаде Суш, бијаде јесен Ст;48
г) у презенту: док се није оженио Брез, и ко тебе није боље било Брез, није
чудо што сам спала с ногу ГЛ, мене отац није дао ГЛ, није имала ђеце ДЛ, није било
ћеро да се купи Туб, није се растаљо Туб, није имо браће Бог, није било ни вајата
Бог, док се није распито која је Ст, док је био жив није дао Ст, није устајала Л, није
вршај обављен СГ, није ни запантила СГ, није у нас долеко Суш, није се удала Мр,
није тад било Мр, он није шћео ДЛ, није дао д идем у школу Суш, није то прије ко
саде ДЛ, није био доље окопнио ГЛ, није свратио код њега Мр, сестра ми оцом, а
мајком није Суш;
Вокал и уопштен је и у свим осталим лицима негираног облика јесам: само
нисам коца ударала у земљу Брез, нисам гатала, нисам имала Бог, нисам казивала
Брез, нисам кладње ђенула Брез, нисам кратила косу Л, нисам побјегла ГЛ, да нисам
дарнула закачи Туб, нисам ја побегла Туб, како нисам Гвоздена знао Туб, нисам
могла на ногу Мр, док нисам одбабињала Мр, нисам те витлове имала Мр.
д) код појединих именица: гриота је то дијете Брез, гријота је саде ГЛ; она
црче о смија Брез; испо стрије оде Брез, стрија за врат капље ДЛ, пот стрију ГЛ,
с неба до стрије Туб, на четри стрије Л, оне стрије озго Бог, стрија Бог, простери
то, дијете по стрију СГ, стрија се радила Ст;
ђ) код глагола типа вејати, сејати, грејати:
само вије ДЛ, ка(д) двапут се развије боље очисти жито Брез, то-се вије ГЛ;
додијало мој дијете Брез, додијала, дијете ГЛ, кад додија њози Мр, додијало Л СГ
Ст Бог; оно се и сијала и кудиља Брез, мурузе сијали ДЛ, сијали смо све могуће
Мр, сијали вјештачке траве ДЛ, мој отац је сијо бијеле курузе Брез, пође да се сије
шеница Суш, сијали башче Л, сад не сијеш на руке Бог, насије вако Бог, прољећи
сијемо Мр, ако сијеш само цвета СГ, мало посијем малине Брез, посијем паприка
Мр, имају фластеници који то сију Мр, просијеш брашно Бог СГ, из руке насијем,
прегрш има Брез, љетос сам сијала парадајз Брез; имало сијач Туб, сијалица сије
курузе Л; п о р е д : што се сеје Туб, сејо, ишо и у зараду Туб, она се посеје Туб,
48

Исто је забележено и у Ужичкој Црној гори (Марковић 2011: 119 и 242).
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сејали смо куруз СГ; а неке госпоје почеле да се смију Брез, он се насмије увијек
Брез, смије ми се ова ДЛ, вако се насмија ГЛ, сад ако се које насмијемо Бог, да кућу
прави сви су се смијали Суш; грије на оном његовом ГЛ, гријем вуруну Л, сједиш
тамокан и гријеш се Суш, да се грије та кудиља Суш, озго то грије Брез, загријем
свекру и свекрви ДЛ, млијеко угријем Брез, колко треба да се угрије ГЛ, треба да
с угрије СГ, угријеш онај сач Мр, угријемо кајмак Мр, мајка угрије ту вуруну Суш,
угријем лепо Ст, оно угријало а ја легнем Суш; наместиш гријалицу Суш; п о р е д:
ујутру сунце изгреје Суш, вам се вуруна угреје Туб, сто огњишта је загрејала Туб,
угрева се гвожђе Туб, угреју фуруну Туб, опе загрејеш СГ;
2) Испред љ јавља се и у примерима:
ено је биљежница Суш, и сад имам биљег Мр, имала биљешка о томе ГЛ,
додили те биљежили телад Брез, чекај док убиљежим Мр, постила седам недиља
Брез, биде три недиље Мр, Цвјетне недиље Мр, настаје Велика недиља Мр, да дође
Велике недиље Мр, глувне недиље Туб, недиљом био збор Туб, ако је недиља нећу
да перем ДЛ, кад је недиља, празник Суш, била недиља Суш, била недиља Суш,
долазио учи недиље Суш, велике недиље Л, да сије цветне недиље Л, празнујемо
свету недиљу Бог, у недиљу Бог, и недиља и Цвети Бог, кудиљу посијемо Ст, а Цвијети
су у недиљу Суш, у недиљу по Госпојини Брез, три недиље се кисели ДЛ, друге
недиље часнога поста Суш, у недиљу завршавају ГЛ, три недиље било до поста
Суш, Недиљко, каже, лају кучићи Брез; понедиљак, уторак, сриједа ДЛ, кудиља ми
зовемо Брез, кудиља се посије Брез, прела тежину, прије кудиљу Мр, прије кудиља
Суш, сијали кудељу Л, имамо кудиље Суш, држи кудиљу Суш, последњу кудиљу
Суш, имало је од кудиљног постава Туб, нека и кудиљчица Туб, а кудиљчица само
Туб, кудиљу сукњу сам носила Туб, од кудиље што се сеје Туб, сијала кудиљу Суш,
посијеш кудиљу Суш, да се грије кудиља Суш, тучу жене кудиљу Бог, кудиљу тучу
Бог, беру кудиљу ДЛ, они зову кудиља а ми тежина Мр, сијали кудиљу ДЛ, сламњаче
од пртишта, од кудиље ДЛ, извлаче кудиљке ДЛ, повјесма па кудиљчице Брез,
предемо оне кудиљчице Брез, дошла у понедиљак увече Суш, на Чисти понедиљак
Брез, бијаде понедиљак ГЛ; п о р е д: били су недељу по Петровдану Брез, ил три
недеље Брез, од прве недеље часног поста Суш, ни недеље нема слободно Брез, а
Велике недеље роди СГ, ова је Цветна недеља СГ, у недељу су Цвети Л, понедељник
увече Брез, требало је у понедељник д оперем веш Брез; оно се сијала и кудеља Брез,
и ту се потопи та кудеља Брез, тури се та кудеља Брез; носила сам кудељне сукње
Брез, од беза кудељног Брез, и то од кудеље Туб, радили од кудеље Л, ореже се та
кудеља Л, па се ту остави та кудеља Л, посијемо кудељу СГ, торбачићи од кудеље
СГ, кудељне и повежеш СГ, има и кудељчице СГ, кудељу, јесмо и туцали СГ, кудеља
и ћетен СГ; в. Карту 4:
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3) испред ђ: не било ти заповиђено ГЛ, мало сиђела и оде Брез, она сиђела,
она то прије плете Суш, код нас усиђелица Брез, усиђелица зовем ДЛ; п о р е д: у
Цвјетни понеђељник данас Мр, седела баба Бог, како заповеди Сг.
4) испред о (<л): у Бијограду живи Брез, натури се на средини те се удари
биочук Брез, један дио остаља за Мали Божић ГЛ, један дио нема воде ДЛ, на један
дио сам имо Бог, добили на диоби Мр ГЛ, дошла диоба Л; цио дан има право да
меље ГЛ, цио седам недиља Брез, цио каљав СГ, врио сат шпорет Мр; и само једном
забележено: удари биочук, бјеочук Брез; п о р е д: од Београда прешо Брез, до
Београда СГ, од Београда Ст, д идем у Београд Брез, у Београду ради Брез; тај дево
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око њи Туб, дође до деобе, СГ, предњи део СГ, задњи део СГ, полажу цео дан Брез,
данас цео дан СГ, сједила цео дан ДЛ, млатим по цео дан ДЛ, игро цео дан Ст, д иде
цео сноп Л, пева по цео дан Ст, док не биде зрео начисто ГЛ, немој, много је врео
Брез; беочуг је састаљен от шипке СГ.
ниси смио ријеч да рекнеш Брез, да сам онда смио ГЛ, снио је мој свекар Суш;
стомак болио Брез, мене заболио зуб ДЛ, после је се разболио Суш, видио си шта
радим Брез, видио мој отац Суш, видио отац СГ, ко-ме год видио у Ваљеву Ст, видио
њу и чуо Бог, нисам видио ка-сам ГЛ, није нико ни видио ДЛ, млого ме је волио Суш,
мене највише волио Бог, заволио је и ето Мр, никад видио нисам Брез, кад је видио
Брез, ја нисам видио овде никад ГЛ, залетио је се Брез, налетио је на луду ДЛ,
подлетио пот кола Мр, он је ту живио ГЛ, живио осамдесет и шес година Брез, а он
је живио Бог, живио је тамо СГ, живио је педесет година Бог, овде сам живио Брез,
живио брез жене Брез, живио је са отим његовим сином Брез, живио је деведесет
година ДЛ, живио је три-четри годне ДЛ, он се добро живио Л, наживио се доста
ГЛ, да је још поживио Суш, мрзио га је он Мр, ја понио ГЛ, док снијег није окопнио
ДЛ, ваљад полетио навише Ст, излетио је Ст, свидио ми се Ст, кат сам стио да се
женим ГЛ, стио сам д идем у милицију ГЛ, трпио сам много Мр, претрпио је муке
Мр, уштедио доста ГЛ, ниси уштедио ништа Суш, он ćедио ГЛ; п о р е д: он је волео
Брез, волео ме најбоље Ст, сомун је се јео Брез, јео се сир Бог, јео сам Бог, нисам јео
Брез, јео се љеб Мр, јео буков лис Суш, на крају се разболео Бог, нешто разболео Ст,
он смео Бог, нисам стео Бог, стево је он Бог, тео д удари Ст, нико није тео јести
СГ, нисам тео Л; и: није ћео д иде Брез, није ћео и отишо Брез, послен није ћео Брез,
није ћео да је прими Брез, није ћео д иде Брез, он није ћео ДЛ, није ћео ал погоди
ме ДЛ, ка-сам ћео удари киша ГЛ, нисам ћео ГЛ, пољутио и није се ћео Суш; исп. т.
213 под 6).
212. У фонетске икавизме убрајају се и ови примери:
а) видрице биле Брез, који не може ни видрице Туб, пуне видрице ракије Л;
б) носио сикиру и клине Брез, туца доле сикиром Брез, сикиром ДЛ, сикиром
цепаш Туб, волика сикирица Туб, сикиром Бог, сикиром Ст, секо отац сикиром
Бог, оштрили сикире Л, сикирама и тестером СГ, сикиром СГ, имо сам сикиру Бог,
узме сикиру Бог, ону брадву као сикира Туб, као сикира, само је мало савијена Туб,
направи се то будачић, сикирица Туб, ножом, сикиром ДЛ, секли су велики бадњак
сикиром ГЛ, клепаво и раонике и сикире ГЛ, сикиром и кладаром ГЛ, све ударо
сикиром Мр, имала сикира Мр; поред: секира има Туб;
не сикирај се ти Брез, да се сикира Ст, бојим сикираћу се Суш, сикирација,
дијете ДЛ;
в) неки су и бижали Брез, моји није нико бижо Брез, они бижали од милиције
Суш, она бижи ис куће ДЛ, бижи напоље Бог, било мука, ћути бижи Туб, ми отале
бижи ДЛ, бижи ђе ћу ја да с отрујем ДЛ, бижим да побјегнем ДЛ, јој, ђецо, бижте
Мр, она бижи ДЛ, ми отале бижи ДЛ, бижи само од њега ДЛ, ако не мож ти бижи
склони се ГЛ, бижи од партизана Суш, сад је друго, бижи Мр; п о р е д : нисмо ми
бежали Бог, да бежим да се удам Бог, у бежанију Л, она виче бежи СГ;
г) направила гњиздо Брез, у њиној гњиздари ДЛ, гњиздо, праве и ту се лежу
Ст, гњиздо ваљад Мр; п о р е д : гњездо Бог,
д) Глагол кукурекати потврђен је само с вокалом и: кукуричу јутри Суш, што
је он кукурико Брез, па кад закукурика ГЛ.
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Морфолошки икавизми
213. Забележени су аналошки (морфолошки) икавизми у познатим категоријама.
1) У дативу и локативу једнине именица женског и мушког рода на -а:
а) Дјд.: мојој баби име Миљана Брез, понеси баби крушака Суш, подај то
Живодарци Суш, рекла оној жени ДЛ, пали свећу баби Загорци Суш, одоше доле
колиби једној Брез, пошо на Мијатовину горе колиби ДЛ, нисам ишла колиби Брез,
ишла сам и овој комшинки Брез, према лампи Бог Суш Мр Брез СГ, кажем ја мајци
Бог, дала мојој сестри ДЛ, однесем те подам оној сестри Мр, донесемо стрини то
млеко Туб, кад дојем на Марковац оној чесми ДЛ, пут што је са(д) дошао школи ГЛ,
оде штали ДЛ;
б) Лјд.: па све по баби ГЛ, о баби Марици Суш, пеко љебац у вуруни ГЛ,
попази по глави ГЛ, посијали мурузе у градини Суш, о некој тамо жени ДЛ, ноде
на капији Туб, па сви у једној колиби спавају ДЛ, ћерку сам родила у тој колиби Мр,
имам у колиби кревет Суш, носила у корпи некој Брез, у јасеновој кори СГ, највише
смо радили на кречани СГ, по нози Мр, чувала по шуми Мр.
2) У дативу и локативу једнине личних заменица за прво и друго лице једнине
и заменице се:
а) Дјд.: мени је шила Брез, отац мени није дао Суш, донели су они мени Брез,
ближа мени Брез, подсмијевала се мени Брез, они мени плате Брез, мени то не треба
Брез, он мени даје сат Брез, привати дијете и мени да ДЛ, он је мени синовац ГЛ, све
мени оприча ДЛ, мени није добро ДЛ, напишу они мени ДЛ, мени не би веровали
Мр, мени је прострла Мр, мени то било већ огадило Бог, мени је шила моја сна
Брез, мени у планини лошо ГЛ, мени да те подојим ДЛ, мени не би веровали Мр,
после мени ткала Суш, она је мени сна Туб, мени у планини ГЛ, оне све мени ГЛ,
мени криво ГЛ, не би мени вајде ништа ДЛ, мени жао Мр, а она мени судија каже
Суш, долази мени Суш, оће мени у очи ДЛ, мени ткала Суш, мени ударили некцију
Суш, мени је дошла једном ДЛ; шта ћ ја теби да причам Брез, биће и теби вајде
ДЛ, помоћ теби ДЛ, благо, теби ДЛ, теби кажем ГЛ, да ја теби кажем Брез, треба
теби Суш, биће и теби вајде ДЛ, ја теби кажем да је то ГЛ, па ћу ја теби набрати
Мр, теби ов пише два месеца СГ, тај што ја теби прича Туб, па ћу ја теби набрати
Мр; рекла себи да не идем Брез, поњаве ткала себи ДЛ, ја све себи спремим ГЛ,
од како пантим на себи носим Мр, д укувам себи Суш, изведу себи матицу Брез,
поњаве ткала себи ДЛ, ја уготовим себи Туб;
Напомена. Заједничко и екавским и ијекавско-екавским говорима је: куку
мене у тријес трећој години добио ГК, куку мене Г Пл СР С Суш, куку мене,
јој, благо, теби ДЛ, јој куку мене Др О К. То су у ствари, и једини примери који
наговештавају продор облика акузатива у локатив, одн. датив;49 в. и т. 165 под а)
б) Лјд.: прича о мени Брез, кошуља на мени ДЛ, да мисли о мени ГЛ, осети
ја после у мени Туб, у мени имало тријес кила Бог; оће ли она о теби ГЛ, имала сам
аљину на себи Брез, просу по себи ГЛ, д ушијем на себи Суш.
3) У локативу множине именица мушког и средњег рода: у Арсеновићима
Брез, и у Буковима ГЛ, на брдима Мр, нисам у бројевима тако баш Брез, причам о
воловима прије Брез, о тим вампирима Брез, остане у гребенима Мр, по изворима
појили Брез, у колима ДЛ, на колицима ГЛ, возају на коњима Брез, догнају на
49

У Ужичкој Црној гори је више пута исто потврђено (Марковић 2011: 193).
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коњима ДЛ, осмачари на коњима ДЛ, у Лазаревићима ДЛ, за доручак у лонцима
Туб, запошљаво сам се на сваким местима Л, у Милутиновићима Брез, рођена у
Мојићима доламо Брез, прича о момцима ДЛ, на Мравињцима водили борбу ГЛ, гор
је по Мравињцима Суш, чује се у мурузима доле Суш, по њивама ГЛ, палете волике
на раменима Брез, на мојим раменима ДЛ, коса пала по раменима ГЛ, у партизанима
Брез, те у Петровићима жене Брез, и о прелима ГЛ, маже се по рамовима Брез, у
сандуцима Брез, у саставцима протиче у понор Брез, ни у сватовима Брез, има у
Седларима Брез, организовали по селима ГЛ, по селима дол да траже жита Суш, у
другим судовима Брез, на Убу у Трњацима на жетви Брез, на тим ћошковима Суш,
боси у џаковима ГЛ, у џематима, дојњим Брез.
4) У инструменталу једнине и у генитиву-дативу-инструменталу-локативу
множине заменичко-придевске промене:
а) Ијд.: осекла некаким српом Брез, по дрветом неким ДЛ, са отим његовим
сином Брез, дружила ја се са његовим сином Брез, са њеним братом Брез, са овим
млађим Брез, маказама овим Мр, најтеже је било са овим Бог, немој ти да се дружиш
с овим Л, прође овим путем Мр, за оним био поштар Брез, шта би са оним ајдуком
СГ, налијеш пријесолом оним сланим Брез, ноде под оним дрветом Мр, нејака оним
другим ђететом Суш, са отим његовим сином Брез, тим пијеском кварцним ГЛ,
са тим мојим човеком Брез, тим путем Мр, провашарила са тим одијелом ДЛ, са
тим се закувава ГЛ, сад немам посла са тиме Мр, он је прекино са тим СГ, после
било са тим плацом Туб, појо ми је душу са тим намештањом Л, са том тројом
сиротињом Брез; са овим млађим Брез; са једним спариво Бог.
б) Гмн.: са ови моји десет прстију зарадио Бог, по седам, осам ови јастребова
има Брез, имаћу ја и ови јагод Мр, наберем ови млечара Суш, од јастука ови с кревета
Туб, од ови возила ГЛ, направим од ови јагод Мр, има и стари ти кревета Бог, од
сви ти ваљевски планина Брез, купи они векница док дође ГЛ, пе-шес они редова
вако се укрсти Л, нема они семена да рађају Мр, од они мор ајдука СГ, народа са
сви страна ДЛ; само проју од бели куруза Брез, од момака богати ДЛ, от сви ти
ваљевски планина Брез, лебова велики ГЛ, бикова велики СГ, имала сам момака
добри ДЛ, радила сам од мали ногу Брез, састане се млади жена Бог, има разни
имена Брез, има разни дрвета Туб;
в) Дмн.: бесједио нашим људима Брез, и онима тамо носила Брез, делили
овим мало сиромашнијим Бог, даје онима Туб, донесеш оним жетоцима Туб јавили
свима Брез, кад је свима вајде ДЛ, свима дијелим ДЛ, свима по парче ГЛ, свима
дијелим ДЛ, иду једни другима ГЛ;
г) Лмн.: са њиним рукама зарадили Брез, с овима ишла ГЛ, прави са овим
мастим Бог, са овим покретним апаратима Бог, и мој ђувегија са тима тамо Брез,
поправиш са тим шпицевима Бог, расту са тим гљивама Мр, јели из ћасе дрвеним
кашикама Брез, са јаким оним ексерима Туб;
д) Лмн.: на оним капама ГЛ, на тим свадбама ГЛ, на тим ћошковима Суш,
у тим полицама Туб, о тим вампирима Брез, по тим селима ГЛ, у тим Горњим
Лесковицама ГЛ, у тим ваденицама ГЛ, у сваким државама може да прима Туб, у
Ђурђевићима неким ГЛ, са неким чајевима Туб, по њиним стварима Брез; у тим
кућама горе великим двема СГ, на обичним креветима Бог;
5) У другом лицу множине императива глагола: да ме гоните доктору ДЛ, купите дрвене чаброве Мр, капе носите Брез, ви мене убите овд Брез, убите мене Суш.
6) У радном глаголском придеву глагола: мене глава болила ДЛ, мене заболили
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зуби ДЛ, заболила ме нога Мр, заболила ме овде Суш, разболила се од нечега Суш,
нисам је видила Брез, видила да иду оне ДЛ, јеси видила скоро Дивну Туб, отац му и
мајка видили СГ, ако сте видили гор планину Туб, на асталу видила сам га Брез, нисам
видила добро Брез, видила како они ДЛ, нисам видила ниједну Брез, нисам је видила
како се удала, ниђе Брез, ја-нисам волила Брез, нај сам волила кад мајка успе Брез,
живила у колиби Суш, боже, шта сам преживила Мр, ни проживила Брез, живили
смо у три оделења Бог, и тако смо живили ДЛ, није избледило ДЛ, сви су зграбили
пушке, излетили Ст, и пожелила меса никад Брез, покипило млеко Брез, тамо смо
седили Брез, трпила са њим до смрти Брез; п о р е д: видела сам га ко цркве Брез,
видела га вечи Брез, нисам видела како с удала Туб, волела би ако треба Брез, више
би му вредело Брез, ђе-смо пре живели Мр, од кудеље живела Туб, ђе смо пре
живели Мр, живели у заједници СГ, ноге заболеле ГЛ, дабогда ти изгорело Брез, јес
изгорело Брез, ту је полетела оборена буква Суш.
7) У инфинитиву: неш је видити Брез, све се то да видити Туб, шта ћу, морам
волити обе ДЛ, с ким ћеш проживити добро ДЛ.

Секундарно јат
214. Рефлекс секундарног јата потврђен је у примерима: онај косијер
од косе Брез; коријен јак Брез; поред: косиром сечу Туб. У граничним насељима
секундарно јат се јавља с приближно једнаком фрекценцијом као и у околним
сродним западносрбијанским говорима (уп. Тешић 1977: 191; Николић 1968: 401;
М. Николић 1972: 656), с тим што је нпр. у Ужичкој Црној гори и даље у Полимљу
њихов инвентар шири и бројнији у групама ир/ер (уп. Марковић 2011: 458–459; М.
Николић 1991: 248–249).
215. Секундарна вредност гласа јат није потврђена у речима:
а) вампир обијелоданио ДЛ, као вампир Туб, ни дрекаваца ни вампира ГЛ,
вампири то су мало изводили ГЛ, о тим вампирима Брез, био му командир Туб,
кували кромпир Брез, кромпира, лука, парадајза ДЛ, мало кромпира у јесен ГЛ,
посије се кломпир, лук, пасуљ Мр, кромпир и купус Брез, и шеницу и кромпир
Мр, сијали смо мурузе, кромпир Суш, кромпира по двајес кила ГЛ, сијали смо
кромпир ДЛ, кромпир, пасуљ, све Мр, продавали кромпире ДЛ, кромпир звани
роза ГЛ, кломпир добар ДЛ, кромпир је ГЛ, најљепши кромпир ГЛ, купус, кромпир
Туб, укувамо кромпира Брез, и мурузи и кломпири Брез, отишла педесет четврте
у манастир Брез, отишла у манастир Суш, једна ми је у манастиру Брез, био је
официр ГЛ, официр долази Туб, у тањир Брез, и извади тањир Суш, шешир носим
Брез; нема ов бандера ГЛ, стожер се удари Мр, направи и око стожера ланац Мр;
био Будимир Брез, Будимир, отац Туб, иза Милије Будимир Суш, Велимир
реко Брез, да не будне онај Велимир Суш, сестрић и Властимир (!) Брез, пушти
Властимир Суш, па Златомир Брез, неки Момир Милутиновић Брез, било име
Миломир Брез, мој син Радомир Суш, Розомир се звао мој свекар Суш, и Светомир
био Брез, кад је Станимир Суш;
б) остали сироте Брез, тројом сиротињом Брез, били смо сиромашни ДЛ, са
том мојом сиротом Мр; није продаво сир Туб, сир и кајмак Туб, сир, кајмак Брез,
сир се прави Брез, скупљамо сир ДЛ, сир се изреже Мр, сириште оставиш Брез,
правили сириште ДЛ, оставимо сириште ДЛ, да стави у сиришта ГЛ, сириште
није било ГЛ, сириште имали Суш, са сириштом сирила Суш;
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в) јастребови нама побише Брез, има јастреб Брез, осам ови јастребова
има Брез;
г) тежину киселе ДЛ, три недиље кисели се Мр, кудиљу киселила Суш, седам
дана се прва киселила Суш, кисели петнес дана Брез, искиселимо у млакој води Брез,
у оно мочило и то се покисели ДЛ, има нека киселина Бре;50
д) болест саде ДЛ, чојек болестан ДЛ, он болестан Суш;
ђ) јесам детелину ГЛ, детелине нису Брез, нисмо ми те детелине Туб.51

НАЗАЛ ПРЕДЊЕГ РЕДА
216. Промена назала Ѧ > а потврђена је у лексеми жалац, жаока и лексеми
наслеђеној из предвуковског књижевног језика началник.

ПОЛУГЛАСНИК
217. Поред основног рефлекса полугласа а, у материјалу се налазе и примери
на које посебно треба указати:
1. – а) Редовнија је употреба српскословенских ликова: излазимо на Васкрс
Мил; излазе пре Васкрса Огл, који буде празник Васкрс, Тројице Г, седам дана до
Васкрса Со, кољемо за Васкрс В, па на Васкрс Лоп, па на Васкрс ГК, о Васкрсу ти
је шарен Бог, био на трећи Васкрс Брез, Васкрс мали и велики Л, нисам на Васкрс
имала да се обучем Лоп, можда ће за Васкрс Мр, па смо некад о Васкрсу Огл, и
Васкрс није добар да се ради за њи Осл, и на трећи Васкрс вашер био на Ставама
Остр; Кристово васкрсеније ГЦ; кажеш ваистину ГК, ваистину (сви пунткви);
б) до Ускрса се не једе масно ГБ, брат погинуо о Ускрсу Др, сад Велика
недиља па Ускрс Л, око Младенаца и око Ускрса О, отопи се прид Ускрс Пл, пре
Ускрса Т, бацали до Ускрса Вр.
2. Вокал а јавља се испред сугласничке групе:
а) у префиксу: изабро кума Бр, после изапро грло С, жене су изаткивале
Вр, шта сам изаткала Б, испреду вуну па изаткају С, опреде и изатке се В, има
крпа изаткана Сит, ћилима божијег изаткала Лоп, имала сам све изаткано Огл,
сукњетаре каке су изаткале К, од постава је изаткано Т, губером изатканим Мил,
кошуљицу податкану К, кудељни податкани Д, снујеш како ћеш податкати Суш,
била податкана ДЛ, да се то податкива ДЛ, то смо ми саткале Г, бибера мало
саспем Мил, били сагледали Мил;
б) у предлогу: вуче низа страну Реб, низа степенице Ст, ову шиваћу уза
спрему Брез, изићи уза степенице В, уза строј иде Др, уза свекра попило ДЛ, више
сам уза свекрову Огл, да изијем уза страну Лоп.
3. Вокал а јавља се аналошки и испред једног сугласника:
а) у префиксу: да не изамеље Вр, изачеш постав Бр, ка-се изаче Бал, испредеш
па да изачеш К, око точка обашије С, е, кад одавије Д, одалијем суруте Брез, одапере
лепо Д, подавијем прсте Лоп, подавијем па обема рукама К, само подавије реп С,
50
Исп. сличне примере (кисео, кисела, закисели се) у суседним говорима (Марковић 2011: 459;
Ђукановиић 1995: 47; Николић 1972: 656; Тешић 1977: 191).
51
У Ужичкој Црној гори и у моравичким говорима забележено је и ђетелина (уп. Марковић 2011:
459; В. Николић 2001: 78).
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после одалијеш Л, све се то подашије С, жене сазову гребенање Мр, салива ону воду
Лоп, салије у суд Бал, мајка салије Суш, пораним па то салијем Брез, ондај саливаш
млеко Пр, санесемо по десе-петнес крпа Др, у камару и саноси се Д, санесемо доле
ГЦ, неће да сапере В, е, кад снег ти се саселиш Со, сасула у влаше Бал, па то тебе
сачеше, изгребе ГЦ, јел салазиш на главни пут Пл, само га узавијај С;
б) у предлогу: метак кроза те С, и запишта и кроза шеницу Брез, низа шуму
срећом Ст, подавила реп пода се С, баци бомбу пода се Туб, иду уза зид С, пре
стоком уза шуму С, ја узбрдо уза шуму Лоп, уза сам пут В, уза шуму куд има Реб,
идем ја уза поток Сит, то све уза ме К, девер уза ме Мил, што он оће уза ме Г, дете
уза се Реб, све уза се водио ДЛ, ваља га уза се Т.
4. Иако се на целој територији говори даље и мање, у појединим пунктовима
забележени су паралелни ликови диље, миње: а вако диље нисам Пл, ал само смо
диље остали гор С, диље Осл,52 народ миње болово прије Брез.
Поменути облици познати су Ваљевској Колубари (Николић 1968: 39) и Мачви (Николић 1966: 267). У централној Шумадији доследно је бележено даље (Реметић 1985: 110). Међутим, изоглоса диље, миње продужава на босанску страну (уп.
Реметић 1999: 404).
5. Вокал а (под акцентом) забележен је и у косим падежима именица: обичан
са дрвеним капаком Огл, каке санове имам С.

ВОКАЛНО Р
218. Вокалску функцију преузима сонанат р у следећим случајевима:
1. између два сугласника:
а) ишла преко брда Г, иди брзо Лоп, ис тог врга ГК, није вршена свадба Реб,
врши свадбу у граду Сит, да вршим свадбу С, ја-грдим ГК, грдим сина Лоп, свиње
грдне Л, да се дрља Г, лука белог или црног ГБ, насијева па се дрља Брез, снурну крв
ДЛ, пуште крв ГК, пође крв Пл, имо тровање крви К, од крпа ГЦ, њози крчи ГК,
бијели мрс Брез, треба ти мрс Пр, овиме од мрса Мил, шес кила мрса Остр, ни мрсим
Суш, па се овце мрчу Др, прве бабине Огл, ово је прво Бал, прво поп М, први гос
који је Бал, и ја први Бог, пршће свуд О, пршћу малену СР, ону прву воду ДЛ, у првој
клупи Др, она срж ДК, срп имала Брез, жело са српом Бр, идем са српом ГЦ, жањем
српом Д, сви срчемо ГК, да срчу млеко Лоп, само трљаш С, трк његовој кући ГЦ,
трљаш кошуље В, па трљај ГЛ, са трња Бр, ударило трње СГ, ко-црви јаучу Б, иде
ли сад цркви Пр, пођем цркви Осл, венчали у цркви Др, ишло цркви ГБ, идем цркви
Пр, ко иде цркви Бог, код цркве Мил, д идеш у цркву Бр, љебац за цркву ГЛ, сукње
црне Брез, оне црнке Мр;
пола брвно ДЛ, ено куће у брвна Др, брвна имо Пр, пола у брвна Огл, преко
ти брда Мр, поједе се брзо Бр, брзо док се не укочи М, прво су врли Вр, врли шеницу
М, знаш како су врли Г, тако су врли ГЛ, са стоком се врло ДК Д, врла шеницу З, у
врсту Д, врти се Брез, заселак Вртлог ДК, тад се врши жито ДК, вршила аперацију
Бог, саден на врсту Брез, ти мене грдила ГЦ, грдиће те Л, дали грдне паре Лоп, с
нашом Миљаном је се грдила С, испод грма Д, дрљало се пре Бог, дрљача је дрљала
ДК, све завршио Пр, завршила школу ГЦ, загрмило близу Брез, људи искрчили СГ,
они су крчили ДК, крчили камење ДЛ, да те мрзи ГБ, мрзила сам О, па су и мрли
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Др, дошо мрсак ГБ, а и мрсило се Брез, на Богојављење је се мрсило Мил, са ће
навршити Брез, нагрдила се Брез, наврше пуна кола З, оврше се Мр, ниједно ме
није окаљало ни опрљало Б, прнуше у мене В, проврте восак Брез, провртиш горе
ГК, свршио бабине ГБ, па се сркало Остр, пасуљ се срко К,има и срна Реб, свака
смрди Др, тај Србо дол Б, жњем српом Бог, српом жањем СР, секло се српом Сит,
податкана тврда ДЛ, тврдо ко камен Осл, жена трљала ГК, трљала сапуном Г,
трпио њега Др, јаучу, цврче Б, црвени кревети Г, што с биле црне Лоп, на Велики
четвртак Суш Т, четвртак био С;
ка-се то заврши Бал Д, завршим један посо СГ, она се затрче и падне Бр, чим
се запрља Бр, распоред се изврши Бог, кад изгрнемо Лоп, да искрчи ДК, док кршћава
ГЦ, не мрсимо Осл, жара нагрнеш СР, да одгрнем Пл, снајка се одупрла К, у, волике
пастрмке С, па подрља Брез, попршћем Д, тичице преврза ГБ, прегрш има Брез, да
се прокрчи Остр, то се разгрне Остр, прострла сламе Мр, сједне у прво чело Брез, у
првом челу Со, брашно разгрнем Т, гурнуо у трње М, оздол упрла Пл, као да утрне
Д, четрдесет четврте Бал, у четврт ДК, Обрадова четврта С, двадесет четврто
Суш, прави се у цркви Бог, отишли у цркву Бр, ко цркве вашер О;
б) на том брду Бог, виче с брда Бр, неко брдо у Стублу СГ, од овог брда
Тисовика Г, Криво брдо Лоп, на каменичком брду ДК, под оним брдом Мр, оне
брдилице Лоп, ови су Брђани ГЦ, донесеш бркљу Брез, оне бркље сама ГК, а бркови
жути С, дал је врбово Б, отац брже Бог, он иде брже Брез, брже је тако Ст, врло
мало Остр, без носаца као врца Бр, вршај је био са стоком ДК, ишла дрво д осечем
Б, држ тамо ДК, држали волове Бал, држали Вранцузи СР, држали коње Сит, сва
дркћем Мил, волика дршка СГ, једно зрно дрењка Бал, ко крс ДБ, звао се Крста
ДЛ, неки Крста Лоп, оно крчка Мил, направила крш О, онај крш Суш, касније
крштена Огл, име крштено Брез, па мрда Остр, овце мршаве ДЛ, што сам мршава
Др, остаља првењача Брез, прво се договорили Бр, прже жене Лоп, за пржење ГЦ
Пл, иди Пркула В, па прсло Д, таблица прсне Остр, нова прсла блуза СР, пружио прс
Б, вако прст дебљине ДК, прогрижени прсти Мил, сваким прстом Д, два прста
Мр, прти је, носи Брез, да набаса на прстен Осл, по пршљеновима Лоп, разноврсна
имају ДК, има сврдло Пр, скрштени руку ДК, да смрзне ГЛ, прекучила се смрт
Брез, погледам смрт Г, пос очеве смрти ДК, довден спржило Д, ја спрчила они
дроњица Бог, Срби су ратили Туб, жели срповима Г, трговали стоком Д, трчали на
жене С, да цркне Г, цркнем тучући Вр, црче радећи М, чепркали Д;
била брвнара ДЛ Д, имају брвнаре Г, улазиш у брвњару Огл, у брвнари Пр,
у брдним крајевима З, брсте и зими Бр, од бршљана Со, на врју Брез, врљика се
тури Суш, иде врстом Осл, вршалица у мојим Драјићима ДК, имале вршалице
Бог, вршалица додила Суш, Владин врсник О, мој врсник З, ми смо врснице Б, моја
врсница Брез, враћа вршиоце М, грмови лис ГБ, од грмовине Лоп, доковрља се Др, да
вуче дрва Бр, врли дрвима Вр, дрвене наћуве Бал, дрвени лопарић О, дрвени чанци
Б, дрвени цријеп Брез, дрвени клинови ГЦ, дрвени суд Туб, дрвене виле Мил, дрвено
корито Бр, држава да да Б, држава не даде Сит, кум га држи Бал, једно држи за
сијач Бог, држим овце ГК, дрљача сијала Брез, понеси дрљачу Р, дрљачом дрљали
СР, завркујемо Др, изврњујемо камење ДЛ, изврста се Бог, издржашмо с кравом
Лоп, да издржи Г, котрља опет ДК, овај Крват Туб, убију крмачу Ст, крмеће је
веће Брез, меса крмећег К, колач крсни ГЛ, сад ме крста боле Брез, ка-се крсти Бр,
крстили децу Бал, њу је крстио Брез, дене се у крстине Т, праве се крстићи С, за
Крстовдан Брез, лук мрки Брез, кад је мрсно Р, мрсну гибаницу Со, ако је мрсни
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дан Огл, освануо мртав Пл, њега мртвог Бог, виђали смо и мртвог Реб, да мршам
Лоп, ја потрчим Остр, Првослав и Матија Суш, биле пртаре Др, конац пртени
Брез, од пртишта ДЛ, ударило у прса ГК, прслуке имали Мр, за прслуке Остр, са
пршутама ДЛ, удари и раскрвари Реб, није скрјала Брез, стрпају ме ДЛ, стрчим,
одем ГЛ, тврдог сира Мил, тврдога прућа Вр, као трговац ГЦ, трњић ме убоде ДЛ,
трпала прије Мр, он трчи оздо СГ, трчим Пр, само трска Пр, и црвени вес ДК,
црвени отровки К, црквене књиге ДК, на чекрклију Брез Л Лоп, можда четрнес ДК,
четрнесто је годиште;
ов на брду Г, на други Васкрс Брез, до Васкрса Со, беру врбицу Л, у Тедосића
грмићу С, носили су и дрвењаке Брез, има замрзивача Брез, у замрзивач ГБ, запржи
се ГБ, и затрпавају оне Бог, затрпали Бр, издржавање ДЛ, мош ти мене издржавати
ГЦ, изгрће сама Брез, испржим дулек Огл, на калдрми ДК, у крпу и савијем Брез, и
кртину ГЦ, крчамак саде Мил, са оним крчамак О, он кршћаво Бр, њему на крштење
Б, шћела дијете крштавати Брез, за крштеницу ГБ, напржимо јаја Брез, натрпа ми
М, нацртавало је се ГБ, оде низбрдо СГ, да с обрће Остр, огрто куруз ДК, одржала
Д, народ омрзне ГЛ, то нам је омршај Бог, пастрма Д, кад је помрзло Брез, то је све
попрскало Пл, остала посмрче Лоп, ону потврду СГ, ја потрчи тамо Пр, поцрвенило
Туб, дабогда поцркале ДК, војска поцркала Туб, јесмо поцркали живи М, прекрстим
се К, прекрсти ђетету презиме Мр, првокласне земље ДК, звали првокоп Осл, вако
прекрсти Брез, он претрча Бог, на прси Брез, били смрзавали се Б, срчаница Бр,
стрпамо ДЛ, ја у брдо Реб, до те узбрдице О, имала узбрдица Т, то се укрчка Мил,
оне упрте Др, упрте има Г, на обраницу упртим Суш, упртиш Брез, ми упртимо
Лоп, до Ускрса ГБ, прид Ускрс Пл, овом црквењаку ДК, носи црњину Брез.
2. у иницијалном положају испред сугласника: звоно само рга ДЛ, море бити
и рђав Б, рђаво неко време Б, жито на рпу ГК, сипали на рпу СР, окомимо око рпе Вр.
3. на крају речи иза сонанта: на вр забрана ГЦ, на вр разбоја Л, вако на вр СГ,
снег повр мене С, ето га у вр башче Суш.
219. Вокално р може се јавити и уз вокале након губљења х: идем испод вра
Р, ја сам вро Лоп, на вру зграде Бр, стави по вру ДК, одвоји се гор по вру кајмак Др,
обложена по вру К, ако иде по вру Лоп, заите по вру СГ, омастим по вру горе Огл,
скине на вру О, по вру уметнута Остр, на вру палца С, на врунцу Сит; али: мој свекар
кад је мро Суш, мру млађи Г.
219а. Вокално р у суседству вокала потврђују и примери: оворо данас Д, оворо
и њему Ст, просторо Г Туб, засторо мало СГ (уп. и Реметић 1985: 116).
220. Девокализацију р (према инфинитиву и облицима презента) потврђују
спорадични примери: мајка ми умрела Суш, изумрело Пл.
221. Сви остали забележени примери су са р8: изумрла изненада Лоп, изуморло
и доста Остр, сад су изуморли СР, деца поморла Мил, поморли су они Бог, сви су ови
поморли Брез, људи поморли Г, матори поморли ГЦ, поморли су деда и баба Вр, оно је
све поморло ДК, рано поморли М, поморли пре Туб, све поморло Огл, ал уморли су оба
Др, мајка уморла Б, снаја му уморла Мр, тетка Мица уморла С, уморла ми мати Бр, уморла
баба Загорка Суш, баба уморла Осл, двојица уморла ГЛ, жена уморла О, жена је уморла
СГ, уморла му прва жена З, баба јој уморла ГБ, па ми је једно уморло ДЛ, дванесторо да
је уморло Д, једно ми уморло ГК, ондај је уморло В, уморло о тога Остр, једно мушко па
уморло Со, сви су уморли Ст; село је заморло Пл.
222. Девокализовано р среће се паралелно са р8 и у лексемама свекрва, јетрва:
а) имала свекра, свекрову Бал, не иде свекрова от куће Бр, дошла свекрова
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ГБ, Драгичина свекрова ДК, остави да гледа свекрова ДЛ, свекрова па и она изашла
Др, не панте свекра и свекрову Д, свекрова дође ГК, свекрова није способна ГЦ,
свекрова донесе Г, слушала ту моју свекрову Лоп, дочекала ме свекрова М, кот
куће и свекрова Мил, то ми је свекрова Мр, свекрову звала мајкoм Огл, нашла сам
свекрову О, свекрова добила Осл, свекрова није волила Остр, а пре смо ја и свекрова
Пл, свекрову викала Туб, сна и свекрова Пр, свекрова снаји да Сит, имала свекрову
Суш, у моје свекрове СР, свекрова ће доћи С, купила ми је свекрова Т, свекрова ми
била болесна Вр, она је свекрова В, била баба, свекрова З;
ишла ми јетрова Бр, помрле јој јетрове и ђевери Брез, њи пет јетрова
ГБ, чeтри јетрове ДК, знала моја јетрова ДЛ, покушала је јетрова Др, дошла та
јетрова Д, ов ме види јетрова ГК, са јетровама ГЦ, имам јетрову Г, две јетрове
Лоп, та јетрова њена К, остала ми та јетрова Мил, имала и јетрову Мр, јетрова ми
дoшла Огл, девером и јетровом О, три су јетрове Осл, јетрова је ишла Пр, јетрова
ми старија СР, две јетрове СГ, јетрова окрете лакат С, две биле јетрове В;
б) дошла била свекрва Бог, свекрва је послала Бр, Булчиној свекрви Брез,
свекрва ми је била плашљива ДЛ, има свекрву ГК, свекрва виче ГЛ, две свекрве Г,
нерођена свекрва Л, свекрва није рађала Мил, свекрва ми га је узела Мр, свекрва
имала две кошуље Туб, а свекрва Зорка Реб, свекрва држи лебац Сит, даде моја
свекрва Суш, и свекрвом Со, свекрва дође С;
двије биле јетрве ГЛ, имала сам ов јетрву Пр, тамо одељена јетрва Реб,
тамо заова и јетрва Суш, та Даринка јетрва С.
223. Након губљења самогласника вокално р преузима функцију носиоца
слога у примерима: на Гаврловдан О, Крстина Војисављева Б, име јој Крстина Г.

ХИЈАТ
224. Вокалске секвенце се на испитиваном подручју уклањају елизијом вокала, њиховим контраховањем или развијањем прелазних сонаната в и ј.

Елизија вокала
225. Елизија вокала захватила је у неједнакој мери углавном све вокале.
Вокал а
а) Најчешће се елидира а у везнику да: д едем сомуна Огл Осл, јутри д едем
З, д едем свињетину Лоп, само д еду С, д играм ДЛ, не мож д игра ДК, д играм клиса
Бог, оћу д иду Ст, д иде Владета Б, д иде да зове Д, д иде овцама ГЦ, д идем да видим
Реб, д идем с оцом Р, д извучем власа С, немој д изгинемо В, не могу д издржим Г,
може он д издржи З, д издржим покрај шпорета ДК, не сме д изађе Пр, д изиђе Мр,
д измирим Бал, д измрзне лук СГ, ја д изнесем Брез, мого је д изнесе Др, д изручиш
сламу Бр, д изува свекра Туб, немој д имаш М, д испечем леб О, поп неће д испита З,
не мору д оборе Со, треба д оборим греду С, не мож деда д обрађује ДК, д одаберемо
Бал, сву ноћ д одам Осл, д одбије дете Др, па д одбијем ноге С, д одброји ДЛ Брез,
д одем по млеко ГБ, не смеш д одеш кући Сит, тебе д одведе Мил, д одемо у шуму
Суш, д однесу тој вуруни Лоп, д ожени брата Вр, да ми је д оздрави Остр, д окадимо
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О, д окренем Мил З, три детета д окупам Лоп, д оперем веш Брез, суд д опереш В, д
оплеви Л, д оправи свеће О, д орем З, колко д осече ГБ, мало д оспава В, д оставим
ДЛ Бог, д остане Брез Бр О З, д останем брез ноге Пл, д убију Милоја Брез, д увате
море Туб, д уведемо у кућу Пл, није смело д угаси Остр, оће д удави Лоп, д удам
дете С, д ударим овиме С, оћеш ти д удаш Мил, оћу д ударе Л, трк д удари Со, оћу
д ударим Брез, ти д удаш њу Д, д уђе у град З, и корак д уђем В, д узмем Суш, није
тео д узме Туб, мене д узме О, оће њу д узме Сит, д узмеш ГЛ, треба д ујалови В, д
укуваш СГ, д укувам каву ГК, није с могло д укује Бог, било ко д умеси Бал, знала
и д умесим Мил, нисам тела д умрем Б, оће д умре ГК, д упртим Лоп, д ускисне Р, д
успијева море Мр, д устанем ГЛ Б, нико д устане ГЦ, ис кујне д устанем Кун, ништа
д учи Мил, д ушијеш Бре. з.
Међутим, и у овом случају елизија неретко изостаје. Често је код истих
информатора у идентичном гласовном окружењу бележено двојство: да ашчијају
ГК, да иде да јој помогне Д, да иде панаија Сит, да идеш са оном водом Бал, да
изабереш Др, да избелиш Бр, да изведеш моју децу Лоп, да издржи Г, да имамо ДК,
динар да имаш СР, да имаш брављетине Мил, да има нешто Реб, да изнесу лонце
С, да иселиш породицу СГ, ко мого да искрчи ДК, да исплетем повој Г, да обучем
Мр, да одапере Д, да одем на гроб С, да одбрајам ГБ, да одгрнем Пл, да одем тизим
мојим Др, да окрунимо куруз Г, да омекша Т, да оре СГ, да оселимо у планину Брез,
да осече СР, да остану Кости Сит, да отвори боланту ДК, да увати јазавца Суш,
да удариш штапом Вр, да узмеш ГЛ, да унесем ГЦ, да умрем гладна Б, натера да
устане Т, да устреба Бог, да учиш Остр, да ушијем џак Пл.
б) Елизија вокала а спорадично се јавља у везнику па: п ондај сам ја дошла
Туб, п ондај везеш Лоп;
в) Ређе губљење а бележено је у предлозима на и предлогу и префиксу за:
мету н астал Мил; људи сели з астал Г, седнеш з астал Лоп, а возовођа зустави Туб.
г) Вокал а елидира се у речци нека у примерима: нек узмеш Туб, нек иду
море ГЛ, нек умрем ДЛ, нек иду Брез, нек одброји ГБ, нек узме афтушом Др, нек
униште Б, нек имам ГК, нек остане ов ГЦ, нек иду женскиње ГЛ, млади нек остану
Г, нек опере сам себи К, нек иде на једну страну Огл, нек иде одма О, нек има пут
Осл, нек иде на посо Остр, нек умеси лебац Пл, јашта, нек има Пл В С СР Суш, нек
узмеш иљаду евра Туб, и он нек остане Сит, нек има Сит, нек остану ова два моја
сина Суш, нек е ови двоје Суш, нек извине СР, сви нек остане Ст, нек остану живи и
здрави Т, нек остану деца В, нек уђе у село З.
Вокал е
а) Вокал е често се елидира у речци не: н умем да т кажем Б М ГК, н умем да
избројим Пл, н умем да рекнем ГЦ, н умем ти то рећи Вр, н умем жети Др, н умем
да кажем Г, н умем да пантим Д, н умем жети Др, н умијеш Брез, н умем ти објаснити
Туб, не уме свак ДК, не уме тачно рећи ГЦ, н умеду д увучу Осл, н умемо ми да
причамо ГБ, левом руком н умем Остр, н умем да пантим Д, заборавила н умем Лоп,
н умеју д иду С, ако се н уме да снађе К, бог те н убио Пл;
б) Елизија вокала е јавља се и у речци се: да с игра карти Ст, може да с
издржи Огл, то с удало ГЛ, па с изиђе горе ГЛ, да с избори Лоп, не мож да с излечи
Мил, да с испече лебац Реб, помеће те с исуши Огл, оперем па с исуше Лоп, па с
обоји ДЛ, треба да с обоји С, да с обуче Мил, да с обучем Пр ГЦ, па с одморим Туб,
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оне да с одморе Лоп, мало да с одморим Брез, оће да с ожени З, ја с окренем Г, да с
омекша Мр, да с опари крме ГК, треба да с опраси Остр, помагач да с остави ГЛ, да
с осуши О, ватра је с отворила ГЛ, оће д с отели О, да с очешљам Суш, у башчу да с
очешља О, како је с он стеко Лоп, а да с отрујем ДЛ, да с оће д умре ДК, ја-с увати за
врата Г, ја сам с удала Бог, дете да с уда тако К, тела да с уда Вр, она с тако удала Бр,
за момка тога да с уда Б, што је с удала за њега Т, ја с удам овда ГК, нећу ја да с удам
још Д, да с узму Реб, само с узодала ГК, да с увати буђатак Мил, да с упознају Лоп;
в) Забележени су примери елизије е и код енклитика: како м угледо Т СГ,
да м уведе Ст, да т удари ГЛ, оно да т удави, са ћу да т убијем З, да т уведе Сит.
Вокал и
а) Забележена је елизија и у везнику али: ал они оће Бр, ал ови моји сијечу Брез,
ал у Ваљеву је Брез, ал они се слабо Б, ал имаш брата ГБ, ал отац њега Бог, ал обично
сељаци ДК, ал они мене стрпаше ДЛ, ал умрли су оба Др, ал откуда сте ви Со, ал у
мене мој Станимир Др, ал у цркву није Д, ал он је доносио ГК, ал ето ГЦ, ал имала
девера ГЛ, ал ишли смо и оним путем Г, ал изгледа ме стиже Л, ал ове године Лоп, ал
и оне дуго К, ал ови који немају Мил, ал овај син Огл, ал отац је и он О, ал имао је сач
Остр, ал ово да зарасте Пл, ал имало је трагова Туб, ал оће тако Пр, ал има ознаке Реб,
ал уме д изаче СР, ал опет сам ја С, ал опет смо добро Вр, ал ов је слабо В;
б) Вокал и елидира се и у речци ли: оће л он мене О, је л ово кућа Туб, је л она
Суш, да л и неко истрово Сит;
в) Елизију и бележила сам и код енклитика: шта да м обучеш Огл, коза м има
ДК, боже м опрости Бал, да т опричам Туб, ја сам т узела Реб, оћу да т умрем Огл;
иначе б умрла Лоп, дал с ишла Л.
Вокал о
а) Елизија вокала о забележена је код показних заменица: на номе ражњу Бог,
у ној соби Бог, што нај казо Брез, на номе ражњу Бог, у ној води Бог, што но узимају
ДЛ, ја на но ДЛ, у ну барицу ДЛ, ко во сад ГЛ, било во ограђено Мр.
б) Вокал о може да се елидира и код везника ако, него: ак има ђе боље Брез,
ценила га боље нег оца Туб, нег онако ДК.
Вокал у
Елизију у илуструју примери: вечи да м оперем ноге О, ја ћ умрети Туб.
226. Грађа показује да се најчешће губи вокал а и е, а елизија осталих вокала
је ређа. Појава је најуочљивија у везнику да + гл. облик и у речцама нека, се и
негацији не (углавном у споју с глаголом умети).
Губљење вокала у хијату познато је и осталим западносрбијанским говорима
(уп. Николић 1989: 38, Радовановић 2007: 740–741, Тешић 1977: 197, Николић 1968:
402, В. Николић 2001: 85–87, Николић 1972: 657), али и свим другим говорима Ш-В
дијалекта (Реметић 1985: 121, Николић 1966: 243–244 и др.).
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Контракција вокала
Група ао
227. Неакцентована финална вокалска секвенца -ао сажима се у о:
а) у радном глаголском придеву: бацо је Огл, сам је биро С, није болово Огл,
ваљо сам колко пута С, дол везиво Д, својту венчо Г, ко жене вермо С, даво колико
је Брез, диго рукеПр, није му нико диро Брез, добиво намернице Мил, волове догно
ГЛ, дошо из воденице Реб, држо пуно стоке З, ја сам дркто Реб, обложио и завезо
Л, то је завијо Др, закло је двоје К, отац зактево Бог, занемого у њиви Пл, кад је
запито Мил, па заплако С, зарађиво колко З, тата зарамњо К, кад је он засипо Реб,
дал му је неко засмето Огл, игро се карти ГЦ, изабро кума Бр, свекар изашо М,
изишо напоље Др, ратове издржо Остр, изгледаво како чији Мил, не може, изнемого
Д, мене трипут изударо Брез, те нас испито Суш, чича истрчо СГ, истуко бабу Бр,
казо му отац СГ, да је клеко Мил, клепаво и раонике ГЛ, који је кметово В, куво се
купус Л, купово имање Мил, ишо и лаго С, лего за једно дрво Пр, једној манисо ГБ,
колико сам мого Мил, бог те молово Лоп, па сам моро О, моро сам да узмем Пр, па
наваљо овде Вр, навико је тако ДК, назидо ово Мр, наишо Осечанац Пр, јел те ко
наморо Г, деда написо Др, да је несто Остр, отац ме обећо Бр, мученик обишо Бог,
да си га обро К, цокулетине обуво С, огрто куруз ДК, он према вру одазво Брез,
одвезо га зет Пл, одо само З, ја се одреко Мил, и он одреко њему Вр, опијо се Брез,
свекар опричо Г, кад је опро ноге Г, и оро са воловима Вр, ни осигуро ГБ, кад је
осново Др, није ми син оспораво Г, осто ми син Брез, осто у Причевићу Пр, осто
мали Огл, командир отишо Р, љеб се пеко ДЛ, онај писо дарове ДЛ, није ме пито
С, нисам пито ни оца Сит, ондај пито Мр, плаћо порезу Суш, колко си плаћо Др,
побего сам Остр, подиго о земље Мр, није га позно Ст, бог је нас покаро Суш, да те
не би ко покро Сит, посипо пијесак ГЛ, посло на земљу Др, поткиво Радован Ст, то
поштово З, Радомир предо Пл, преписо мом оцу ДЛ, о плотове прескако Лоп, ал је
преспо ДК, отац је прешо З, примо валиду О, Србо мој причо Лоп, пробо сам ГЛ,
продо јавор неки Мр, каки је пропо Остр, народ сат пропо Т, и прочито Осл, све
ратове прошо С, прско шљиве З, рабаџијо као дечак Огл, пошто се народ разишо
Бог, мало рамо В, отац распродо К, он је рико З, свезо за колац ГЛ, Момир је свиро
С, пасуљ се срко К, и само се срозо Лоп, како је с он стеко Лоп, стављо креч Бр,
станово тамо Др, и стеко са децом Осл, па ми син стиго Суш, стојо лебац ГБ,
страдо у рату Пл, ал је сусто С, требо данас Мр, тата је ћуто ГЦ, удаво унуку
Остр, није ударо В, удо је у Тимотиће З, нисам укро Реб, народ умиро Остр, те се
уписо Суш, у јаругу упо ГК, упозно са њом О, ка-сам усто Реб, утруњо се кречом
ГЦ, отац учињо кожу О, ушо тамо Ст, чуво говеда ГЛ;
б) у неким именицама: наставиш кото Т, да проври кото Пл, бакрени кото
Бр Пр Бал, завршим посо Мр, отарасим посо Г, на селу је посо велики Др.
Сразмерно је мање потврда у којима сажимање изостаје. Илустративно
наводим примере: што је Медведником арао Вр, нас венчао Г, слабо деловао Остр,
сад дошао школи ГЛ, дошао мом оцу Осл, дошао деда Сит, дошао ковачу В, око
Ваљева зидао Бог, њега имао Брез, имао шесторо деце Вр, имао да крије Сит, имао
сам пушку С, командовао групом ГЦ, нашао је Авдо Мил, дрво одељао Остр, њима
одржавао ГК, сироче остао ГЦ, а неке је и отерао ДЛ, певао сачувај боже Г, питао
њега Осл, учио, полагао је В, лепо поступао Остр, пошао мој рођак Пл, већ прошао
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Мил, ал био радознао С, да би сачувао Реб, страдао је СГ, трговао са кречом СГ,
устао и ишчито ГЦ.
228. Контраховање акцентоване групе ао није забележено: брао гљиве К,
није јој дао у школу ДЛ, Бог дао, дијете Б, Пантелија се звао С, а Маричин се звао
Радосав Суш, Јаков се звао Мр, знао то Др, по томе сам знао Остр, Радован знао
Ст, нис ти знао Лоп, он је клао збок тога ГЛ, нисам крао Д, пао са цера В, свак своје
прао С, није стао Суш, ткао се постав Л.
229. Сажимање секвенце ао јавља се у поредбеној речци као:
ао>о: ко-дете ГЦ, волила нас ко-очи Мил, ко-да сам осуђена Лоп, није се
јело ко-сад ГБ, мучили је ко-Криста Осл. Сажимање може и да изостане: ми смо
као другови Лоп, узмеш као ради здравља ГЛ, скува као сутлију О, као шивка Бал,
нацртавало је се као тица ГБ, као наша перда ДК, није било као сад В.
Једна од реализација је прелазак као у секвенцу ка: имо коња ка-аждају Мил,
ка и сваки Вр, нагутају се ка-прасици Осл. Слободан Реметић у кă види елизију
вокала о (Реметић 1985: 123).
230. На терену је потврђена контракција нефиналне групе -ао- у примерима:
-ао- > а: нашла сам и заву једну О, зава каје Осл, вучи са два раника С, раник
се зове Пл, ранике за плугове Пр, онај један раник Остр, около раници Мил, раник
и цртало СГ, ђе-раници турени Брез, вамокан раници Брез, има два раника Осл, са
дрвеним раницима Вр; п о р е д чешћег несажимања: имала заову Бог, заова донела
Бр, заова је се удала Огл, жива ми је и данас заова Брез, заова најстарија била С,
заова моја заокупила Суш, заова умрла СГ, заова ми је се удала Г, три заове и девер
З, заова шећерка В, имале две заове ГЛ, заова ми удата ДЛ, имала једну и три заове
ДК, заова и она пробала Т, дошла ми заова Лоп, имала једну заову Др, заови наткала
О, код заове у Котешицу ГБ, имам и раоник Г, раоници они Д, клепаво и раонике ГЛ,
дол је оно гвоздено раоник Г, дол је раоник Остр.
-ао- > о: није мого волове са сонима ГЛ, цичи соница од мраза ДЛ, све са
сонима ишли Брез; п о р е д: саонице што је запрега вукла Остр, упантио сам саоник К.
Облике зава, равник и сл. срећемо и у другим говорима. Ареал в. у:
Бошњаковић 2008: 149–150 и Реметић 1985: 126–127.

Група ае
231. Нефинална секвенца -ае- контрахује се у свим пунктовима у е у облицима
бројева 11–19: једанес, дванес тринес, четрнес, петнес, шеснес, седамнес осамнес,
деветнес и др.

Група ео
232. Финална група -ео контрахује се у о:
а) у радном глаголском придеву: ево га, дово Суш, а доно ветар Суш, доно
бурму С, доно одело Огл, изно њи ДК, поно от куће Г, почо викати Бог, почо да
копни ГЛ, дошо и узо њу Брез, који буде умо Л, мој брат усто Реб;
б) усамљено је: пепо укували В.
Међутим, примера у којима сажимање изостаје је више: није волео Мил,
довео њи Брез, довео је отац Реб, донео синовац Д, извео је брат М, нанео доста Сит,
одвео Зарину ћерку Ст, одвео њу Др, то однео цркви Лоп, почео да пуни ГЦ, кад је
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почео Д, са тебом провео ГЦ, пронео глас СГ, неки је се разболео М, развео Лоп Др
М Осл ГБ Сит, више је се сагео Реб, он ме је увео у то Брез, да би увео пређу ДК,
узео ујам Остр, узео двадесету Вр; пепео нод Г, кат тај пепео проври ГЦ, жар и онај
пепео Огл, у луг у пепео Т, ставиш пепео Лоп, мало у пепео Осл; дебео је он Г, лед
вако дебео ГЦ, дебео као губер О.

Група уо
233. Финална неакцентована група уо сажима се у о у примерима: чим је
викно ГК, кесером замано Мр, готово издано СГ, одатле крено Ст, минђушу откино
Г, пипно онај цвет Остр, погино јој човек Суш, погино четрес прве Пр, прекино сам
З, скино тегове Лоп, преврно трактор на се Др. Секвенца уо не мења се: кад је га
викнуо Брез, гурнуо у трње М, засуо торбу Пл, подиго и зинуо С, мало исклизнуо К,
мануо косом Мил, нит би ти се озовнуо Лоп, јутри освануо мртав Пл, својак погинуо
Г, скинуо с посла ДК.
234. На овом терену нема контраховања акцентоване групе уо: чуо и сл.
235. Код предлога уочи нефинална група понаша се двојако (тачније тројако):
ове смо године учи Ђурђевдана Бал, вече учи недеље Бр, учи Ђурђевдана седам дана
Брез, учи Ђурђевдана В, учи Божића ГЛ Т, учи Задушница завршио зидање Др, ишо
учи Илиндана З, учи ти велики годова Лоп, учи Петровдана плетемо вјенчиће Мр,
вечи учи Божића Осл, учи Божића свак се стара за печенице СР, учи Видовдана има
видовчица трава Суш; палили уче Нове године ГК, држимо светло уче Божића Лоп
Л, уче Малога Божића Пл, пале учеПетровдана СР, наш мајалук уче Пророка С; очи
празника ноге се перу Лоп, било гостију очи славе Вр, месим леб, колаче, очи славе
Остр, донесеш вече сламу очи Божића Сит;
уочи Задушница ГЛ, уочи славе имамо гости ГЦ, уочи Ђурђевдана ГЦ уочи
Богојављења, уочи Божића се спрема густи пасуљ Пр, млада уочи свадбе иде у њен
род Сит, уочи Лучиндана дођемо Суш, увече се плету венчићи уочи Ивањдана Т.
Претпоставља се да је фонетски лик очи настао елизијом вокала у, а облик
учи редукцијом о (Уп. Николић 1991: 218, Марковић 2011: 440).

Група ое
236. Контраховање медијалне секвенце -ое- (< -оје-) везује се за облике
присвојних заменица: фамилија мог мужа ДК, дошла мом синовцу Огл, у мом дому
ДК, у мом засеоку Огл, свог рада ДК; п о р е д: на којег сам ДК, тога мога деду Осл;
пр. уп. код присвојних заменица.
237. Контрахују се и групе састављене од два иста вокала: мала, сат, ратук;
артица, кутица, Илиног; божи, строжи.

Развијање прелазних сонаната в и ј
238. Сонанти в и ј јављају се у радном глаголском придеву и у лексемама код
којих је дошло до испадања гласа х:
а) Секундарно ј јавља се у примерима: баба ми ко аждаја Мил, кака је ко
аждаја Г, на проји се одгајила Лоп, снаја му Пл, у моје снаје Ст, тија вода С,
поистија да ври ГЦ; попијо крв Реб; уп. и пр. гријота, лија, леја маћија, стрија/
стреја; али и: опанке са каишем В.
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б) Секундарно в забележено је у примерима: таки обичај биво Брез, дал је се
биво запопио Пл; он даво њојзи Пл, Бог ми даво С, само им даво леба Д, поп је даво
Мил, мени није даво Брез, не би даво К, а није знаво Вр, знаво народ К, било ми жаво
испрва Брез, жаво било Д, да га каво укуваш Т, каво да нам даду С, пиво је ракију
Бал, на карлици пиво Т; он није тево ГБ, нисам тево С; п о р е д: поп ми дао воду Пл,
дао цокуле Ст, нико ми није дао ДЛ, и у суду жао ми Суш, жао ми било Пр, жао ми
што тебе ГБ, жао ми је и другова моји Огл, пао ко проштац С, био (сви пунктови).
овде јавук СГ, немој да јавучеш Реб, само јавукну Пл, у јанувару саде Брез,
моремо завуставити Пл, добио си снаву Остр, имам и снаву ГЦ Со Сит Реб, снаво,
треба да родиш С; п о р е д: осечанац аутобус Пр, само јауче Ст, поче јаукати Г,
дол јаукала Лоп, ја зини јаукати Пл; испод пазува Лоп; подигне с бироа Лоп; и
сакови Сит.

Редукција вокала
239. У Ваљевској Подгорини потврђено је потпуно и делимично редуковање
вокала. Могу се редуковати сви вокали, али је најтипичније редуковање вокала и.

Афереза
240. Редукција иницијалног вокала није честа. Бележила сам је у примерима:
а) вокал а-: од боланте пролазе Пл, није било боланте Туб, пошли на ерудрум
В, пред Лексија божијег Брез, сад јој се показала лергија да помузе Кун, а једно је
Лександра Лоп, Пантелићи славе Лимпијевдан Осл, Тошићи Лимпијевдан Огл, ради
на кумулаторима Лоп, у патеци Лоп;
б) вокал е-: да с одавде вакулишемо З, има виденција Реб, није било лектричног
Бог, стајо лектрични шпорет Др, шеф лектране Осл, ради у лектроистоку Пл, ови
мајлирани Огл, лонац мајлирани Ст, имало је мајлирани ГЦ;
в) вокал и-: и некцију прима С, ударио некцију Брез, пешке за некцију Туб,
ударише некцију ГЛ, на некције Др, ударо некције В, давали некције Лоп, три некције
ГЦ, није било некција Суш;
г) вокал о-: беспарио народ Остр, тамо у Бреновцу ГБ, узмеш клагију Со,
треба се перисати Д, ћерка је у Сечини једна Лоп, гвоздене совине Бр, дрвене
совине Брез; затим у прилозима и заменичким речима: отворила се кутија вако С,
вако се растави Брез, вако повијена М, оправљена вако Огл, па нако има О, нако ме
слала С, нако загивсали Пр, међ јапије нако Мил, нако остала Др, нако на пијацу
Мр, богаства наког Мил, вамо вратише Реб, вамо дршка Пл, вамо деци Г, ка-сам
дошо вамо Остр, вамо идем Р; волике нокте одгајила Сит, волики влас С, волика
кућа Мил, волики чабар Л, војицна дошла Огл, војицне крајчице Лоп, нолике овце
Остр, имаш нолико С;
д) вокал у-: биле су те Секованије Лоп, Секованије се празнује Бал, главном
(сви пунктови), јутру (сви пунктови).

Синкопа
241. Испадање вокала у средини речи илуструју примери:
а) вокал -а-: и ја сам казла Осл, што ти сад казла Реб, то смо казли мале Пл,
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нисам казла тој снаји Мил, сад је настла друга година Осл;
б) вокал -е-: девер и муж дон8ли Бр, дон8ла сам ја Лоп, дон8ла два сандука Туб,
дон8ла та баба СГ, дон8ла сам дао ми отац З, дон8ла сена В, донла Стана С, дон8ла ткана
ћебета Ст, дотра да увати Лоп, дотрамо кући О, дотраш кући Огл, истро нас Д,
о Петровдану и отрали С, са орања отрали К, само отрам овце ДК, отрају са
колима В, да отра бициклу О, отро волове Др, јел те ко наморо, натро Г, потра
неки ћутак Др, отишла да потрам Пл, потрај кола Сит, да потрам краве М, потраш
жита Д, потрали ме лекару Бр, кући потрајте Пл, лепо дочкани Д, једарда чувала
Пл, кад оћте горе Пл; не скирај ти се Брез; у м8не Стојан СР, у м8не син Мил;
в) вокал -и-: све волки чаброви Мил, није било волко Осл, ја се чудим колко
је Д, колко леса ГЦ, колко ви мени дате Реб, колко браће Лоп, колко-тај асталић Сит,
колко ради О, ко зна колко је С, колко се њи стави ДЛ, колко мож да стане Брез,
колко жита Мр, колко је он у Буковици Р, колко и лебова Бр, колко сам рада Т, колко
пишти ДК, колко мож бити К, колко ћу врста Мил, толко нас било ГЦ, толко посла
Бал, толко сира Мил;
ту су боравли З, вадли људи Г, јеси-видла Зорицу О, ако си видла К, оздо видли
СГ, видла си ово С Лоп, нисам је видла Пр, нисам видла змију Суш, ваљда видла Г,
кад је видла ГБ, видли ватра горе Пл, видли сте колко Мил, видле и мене ГЦ, вол8ла се
са њим О, вол8ла њега Мил, вол8ли они Др, само-нису вол8ли Сит, нису долазли Пр, јој
заборавла В, побегнем, заговорла ГЦ, ја сам запан8тла Бр, а зарадли у другој држави
Осл, кад је се заратло Пр М, из авлије излазла ГЦ, сама нисам излазла Т, стварно
направли Бр, кућу оправли О, оставла сам краставчиће О, њу оставла Г, мене
отпустли Пр, и посадли ДК, правли опанци Др, прекрстла руке ГЦ, бара пресан8ла
Др, и преслон8ле ДЛ, што сам протурла Лоп, ран8ли добро Пл, нису раставли Др,
де-смо се родли Мил, родла двоје М, садли смо дуван Бр, све се саставло ГЦ, кад
је се сван8ло Др, није се свидло Л, ви сте скрен8ли код ораја Пл, скудла ГБ Г ГК Б Пр
Пл Огл, нисмо уводли Мил, вече уготовли Пл, упамтла Лоп, тек урадли Пл, свакоме
учин8ла Пл, зијан учин8ли Осл, ценли мене ГЦ; сви рекламшу ДЛ; са ћеш видти ДК,
нећу ме гр(д)ти ГЦ, сутредан радти Осл;
беште децо Бр, вите кака је била Туб, ите там Т, пове(д)те вели Пл,
поздравте Тривуна Осл, па понесте Т, ућте да видите З, не шалте се шалом Т;
шила и аљин8це М, астал8ћ ГЦ ГБ Г Бр Остр Огл Бал Ст Туб Брез, на бабне
додили СР, па братћ мој Др, у Брђан8ма Мил, праве се вешалце Пр, била из
Врагочан8це Осл, да посте дан8ма Пл, подај там и кокошма Бал, да дам и кокошма
Лоп, а купатло З, пре играмо Лазарцу Л, има лопатца вамо Бр, имамо малну ДК,
Марца је била СГ, Миличин8ца па Црниљево ГЦ, две младе у Миличин8ци Мил,
обран8ца зарезана ГЦ, на Пашну раван ГЛ, по петловма К, као полца Огл, нису
давали родтељи ГК, не поштују родтеља Г, остала удовца ДЛ, има там флашца Вр,
шенцу пожањемо В;53 (исп. и т. 243).
Медијално -и- најчешће се делимично редукује: ово је Азбуковица Д, биле
и
баб не Сит, само блузица К, најстарији Божидар ДЛ, Борисављевог ујака Пл, кува
вареница К, самељем на веденицу Бал, иде у воденицу Суш, туд је воденичар Пл, њега
водила В, направиш волику камару Сит, волила сам Д, гор је вратило Туб, у плеку
гибаницу Мил, свуд су га гонили Лоп, опанци и гуњић Остр, на Оце додили О, долазиле
сестре Г, до долибаше Огл, са њим договорила Р, доносила се вода Д, то се доселило
53
Ареал потпуно редукованог и продужава на источнобосански терен. Уп. примере толко; створли,
видла, заборавла, бјеште, корто, родтељи, у колма и сл. у: Реметић 1999: 406–407; Реметић 2000: 937–
938; Реметић 1970: 113; Суботић 1973: 95; З. Симић 2005: 154.
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Пл, после се иженили Д, има кадионица вако ДЛ, била кућаница Туб, кучине звали
Лоп, једно корито Д, дрвени лопарић О, дође мученица ГЦ, нагонили да носи Вр,
окачи на обраницу Бр, оправили кућу З, оселили се били Др, баба остарила Лоп, то
му је очевина Мр, у оџацима К, палила зубију С, овај пањић Огл, носим печеницу Бал,
побили су вамо З, неке поњавице К, моја пуница Мил, развалише капију Б, у ранилу
дол О, са сватовима Сит, мала синијица Г, моја синовица Мил, била сиротиња Д, ови
тројица М, њеним ћерима Остр, ћутиле нисмо Остр, рато уватило Бал, упртила кото
ГК, усирила мекицо Бог, беле челице Б, начиним чорбицу Осл, џенерике биле Осл,
метне шареницу Мил, био шуберић К;
г) вокал -о-: прексутре (сви пунктови), Светзар Мил Пл Вр;
д) вокал -у-: почеше гин8ти Мил, ка-сам зин8ла СР, изгинли ДК Др, кренле да
пронесу Остр, вако кренли Мил, само погинла З, била погинла Мил, не б потонла
Остр, били смо претрн8ли С, кад је сван8ло Б, да смо ми скин8ли Пл, нису се скрен8ли
Огл, прет кћу О Мил ДК ГЦ Огл Туб Ст Бр Д;
верујеш ли ти Др, ка-сам викнула С, дарује са новцом ГК, да се доручкује Мил,
у
дор чак Г, он заокупи Осл, мучи га желудац ДК, желудац Пр Брез З, вели желудац
Лоп, рендам јабуке Д, јабука се обори Бр, оне награђуше Т, накупим чабрић ГБ,
накупила буре ГК, јесам се намучила Лоп, да напусти ДК, наћуве зовемо Сит, гумана
обућа С, дошли одуда М, ипак се окренуло Огл, ја окупила Реб, да окуси В, пазарују ту
Огл, покупила Ст, покупе брашно Вр, потуриш буренце Огл, почупали старо ГК, није
пршута ГЦ, како-сам скинула Туб, у лебну фуруну Др, да се ми школујемо К.

Апокопа
242. Редуковање финалног вокала је уобичајена појава. Апокопа је запажена
у појединим граматичким категоријама и врстама речи.
а) Вокал -а: нек опере сам Г, нек иде В О Пл Пр Мил, нек буде ГЦ, нек скида
ГК, нек се крсти Пл, нек је лепа Огл; вољ ти (сви пунктови); куд оће Бр; свукуд
вашера СГ, свукуд једнако ГЛ, свуд сам ткала Брез, свуд се вучу Бог, ишла баш свуд
Мил, свуд около брдо Д, свуд је злато Реб, у Пецку, свуд Бр, свуд по асталу Пл, свуд
сам радила Лоп, свуд около Др, свуд одају Осл;
б) вокал -е: деси се Бож прости К, Бож (о)прости (сви пунктови), Бож
сачувај (сви пунктови); у им Бога (сви пунктови); била ј лампа Огл, ја с бојим О,
мен с чини О, да с потпишем Лоп, да с ожени З, да с обучу К, да с послушају Со, да
с износи Пл, да с купи од јечма Лоп, она с посвађала Осл, шта ћ ти О; каж изручи
џак Вр, каж упиши ти њега Пл, мож да иде СГ, не мож да певам Реб, нећ д еде Осл,
нећ да раде ДК СГ, он нећ д удари С, нећ у село нико ГЛ; гор имају Д, гор навије Туб,
гор куд су сишле Пл, гор дувар В, гор попишмо Вр, гор што зову Сит, гор уватио С,
гор вратило Остр, дол је била Б, дол у Ваљеву СГ, дол раник Остр, и чивку дол Бр,
дол кад погледиш Лоп, дол на старини Др, дол на дну Р, дол пот кућом Бал, дол по
Јадру О, дол на гроб С, био овд Сит, овд је имало З, овд у Тешиће Лоп, дошла вод Л
Туб, била је нод Огл, нод у баштици Пл, нод у оној флаши Ст, туд седење Д, туд се
коље Реб, туд нити Остр, чекај ти туд Бр, туд останем С; по два дана мор Огл, овај
мор што је погино Мил;
в) вокал -и: држ тамо ДК, ид, ти Божана Л, ид, дијете (сви пунктови), ид,
сине, потрај Лоп О, опруж ноге Д, паз добро Мил, помуз краве Д; ћут то је дуга
прича О, ћут море ГК Пл, ћут Борисаве Пл, ћут, немој мене В, ћут, сине Осл,
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ћут, муке смо мучили Г, сламарице биле, ћут Мр, нема ништа, ћут Бр; јес видио
Остр, јес ти, нано Огл, нис видила сто ГЦ, нис ти знао Лоп; да б пуштали Д, јавио б
се Остр, ја б сад ишо Вр, не б могла упртити С, да б се нашла пара Остр, шта б боље
било Ст, не б се ја удала Мил, да б могло да се натури Бог, која не б пошла Л, да не
б струлило Т, ако б она дошла Лоп; чији с ти ГЦ, ако с чуо Пл, де с била О, кошуља
што с носио Лоп, шта с радила О; изгледа м да је Леко Д, боже м прости Пл, како м
дође Бог, изгледа м да је удата Мил, то су м прво дали Мил, џаба т женскиње Д, да
т причам С, чекај да т кажем Туб С Ст Остр Бал Вр, матери м било име Г, па што
ће т бако Мил, мајка да т купим Туб, н умем да т кажем Туб, чекај да т причам
Лоп, шта т ја знам Б, баш да т све кажем Лоп, ето т сапуна Г; мен стиже Д, мен с
чини О Осл Гц, мен се учину Пл, мен донесе ГЦ, а мен не море ДЛ; да л ћу моћи Д,
да л ме неко наморо Реб, да л она има О, да л се нису сакриле Бог, да л једосмо С, а
би л ти могла С, има л кака паприка Р, иде л се сад цркви Б, оће л он мене О, оће л
дати К, оћу л бити пријатељи Бр; јел има тамо ГБ, јел чарала у вас Мил; ал само сам
редом В, ал само једно нисам послушала Бр, ал шта вреди Суш, ал што ш да обучеш
Брез, ал то је простије Сит, ал волови знали С, ал морам д идем Р, ал не могу д одем
ГБ, ал није био окопнио ГЛ, ил све нако Остр, ил и посолим Брез, нит шта боле Д,
нит се скинула В, нит смо му тражили Пл, нит сам знала да бојим С, нит су кога
тукли Пл, нит је постојо ДК, нит се ко жени Осл, нит иде Г; а камол женскиње
Брез; а ове богам и јесу С, ја сам богам носила кудиљно Туб, богам била је она млађа
доста Др, богам јесам Вр Лоп, богам носила Пр, а прије богам и носила Брез.
Делимичну редукцију финалног вокала -и илуструју следећи примери:
калупи имају Г, то су копачи С, идеш за њом кући Бр, идемо кући Осл, моја
и
мат Пл, окрени се од њега Д, ка-су партизани Бал, у рупачи Огл, будну Цигани
Бр, Цигани су продавали ДК, били чорбалуци О; ако будем могла се борити Мил,
малину брати О, нећу се ов вратити Г, она ће ти замерити ДК, почела ме звати
Мил, треба знати како ДК, почне се косити Д, у чем ће се купати Б, мајка ће купити
С, све ћу поубијати М, мораш платити Сит, о зиме ћу поскапати Пл, немој улазити
у кућу Бр; не би мого избећи ГК, морам ићи, сине О; са њим кријући се ДК; вежбали
како се пуца Пл, вратили се ја и муж О, играли се Мил, имали смо шљива О, ђаци
нису имали М, цреп полупали Б, разговарали се на путу Осл, станаривали стоку ДК,
ударали су кочиће ДК, чули смо Пл; мени није добро Пл, са ће они да наспу Сит, они су
сви изишли Бр, они иду одмарали С, они су мене тако ГБ, они отишли Вр, они су њега
тражили СГ;
г) вокал -о: вам је у Ракићима Сит, вам у овој соби Со, вам има соба Остр,
мајка је вам са мном ГК, вам ложена ватра Пл, вам поткрпиш се С, вам је био Бал,
вам иза нас Г, вам имаду Др; там се послуже Сит, једна там Бр, стављаш там Пл,
там иза ваше куће С, там друго Бал, и там је имало попова Пл, там на Убићу
Мил, там поседају Лоп, оцу и мајци там Брез, там напољу Т; мал навише Лоп,
мал то ја ишћерам Суш; нег како излази Реб, нег мушку кошуљу О, нег у зубима
Остр, нег бира и он Бр, јашта сам нег плакала ГК, нег саспемо на бетон Пл, нег дањом
В, пре нег што сам ја дошла Мил Г, боље воле нег мене Брез; ите сам Осл; дољне
вешове и ет Бог.
д) вокал -у: недељ дана (сва јатовска села), недељ дана Брез Мр ГЛ ДЛ Суш
Л; нећ да кажем ГЦ Мил; што с учили богословију Пл, то с Турци одуда Мил, да ћ
ја доћи ГЦ, кога ћ да гласам Мил, шта ћ ја слушала Вр, ја ћ да се породим Лоп, де ћ
да је зовем О, ја ћ д играм С, шта ћ ја сирота В, шта ћ ја теби да причам Брез, нисам
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знала па шта ћ ја Суш, па шта ћ ја кад он неће ДЛ, а кога ћ сада З, де ћ д идем Осл;
нис се питала деца ГЦ; близ мене гор Вр.
Делимичну редукцију вокала -у потврђују примери: имо је зобницу О,
сабијали на камару ГК, и ноћу се враћо Остр, дао мом оцу имање Бр, да умеси погачу
ДК; сад имају соковници Бр, ићу ја да тражим Пл, казаћу ти како ГК, нећу да узмем
ДК, ја нећу Б, да нећу имати Лоп, не могу дати Остр, не могу д идем Пл, не могу да
понесем С, не могу ништа да помогнем Р, не могу да се борим Бал, људи остану кући
Осл, оћу д идем С, показаћу ти гор ДК; како дрво близу куће С.
Грађа показује да су у финалној позицији подложни редукцији сви вокали.
Вокал -а губи се у речци нека и код појединих прилога. Финално -е редукује се
у вокативу једнине неких именица, код глагола у наглашеним и енклитичким
облицима, као и код појединих прилога за место и неких речци. Редукција
завршног и- је најчешћа. Јавља се код глагола у императиву, у облицима презента,
енклитичким глаголским облицима, затим у наглашеним и енклитичким облицима
личних заменица, код неких везника и речци. Редукција финалног -о потврђена је
код прилога и неких везника. Вокал у- губи се код појединих именица и глагола
(у облицима презента и енклитикама), потом и код прилога, везника и речци;
делимична редукција захватила је углавном финално -и и -у.
243. Потпуном редукцијом неакцентованих вокала (углавном у западнијим
подгорским селима) могућа је појава и других слоготворних сугласника, као нпр.:
наст8ла, оћ8те, род8ла, сад8ли, скуд8ла, увод8ли, урад8ли, вид8ти, грд8ти, рад8ти, на баб8не,
брат8ћ, лопат8ца, род8тељи, Свет8зар, ид8, прет к8ћу, ја б8, кокош8ма, на Паш8ну Раван,
флаш8ца, кос8ца.
Проширење броја слоготворних сугласника изван групе познатих сонаната
углавном бележе истраживачи прекодринских говора (уп. нпр. Петровић 1973: 212–
214: част8т; Дешић 1976: 129, Пецо 2007: 171: уб8т; Симић 1978: 45–51; Вујичић
1990: 44). Притом, А. Пецо сматра да се не мора увек радити о преузимању слоготворности, већ само о променама у артикулацији (нпр. продужена је артикулација л
у примеру вол-ла; 2007: 171); ово мишљење прихвата и Вујичић (1990: 44).

Хаплологија и сродне појаве
244. Губљење слога (обично групе од два гласа) није непозната појава у
испитиваној области. Промена је бележена:
а) у иницијалном слогу: примио валиду О, неку валидску Л, учио код жињера
Бал, скупљо курузе С, беремо курузе З, курузно зрно једно Пл, у једно око куруз Р,
вукла сам курузе Пр, колко куруза Мр, курузно брашно ГЛ, џак муруза Брез, мурузе
окрунимо ДЛ, сипали мурузе Бог, имали у магази мурузе Суш, из Стралије Со, у ту
Стралију Лоп;
б) у медијалном слогу: после алумијунске кашике Суш, вите да је и она дете
Мил, рано да виш лежем С, стани да виш Суш, да виш каки је Осл, де ш ти Сит, виш
отац му осто Пл, виш знаш и то Лоп, виш како је аманет Др, виш кака је млада Осл,
кад дош дол С, увече дош кући СГ, ите у стан С, ите сам из авлије Осл, ја кам К З
Г Мил, како да ти кам Осл, кам њему Лоп, што-каш ти Лоп, миш да је се то ишло
Мил, па мош и ти снајка Д, мош ти да спонумоћиш ГБ, не мош празну нако С, не
мош да ткеш Туб, да нам кашчицу Мил, да наш дрва Мил, нем шта бацати Пл, неш
изаћи С, ако неш да ми рекнеш ГЦ, неш се мучити Б, неш ти остати Бог, понеси ако
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неш Осл, неш је видети ГК, сете ви Л, оздо нити имају Туб, оздо пун уговор Мр,
озго завикали Реб, озго искрпљено Д, са чесме оздо Пл, окле-је моја мајка Брез, ош
узети овога Пл, ако ош да ти проври Мил, да преш тамо Др, па да прош Мил, рате
ви Пл, ако ш да шараш С, ако ш са дулеком Пр, сине, де ш ти дол сићи Р, шта ш
бирати Б, трпи па шта ш Сит, шесет оваца Реб;в
в) у финалном слогу: ај, вамо Мил Брез Лоп Реб Туб Д С Сит Г, јес, мачке
ватају ГК, јес да чувају капе Брез, јес ишла Лоп, дали ниди ниш Осл, лежи ов на
кревету С, ов у Златарићу З, ов радио Сит, ов ка-сам дошла Пл, дошла ја ов Осл, ов
закачити Сит, ов сам наки чардак нашла Р, удам се ов ГБ, ов на двајес Др, ов долам
ГЛ, ов рођена К, ов да дамо Г, ов моји дошли В, ов ко шљива Г, ов купово земљу
Брез, ов је Милош Ст, ов сам спавала ДЛ, ов у овој соби Туб, ов је бакар Реб, ов јој је
стока Мил, одав десно имам Реб, удала се пос С, пос ко оће купи Пл, пос се удала К,
пос узели од ње Сит, пос метнем Остр, пос кад Живојин оде Д, пос очеве смрти ДК,
пос се пали ГК, пос печеш Туб, пус то Жика Мил, чек Пр Б Вр СР С Сит Лоп Д Г В.

Супституција вокала
245. Појава супституисања вокала није тако изразита у Ваљевској Подгорини.
Обично се јавља, као и у многим другим говорима и дијалектима, услед одређених
фонетских и морфолошких процеса, али и приликом адаптације страних речи.
1. Вокал а замењује се:
а) са е: бејаги54 у шта Г, нашла га на вашеру С, на Петковачу кад је вашер К,
био вашер З, иду де су вашери В, преко лета вашер Со, био ивски вашер Г, одем на
вашер Сит, ишла по вашерима М Вр Бр, идем на вашер Др, пођеш на вашер Осл,
није вашера било да нисам Пр, на сваки је се вашер ишло Огл, свукуд вашера СГ, на
вашер Ст, каки вашер Брез, ишла на вашер ДЛ, и на вашеру Брез, отишла на вашер
Суш, идеш по вашеру Бал, било је и вашера О, и мегаза ГК, сапуном перећим О,
ишо у Хилендар Пл, само од џенарика Пр, оне шљиве, џенарике Бал, џенерике биле
вод Осл, натресем ја џенерике ГК, машину шивећу Г, да с то зове шунегла Остр.
У примеру шивећи, вокал е добијен је аналошки према примерима типа
носећи, лежећи.
б) са и: славе Илимпијевдан Огл;
в) са о: био бошчован Мил, биле долеко С, старија долеко Со, нисам се долеко
удала Бр, нису долеко ГК, има и долеко Др, јес, долеко Бог, удаде се долеко Лоп, там
долеко Вр, кобојаги ГБ Др Г Сит С ГК, кабојаги Лоп, имо колендар С, ни колендар
Л, у месну канцоларију З, закувам колачинке Бал, џукеле ловоће К, син отишо у
Омерику Мил, не узме порцелу Остр, њој потофнице ДЛ, да ми је садошња памет
С, садошњи обичаји ГБ, склоњала сам Осл, склоњај дијете Суш;
г) остаје а: пре је се ишло далеко С, далеко је то В, није далеко на пречац
М, није ми било далеко Г, горе далеко Др, све далеко куће Мил, кабајаги Б Осл,
календар ДК, један министар ДК, не склања од мраза Огл, одемо купити џанарике
Г, џанариком посебно Остр.
2. Вокал е замењује се:
а) са а: наспем вагете Осл, она је генарација Г, волове и гумарабу Др, ов на
тарасу В, са тарасе Г, узми на тараси ДК, и тарасу лепо Лоп, на тарасу Туб;
б) са о: мало алове паприке Г, алове паприке Бог, донесе и алову паприку ГБ,
54
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засобно варош Лоп, у канцоларији Лоп, у месовођу Огл, да је туборколоза, јевтика
Огл;
в) са и: има ивиденцију ДК, био текнички инжињер З, машински инжињер
Б, инжињер био Мил;
г) остаје е: додам алеве паприке ГЦ, дол у тераси О;
3. Вокал и замењује се:
а) са а: ово је та парамида З;
б) са е: долебаша дође Вр, има шешарке К, бољи су малењаци Остр, позовем
мелицију Лоп, дође мелиција Суш, то намернице Туб, пасуља и намерница Бог, све
намернице за стоку Мил, тамо сам ноћевала Сит, и ноћевали по шатором Бог, преко
полеције Брез, и добије степендију ГЦ, има ценкулатор Г, ово је центрефуга ГЦ;
в) са о: ово машонерију Лоп;
г) остаје и: наузима намирница ГЦ;
4. Вокал о замењује се:
а) са а: гледо у ваденици З, имали ваденица Туб, били у ваденици Брез, ко да
сте ми донели ваденицу В, он је се аперисо Пл, да се аперише Кун, те сам аперисала
ДК, колко је људи аперисано ГЛ, тада аперисана и она Мил, вршила аперацију Бог,
на аперације Лоп, јес-чуо за доктора аператор Пл, она је завршила у патеци Лоп,
плетем чарапе С, нисам обула чарапе Суш, једне чарапе Г, блузу и чарапе Осл, ово
је за чарапе ДК, а чарапе предеш Бр, плетемо чарапе Мил;
б) са е: четири бушетине ГЦ, на веденицу, из веденице Лоп радио у веденици
Остр, за месевеђе Мил, и ови новекомпоновани Т;
в) са у: спремала сам буранију С, сијали буранију Бог, буранија и сланина Туб,
краставац и буранију Огл, јели буранију Д, пошли на ерудрум В, имо куто ГК, једна
је из Пазуве Др, у оне ремунике Пл;
г) остаје о: ишли у воденицу Мил, на ејродруму ГЦ, одредила операцију ДК, ал
има толмач ГК, Марина толмач Мил;
5. Вокал у замењује се:
а) са о: све близо Реб, доста имоћни В, имоћнија била Бал, кувале се проколе55
Лоп, кромпир и проколе ГЦ, одно цоколе ГЦ, ка-су урочили Лоп;
б) остаје у: близу Др Реб Сит Со В К С Т О ГЦ ГК Лоп Огл Мил, прокуле смо
Бог, реума Бр О С М Мил.
Као што је то у свим другим говорима (ареал в. у: Бошњаковић 2008: 182–
183), у испитиваном подручју разлози за настанак супституције вокала су најчешће
фонетски (асимилациони и дисимилациони процеси), затим морфолошки (вокалске
алтернације у деклинационим и конјугационим парадигмама, аналошка преношења
из једне основе у другу), као и прилагођавања посуђеница и најновијих речи из
књижевног језика домаћем изговору (разлози могу бити или несагласност правила
дистрибуције или пак погрешна перцепција).
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В. КОНСОНАНТИЗАМ
246. Унутрашња дијалекатска диференцијација области показује се и у
инвентару фонолошког система консонаната.
а) У погледу инвентара сонаната Подгорина је компактно подручје:
в

л
ј љ

р

м
н
њ

б) Према инвентару опструената утврђена су два различита система:
јатовски говори
б
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ж

ијекавско-екавски говори Х-К типа
б
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(ф)
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ć
ш

з

ж

Фонема х доследно је уклоњена из фонолошког система, а појављивање
фонеме ф сведено је на минимум. У сугласничком систему ијекавско-екавских
говора забележена је фонема ć добијена гласовним алтернацијама; насупрот ć,
добијени глас з′ је редак.
Осим унеколико другачијих артикулационих својстава фонеме л (в. т. 260) и
спорадично фонеме в (у појединим примерима на јатовском терену; в. т. 254), нису
примећене друге специфичности у изговору ових гласова.
Сонант ј
247. Слично стању у околним говорима, у посећеним подгорским селима
артикулација фонеме ј условљена је њеном дистрибуцијом.
248. Артикулација иницијалног ј- је сасвим стабилна:
а) испред вокала предњег реда: знаш да је то грек М, баште је свак сејо ДК,
о старине је кум Лоп, а било нас је Бр, њојзи је боље Осл, твоја је мати Сит, ја сам
Јевтић ГБ, једва се поједе Бал, једва чекају Мр, то је почело скоро О, са кајмаком
старим једемо Вр, бери и једи Пр, немојте јести лебац Туб, ал је нас и једно ДК, једна
соба и кућа Бал, жњу код једни ГЛ, једна овд Бр, и себи јелек СР, причо Јелисав неки
Мил, пре је се јело Пр, јело је се и расо ДК, нема борово и јелово С, узме коре јелове
Г, моју Јелу преватим Лоп, за Јеремију пророка Бал, јетрова/јетрва (сви пунктови);
б) испред вокала задњег реда: ја кажем њози Др, ја сам остављала О, ја
ћу њи да свежем Г, ово остало јабом С, ови јагод Мр, сад од јабука СГ, умути се
десет јаја Сит, наши сад јаја Бр, са кокошију разбијем два јајета Лоп, одма од
Јаловика Др, о старине је кум из Јанчића Лоп, јапију тесали В, сунце ти јарко С,
Јаћим се звао Суш, Јово, свекар Туб, јој, мајко моја С, Пела се звала јој сна ДЛ,

Говор Ваљевске Подгорине

133

све они јоргани Лоп, у јуну стижу Мр, сна отишла јутрос Суш, јутри/јутру (сви
пунктови).
Мање је потврда у којима се иницијално ј- губи: д-едем, д-едемо.
249. Фонема ј се добро чува и у финалној позицији. У облицима императива
глагола типа покрити, сакрити, пити и сл. финално -ј ретко изостаје:
а) у државној шуми В, у двајес другој Туб, у кори јеловој Ст, а, јој ћери Туб,
по имену Крстивој С, у лој умочим В, па овај ишо Сит, онај главни Огл, оној тети
О, мој отац В, мој деда Бал, мој ђевер ДЛ, отиђите њиној кући С, у љусци оровој Ст,
у паприциној орајевини Бог, да тка на разбој ДК, ткали на разбој Т Лоп, стреса рој
Осл, строј одозго чита Др, и твој син Мил, бог те твој ГК, да ти је био тај В, тај
Милан Суш, изатке тај без Мр, тај чича Лоп, па на течај ДЛ, одем тој тетки Мил;
б) па имај Мр, ондај истављај С, нацепај дрва В, немој ићи Бр, отказуј
волове С, ти отпредај Ст, подај Пл Г СР С Остр Осл Др Бал М Бог Л Суш, па
помазуј Пр, проодај мало Г, дол рибај обручеве Пр, седај ту Мил, слушај, снаво Огл,
са се удај Бр, упадај с трактором ДК, чекај овако Др; и: ај море, попиј кафу Бр, мало
савиј Пр; поред: па капсуле те пи Суш, пи, Мијате Д, испи и ту ГК.
250. Артикулација медијалног -ј- у суседству неког другог сугласника сасвим
је стабилна:
а) испред сугласника: био ајдук Др, побе.гну од ајдука В, код ајдучки гробља
Г, ајте и ви С, шта ми вајде ДЛ, девојка је Суш, Крстина и Драгојла Туб, испричајде
Тривуне Мил, ај, јејте Пл, отишо комбајном О, кујна и две собе СГ, дол у кујни С, у
тој кујни Мр, моје мајке брат ГБ, оцом и мајком К, овим мајсторима Т, мојој мајци
О, позајмимо се Лоп, Свети Миајло Брез, најлон узмем О, сипајте Пл, она Славујка
С, јој, снајка Лоп, поздравила те Стајка Осл, кад на Стајнику вашер С, вукли
стајњак Бр, па Станојка В, има Тадијско врело Мил; поред: у Тадиском врелу Мил.
б) иза сугласника: барјак (сви пунктови), варјачом мешам Остр, курјак С Реб
Г СР Сит Мр Брез, продаво тамјан Бог, објавили сад ГЦ, ту објаву СГ, одједном
скочише Ст, оружје Туб СГ Л С Реб Б Вр Мил ГЦ Бог В, није се скрјала Брез.
251. Интервокално -ј- обично се чува, а ређе је делимично или потпуно
редуковано:
а) испред вокала предњег реда: гајили ћуре Бр, са двоје деце Б, нас двојица
Пр, Тришо, дијете Мил, она доји дете Г, као Живојин оде Д, сви заједно В, како
сам зајимала С, све се то изобичајило Мр, не казујеш ништа Пл, каишлије се звале
Г, плекане, калајисане Др, носили панаије Брез, гребача, перајица Т, да пије Туб,
позајимали се пре Бог, појили и краве Лоп, предајите све СГ, што преказује В, мало
савијена Туб, салијеш страву ГБ, узела по своје Со, сејем курузе ГК, и да снујем Бр,
имала старијег Д, стоји месец дана Бал, правници и судије ДК, мајку сује Суш,
метнеш у тепсијицу Вр, тријестину људи Реб, троје свиња имам Мр, ка-се удаје
Мил, чајеве пите Осл, да школује ГБ; Вујица дошо ДК, у двајестој години В, дрвена
кутијица Г, до моје јетрове Мил, мала синијица Г; дваестину кућа Вр;
б) испред вокала задњег реда: кака авлија Бал, и рођаку Андријану Сит, није
артија С, неки бекрија О, ватају све ГК, Гвозденија Пл, дошо делија Д, пустимо
зијан С, узмем јаја О, а Милијан снаву ГК, моја ујчевина Лоп, најстарија да им
чувам З, Наталија оправила Мил, око Николаја Пр, мало омршаја Лоп, панаија и
вино Сит, баба Пеладија Пл, ткан појас К, свакојаки тица СР, својак оде ГК, твоја
баба Р, твоја три ектара Туб, неки Тимотија В, њега је ујак довео Бр, да буде чистија
Г, моја баба рекла Р, моја свекрва Со, ћери моја С, сваком своја кућа Лоп; у мишију
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рупу Туб, моју децу Мил, моју слику Г, има своју собу Бр; пријо, кад ти велиш О,
сејом ме звала Брез, веселом снајом Мил; да издају Л, дрвењаци се ископају Лоп, ни
кокошију немам Лоп, виче комшију Суш, и купују бомбоне Д, радио мајсторију Пл,
и поватају Пл, поватају се волови Суш, кад пију Пр, пријањају доле ДЛ, у ранију С,
у велику ранију В, туримо у ранију Бог, а своју децу ДК, брата и снају Сит, спустају
доле Пл, старија сестра Сит, на твоју мајку З.
252. Секундарно ј није често у подгорским селима:
а) Спорадично се јавља протетичко ј: и јето Мил, да испричам и јопет М, и
јопет нису жене З; али: ексер, опет/опет, ужина, улар;
б) Секундарно ј у медијалној позицији јавља се у хијату након испадања
неког другог сугласника и веома ретко у радном гл. придеву или ван њега у групи
ио:
баба ми ко аждаја Мил, кака је ко аждаја Г, на проји се одгајила Лоп,
пројиног леба Мил, врућа проја ДК, мајка проју месила Г, бела проја Огл, снаја му
Пл, снајама купи З, у моје снаје Ст, тија вода С, поистија да ври ГЦ; попијо све
Реб; уп. и Бијоград, гријота;
седају на авијон Др, авијони овдан Пл, од камијона Реб, два радија имам Осл,
преко радија Реб, ранијоци прије Брез
Вида не доје ништа С, доје да ради Др, доје мој Ацо ДЛ, доје он Мил, дојем
да помузем Лоп, дојемо кући Пл, да дојеш кући СР, дојоше они Мил, одуд зајеш
прстом Лоп, кад заије Пл, они изије Вр, и изијемо нод З, изијем ов В, д ијем да се
запослим Др, њима каје М, баба каје Мил, мој муж каје О, кајем оно ГК, кајем
четрес година Т, кајем шта чекамо Г, најемо те пушке Мил, појемо ми Мил, кад
појеш на вашер Г, да јој не преје М, да проје времена Бр, он чим ује у кућу ГЛ;56 ка
дојеш у Ваљево Огл.
в) Финално секундарно ј забележено је у примерима: орај (сви пунктови);
ондај (сви пунктови), одондај Б С СР Сит Реб Брез СГ Л ГБ М Бал Лоп; како-гој Суш.
253. Слична артикулациона својства сонанта ј показали су и суседни говори
(уп. нпр. Николић 1969: 40, Радовановић 2009: 58–61, М. Петровић 2005: 279,
Марковић 2011: 474–477, Николић 1968: 406, Тешић 1977: 203, В. Николић 2001:
109–114 и др.).

Сонант в
254. Сонант в скоро увек има стандардни уснено-зубни изговор, а само је код
појединих информатора (обично у истом инвентару речи) забележен и билабијални
изговор овог гласа: закуwаш тесто Бал, није купоwано Огл, спало с ногуwа Лоп Г,
чуwала говеда Б Пл О.
255. Арикулација гласа в је у подгорским селима углавном стабилна, с тим
што се у појединим гласовним секвенцама може реализовати и редуковано:
1) Код именица на -ство и -штво сонант -в- доследно се чува:
а) имали богаство Сит, воћарство Д Мил ГЦ, шумско газдинство Мр
Реб Сит, одржаво дежурство СГ, о детиства Л Лоп, у једном домаћинству ГЦ,
домаћинства се затварају Т, ишо у иностранство Брез, зовеш га за кунство Мр,
ишла на кумство ш њиме Брез, отишли за наслество Суш, каво новинарство Мил,
иде на осуство Остр, имо познанства ДК, за потомство Огл, имо пријатељство
56
У говору какањских и зеничких Срба фонетске реализације у примерима доје, проје подсећају на
прилике код височких муслимана (уп. у: Реметић 2000: 934).
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З, прослаљо пунолетство Г, био у ровству Бал Б ГЛ, доле му и свједочанство Брез,
нису сроство М, предузо старејство Брез, сточарство Д Реб ГЦ Мил Л ГЛ С Сит,
бави сточарством Пл;
б) два друштва Бог, из читавога друштва Брез, ваљевско друштво Суш, било
друштва ДЛ, ко има друштва ГК, искупим моје друштво ГЦ, има јаче друштво
ГЦ, и друштво њино Лоп, имамо наше друштво Д, нас се скупи друштва Огл, у
друштво мангупско Остр, имо друштво Суш, кад је друштво Т, у заробљеништву
Реб.
2) Фонема -в- се у облицима трпног придева глагола VII Белићеве врсте на
-авити и у различитим облицима итеративних глагола на -ављати чува или губи.
Сразмерно је једнак број потврда:
народ се забављо ДК, млађи исправљају нас ГБ, ондај истављај С, мајци
јавља ГЛ, огњиште направљено ДЛ, крајчиће настављала Лоп, обављо вршај СГ,
кућа оправљена СР, плећку остављали Мил, поздравља са мојим оцом Лоп, не
појављује никако Мр, те се поправља Огл, постављају ручак Ст, прављена бурад
Бал, од земље прављене Вр, прије прављене бешике Брез, Тројице преслављамо Г
Огл, пробављају ов Реб, само шесет километара растављени Др, ставља се дрењак
Бал, стављали помало само воска Бог, на камару стављам Пр, стављена мотка Д,
све управља Лоп;
гаси ли истаљаш С, стаљали у каце М, од Иве настаља Лопатањ Др, о
дрвета опраљено Огл, па оно остаљају Остр, остаљају сирће ГЛ Л, на то уже ДК,
остаљам парадајз Т, прије се остаљало Брез, постаља софру Сит, кућа постаљена
СГ, постаљају се греде Бог, па су препраљали ГЦ, престаљаш пасуљ Бр, прослаљо
пунолетство Г, Сирдија растаља нас Др, састаљала деци Лоп, стаљаш пасмиће Мр.
3) У групи -вљ- добијеној новим и старим јотовањем -в- се добро чува:
по Богојављењу Брез, Борисављева сикира СР, ајде тамо Владисављевој кући
Б, Војисављев Обрад С, Љубосављева се звала ГЦ, Милисављеви синови Суш,
Мирослављев син ГЦ, Станисављев син Др, Томислављевог оца Д, Богосављев отац
Лоп; највише брављетина Со, било и бравље Г, да ти је на здравље Г, ради здравља
дрењак ГЛ, са крављим Л, са крављим се то Сит, мужевљево село Др.
4) Осим глагола благосиљати, који је на целом терену потврђен без -в-,
овај се сонант добро држи и у облицима глагола на -ати: пресуствује свадби Сит,
уцрвља се Бал С Мил ГЦ.
256. Сонант в у суседству других сонаната или сугласника има стабилну
позицију:
а) испред сонаната: додио владика Р, од воденице Влајине Др, гајено влакно
ГЦ, жењен Властимир Б, обесиш на врат Б, озго се врати ГЛ, од врбе Остр, она
врежа ГК, за време рата Др, вако на врју Брез, ка-су врли Г, моја врсница Суш С,
они су врсници Лоп, саден на врсту Брез, само врућина Б, по вру горе Огл, да врше
ДК, гвоздени кревет Б, главно је било Бог ГЛ, да двориш свакоме Пл, зовну кога Бог,
зовнеш људе ГК, зовнемо прело СР, педесет евра Г, изврста се Бог, сина Јеврема Др,
није било куповно ГЛ, па ме наврате само Бог, она ме је навратила М, навршемо по
педесет метара Бр, два овна Лоп, од продавнице Мр, развлаче листиће ГБ, повадим
шиљке, развршим Д, и то је тврдо Брез, као усправно Бр, четрдесет четврте Бал,
цврче само Б;
б) испред сугласника: у августу Бр, Брезовчани ДЛ, видовчица трава Суш,
довден вако ГЦ, пред Ђурђевдан Бал, прије Ђурђевдана Брез, Ђурђевско лице ГЛ,
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каже живци Др, није било кавге ДЛ, остало у колевци Б, њива Крстиновка ГЦ,
био Крстовдан Мил, мени је левшије Бал, на Марковдан Суш, најлевшије било
ГБ, најљевше дијете ДЛ, левше је јести Т, иду Лесковчани Бог, дошла сам овде Бог,
одавде ишли Д, Марковдан Др, имам овце Бал, и Става рађевски Бр, дала синовцу
ГК, у Совчу Реб, крстио Стевку Брез, узмем травку Б, за трговца ГЛ;
в) иза сугласника: по ту букву ДЛ, гужвицу Сит, двајес петоро ГБ, дошли
дванес сати Реб, у двојим колима Ст, на жетву д иде Др, звало се долап Б, извади
њему Б, вода извире Лоп, имамо извор Бал, извучеш бркљу Брез, имаш квасац Бог,
полако надвирисмо Б, обадвојица Мр, и одведоше Б, и њу одвести Остр, да отвори
ДК, предвостручио ГЦ, развијем сама Бог, кад развучем Огл, оно рачвасто ГЛ,
свако слово Брез, свезала вако ГК, овај је светли Бал, да свиње терају Б, о своје
родбине Бал, муж и свекар Б, уза свекра ДЛ, тек је ондај било светла О, разводио
се од ње Л, ко ми је својта Г, држале се ствари Д, твој брат Бр, у свакој кући Мил,
моја својта Брез, твојим путом Др, удваро се ГК, у Цвеје твога ГЦ, Цветне недиље
Л, друго је цицвара Брез, ко цркве Брез, у цркви Д, то-се деру Швабе Б.
257. У интервокалном положају -в- је:
а) стабилно: нисам у бројевима тако Брез, витлови оправе се Туб, водим
волове Б, виж главе ДК, глава заболила ДЛ, гладово Бал, чувала говеда Б, по дувару
Бал, био ђаво К, купили ђинђувице Реб, цват зобови Др, главу измивали Бал, у тој
јаловини Реб, клинове ГЛ, једна крава у кући Бал, кувало се јериште ГБ, направи
обручеве Бог, наставимо на вериге Мил, наставиш воду Туб, са носевима Огл,
оцом његовим Б, вако обавије Лоп, округло овако Бал, ови млађи Бог, вако овудан
гуњић Б, ја-сам оклевала ГЦ, д-оплеви Л, оправио ми муж О, да се осавијам у сену
О, кашике оставиш Сит, повесмо да види Л, она повесма Реб, поздрави се и она Сит,
зими поњавом Брез, од постава Б, поставиш денчиће Вр, поставила просцима ГБ,
потковице држиш ГЦ, правио мој отац Бал, у ватри савијали Пр, сакувају од брашна
ГБ, саставим јагањце Реб, саставиш свећу ГК, сачувај боже ГЛ, као синовац Д,
скува кафу Лоп, ставим у шерпу Бр, ставимо у долап ДЛ, другим судовима Брез,
кичма савила Б, свако слово Брез, пасо траву тамо Б, увече чим мрак ГК, бадњак је
чуван Остр, ранили шаровином Мр;
б) делимично се редукује: ту је закувано Огл, зауставим педесет жена О,
закоље краву Др К, мало поправиш Др, свекра и свекрову Г, даривала свекрову Бр,
нерођена свекрова моја Лоп, само набаве за славу Д;
в) ретко и потпуно губи: туде стаиш соли Бал, праили туд О, од поесма Со.
258. Секундарно -в- јавља се у следећим позицијама:
а) у интервокалном положају: не моремо завуставит Пл, кад ја овде, јавук
СГ, чича биво ми Б, биво један кочић С, само сам им даво леба Д, тај дево око њи
Бог, ја не би даво К, Бог ми даво С, није нас нико даво Брез, знаво народ К, није
ни знаво Вр, било нам жаво О, а нама жаво Г, да ми је било жаво Брез, то ми је
жаво било Д, почела јавукати С, ја-сам јавукала Брез, јавукно једарда Пл, немој да
јавучеш Реб, у јанувару саде Брез, слабо се јево зејтин ГБ, каво лепа за јагањце ГК,
каво новинарство Мил, каво да нам даду С, пиво је неку ракију Бал, сево сам курузе
З, стево је да останем са њим Бог, нисам тево С, није тево ГБ, чуво Никола Огл;
поред неупоредиво чешћег: био, пио, стео и сл.;
б) у финалној позицији: саков В ДК Ст, неки биров Ст;
в) као супституент појединих гласова:
у вабрици директор ГЦ, вакултет завршио ГЦ, ништа му није валило Брез,
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запалиш вењер Брез, Перину кућу вермам С, што се деца вермају С, црвени вес
ДК, сасула у влаше Бал, идем у вијакеру В, извучем из вијоке Г, са вијокама О, тог
Вилипа парандеда ДК, носили у влаши Вр, сипаш ракију у влашу Бог, штрикала и
виранге Бал, пуна вуруна Пр, купио вуруницу Бог; ил у ковици Брез, донесе навору
ГК, потревила преслицом М, на шивоњеру Пр; оћув ДЛ Л.
259. Изнесени материјал у вези са сонантом в одговора налазима истраживача
из суседних говора (уп. нпр. Николић 1969: 40, Радовановић 2009: 61–63, М.
Петровић 2005: 280, Николић 1968: 406, Тешић 1977: 204, Тешић 1978: 181).

Сонант л
260. Сонант л се у појединим примерима код информатора са јатовског терена
у непосредном суседству вокала предњег реда изговара делимично палатализовано,
илустративно наводим примере: у неки пл’ек Г, и пл’ела Реб, слагал’и се ГК, кад
гране л’ето Пл, подел’или се Бр Р Т СР Лоп Др Бал, фуруна л’ебна ГБ, он се осел’и
Бр, по сел’има Бр.
Насупрот умекшаном л’, у суседству вокала задњег реда могућа је и тврђа,
веларна артикулација л : ал а ти вера З С Б Вр, н-астал  стави К, и њи сам звала
Мил, ишла те је звал а О, потрај вол ове кући Лоп, остаљали целу пол уту О, да
донесем у бокалу Остр, наш генерал ГЦ, Никола седамнесто Бр, свира свиралу ДК.
Веларнији изговор констатује у Шумадијској Колубари С. Реметић (1985: 155) и М.
Московљевић у појединим подгорским селима (1963–64).
261. Сонант -л на крају слога и речи дало је о у говорима испитиване области.
262. На крају слога или речи сачувано је:
а) у топонимији: Драгодол Остр, и Драгодол препада Азбуковици Др; поред
најчешћег Драгодо (сви пунктови);
б) у посуђеницама: алал (сви пунктови), Свети Аранђел Мил, за астал ГЦ,
под астал Г М, мали бокал Пр, проје булдожер О, имала вал Д, не баци вал С,
велики вал Осл, генерал ДК Ст С, сви на калдрми ДК, свој капитал Остр, завршио
келнерај Остр, вуче материјал М, колики профил Реб, чисту салфету Мил, ал има
толмач ГК, Марина, толмачи Мил, донесу цивилно Остр, онај шал Др, као шал
вунени Остр, носио шалваре ДК;
в) у појединим домаћим речима: камен је бел био Реб, у болници ГК ГЦ Г
Лоп М Мр Туб СР Суш С З, један вол црко Бр, кисел Мил Туб С Ср, иде колски
К, забележи населницу Осл, одоздол дрво одељао Остр, доје одоздол Пл, палци и
наплаци Д, палци, мислим дванес Бр, тамо ралски јарам Реб, селске поточаре Ст,
селски пут К, селско гробље ГЦ, под стол метемо Т, по столчић Туб, огледало и
столчић З, цел се тресеш Мил, цел дан и вече СР; стално се пршће СР, топал Туб
Реб Б Мил С СР Суш Вр. Код појединих лексема потврђена је напореда употреба:
бел : бео, вол : во, кисел : кисео, колца : коца, одоздол : одоздо, селски : сеоски,
столчић : сточић, стол : сто, топал : топао, цел : цео. Промена -л у о доследна је
облику стеона.

Сугласник ф
263. Сугласник ф се на простору Подгорине:
1) замењује са в: Злајо у вабрици директор ГЦ, вакултет завршио ГЦ,
ништа му није валило Брез, ништа не вали Мил, шта вали С ГЦ Туб СР Лоп, нако
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валична Сит, она вантазира Г, има ведер Остр, Вемија Суш, Вемија завеже пупак
ДЛ, виси и вењер Туб, ко жене вермо С, црвени вес ДК, идем у вијакеру В, турио у
вијоку Суш, неће ов да вијуче СР, Вилип тај Огл, нако виловане Бал, звао винџан В,
штрикала и виранге Бал, вириз С Пр, ваљаде из влаше Пр, там што је у Вранцуској
Туб, врижидер Мил ГЦ С Б Пр Бог Бр, прострла виж вуруне Мр, крај вурунице Мил;
асвалт Мил Сит Ст Л Реб Мр, да ми не завркујемо Др, да је јевтика Суш Огл, веле
много јевтино Г, било јевтино ГЛ, наспем у кову Пл, нека Совија вамо Д, стреве
се са једним В, потреви се шунагла Пл, д оставим Стевана Г, има травику Туб,
Тривун ГЦ Мил, прављен шавољ Мил, донела шивоњер Лоп;
2) замењује неким другим сугласником: потреби нешто Лоп, да потребиш
како стоји К;
3) чува: там у фабрици О, иде на факултет Г, фамилија наша Лоп Осл З
Со, нешто му је фалило К, три фалте Огл, запали фењер ГК, неке фигуре Лоп,
наш Филип СГ, ничим филовано Т, пот пут фијакере Туб, орман са фијокама О ДК,
саспеш у флаше Л, француски шпорети Г, била је фуруна Ст, у фуруни лебној Т;
поред асфалта Г, афтушом ладим Реб, протуриш кофу (!) Осл, брат официр Сит,
посједали на софру Брез, Стефанија СГ, трокрилни шифоњер Ст.
У следећим примерима ф се као резултат хиперкорекције јавља уместо в и
сасвим ретко уместо п: чисту салфету Мил; у ове фластичне Г, фластични кеса В,
фластичани кеса В, њен фал Г, по земљи фал ГЦ, у неку фанглу Г; оправе лофту Т.
Сугласник ф редовно се чује у речима ономатопејског порекла: фикне, фркће,
фућка.
264. Изложени материјал указује на фонолошку индивидуалност сугласника ф. Примери у којима је дошло до хиперкорекције такође су показатељ присутности сугласника ф, али и показатељ једне социопсихолошке димензије која се
угледа у тежњи информатора да говоре „правилно“. Према речима С. Реметића,
доследнија замена гласа ф са в у старијем лексичком слоју, потом у позајмљеницама „са дужим стажом“ у нашем језику и његова чвршћа позиција у новијим
посуђеницама намеће закључак да је присутност ф ипак новијег датума (Реметић
1985: 159).
Готово исту судбину глас ф има у оближњим сродним говорима (Николић
1969: 40, Радовановић 2009: 64, М. Петровић 2005: 281, Реметић 1985: 156–159,
В. Николић 2001: 121–123, Николић 1968: 406, Тешић 1977: 202, Марковић 2011:
466–468), али и у неким другим говорима и дијалектима.

Сугласничка група хв
265. Секвенца хв прелази у в:
а) у корену хват-: већ нас вата мрак Д, ватам у јарам Лоп, ватали курјаци
Со, у сред зиме доватила Реб, завата и полива Бог, њи поватају К, подуватила и
одгајила Др, моју Јелу преватим Лоп, нана да превати Г, преватим једног брата С,
ми сватили Лоп, само порцију д увате С.
Сугласник х се у групи хв иза префикса може заменити са к: како се закваљују
ГБ, прекватам да га перишем Лоп.
б) у корену хвал-: вала Богу Т Лоп Г Др Мил Осл З Пл С Д Б Суш, вала њима
поповима ДЛ, свак вали своју мајку Мил, није да се валим Г, срамота је да валим
себе ДК.
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266. Спорадично се група хв своди на ф: кажи фала Д, фалио се тамо К,
морам да се прифатим Суш, уфатили лоповлук Бр.

Сугласник х
267. Глас х је на простору Ваљевске Подгорине доследно уклоњен из
фонолошког система:
1) у иницијалној позицији (Ø ← X):
а) испред вокала: води аброве (сви пунктови), аброноша (сви пунктови), ај,
вамо (сви пунктови), ај да запушимо З, ајте у кућу (сви пунктови), са ти ајд О,
ајде-море (сви пунктови), и ајде доктору Др, ајде, мајка Мил, ајдемо да видимо Г,
био ајдук Туб, то ајдуковање Кун, била ајдучија СГ, оне ајдучице наберем Др, који
су ајкали Реб, ишо сам у ајку Реб, ајте за ручак О, о, ајс (сви пунктови), ноћом
ајчем С, коњи ко але Б, простереш аљетак Брез, ондај и аљину купили Р, де-су
арамбошовали Остр, него артија Лоп, масна артија К, тако артијицу Д, нако
артијани С, да буде асна СГ, еклам, радим Л, вако еклицом Бр, еклам да ја Мил,
еклање изумре Т, дванес ектара Лоп, Ерцеговци В, иљаду пута Мр, дао иљадарку
Др, шета, ода М, него што одам сине Лоп, одали тамо К, запале угарак и одају Вр,
највише одала Реб, мого одати Г, опет сам мало одала Лоп, у дроњама одала Реб,
о чем ви одате Со, кад одаш по туђим Сит Пл, оди сад вам С, колко оћеш Г, оће д
изиђе М, у шуму оће жена С, оћемо д едемо леба Бог, оћеш да се жениш Лоп, оћу ја
д идем ГЛ, уји на увета М, мени уји овда Мил, само уји Б;
б) испред сугласника: ка дође лад Суш, ладили ме водом Лоп, бијаде ладна
зима Пл, тамо у ладник неки ДЛ, у воденици ладно Реб, они нећу ладноћу Бог, мање
труну ладније ДК, док је ладовина Г Осл, месили леб Бр, лебарница ГК, у лебној
вуруни Мил ГЦ Т Бр Г С Бал, све је рамо тако Бог, да рамљем Пр, лакша рана Пр,
стоци се рана протурала Суш, нанесем ранију Осл, виш раним деци Реб, вучеш рану
Бр, сирову рану С, била растовина Мил, напољу рпа ДК, волика рпа С, скупи се
рпица Суш, са су тели промену Г.
2) у медијалној позицији (Ø ← X): испод вра Р, по вру Огл, на врунцу Сит,
син у грау прескочио К, била греота В, да данем душом (сви пунктови), доитила
воде Пл С СР Мр Л, да заитим С, док заладни Осл, били су маом Реб, и Миајловићи
Пл, за Миољдан Брез, око Миољдана Мр, напатило и наодало Туб, под наодницу Пл,
оћу да нараним Г, сачекам те се оладим ДЛ, кога ти омаујеш Д, стегне као питија
Бал, поладна мало Г, био полапан да купи Г, све посарањивала Сит, да не пресане С,
проодо био Суш, опет проодала Реб, да га саране Огл Др, сина и снау Лоп, никаке
страоте Т, усплаирило се Мил;
3) у финалној позицији (Ø ← Х): из ваљевски Става Г, горе на вр Л С, грдни
рана ГК, петнес љути ракија З, зовнем њи двоје ГБ, двоје мали Д, код неки кумова
Л, од њени синова СГ, одма нама Т, од рогова они М, празни руку ДК, повр тебе Т, од
ручни радова Лоп, око своји њива Сит, десе ткани Ст, трбу (сви пунктови), чичини
троје Мил.
268. – 1) Зев настао испадањем гласа х најчешће се уклања убацивањем
сонаната ј или в:
а) ј ← Ø ← х: имо коња ка аждају Мил, кака је ко аждаја Г, по врју ДК, са
врја Брез, не могу да дијам В СР, задијем се З, само да надијам С, ораја они Мил,
имали ораја пуно Бр, озго од ораја Туб, на проји се одгајила Лоп, пројиног леба
Мил, врућа проја ДК, мајка проју месила Г, бела проја Огл, снаја му Пл, мојој снаји
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Мил, снаја и брат ДК, једна ми снаја Др, моје снаје Реб, она је мени снаја Т, купила
ми снаја Туб, а снаја ради Г, снаја ме научила Бр, снаја му Пл, снајама купи З, у
моје снаје Ст, тија вода С, стреја се зове Бр, стреја Осл, стрија ГЛ Л, стреја се
радила Бог, Тијосава Мил ГЦ ГБ; располути орај Реб;
б) в ← Ø ← х: буве су пресавиле ДЛ, глуви Љубисав ДЛ, оглувила ГЦ Мил
СР С Туб Л, све дуван Бр, кувам, кувала, искувам, скувам (сви пунктови), муве (сви
пунктови), испод пазува Лоп, пот пазуво Л, са снавом Мил, има брата и снаву Г Бог
СГ, радила и снавама Др, док је снава дошла М, ајде снаво Мил, имала снаву Т Туб,
има снаву ГК, снаву Жикину Огл, узми је за снаву Г, имао снаву Брез, имам снаву
Сит СР Со, спремала са снавом Мил, чека снаву Вр, метнеш суво Остр, ако је сува
земља Брез, једно дрво суво Бог, па сувог меса Г, кад је суво Д, суве рубине Брез, озго
суве Др, суво месо ГЦ Г, суви шљива Брез, није баш ни суво Л, нацеди се у уво Др,
човано одело ДК, од чове Л СР; мој оћув СГ, оћув ДЛ Л;
2) Следећи примери илуструју супституцију х → к и х→г:
а) служили Китлеру Сит, пошле кодником В, отишла у Коландију Лоп, у неки
кор В, понесем кране Реб, крастово ГЛ, овај Крват Туб, у Крватској Туб, у, Криста
ти Л, вичеш Кристос се роди Лоп, мучио сам се ко Кристос В, прешло то кронично
Л, из куманости Туб; био алкоколичар В, она је аркитект ДК, имала бронкитис Г,
брокитис има Суш, бронкије и глава В, да нема ваздука Бр, на Вилинцу зактево С,
јел ракија ти је залика Г, елокротекничку школу, мало играк ДЛ, некако крабра С,
маком ноћу Осл, меканизацију немам С, Микајло му име М, нама је Микољдан О, у
монаркији Др, била си најкрабрија Лоп, ка-се оклади Бал, парокија била Огл З Брез
К, одијелили се из парокије Брез, Лоп, плекана корита Др, прекватила се имања Ст,
кад је преклада К, ишли на сакрану Брез, под страком Реб, сад имамо тепике Осл,
била текнолог О, Тикомир Матић Ст; баца у ваздук Вр, на њима грек мој Т, из Дојник
Андрића Осл, ето испричак Л, одок и проциједим Суш, доле падок ДЛ, пик сита воде
Брез, срађаш у плек Пр, псика оде Д, узек па баци Туб, успек да покријем Бог;
б) код мојиг С, тиг су виђали у Јабланици Вр.
269. Материјал показује да се услед губљења х најчешће јавља -ø морфема,
затим континуант к и прелазни сонанти в и ј којима се избегава хијат. Усамљени су
примери у којима се х супституише фонемом г.

Сугласник џ
270. Африката џ јавља се у страним речима и суфиксима, као и у домаћим
речима у којима је џ добијено гласовним алтернацијама: џабе је (сви пунктови),
понеси џадом ДЛ, џак зоби Б, џем и слатко Т, у једном џемату Вр, сад џемпере
плетем С, на џенерику Бал, около и џепови Брез, џукела зинула С; у Аџиће Сит, у
бојаџиницама ДЛ, само од маџарке ГЛ, тражили миражџинка да буде СР, из оџака
Осл, оџаклија (сви пунктови), били пенџерићи К, пенџери, капци Лоп, ондак са
пиринџом СГ, дол у пиџамама Ст, нису биле пиџаме ДЛ, ја рабаџијам В, стотину
сам ја саџада изаткала Брез, да ти видиш саџадан Брез, имамо плочу, саџак Бог,
саџак с три ногаре Д, саџак каво подметач О, метали у саџак СР, Сириџим је
тражио Милију Брез; дол су бриџ панталоне В; чича ми абаџија Бог, код абаџије
Пл, код бојаџије Туб, однесе бојаџији С, Цветко бојаџија у Осечини Г, код Миливоја
бојаџије Брез, код бојаџије СГ, имало десет бојаџија Бог, имале бојаџије К, радили
бунарџије Остр, обично дуванџије С, био ђеремџија Др, из Пецке кавеџинке Г, дошли
разни кафеџије Остр, баба миражџија Мил, била миражџија Лоп, сад млекаџије
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З, иде муштулугџија Сит, био муштулугџија Бал, нишанџија на бацачу Сит, била
подрумџија О, проводаџија дабоме Мил, ко рабаџија Мр, де-су рабаџије Д, иде сви
рабаџије Реб, шаљивџија Мил Д Г Ст; ко веџба сад што се зове ГБ, сви даџбина В,
плаћа даџбине Осл, држави даџбине Мил.
271. Односе међу појединим сугласницима илуструју и примери:
ч : џ: дотерају те чара ватру Бал, ногом прочара Бал, чарамо угарком ГЦ, и
ту чара ватру ГЛ, и сад чара ватру Л, јел у вас чарала овца Мил, доведе овцу да чара
Осл, чара се ватра Остр, чара ону ватру Т; и: да жара ногом Огл;
ж : џ: инжињер, ал нема посла Б, за инжињера се удала М, инжињер био
Мил, шумски инжињер Мр; из жбуна има ДК; само жмири Др, жмирећке увучеш
Реб, само да зажмирим Суш;
з : џ: боле ме зглобови ГЦ.
272. Није озбиљније нарушена фонолошка опозиција између африката џ и
ђ. У примерима ђезва, маџарица, маџарка ради се о преузимању речи с таквим
фонетизмом.

Сугласник ђ
273. У паралелној су употреби ликови госпођа и госпоја: дошла за Госпођу
Мил, Госпођин пос Суш ГЦ, по Госпођи Великој Брез, госпођо, лакше ћете ви ДК;
Мала Госпојина Г, ниси ти госпоја Суш, коси се до Госпојине Д, Госпојина у јесен
Вр.
274. Глас ђ уместо г јавља се у примерима: славимо Аранђела Сит Туб, до
пред Аранђеловдан С, на Аранђеловдан ДК Лоп, посте учи Аранђеловдана Брез, био
Свети Аранђео Пл; у леђену се купали ГЦ, леђен н-астал Мил; поред: дошо генерал
ГЦ, генерал Ђоко Огл.
275. Формант (-)год јавља се у следећим фонетским ликовима:
ко-год и рођена ГБ, ко-год опанке СГ, ко-год саде Јорданова ћер С, ко-год у нас
О, ко-год тозук М, ђе-год је имала кућа ГЛ, ђе-год погледаш Мр, што-год ми нареди
Бог, узе ли ти штагод Реб, ка-сам год доспила Л; што ми гођ ко каже Суш, како-гођ
оће Брез, куд-гођ иду пјевају ГЛ; ко-гој наиђе ДЛ, како-гој треба Суш.

Сугласници Ć и 
276. Појављивање гласова ć и  је лексикализовано, факултативно и
ограничено на свега неколико ијекавских пунктова.
277. Фонема ć јавља се као резултат новог и јекавског јотовања:
а) ново јотовање: ćутра, ćутредан, преćутре и др.
б) јекавско јотовање: ćекира, ćеме, ćеднемо, преćедник, иćекла и др.
278. Глас  потврђен је спорадично и везује се за придев кои и прилог иутра.

Консонантске групе
279. У народним говорима уобичајено је упрошћавање сугласничких секвенци. Растерећење таквих скупова постиже се испадањем сугласника или њиховом
супституцијом путем асимилативних и дисимилативних процеса.
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Иницијалне сугласничке групе
280. Нестајање првог члана потврђено је у следећим групама:
пт-: кака тица Реб, као тица нека Б, свакојаки тица Сит, врискало ко тице
Лоп, под другу тицу турила С, кад тице цврче С, па су се оне тићиле Брез, ловио
је тичице ГБ, тичице преврза Бр;
пч-: челе побију Осл, код чела Бал, звао челица З, држали су челе Вр, имају
челе меда Пл, преселиш челе у другу С, да стресе челе Суш, па челе Бог, од чела
Ст, имо челе Брез, врсни челари Брез, лакше челарити Брез, побили челе Ст;
заљубљеник пчела ГЦ, били пчелари Г;
пш-: у једном оку шеница Реб, пуна окета шенице Лоп, сијали шеницу Л Бог,
ако је шенични Мр, пожути шеница СГ; и спорадично: де-је пшеница порасла ДК,
онај влат, пшеница О, сејана пшеница Д;
пс-: много совала Мил, совала жена Пр, такво совање Г, сто пута сово девер
С, сујем много М, све сује Суш, ја све сујем Мр, грдио сово ГЛ ДК, никад ме није
осово Б;
кћ-: једну ћер Осл, моја ћер Лоп, ћер њена Г, е, ћери мила Суш, код моје ћери
Др, ћерка ми била Др, родила Милену ћерку Бог, та ћерка Сит, моја ћерка учила С,
са њеним ћеркама Туб, старији од ћерке Мр, тај зет и ћерка СГ;
гд-: киша пада де- ћу Б, у подрум де-су говеда Бог, де-се стави шерпа Д, де је
добра земља Пр, да се чује де-су Р, де-је било киша СР;
бз-: од зове ДК, правили смо од зобе Лоп;
дг-: гуња (сви пунктови);
гв-: вири одуд Б.
281. У појединим иницијалним скуповима може доћи до промене на принципу асимилације:
шк-: пошла у чколу Лоп, само чкрипају кошуље Г, само чкарт Реб, нако
чкиљи Ст; поред несумњиво чешћег: доле де-је школа В, никад школе учила Брез,
дадоше га у школу СР, у школу нисам ишла Бал ГК, д-иде која у школу С, ко школе
сад нема Туб, да школујем Мил Лоп, све-нас школовала Пл, само шклапају готово
Туб, кад је мени шкрипнуло Др;
шп-: био чпијун Остр, као чпијуни Лоп; поред чешћег: има воде у шпајзу Г,
зидани шпорет Осл ДК З Реб Лоп Вр ДЛ, на шпорет стави Пр, ко шпорета Пл;
жб-: у неки џбун Г, као џбун Лоп, иза каког џбуна СР; поред: из жбуна има
ДК
жг-: воденица има жглеб Вр;
жм-: џмири вако Туб, да заџмирим Б, сад џмирка ГЦ; поред чешћег: саможмири Др, жмире у кошари СР, једно жмири С, жмирећке увучеш Реб;
гн-: да буду гњиле Бр, да угњили Мил, мушмуле кад угњиле Остр, чим угњили
СГ; гњездо57/гњиздо, гњезди, угњездиле (сви пунктови); поред: деси се гнила К; да
угмили С.
згл-: запалење жглобова Р, и жглобови боле СР, на жглоб Ст; заболе ме нога
у зглавку Осл, боле зглобови ГЦ.
кл-: кљешта В Брез ДЛ ГЛ СГ Ст, увати кљештима Лоп, неко има кљешта К;58
57
Према Реметићевим налазима, промена гн- у гњ (гњездо) захватила је и све призренско-тимочке,
косовско-ресавске, смедеревско-вршачке и шумадијско-војвођанске говоре (Реметић 1985: 182, у нап.).
58
Б. Николић лик кљешта у Ваљевској Колубари сматра траговима ијекавских насељавања
(1969: 34). Већина других истраживача мисли да облике кљешта, жљеб, жљезда и сл. треба тумачити
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жл-: брана или жљеб Мил, ужљеби ту Пр, жљезда је ДЛ, каже, жљезда З,
жљезда (сви пунктови);
пл-: фластичне флаше Мил, фластичне канте Бал, није било фластично
Бр, ону фластичну Лоп, музу у ове фластичне Г, ови фластичани кеса В, сад и
те фластичне канте Мр, имају фластеници Мр; стављам у пластично буренце О,
бурад пластична ГЦ, море-пластичне Мил, прије пластенике имали Брез, имају
пластеник Г, имамо пластеник Лоп.
282. Промене настале дисимилативним процесима илуструју примери:
мн-: пила млого воде Бр, омануло млого Мр, млого гостију Брез, млого ја
пантим ДК, није млого болово СР, млоги понављали Остр, млого се препекло Л,
млоги народ Лоп, волио ме је млого О; поред: нисмо то много Мил, они много М,
многи су помрли Реб, млађа много О, много ми је Бал, много закрпа Лоп;
дл-: глето узо Вр, да глетује ГЦ.
283. Промене у иницијалним групама изостају у следећим случајевима:
мл-: млад се оженио Со, дошла једна млада Бр, млада порани Мр, једна
млада удана В, млада остаје Вр, кад ја млада била Г, што ти предеш млада кучине Г,
млада ја стојим Др, као млада Мил, млада стидна Огл, млада јаше коња Брез, нека
млада О, пилетина млада Осл, док је млад ти га једеш Г, здрав и млад ДЛ, видим и
њине младе Пл, кад је дошла млада Л, није за младенце Мил, један млади из Бобове
ГК, млади носу бадњак Г, састане се млади жена Бог, млади нећ да раде ДК, која
је млади година Лоп, млади Пл, у овој соби младовала Со, и млада и младожења
спавају Вр, на коњу младожења В, дарују младожењу Сит, волила младожењу
Осл, младу сахране ДК, косио младу траву Лоп, млађа Јорданка С, восак будне млак
Пл, млаква преко зиме Пр, квасац у млакој води Г, смела са млаком водом Лоп,
млатим свињама Лоп, посебно млекар ГЛ, ставим млеко Туб, они су носили у млин
Бр, гоњено у млин Пл, склопим млин Суш, није то ко сад млинови Реб;
сп-: некад и спанаћ Лоп, нисмо спанаћ ГЦ;
ст-: у стабуљу Лоп, учио, и стенице В, била стидна Т, аврамовски студенац
Мил, она студена ГЛ, док је студирала ДК, електрику студира Г;
стр-: стрњика (сви пунктови), стрижу (сви пунктови);
шл-: вучемо шлипере С, сад ти шлипери Туб, ондај шлемови Мил;
тк-: ткато дебело Др, да ткам О, ткана торбица Бал, што сам ткала Т,
више је ткано Огл, жене ткале Лоп Бр, да смо ми ткали Г, пре се ткало Сит,
ћилиме ткали Со, преле смо и ткале Туб, џакови се ткали Суш, ткачница Мр, то
су ткали ГЛ, од сукна тканога ДЛ, оне су ткале Брез;
чл-: члањак/чланак (сви пунктови);
чр-: колко је црва нод Мил, нако црвенкасто Бог, црви га појели С, рударе
црвне Суш, сав црвен Бр, црвене крпице ГЛ, црни трн ДЛ, црвени прашак Мил,
црвени конац Реб, сије се црвени и бијели Мр, црвено слово О Бал, покрије црвеним
ГБ, црвено сирће ДК, црна река Осл, црни лук Др Мил, црне кецеље Лоп, био црне
боје Пр, купујем црно брашно Г, црно и црвено преткиваш Брез, има црвене репе Д,
који смо црњину ДК, носи црњину Брез.
284. У групи свр- најчешће не долази до промене: орлови, свракељице В,
имају креје, сврака Сит, најмање сврака имамо С; и: сова, швакељица ГЦ.
285. На целој територији доследно сл- прелази у шљ-: шљива (сви пунктови);
Судбина већине наведених сугласничких група углавном одговара оној у
резултатом гласовних асимилација. О томе в. у: Реметић 1985: 183–184.
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суседним говорима, а разлоге евентуалних неслагања у појединим резултатима или
фреквенцији појаве треба тражити у великим временским размацима истраживања
западносрбијанских говора (уп. нпр. Николић 1969: 40–41, Радовановић 2009: 66–
68, М. Петровић 2005: 282–283, Тешић 1977: 207–209, Марковић 2011: 487–489, В.
Николић 2001: 151–154).

Промена сугласника у сандхију
286. У сандхију долази до испадања сугласника, једначења по звучности и
по месту творбе.
1) Сугласници д и т губе се уколико се нађу испред истих сугласника (д т),
испред струјних сугласника (с з ш ж) и испред африката (ц ч џ ћ ђ): у деве сати Др,
доле испо Седлара Г, имамо испо Става Сит, испо тога имају ДК, ка-смо били ГЛ,
ка-сам наишла Ст, ка-сам ја дошла С, ка-су врли Г, ко тебе ГЛ Лоп, заведу ко тог
Л, ко те моје сестре Туб, или ко стоке Брез, служба ко цркве Бал, ку се иде Ико С,
копамо ко другог Огл, љубавили ко стоке Р, дол ко штале Туб, ко штале посијали
СГ, о-ћерке Туб, о-даске правио К, о две сорте Лоп, сирће о дивљака Г, поскапаћу о
зиме Пл, млађа о свију Со, о стида Г, дођемо о стоке Со, имамо о стоке Мил, дркто
о страка Реб, поделио се о стричева Огл, има о те фамилије Сит, о те воденице
Др, један ми је о стрица О, не види се о траве С, чарапе о три струке С, претопа
о-ћурка Д, дође о цркве Вр, о чега носим Пр, о чега сам стеко Лоп, седи по шљивом
ГБ, терају пре собом Сит, са сам попила ГЛ, Булка је са сама Брез, са се сије Мр, а
са су паметна деца Лоп, са су почели Г, са те дијете побије Л, са ће доћи Мр, са ће
да наспу Сит, са ћу ја да месим СГ.
2) Када се сугласници б з с м н ш ћ нађу пред истим или сличним сугласницима фонетски се једначе, а затим се или сажимају или упрошћавају: ја то бе сина
Мил, Радо, бе шале Др, бе шећера ГК, и- Златарића била З, кренуло и сваке куће
Лоп, и сваке куће по једно ДК, и свега имам Мил, вечи дођу и села СГ, и села
Осечине Осл, овд и села Пл, и села покупили С, и Сечине знаш Г, и синије се јело В,
истерат и службе ДК, изашла и собе С, и собе дигне В, вамо и Совча Туб, да изиђу и
Србије Сит, вадили и стабуље Т, онај и Сушице Брез, она је и Стубла Суш, пусташ
и штале Г, чекије и шуме ДЛ, иде кро земљу Мил, чује се кро зид Огл, кро свеће
ГК, кро село Мил, рано јутри кро Симиће М, гледала кро сито С, па кро средину К,
имаш кро средину Огл, шупља кро средину ДК, за ше сати Др.
У споријем говору и у овим случајевима сугласници се могу чувати: из# села
покупе ДЛ, из# Сијече Ријеке Мр, моме човеку из# Сушице Брез
3) У следећим примерима два сугласника се у сандхију једначе по звучности,
тако што се први усклађује према наредном: бес пушке сам ишо С, Бок с нама Брез,
нисам збок стоке С, празнује збок стоке Бал, збок-чег не знам Б, збок шта је било
Брез, кисели ис каце Бр, не знам ис ког је села ГЛ, дошли ис комшилука Суш, она
је ис комшилука СГ, сишла ис кола Суш, деца поскакала ис кола Пр, ис кревета
Г, кокош ис кочака Пл, овај ис куће Туб, не мож ис куће Б, излазим ис куће ГЛ, ис
куће ником ништа Л, ис Пецке Г, мене ис планине Брез, изиђе ис подрума О, вуку
ис потока Вр, носила ис потока Бр, извлачим ис потока Сит, ис Поћуте Туб, ис
првог Огл, убију ис пушке Брез, уда ис тог села Бог, била ис Тубравића Туб, ис
чардака Лоп, попије ис чаше Мил, није ис чиније О, изашо ис школе Пл, изведе ме
ис школе З, извадим ис шљиве Г, ис шуме довучеш Огл, доле испот Павлове куће
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С, испрет куће одаш Бр, испрет себе ДК, кот себе Т, радио кот сестре ДК, кот
свиња О, остане кот стоке С, кот стрине Марице С, станово кот чиче Мил, крос
крпу О, кот снаје ГК, кот степеница Осл, да певате крос кућу К, крос прозор Мил,
крос тај шубер Бог, овудан крос траву Пл, крос ту оџаклију Др, крос цетку В, па
крос Цигане С, кот цркве С, процедим крос чесму С, туда крос шуму СГ, има пут
крос шуму Реб, идеш крос шуму С, некат сам седила Л, некат сам палила Суш,
спустим нис конопац Лоп, лиске от купуса Туб, кад идете от Поћуте Со, једно от
сестре СГ, одма от Става С, от Станине Реке Др, от старине имало Мр, тако от
старина Туб, от стоке ГЛ, от стрица Д, дијете от цигле Г, от чега су О, немаш от
чега Лоп, плеву от шенице ДК, ми смо пот сач Бог, пот своје Мил, пот стубицом
била В, прет кућом чича Туб, изишо прет суд Туб, ал сат купује О, сат су први
Сит, то ус казан Огл, почело ме ус кичму Лоп, дене ус коље Д, оде ус Коњиц Д, ус
краву мусти Реб, ус пут бегали Лоп, вајат ус то Л, ус часни пост ДК Брез.
4) Потврђени су и примери са озвученим претходним сугласником: нако з
брашном Л, ја з брда вучем С, да се виче з брда Бр, з Бугарима Бог, све з говедима
ишла Лоп, з дрвета опадне Реб.
5) До једначења по месту и начину творбе може доћи када се сугласници с
и з нађу испред љ и њ: бреж њега Мил, иж његови уста Суш, долазимо иж њиве
Лоп, пушти човека крож њиву Туб, дружила се ш њима Л, сама ш њима Г, ја ш
њима Мил, ђенула ш њима Брез, јела ш њима СГ, научио уж њега Д, погледиш уж
њиве Пл. Једначење најчешће изостаје: води људе из њиве Туб, да ради с њима око
зимина О, тај уз њега Л.
287. И у Ваљевској Подгорини потврђени су у мањој мери случајеви у којима
је дошло до африкатизације у групама т, д + с: вако руку оцекла би С, ко је оцеко
бадњак Мил, првог свецког рата Д Бал, Други свецки рат Огл, цице С.
Међутим, појава није честа: из демократске куће Мил, саде живот госпоски
С, то је госпоска болест Бр, куруз био људски Г, лепо људски Лоп О, кике сам осекла
ДК, осекла косу Огл, ножом осекла пупак Бр, ово је пиротски ћилим С, првог
светског рата ГЛ.

Финалне сугласничке групе
288. Према материјалу којим располажем финалне сугласничке групе -ст, -шт
и -зд углавном се или (можда у целини гледано чешће) чувају или се упрошћавају:
1) Група -ст:
а) код именица: родила на Благовес О, неку болес Реб, изгуби вреднос Огл,
убила је жалос Брез, кључна кос ДЛ, нисам њему крс В, лис од паприке ДЛ Бог СГ,
истопим мас З, кајмак и мас Пр, моју младос тако Суш, ко да младос пита М, младос
провела Лоп, нажалос умрла ГБ, купи се плас Брез, Петров пос Брез, пружио прс
Б Лоп Г, сад је то реткос Огл, доживећете велику старос ДК, ко је знао за течнос
Осл, вако стоје унакрс Осл, свака час В З Г С, свака час, ал зет је Лоп; п о р е д:
на Благовест О, његова болест Брез, брест ГЛ, пронели вест СГ, жалост убила
Брез, то је заповест Сит, љубимо крст Г, под лист у шуму Бр, зејтин и маст Л,
препирали маст Г, нек је на милост Пл, кад је младост ДК, однела вода мост Г,
причо сам прошлост Остр, ус часни пост ДЛ Брез Лоп, под пласт Брез, овај сам
прст ДК, као прст С, нек је на радост Пл, доживио је старост В, дубока старост
Суш, ето, видиш старост Огл, вама свака част К;
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б) бројева од 11 до 19: па шес недеља Мил, шес колутића Л, шес столица Ст,
шес кила З, по шес њи ГК, једанес пасама Мр, једанес година како је Со, дванес
леса Пр, до дванес сати Осл, кад је дванес сати К, дванес дана О, дванес кућа Суш,
дванес пута В, сви дванес је дао Г, на дасци тринес месеци ДК, тринес дана Туб,
четрнес дана Пл, петнес година Мил Вр ГЛ Др, петнес дана Бал, шеснес шареница
Д, шеснес година Бр, седамнес година К, осамнес дана Бог, имала осамнес година С,
осамнес оваца Сит, у деветнес година Мил;
в) код придева: да је чврс Реб, само чис Остр, нако пепељас Г; носим чист Т.
2) Група -шт: узмеш прегрш и десном В, једну прегрш Брез; муж био вешт,
као пришт Б.
3) Група -зд понаша се двојако: гроз /грозд (у сви местима).
289. Изложена грађа указује на чињеницу да је у Ваљевској Подгорини
отпочео процес упрошћавања финалних сугласничких секвенци и ван категорије
бројева. Забележено стање сада унеколико коригује ранија упућивања С. Реметића
(1985: 218) и В. Николића (2001: 172) на то да су у Подгорини (као у Поцерини и
Мачви) могућа упрошћавања само код бројева.
Иначе, појава упрошћавања финалнох група одликује све екавске и већину
ијекавских говора; шири ареал в. у: Реметић 1985: 218; В. Николић 2001: 172–173.

Медијалне сугласничке групе
290. Супституције настале асимилацијом показују примери:
-мт->-нт: пантим четри собе Брез, пантим са воловима Вр, не пантим
дрвени ДК, нисам ни запантила бабу и деду Др, запантио сам Суш, ја сам запантла
свега Бр, запантила сам рато Л, само њи нисам упантила Г; п о р е д: запамтио сам
ја Реб, ја памтим Осл, јеси упамтио стару кућу С, сву сам муку упамтла Лоп, ви
ћете остати упамтите Туб; пламти бело Туб;
-нп->-мп: једампут ГБ, једампут и викнула С, једампут сам се намучила
СР, зинула једампут С, свега једампута долазила Туб; и: наједанпут изиђе Мића В;
-нб->- мб, -лб: купујем деци и кекса и бомбоне Г, купују бомбоне Д, са оним
бомбоницама Д, пара, бомбоне Мил, бомбоне Осл, бонбоне Мил, имо је вамбрачно
дете Туб; кило болбона из Ваљева Брез;
-вн->-мн: он је био гламни Огл, дамно било Л Огл, Рамна гора Брез,
Рамнава Мил, нису рамне земље Огл, узели рамне Осл, пратим ја до Рамни С, он
је ошамарио под Рамном гором Брез, то је рамно Мил С, иди пјешке рамно ти све
Мр, Стрмна Гора СГ, Тито је урамнио прво В; п о р е д: пола у брвна Огл, била
пре брвнара Огл, ја сам била главна ДК, главни вашер Брез Вр, главним путом Суш,
печење главније Вр, главну свадбу ГЛ, била ова глувне недиље Туб, давно у Осечину
ишла Г, требала сам умријет давно ГЛ, зовну коференцију Туб, није било куповни
лонаца В, у основну школу Реб, има више поредовника Мил, имају продавнице Лоп,
држо продавницу Др, зовемо Равна вртача СГ, у Равнама В, не море д устане из
равне Д, доле у Равни Брез, кад ја на равни Др, на Госпојини у Пашиној Равни Брез,
куповали овце на Пашиној Равни ДЛ, њега су испекли на Пашиној Равни М, са тим
гљивама нема равни Мр, њива равнија Огл, Равно брдо ГК, да буде то редовно О, из
Ровни С, углавно су и завађали Бр;
-вњ->-мњ: нашла свекрову рамње Л, кад је лепо време на рамње Лоп, ово
делите, рамњајте С, тата то зарамњо К, па оне гламње Лоп, па порамњо В; улазиш
у брвњару Огл, заравња Туб, све се лепо уравња Лоп; оћу да изравњам Л.
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291. Промена изостаје у групама:
-мп-: укувам у компот Лоп;
-мб-: имо амбар СР, гонимо у амбаре Вр, има зумба Бог Л, да се озумба Суш,
дошли комбаји СГ, кудељна комбине Г, нама комбизоне Мр, Марица прамбаба СР;
-жб-: вежбали како се пуца Пл, девера отрали на вежбу Лоп, сви дажбина В,
дамо држави дажбине Мил, били по службама С, био на служби ДК, однесе се на
службу Бал, службу В, одем на службу Г, ћерке раздала у службу К;
-мљ-: грмљавник гром Брез, земља у кући Бог, земља сине Мил, некаки
земљани лонци Г, слично земљаним Огл, вал до земље С, поњавицу на земљу Б,
ударе у земљу ГК, не море да иде, рамље Л, он рамље Осл;
-кн-: купи они векница ГЛ, свекрова викне да с-устане Т, па кад викну узе прут
ГЦ, викну лијепо мене Суш, ка сам први пут викнула С, ја се измакнем Лоп, Ка се
навикне Осл, она никне Вр, кад омакне срп Осл, омакну се некако Брез, подвикнеш
ето шумара Реб, треба подвикнути због курјака Реб, кад моја сна подвикну Реб,
помакне кашику Пл, ка то претекне В, пукну жуљеви СР, отац како рекне Бр, рекне
му неки Лександра Д, није смела ништа да рекне Мил, прво кум рекне Мр, како
ви рекнете име СР, како млађи рекну Бог, смакне се капак Пр, оно семе смакнем
Пл, смакнем снег СР, дошло да цркне В, тео је да цркне Г, цркне од стра М, цркнем
тучући Вр, ако ја цркнем овде Л;
-гн-: мене и собе дигне В, и та плоча се дигне ДК, да му дигне спомен ДЛ, оће
да дигне Д, дигне у дим Пр, кад дигне славу Сит, дигне у неке бркљице С, дигну у славу
Лоп, легне О, могне да стоју ГБ, одигнем џак Лоп, овако да је подигнем Др, подигнем
слушалицу Туб, подигне судове О, оне подигну Т, неко да помогне Огл, да се сагне О,
шарамо с очим стигнем Бр, морам да стигнем ДЛ, ондај стигне цват Мр, стигну све
Г, иза Крстића стигну Туб, стегне то Бр;
-гл-: дигла гор ГК, прво су се дигле ватре Бог, дигли ову кућу Сит, Мишићи
су потегли Ст, растегла ону иверчицу Д, била ме стегла ГБ, ка су стигла Т, ђубре
стигло Огл, сад има тегле Л, мећем у тегле О СГ, сипам у тегле С, у једну теглу Брез,
једну теглу ГК, ставим ја у теглу Суш, има они тегли О, колко смо имали тегли Пр,
цигла била Мил, туде цигла помеће Огл, цигла Т, испечем циглану Лоп, правила ђеца од
цигле пиљке ГЛ, шпорет зидани о цигле З, парче цигле Реб, у облику циглике Вр, циглом
Мил, правио сам цреп и циглу Д, на циглу Лоп, крос циглу Огл, циглу мећеш Осл.
292. Медијлна група -шл- прелази у -шљ-: оправио све и тишљерај Бр, радио
код моји тишљерај ДК, тишљерај Лоп, тишљерај за куће О, ја ћу бити тишљер Д,
био тај тишљер Мил, мог оца брат био тишљер Туб, правили тишљери Лоп.
293. У појединим лексемам долази до промене:
-нк->њк: ни узимам на прилику штрањку В, кад не могу штрањку З; п о р е
д: на санкама ГК, танка коса Остр, опредемо танко Л, танког Мил, предеш једну
струку танку Бог, све тенак до тенка З, терају и тенкове К, тенкови навалише С,
мало са чунком Г.
294. Група -зм- код глагола узети може прећи и у -зн-: јутрос узнем Туб,
ми опет узнемо Др, узнемо онај Лоп, узнеш меко Со; поред неупоредиво чешћег:
брашно се узме ГБ, узме се мало босиљка М, узме мене под руку Ст, узмем, дијете
Б, узмем простерем лопарић К, узмеш да пијеш ГЛ, они узму Б, узму павитину ДК.
295. Промене (али недоследно) настале дисимилацијом илуструју групе:
-њч->-нч-: свинчинарски сокак ГЦ, наш се брег зове Свинчине ГЦ, закољеш
свинче Б, свинче за зиму ГЦ, заклали свинче Г, двоје свинчета Бр, било од свинчета
ГЛ, п о р е д : заклали свињче Г;
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-пч->-вч-: заковчане једна за другу Д, прековча једно уз друго Д; ставиш ти
један клупчић Туб, шипчица која се не савија ДК, поткопча се Огл;
-пш->-вш-: од левше кудеље Др, узела јој најлевше дијете ДЛ, најлевше је ка
се испечу Пл, то је најлевши џем С, најљевша од свију ђеце Брез, нај су левши наши
српски обичаји Сит, мој отац левши је о тебе С, ка-се у пролеће пролевша ГБ, био у
овштини Бог, Живко радио у овштини ГБ, овштину Осл, у овштину Туб; п о р е д:
имање лепшије ГЛ, Љубица најлепша С, није се шишала уопште Бал, познајем овд
уопште О, дође у општини Бог, у општини се регистовала Туб;
-пс->-вс-: као да је гивс К, ко год сад гивси К, четери и по месеца у гивсу Брез,
била сам у гивсу Д, годину дана у гивсу Туб, нако загивсали Пр, дошо из ровства Лоп,
био у ровству Бал, у ровству заробили га Б, ујак био у ровству ГЛ, имала тевсија
од бакра Бог, тевсије су биле округле Мр, упрте и тевсије Туб, у тевсију сродим
Бал, умачем у онај тевсију Л; п о р е д: био пет месеци у гипсу Др, из ропства писо
Б, у ропство Др, отрају га у ропство Лоп, у ропству био Б, три године у ропству В,
у ропству умро ГЦ, у Немачкој у ропству Лоп, био у ропству Осл, од плека оправе
тепсије Вр, метнеш у тепсијицу Вр, унесе жене тепсију проје Вр, ставиш у тепсију
Осл, јел у тепсију Остр, рато неко швапско К;
-пк->-вк-: клевка обавезно СР, клевкара била Пл, изгубиш клевкару Пл, овца
носила клевку Пл, натурим клевку СР, која има клевку овца С, еклам оне чивке Бр,
чивке оне се ставе Лоп, решпане чивке Мр, прешијеш чивку дол Бр, имали чивку
Осл, исплетеш чивку СР, плетем чивку Туб, вериге као шивка Бал, једна шивка Бог,
вако са шивкама Б, прозор био мали са шивкама С, шивке вако ударене ДЛ, шивке
биле Туб; п о р е д: оправе клепке Бр, она носи клепку Мил, правиш уштипке Бог,
уштипке оне Мил, печемо уштипке Со, плетем чипке Т, има и крпа и шипка Туб,
састаљен од шипке СГ, ове шипке Осл;
-пт->-вт-: левтирица В, каке ловте Бал, има ловтицу Ст, побићу нас
Шивтари ГЦ; п о р е д: негде заптивале С, која лопта М, играмо се лопте Вр,
играмо се неки пута лопте Мил, није имало лопти ГЛ, изјурили Шиптари ГЛ, ако
се Шиптари не населе Осл;
-мн->-вн-: направе гувно ГЛ, денули те сламе гувно Л, гувно се направи Мр,
отеше се гувно Суш, гувно Т; п о р е д: огромна задруга ГЦ, огромни багрени ДК, там
сабијемо гумна Осл, гумно Г ДК М Пл Т, кад окрешу гумно З, гумно отесано Д, гумна
река Мил, гумно се отеше Брез, оно гумно Г, колико је оно гумно Д, окрешу гумно
З, е ту је гумно Мил, гумно ДК М Осл, гумно место где се крстине дену Т, Рамнава
и Тамнава Мил, Тамнавица Мил, от Тамнавице ГЦ, ми у Тамнави ГЦ, слива се у
Тамнаву Мил, ко да је тамно Пл;
296. Усамљен је пример који показује промену -мњ->-мљ: на шареницама и
сламљачама Т. Готово је редовно: са су Зарију осумњичили Ст, платно од сламњарица
Т, стави му се сламњача Пр, две сламњаче ГБ, изнесем сламњаче Г, сламњаче од
пртишта ДЛ, настере мало сламњаче К, перу сламњаче Мил, сламњаче биле пре
Осл, поређамо сламњаче СР, ткала сламњаче Суш, сламњачицу која је жена радила
К, метнем сламњачу К, може да сумња Суш;
297. Група -ћн- може прећи у -тњ-: де је заграђена ми вотњак Бог, вотњака
има два Т, пролетња сетва Сит, ћетен има и пролетњи Бр, опредем неке светњаке
Лоп; п о р е д: запошћавам божићни пост Брез, божићни пос постили Г, пред
божићни пос Сит, кад се божићни пос пости Т, воћни крај ДК, кућна помоћница Др,
кућни аљина Вр, кућни посо Г, ставио на таван кућни Лоп, овај кућни плац је добар
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Остр, у кућном плацу Лоп, кућно семе родило Д, помоћне зграде Мил, нису имали
могућности ДК, они су могућнији од нас Остр, несрећна судбина Брез, пролећни се
зове јарик Бр, ја би била срећна Брез.
298. Група -мн- или остаје неизмењена или се упрошћава: Стрмна Гора СГ,
огрoмни багрени ДК, огрoмни дудови ДК; и: има дрвена обраница В, видрице дрвене
и обраница Осл, преко обранце натрпаш тамо ДЛ, оне обранице окреће с ремена Т, на
обраници Бр Лоп, носила на обраници ДК, упртим на обраници ДЛ, све то на обраници
Мил, носила на обраници СГ, донео на обраници С, колко носим на обраници Суш,
окачи на обраницу Бр, обраницу ДЛ, на обраницу упртимо К, свежеш гор за обраницу
Лоп, узмемо обраницу Остр, упртим на обраницу Пр, носи на обраницу Суш, већ на
обраницу Т;
299. Остају неизмењене сугласничке групе -сц- (осим једне усамљене
потврде), -шч- и -жџ-:
-сц-: имо дициплину С; готово доследно: спавање на дасци тринес месеци ДК,
у војсци дисциплина ДК, у дисциплинском батаљону Брез, ставиш да с исцеде Лоп,
то се исцеди Бог, ка-се исциједи Брез, саће и исциједимо Суш, воде мало исцедиш Лоп,
исцепаш Огл, расцепи по среди Др, расцепи нам џак Пл, па се расцијепи ГЛ, овудан
расцепило све Пл;
-шч-: муж је тад био ашчија ГК, тамо да ашчијају ГК, пружи ашчији Сит, има
дашчица Д, на дашчицу Туб, башча Бог Брез СГ, дошо из башче К, био бошчован
Мил, ишчешља се та вуна В, ишчупаш влас СР, oнaј жар мало рaшчaраш Огл, једва
рашчешљавала С;
-жџ-: она је била миражџија Лоп Мил, она била миражџинка Брез,
није она била миражџинка ГЦ, миражџинка Г, ја сам била као миражџинка З,
миражџинка била СР, миражџинка дошла С, оно се зову миражџинке В, ујак
оженио се са миражџинком Остр, оћу миражџинку Г, неки довео миражџинку из
Лопатња СР.
300. У Подгорини није сачувана група -стр-: наоштри ти чоек добро нож
ГЦ, наоштрим некат нож Пр, није оштра Бр, мајка је била оштра Д, била сам
оштра Лоп, сикира оштра СР, тоциљ за оштрење сикира Пр, оштри косу Мил,
оштри сабљу Туб, ово је за чарапе оштрије ДК, оштриковачи Мил, оштрили
сикире Бог, оштрим косу ДЛ, оштримо на брус Бог, оштрина С, оштриш Осл,
оштро оно иде Д, нешто оштро ДЛ, оно оштро Огл, дрво удубљено вако и оштро
Осл, ишла у оштру стијену Брез, раштркане су куће Мр.

Дисимилација
301. Дисимилацијом долази до замене или нестајања појединих сугласника.
1) Супституцију сугласника илустурју примери: удари бундожер Мр, ишо
Милошу по зламење Брез, са зламења Т, ишо за зламење Г Пл, попу по зламење
С, зламење, жито и вода В, понесе зламење Мил, дође зламенар Мил, кломпир
добар ДЛ, џак кломпира Бог, да ми брат кломпира ГБ, у пољу кломпири В, мурузи
и кломпири Брез, кломпир и месо СГ, сеје се кломпир Бал, јели кломпир Бр, сејем и
кломпир З, куруз или кломпир Д, мало кломпира К, имали кломпир Сит, код флизерке
каке Лоп, д идем ја код флизера Л, на цинкулар Сит, нарежемо лука, шангарепе СГ,
шангарепа и зелен Бог, имала и шангарепе Суш, са шангарепом пекли Туб, насечем
шангарепу Л, шангарепа, ротква Мил, шангарепу метнеш Г, са уљем, са шангарепом
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Бр, шангарепу урендам О; поред: сијали смо и кромпир Суш, сејали кромпир Лоп,
укувам кромпир Г, кромпир преко лета ДК, кромпир и купус Бр, куво се кромпир
О, бели кромпир Пл, понеси у фрижидер Г. Овде спадају и примери у којима су
на принципу даљинске дисимилације уклоњени резултати јотовања, нпр. запалење,
оделење и сл.
2) Обично се губе сугласници:
л: Владисав је побего Б, Војисав био Брез, Војисав, мој син Осл, баба Станисава
ГК, туко некога Војисава М, она се запосила О, замиси како је то Г, мисим, сириште
Туб, посе су отишли Мил, да посе нађу Б; али и: мислим једнако Т, било је мислиш
Лоп, ако мислиш О, мислиш код нас Огл, Верослава М, нашем Војиславу Лоп,
Крстина Војислављева Б, Станислава ГК, Томислав Огл, неког Томислава Осл;
м: до саме аболанте Лоп, није се ишло аболанти Др, шећера и бобоне Огл,
звали кобизоне Л;
н: и слуша Вашигтон Ст, на демострације Вр, трећи ифарт Осл, што иде као
испекција Лоп, има катарион Лоп, метемо козерванс Огл, сутре је цар Костатин
Пл, зовну коферецију Туб, правимо коцетрат Мил, они су мометално Туб, био
тразистор Ст; али и: газдинство Сит, то домаћинство К на лепше домаћинство Г;
али и: дајем и концентрат О;
њ: о детиства било Л;
р: изневиро је се СР, у жандамерији Д, пос се регистовала Туб, ја-сам ову на
цикулар Пл;
д: за наслество ДК, да оступи Др, ојутрос је се Пл, началник војног осека
Др, у војни осек СГ, чим је осеко ГК, она се оселила Со, оселили били Др, млађи се
оселио ДК, и осече се лука Бал, осечем кошуља Г, вод осечем Мил, осечеш и пржиш
Пр, кад је ослужио Сит, оспава преко дана ДК, иду да оступају С, то је поземни
Реб, преседник јој био Мил, преседник оштине ДК, отвори пресобље ДК, пресобље
и кујну Л, у пресобљу узела С, нисмо сроство Д Бр, нису неко сроство М; Овде се
убрајају и императиви типа ите, сете, рате и сл. потврђени на целој територији;
поред: и знало се бидне ГЛ, биднем боље Б, бидне њи Брез, будне једно Бр, она да
будне Г, да будне млак Пл, буднем кот куће ГК, партизани будну Огл, нека-будну
Брез, у градској Г, нас заједно Огл, ко допадне Г, оно испадне Бог, људски добар Сит,
сад нападне Пл, одјутрос смо покопали Бог, одселио се Бр, па се и они одселили
Реб, он отпадне ГЛ, пос опадне Л, да не падне Сит, затрче се па падне Бр, ка ти
падне врана Сит, прошле године падне Осл, ако паднем ДЛ, ако падне неће Вр, ако
паднем С, и падне Мр, оне се распадну Осл, па да подзидају Г, с главе спадне Бог, да
не спадне точак Бр, мало упадне Реб.
Сугласник д се добро чува и у групи дњ: бадњак, ладњак и сл.
т: имо асму Брез М, имали богаство Сит, брат болесан С, бољи сир масан
Лоп, песто грама Г, препрошле године Г ГБ, преплаћиво је Огл; али и: то је богаство
Мил, он болестан Б, прослаљо пунолество Г
г: и, дабода те ГЛ, у, дабода живила Г М, Цигани, дабоме Лоп, сира и кајмака,
дабоме Т, дабоме довела са собом Осл, и онда изњежде Г, свадба била јабоме Брез,
није ђеце, јабоме Суш, пуцато јабом ГБ, кавено јабоме Бог, у потоку прала, јабоме
ДЛ, оставио женама, јабоме С, све спреми, јабоме Туб, курјак одно јање Брез, узму,
јање С; али и: дабогда им ђаво Брез;
к: била казнена еспедиција Пл, наилази казнена еспедиција К, наишла казнена
еспедиција З, а не есплатација Реб, есплозив и каписле Вр, под том еспрезијом Лоп,
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тако пратикују Лоп, пресиноћ спавала Мил; али и: за казнену експедицију Д, тамо
пратикују О;
п: није било леше Г, јео за окладу З, никад ме није осово Г, ни ми је мајку
осово С, кад је изгорела оштина К, радио у оштини Др, деловођа у оштини В, била
пре, оштина Лоп, био у роству Пл;
в: глани кум Т, ђеца, грудали се Брез, залијепили грудама ГЛ, у инострансту
В, мртачке ципеле ДЛ, мртац, не мож Огл.

Уметање сугласника
302. Секундарни сонанти фонетског и аналошког порекла познати су свим
српским говорима.
303. На терену Подгорине секундарни сугласници нису чести. Углавном се
умећу сонанти:
р: он се бресплатно Брез, бристар био В, оно се избристри Суш, обресправе
мене ГБ; и фонетски ликови настале укрштањем предлога без и през (през): живила
брез човека Туб, брез родитеља Бр, брез штапа Г, брез леба З, брез муке Б, бреж
њега Мил, били брезобразни Лоп, не причам, брезобразна је Пл;
н: са њим комендију ГБ, он комендија Огл, да видиш комендије Лоп, дедови и
прандедови Туб, мој прандеда ГЛ, моје прандедовине В, имали смо и ми прандедовине
С, наш пранђеда СГ;
њ: тамо да зимњују Пл
м: вратила се прамбаба Брез, прамбаба седела СГ, прамбабу нисам Сит.
304. Сонант м се јавља на целом терену (највероватније према једном) и на
крају прилошких речи: скором, стварном и првом (уп. и Реметић 1985: 214).
305. Поред сонаната умећу се и други сугласници: све бакциле Мр, да
иментује Суш, спуж каки је Т.
306. У свим селима забележено је стршљен, стршљенови. Према Скоку ради
се о уметнутом т уп. Skok, под sršljen.
307. У групама зр и ср не јављају се секундарни сугласници д и т: зрео,
сазрео, срећа/срећа.
308. Уметања сугласника готово у истом инвентару речи одликују и друге
говоре. Ареал в. у: Реметић (1985. 212–215).

Метатеза
309. На терену Ваљевске Подгорине метатеза се ретко јавља. Она је извршена:
а) у заменичком корену вьс-: све, сва, сво; поред спорадичног ваздан;
б) у прилозима: воде, вод, ноде, нод;
в) у осталим речима: барјак, барјактар, рамоника, рамоникаш.
310. Ради евентуалног поређења материјала са осталим сродним говорима
наводим да је овде увек манастир, као и податак да до метатезе не долази у групама
сј и зј: пасји, козји. Такође је доследно гвожђе, грожђе, гавран, наћве, питије,
пуловер (чешћ џемпер), свануће, стерлејка.
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Замена сугласника
311. У анализираном корпусу малобројни су примери у којима се консонантски односи своде на њихово међусобно супституисање. На замену сугласника у
прихваћеним страним и у домаћим лекемама утицали су одређени фонетски и морфолошки моменти.
н:њ: погоди у вењу ГЛ, колко израчуњала ДЛ, туриш ограњак Суш, ја то
рачуњала ДЛ, дошо поцрњио Осл;
њ:н: летни дан Бал, закољеш свинче Б, стајнаком сточним Огл, фенери су
били Огл;
н:м: имо шамсу Бог;
м:н: огромни багрени ДК, изваља на беден Т, свали онај беден ГК, онај беден
ГК, бацимо на беден Мил, костин и сукњу Др, имала костин Пл
л:н: миниција познаје Лоп, прејавити миницији Пл;
в:н: ђе-је раман Брез;
л:љ: ка-су врљи људи Мр;
љ:л: ја-сам еклала столњаке Огл;
в:б: па ми ојадила та ђезба Г;
с:ц: сродим у порсију Пл;
з:с: одузели авас С; пржим парадајс ГК, скува се парадајс Мил; али и: ал
нема аваза С;
з: ж: да њега понижимо С;
ц:с: дол на комицију Брез;
к:г: као неке иклице Реб, лагирани каиши Г, ја сам прегршио З;
г:к: криз Г Бр;
г:б: лежо бобиње С.
312. До супституције не долази у примерима: двоје женски Туб, родило се
женско С, један женски Лоп, женско друго Сит, мушке и женске Вр, женска деца
З, ако родиш женско В, а женскиње нису Пр, опе женскиње Б, није ишло женскиње
Д, у пензији је сад Бог, има пензију Г, имам пензију Т Реб, уплаћиво пензију З, д идем
у пензију Др.

Јотовање
313. Резултати старог јотовања на простору Ваљевске Подгорине потврђени
су у свим карактеристичним позицијама. Илустративно наводим примере: а) вичеш,
лажеш, жањем, кољем и сл.; б) ношено, доношено, купљен и сл.; в) јачи, млађе и
сл.; г) склањати д) међа, међи, међника.
314. После губљења полугласника у слабом положају извршено је ново
јотовање у свим познатим категоријама:
ево виш грмље Г, ајдучки гробља Г, ребељско гробље В, поубијали у варошком
гробљу К, иде преко гробља Мил, иде на гробље Со, ка-се с гробља дође ГЛ, тамо
у гробљу Туб, ево нашег гробља Пл, на дивљи начин Реб, долазе дивље свиње Суш,
да Бог да добра и здравља Т, лошог је здравља С, да Бог да здравља Мил, запалим
за здравље Мр, немам неког здравља Пл, и за здравље Лоп, остане зрневље Вр, док
опет робље Лоп, каку су имали робље С, сече то снопље Л, забацивала снопље Ст,
мећемо у снопље Вр, у оно снопље СГ, везала снопље Мр, оно снопље Т, сабијеш
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снопље Д, забацује на снопље ДК; ка-се оно влаће Вр, садевају коље Ст, и грање Лоп,
све грање Осл, накупим грање ГЛ, доносим колиби грање ДЛ, преправи се грање С,
грања туриш Суш, направимо од грања Бог, све оно зеље изнесем Лоп, ставим зеље
О, изнесем камење З, да понесе коље Пл, на плашће сено ГК, било прошће Туб, ово
је прошће Сит, од прућа Г, лесе од прућа Туб, са прућем поплетено СГ, саће Брез ГЛ
ГЦ, ударило трње СГ, црно трње Бог, олињају о трње ДЛ, од јагода са трња Бр,
поцрнила о чађи С; од грожђа сок Г, имали и грожђе Др, нашо у грожђу Лоп, и
оно гвожђе ДК; патило се глађу Лоп, како су се патили са глађу Реб, на степеницама
џак са зобљу М, оном зобљу Мил, ко ме тако крвљу натопио Огл, нек виме масира
афтушом, и свињском машћу Др, у овоме замастим машћу, некад зејтином Ст, уљем
или машћу замастим Со, машћу и сад то нај волим да поједем СР, жене трљају машћу
Вр, пре смо мастили машћу Пр, омастим онај листић машћу Огл, запржиш машћу
Мр, плек се омасти машћу Туб; трећи, трећа, треће (сви пунктови). У грађи се
нашао и пример са нејотованим сугласником: није рибје доношено Пл.
314а. Групе сј и зј различито се понашају. Поред тога што у овим групама није
извршено јотовање (класје, козји), оне се у ијекавско-екавским селима факултативно
јотују: ćутре, ćутредан, преćутре, кои.
314б. У речима преузетим из црквеног језика извршено је јотовање у
примерима Ваведење, Преображење/Преображење, поред оглашеније.
315. Код глагола шесте Белићеве врсте на -шт- и у трпном придеву глагола
седме врсте спорадично је спроведено подновљено јотовање:
а) није ни кршћаван Мил, док се он кршћаво Бр, Бож опрости, сад и не
запошћавам Брез;
б) све запушћено Мил, више пошћено Огл; уп. т. 514
Одсуство јотовања илуструју примери:
а) знао да наместа Др, обор се преместа Реб; нису напустале Туб,
напустали положаје Вр, немој да нас напусташ Пл, пустали из кошаре Г, да не
препуста пару Огл, ајде, пустај Осл, пуста куруз Лоп, срчана кеса пустала Реб,
да и пустам О, кад је пустана Мил, ону жишку спуста Лоп, ка-се спустају Пр, у
то се не упустамо К;
б) све је запустено Мил, собица наместена Вр, она наместена нод Пл,
отпустен стално Суш, пустени ђаци Реб, пустене ресе Т, пустен кући Пр,
преместени према Осечини Г, тамо је спустено Огл.
Превагу имају примери са -шт-:
а) ђецу крштаво Мр, па моју децу крштавају Туб, крштаво мојим
родитељима Со, не крштавамо Брез, чита и крштава Сит, сина крштаво В, ка-се
крштава дете Г, ондај пуштају сватове Со, да се пуштају Лоп, пуштамо опет Бал,
то је пуштато пуно ГЛ, пуштам д пасу Суш;
б) дошла крштено ГЛ, сарањен крштен Суш, касније су крштена Огл,
Јановка крштено Брез, па крштен Драган Пл, ни кад је крштено дете Вр, двоје
крштени Д, које није крштено В, само запуштена Мил, што је напуштено Реб, два
прекрштена Г, две стране премештене Реб, има скрштене руке Г, ми укрштени од
Перића ГК.
315а. У облицима глагола пусти- и -мести- забележени су примери са -шти са -ст-:
а) измештили њему Л, у чучавцу намешти се Туб, ово намештиш Лоп, гор
намеште мотке Г, да се намешти Мил, да намештиш Б, намешти се џак Л, послен
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напуштио Бог, напуштили смо овце Со, његове премештила Сит, премештила
кучу Т, они премештили ГБ, пријатеље премеште Лоп, њи смешти Лоп, напушти
је човек Мил, пуштио кући ДЛ, кад пушти се стока ГЛ, пуштио волове З, трећи
пуште Реб, пуште митраљез К, пуштим стоку Брез, само ја се пуштила Г, пуште
за ватром ГК, пуштају мене Туб, нећеш пуштити да буде Пл, пуштим волове С,
пуштише мене В, донекле се спушти Туб, спушти овде ДК, спушти се дол Бр;
б) дашчицу наместе Бр, наместиш, ископаш рупу Суш, наместимо бркљу
Лоп, пређу наместиш тамо В, да намести желудац Др, намести се стабуља Осл, те
се преместила Л, после преместиш ДК, туде сместиш народ Сит; да напусти посо
ДК, као отпустише га Огл, да пусте на ливаду Б, опет пустим Огл, пустиш стоку
Др, живци попустили Лоп, пустиш вратило Т, пустиш одма О, пустио говеда СГ,
спустим нис конопац Лоп, да се упустим путем Лоп.
316. Јекавско јотовање потврђено је у групама:
а) тје>ћ: ја ишћерам Суш, па оћерају људи ДЛ, ћерај волове Брез, брата
оћерали Суш, те се оћера Суш, поћерај јагањце Мр, оћерали им кости ГЛ; њу
шћераше с кревета ГЛ;
Облици глагла хтјети: није шћео ал погоди ме ДЛ, нисам шћела ДЛ, није
шћео ДЛ, не шћеде да се лијечи Брез, они мене шћели Брез, није шћео да је прими
Брез, да сам шћела дијете Брез, није шћела прећи Брез, није се шћео Суш, нису
шћели ГЛ.
б) дје>ђ: нећ је виђети Мр, па кад виђек Мр, дијете, ђе стигнеш Мр, и ђе има
ГЛ, ђе ћу се крити Суш, кад ми је ђед Брез, ђед погинуо Л, његов ђед Туб, водила њу
неђе ДЛ, добро неђе ГЛ, неђе постав зову Брез, номад смо неђе кували Мр, не иде
ниђе Суш, сад ниђе нико ГЛ, јер је снијег овђе Брез, ено онђе ГЛ, понеђе имало Брез,
ђевер мој Серго ДЛ, да се код ђеверка Туб, ђеверска мајка Брез, ђевојачка кава Брез,
ђевојке почињу Мр, дукати у ђевојака ДЛ, ка-сам била ђевојка Суш, ђе-год имало
воде ДЛ, ђевер и својак ДЛ, била сам ђевојчица ДЛ, понеси ђетету ДЛ, остала
другим ђететом Суш, прекрсти ђетету Мр, ђеци, слађе било ГЛ, покупе са ђецом
ДЛ, закољем кад дођу ђеца Туб, јел ђеци се не постаља СГ, ђецо, срамота је Суш, д
оставим моју ђецу Л, не дадоше ђеци ништа Брез, међедова љеска ГЛ, испод Ваљева
неђе ГЛ, Међедник и Јабланик Брез, има брдо Међедњача Брез, ђенеш около Брез,
нађела му имеДЛ, нађенули име Сретен ГЛ, па не ђенемо у њиви ДЛ, сађене се па
су врли ГЛ, што се сађене Брез, јадна ђенула сијено Брез, цвјетни понеђељник Мр;
в) сје>ć: ćеднемо у шуми ДЛ, пију и ćеде Брез, није мијењато ćеме ГЛ, и ćели
на Присадима ДЛ, иćекла ми нанулицу Брез, пупак оćекла Мр, преćеднем мало у
путу Мр, ćедне мало Мр;
г) зје>: иелица Брез;
д) лѣ>ље: они су доље ГЛ, а они доље Мр, простеру доље ДЛ, доље да обује
ДЛ, да заљеваш без Мр, међу кољена Брез, до кољена ГЛ, сипали су на љевак Брез,
није пеко љебац ГЛ, купиш љеба ДЛ, нешта љеба ГЛ, шеничног љеба Брез, јео се
љеб Мр, закува љебац ГЛ, била љевша ДЛ, љепшије него вино ГЛ, љевшије бити
Суш, ишла сам љекару Мр, најљепши кромпир ГЛ, са смоком љепши Брез, Доње
Љесковице ДЛ, има у Љесковицама Брез, ка Љесковчани село Брез, шљиве на љесу
Суш, бидну љети ГЛ, после љето ДЛ, жело се љети Брез, наиђи љети Мр, дођи
љетос Мр, љетно доба ГЛ, љеска ГЛ, љесково Брез, има љесковине ДЛ, првењача
и посљедњача Брез, да је прољеће ДЛ, прољећи сијемо Мр, има у прољеће Брез,
самљели смо мало Мр, шљеме ГЛ Брез;
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ђ) нѣ>ње: сњела кокошка ДЛ, по сњегу пјешке ДЛ, сњег је био ГЛ, голем сњег
Брез, било сњешчића Брез;
е) млј>мљ: жито се мљело ГЛ, прије мљечаре оне Брез, мљечаре се једу Мр,
кад је оно мљекар Брез;
ж) пје>пље: опљевиш Брез, пљевили Мр.
У јатовским селима спорадично се срећу остаци јекавског јотовања: пранђед
је имо шест синова Др, то прађедово име Г, нашли пранђедин гроб Мил, па тај мој
ђед Јеврен Др, жена мог ђеда Др, и кошуљу донела ђеду Вр.
317. Доследно је извршено специјално јотовање код глагола на ити: дође,
нађе, пође, отиђи и сл.
Облици доје, поје, наје, наије и сл. веома су чести у Ваљевској Подгорини. С.
Реметић сматра да се овде не ради о изостајању јотовања, већ о пасивнијем изговору
гласа ђ (1985: 177).
318. Аналошко умекшавање коренских сугласника јавља се:
а) у трпном придеву: четри ирама вежена Брез, кошуља вежена ГЦ, пешкир
вежени Бр, сукње вежене Мр, имали навежени опанци ГЛ, вако прогрижени Мил;
поред: о тога везено В, две кошуље везене Туб, оно је везено ДЛ, навезена кошуља,
појас ГЛ.
б) код именица којима се означава врста меса: говеђина зову Брез, говеђина
само некад Мил, говеђина ГЦ, телећина Брез; поред: брављетина, месо Д, највише
се једе брављетина Со, на брављетини О, мирише раван брављетином Пл, кило
јагњетине З, неко и јунетину Брез ГЦ, овчетину ГЦ, пре и овчетина С, и пилетине
ГК, пилетина млада Осл, свега, свињетине ГК, не смем д едем свињетину Лоп,
телетину продају Брез, остало пилетине Мил;
319. Дисимилацијом су уклоњени резултати старог јотовања у примерима:
од запалења Лоп, имали су два оделења Бал, средње оделење Бр, са два оделења В,
у кући два оделења Реб, са три оделења Вр, нас сабију у једно оделење Туб, у првом
оделењу Бог, има једно оделење ГЛ, два оделења Суш, три оделења и оџаклија Сит;
поред: и запаљење лежала Брез, запаљење мозга О, није то одељење ко сад ДЛ,
мишљење (сви пунктови).
320. Умекшавање коренских сугласника потврђено је код појединих итеративних глагола типа извољева, побољева, сажаљева, рамњати, срамњати, порамњати и сл.
321. Група шт се чува у примерима: штене (сви пунктови); дол под ва
триштом Лоп, ово вуниште Л, било је огњиште СГ, овд огњиште било Брез,
огњиште старинско Бог ГЛ, дољам огњиште Мр, у сред колебе огњиште С, нема
то огњиште ГК, имало огњиште Т О Пр Др Д, огњиште било З, кућа са огњиштом
Сит, ложи на огњишту Б, оставе жене сиришта Туб, реде се свиње и остави си
риште Л, има сириште Г, оно сириште О, сириште ка-се свиње кољу В; вриште
овда Г.

III
ОБЛИЦИ
А. ИМЕНИЦЕ
ИМЕНИЦЕ МУШКОГ РОДА
а) Једнина
322. Вокатив. Код именица мушког рода у вокативу једнине забележени су
наставци -е и -у, а у неколико случајева и вокатив једнак номинативу. Уопштавање
-е у вокативу и међу појединим именицама са некадашњим меким сугласником у
основи нарушава ранију репартицију у употреби двају наставака.
1. Наставак -е имају именице:
а) са старим тврдим коренским сугласником: Боже свети Пл С Лоп СР Д, па
зар Боже никаке среће боље К, мили Боже Б, дај ми Боже лепу памет Б, дај, Боже
да дочекам и унучад Лоп, дај Боже да остану после мене Бр, Боже, ноћас сам била
у Ребељу С, мрзио нас сачувај Боже СР, јој мили Боже Суш, саде сачувај Боже
није добро З, мру млађи Боже опрости Г, друже комаданте Г, друже водниче Туб,
било је пре друже Лоп, помози и ти Миодраже Суш, како ћемо сад, пашеноже Мил;
понеси ти, војниче СГ, одакле си војниче Ст, па имењаче, може ли ДЛ, црни, јадниче
Вр, каки си, јадниче Реб, иди море, лудаче В, приђи момче З, и каже Новаче носи то
Пл, и каже њему, потпуковниче Др, шта то говориш преседниче Туб, куд си намерио
путниче Со, рођаче, дај да стегнемо добро С, оде вам својаче С, реци сад својаче ГЦ,
може ли тако, ујаче Реб, они казали, човече имаш неки Л, мош ти замислити човече
Остр; оче попе Вр, каже, синовче С Сит Лоп СР М Бр, старче тужни Реб;
Остале примере наводим према завршном сугласнику корена (б в д л м н п т):
Богољубе Мил Огл, е, голубе, да видим Мил, ја-рекла, ајде- море, Борисаве Лоп, јел,
Борисаве јеси л пустио воду Пл, јесу прије Борисаве убили Брез, ајде, Велисаве Туб,
њему кажем, Војисаве Остр, иди Војиславе С, Војисаве, де ћу затворити овце Реб,
ти ћеш Јелисаве Мил, Љубисаве, вели Мил, Милисаве, потерај сад Мил, прије се
говорило Мирославе Брез, шта је Томиславе Туб, Томиславе, наиђи В, Господе Боже
ГЦ, ево ти Обраде Л, госпон-генерале Ст, оћеш ли ти нас сад ђенерале примити Реб,
господине Вр Г, господине учитељу СГ К, каже, домаћине, сеци колач Сит, дођи и
ти, Драгутине Мил, Душане, можеш ли ти Г, Јоване, да ти мени направиш Туб, ја

158

Драгана Радовановић

кајем господине капетане ГЦ, има, сине59 М З, сине, о чем треба Суш, немој, сине,
да се оџак угаси у наше куће Мил, сине, Мићо, сине, ко на оку, тај на срцу В, отвори,
сине ГЛ Туб, дала ми сине, опрела ми Лоп, Стојане, да изнесеш у замрзивач Остр,
О, Тривуне Стевановићу Пл, па попе, ми не кувамо Сит, попе, можем ли ја Вр, ти,
Мијате Д, брате мој Огл, друже, команданте Г;
б) с некада меким сугласницима р и ш: О, Властимире Брез, господине,
докторе К, знаш шта, докторе ГЦ, ђевере, стиже ли и ти? Суш, јеси ти то, Драгомире
Туб, капларе Бог, друже, командире СГ Ст Остр, слушај, Лександре ГЦ, зовнем
оног, мајоре ГЦ, викну њега, Миломире Брез, оде, Светомире Пл, Чедомире, добио
си сина Мил, он каже, Милоше60 Мил, Милоше, дајде ми воде Бр.
Уопштавање наставка -е уочено је у околним говорима: у централној
Шумадији (Реметић 1985: 221-222), у Ваљевској Колубари (Радовановић 2006:
201-202), на простору Драгачева (Ђукановић 1995: 125-6), у говору Љештанског
(Тешић1977: 211) и у моравичком крају (В. Николић 2001: 175–176); исто је у
Тршићу и Горобиљу (Уп. Николић 1968: 412; М. Николић 1972: 670).
2. Наставак -у јавља се:
а) иза палаталних сугласника: краљу61 Перо Огл, одиде вам, пријатељу К, како
ти, пријатељу Реб, сад не иде, пријатељу ни крмача на пијац Мр, ајде, пријатељу Б
Р Остр Бог Б С Лоп, бога ти, пријатељу да м покажеш пут Др, господине учитељу К
СГ, учитељу Бог, па зар то тако, коњу матори З, госпон-Мишићу О, каже, младићу
Мил, младићу, можеш ли ми ти Вр, ајдемо, сестрићу ГЦ, Тривуне Стевановићу Пл;
б) иза некада меких: буразеру Лоп, господару, смем ли ја В, молим вас
секретару Мил; и на директно питање: ковачу Туб Пр Бр, орачу Лоп С Л.
3. Вокатив једнак номинативу јавља се:
а) код именица на сугласник: мачак, ајде Сит, де си, мачак СР, ајдемо, рођак
С, помози бог, синовац В Брез, здраво, синовац ДЛ, е, мој синовац С, уђи, синовац
Мр, здраво, тетак Мил.
Сличан инвентар примера потврђен је у Шумадији (Реметић 1985: 222),
Ваљевској Колубари (Радовановић 2006: 202), говору Љештанског (Тешић 1977:
211) и Ужичкој Црној гори (Марковић 2011: 503–504).
б) код хипокористика без акценатске алтернације: мој, брале Огл Реб С ГЛ
СГ Л, оћеш ли и ти, Дуле Остр, јел, Ђоле Мил, може ли, Раде СР, ајдемо, ћале ГЦ,
о, ћале Др ГБ Сит Л Мр;
в) код хипокористика уз акценатску алтернацију: вико га о, Ацо Брез, нема,
Боро никога Пл, дијете, Видо, дијете Брез, Драго, они су њега Мил, знаш ли ти,
Ико С, он пита мене, Јово како реформа Огл, ја кажем, Јово ја-сам прекршио твоје
наређење З, о, Крезо СР, него виче, о, Лендро С, Љубо, које је ово слово СГ, ајде,
Љубо да видимо С, Мићо, сине В, ја-вичем њега Мићо ајде Пл, богами, Млађо,
устајемо јутри Л, то је се каже Рашо разродило Г, јели, Свето оћемо ли да примимо
Милована Пл, не вреди, Тришо Мил; каже, бајо Суш, бато, ја ћу опрати Мил, оцо
Мил ГК ГБ Б Пр Д Реб, ја кам, тајо З;
г) код именица на -о, -а и -е: о, Бранко СГ, Бранко, дођи ГЦ, слушај, Миајло
ГЦ; о, Ђезва С, о, Лука, он ће чути З, Милија, помози ми Брез, иди, Пркула В, тата,
оће ли данас Г, тата, изволи Мил, тата, како ћу ја Мил, о, чича (сви пунктови);
Антоније, кажи ти С, иди, Боривоје ГЦ, врати се Боривоје О, велим, Боривоје М,
59
60
61

О облику сине в. Белић 1999: 162.
Вокатив Милошу записала сам у Оглађеновцу, у стиху: „ О, Милошу, биће и говора...“
Облик краљу такође је забележен у стиху.
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кажем Добривоју, ајдемо Добривоје ГЦ, викнула о, Миливоје С, о, Радоје, не могу
да нађем кутлачу Г, дођи, Радоје Мил;
д) код именице господин (госпон) у конструкцијама типа: господин водник
Вр, господин капетан Вр, господин командир Вр, господин командире Ст, господин
наредниче Д, господин потпуковниче Вр СГ Огл; он казо госпон-мајоре Д, госпонМишићу Туб, госпон-докторе Пл, госпон-секретаре Мил. Исто налазимо у Ваљевској
Колубари (Радовановић 2006: 202) и централној Шумадији (Реметић 1985: 257).
323. Инструментал. У инструменталу једнине именица мушког рода бележила сам наставке -ом и -ем.
1. Наставак -ом јавља се:
а) код именица са тврдим консонантом у основи: потиче под овим Белегом
Мил, граниче се с Богом Туб, и кад је било под Забеговића брегом В, са његовим
другом ДК, с воловима и са плугом Брез, доитила рогом С, иде трагом за њим Мр;
оним ајдуком Осл, са оним бадњаком Т, ударам будаком М, шарале у мене жене
воском Бал, с мојим врсником Ст, са једним дечком додио ГЦ, ако ш са дулеком
Пр, штрудле са дулеком Остр, горе под Јаблаником Сит, са зачини се са кајмаком
Вр, са дрвеним капаком Огл, бавио се ковачилуком С, пошле смо кодником В, с
белим луком СГ, купи се осмаком Вр, изрибам песком Т, нарочито петком Пр, али
под страком видимо Реб, никад прашком Реб, са једним равником Реб, с мојим
рођаком Лоп, двадесет петоро за ручком М, укуваш са смоком Брез, зађубри се
стајњаком Г, али под страком Реб, оде точком Пр, чарамо угарком ГЦ, пала
под чардаком К, била свадба и четвртком Осл, савијем са чунком Бал, са оним
шиљком Бог, с његовим шураком Л; замаже глибом Огл, љебом одранио Брез, са
лебом Пл, имала са порубом С, за тим Војисавом Остр, са Драгосавом З, прекријем
чаршавом СГ, с мојим ђедом Брез, чини ми се са медом Брез, не могу двапут једним
разредом да школујем Мил, оженио се са миразом Лоп, са великим нарезом Вр,
под асталом Р ДЛ Со, дотра да увати с волом Лоп, граничи се са Драгодолом Остр,
заљева се цијеђом, пепелом Мр, после налијеш пријесолом Брез, седимо са твојим
ћалом Мил, суши на тим димом Огл, под калемом С, над подрумом Огл О К ДК,
гуњеве са гајтаном Бог, оправио тога домаћином М, зејтином омастим Со, веже
са казаном С, ископају каменом Др, остала Миланом В, под Повленом удата Брез,
прали смо сапуном Др, трудна сином Слободаном С, са тим угљеном Лоп, озго са
дрвеним црепом С, са штапом да идеш Огл, над бунаром Вр, покрију пре губером Р
В Мил ГЦ, са даром ДК, изведе ме брат са девером Бр, пегле са жаром Г, како је он
са кесером замано Мр, све косиром сечу Туб, кувала се чорбица кромпиром Мил,
пошли са легиштером З, са самаром натовариле Мр, остала са свекром Б, правим
са сиром Бал, ударио ме је једном шамаром Туб, отишла са швалером Осл, отишо
са шумаром Мр, са киселим купусом Вр Остр ДК ДБ Суш Осл, да мири барутом
Др, била за Леке покојног братом Мил, живила лепим животом Т, дошо је са
зетом Огл, са прутом убије Лоп, шибали прутом Вр, упро прстом С, са старим
сватом Бал;
б) код именица с некадашњим меким консонантом у основи: са мужом ишла
О, усецаш купус ножом Остр, осијече га ножом Брез, назво балавцом В, иде оним
венцом Остр, а он Вијарцом ода горе ДЛ, ткала са заклопцом торбу Брез, катанцом
се закључавала С, није са квасцом ГЛ, замеси са квасцом М, ушијеш концом иглу
Брез, купи за једним косцом Мил, ланцом закачиш ГК, паднем с лонцом Д, дошо с
накупцом Суш, то је рубно са Оглађеновцом ГЦ, д идем с оцом (!) В, има ми сестра
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оцом СР, оцом имала брата СГ, носила за оцом црнину Мил, присутан са палиоцом
Реб, шта је после било са плацом Туб, тизим синовцом Лоп, са синовцом мојим
СГ, и са стрицом Реб, био са стрицом својим ГК, а под Велешом С, сакрије под
вешом СР, кајишом ме по глави Брез, кајишом стего Сит, ку ћу с отим кршом Реб,
под кршом Бал, ћерка ми је за Љубишом доктором Осл, пролазили Маглешом Бог,
са трешом Мил Реб С Д ДЛ З, дол у Јадру са берачом О, па жарачом Бр, великим
кључом Б, ишо с ковачом Пр, пре је се са кречом С, млатачом обарали Остр, оним
обртачом В, називали као отурачом К, под отим сачом Бал, сејачом, има мотка
Осл, ушо са свирачом Мр, зидано ћерпичом Туб, цокла обично са ћерпичом Сит, с
упаљачом Осл Мил ГЛ Реб В Со Кун;
в) код именица са меким консонантом у основи: прелијеш цеђом Т, сишле
вако Гајом Бр, била за Добривојом ДЛ, мојим знојом СР, све његовим знојом
М, отишла с Крстивојом дол СР, овим море лојом СР, остала првим дет(т)
ом Миливојом Пл, пре је се повојом деца повијала Г, са Радивојом В, седила за
разбојом Д, осванем за разбојом Пр, њиним ројом ГЦ, то-се сјаји оним сјајом Лоп,
оде са Станојом Ст, ретким случајом да водимо Осл, узмите са чајом Туб, орала
са гредељом Брез, одуд са неким кољом Бог, уватио везу са краљом Мил, дрвеним
маљом Вр, лупа маљом Бог, поједемо са пасуљом Осл, претио пиштољом Б, са
оним угљом Лоп, опет учитељом морали смо Лоп, ноде над шафољом Мил, покрио
и гуњом Бог, с коњом улазио у кавану Брез, са тим намештањом Л, над пањом
Р, под пањом неким ДК, једним режњом Б, граниче и ови са Остружњом Лоп, с
неким свежњом ДК, зачиним само једним чењом Т, ношња са гуњићом В, чанчићи
са заклопчићом Б, спаво у кући са Калабићом Огл Ст, шта ћу с једним коњићом
Бог, завежеш кончићом Бог, са кутлићом заитам Огл, пањићом овим Т, да лазне
прстићом Мр, доити прстићом ГЛ, вако идем путићом Пл, за Пушићом је она Огл,
ово ми је сна за сестрићом Брез, са једним точкићом Мил, растопим и с чекићом
Пр, морам са штапићом СР.
2. Наставак -ем јавља се:
а) код именица с меким консонантом у основи: седила за разбојем Д, удара
маљем Д, пре с коњем Г, доле ватраљићем исецкам К, чанчићи са заклопчићем Б,
ишо са коњићем Пл, и са кочићем мећеш Пл, идеш путићем Туб, то је он чекићем
ваљда ГК, поткивају чекићем Туб;
б) код именица с некадашњим меким консонантом у основи: била са мужем
ГБ, обично ножем сечем Сит, са тим новцем Т, дарује са новцем ДК, користио са
оцем Реб, волела са оцем Д, опанке са каишем В, трактором цепачем Огл.
Грађа показује да је однос тврдих и меких основа у инструменталу једнине
именица мушког рода поремећен у корист тврдих основа, тако да се -ом проширило
и на именице са (некадашњим) меким консонантом у основи. С друге стране,
именица с наставком -ем је мање, а уз то показују и извесно колебање (мужом/
мужем, маљом/маљем, оцом/оцем и сл.).
Овакво стање уклапа се у досад испитани западносрбијански ареал.
Наставак -ом уопштен је или је у изразитој експанзији на терену Ваљевске
Колубаре (Радовановић 2006: 16; Николић 1962: 45), у Тршићу (Николић
1968: 412), у говору Љештанског (Тешић 1977: 211–212), у Ужичкој Црној
гори ( Марковић 2011: 504–505), Горобиљу (М. Николић 1972: 670), Драгачеву
(Ђукановић 1995: 126). Исто је и у централној Шумадији (Реметић 1985: 222–
223) и Мачви (Николић 1966: 256).
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3. У инструменталу једнине именице пут јављају се оба наставка без разлика
у значењу,62 с тим што је наставак -ом фреквентнији на целој територији:63
а) заокупиш путом Мил Бал, не може главним путом Суш, поврзем па на
обраницу и путом Л, водан преко забрана ел ћемо путом Пл, путом је лакше Бр,
твојим путом Др Вр Г Брез Реб Мил Осл, иде тизим путом К, прошо је дол путом
Сит, ужичким путом неде СР, наишо путом Р, кроз нашу авлију путом К, сад
пролазе стално путом Ст;
б) ако не море д иде путем Туб, около путем само Г, ишла путем и плела Д,
овим путем нема Г, ишли смо и оним путем Лоп, па путем ме је сово С, куд сте
прошли овиме путем СР, деца иду путем О, прошо је путем Реб, доле путем има
жена Р, прошли путем поред Наде Суш.
Двојаки наставци сличне фреквенције забележени су још у Ужичкој Црној
гори (Марковић 2011: 505) и србијанском Полимљу (М. Николић 1991: 332).
Потпуну превагу -ом има у Ваљевској Колубари (Николић 1969: 45; Радовановић
2006: 16), централној Шумадији (Реметић 1985: 223), у Тршићу (Николић 1968:
412), Горобиљу (М. Николић 1972: 670); једино је у говору Љештанског само -ем
(Тешић 1977: 212).

б) Множина
324. Множинско проширење -ов-/-ев-. Множинско проширење формантима
-ов-/-ев- јавља се код једносложних и мањег броја двосложних именица. Поједине
именице могу се чути с проширењем или без њега, а опет неке од именица само без
проширења.
1. Формант -ов- забележен је код следећих једносложних и двосложних
именица с тврдим сугласником у основи:64
а) једносложне именице: свуде гробова има Огл, раније су зобови ДЛ, исто
колко и лебова Бр, лубове метне Л, оправе се стубови Др, вратисмо се у ровове С, па
оне шавове Ст, сад живе ко богови Бал, брегови су овд СР, има дрозгови С, у другова
моји Огл, кад би плугове намештио Лоп, прагови З, старинске од рогова М, спремали
смогове Р, у стогове дене Мил, каки су снегови били Сит, имају трагови Мр, ал
имало је трагова Туб, празнујем највеће годове ДК, поменеш годове Д, сви троје
на годове С, под градовима К, наши дедови СГ, ама зидови нису остали В, на подове
Суш, од ручни радова Лоп, пеп-шес они редова Л, колко је добио судова Сит, ђе се
држали судови Туб, радиле везове ГЦ, ткале безове ГБ, ткали безове резали Л, увече
на низове Пл, у шпајзовима држали ДК, а бркови жути С, имо велике бркове Пл,
бракови Брез, служе те куће вековима Сит, дају знакове куд иду Пл, купус и лукови
Реб, у плекове стаљали Остр, није било плекова Мил, изиђу пликови Бр, не знам
колико струкова Бр, довуче се имају џакови Суш, ја одведо волове Брез, столови
и столице Огл, столове везла Мил, били фалови65 СР, као шалови ДК, правили
62
М. Стевановић констатује да је облик путем у народном језику обичнији једино ако се именица
пут употребаљава у просекутивном значењу; у свим другим случајевима чешће је -ом ( Стевановић
1975: 197).
63
За облик путем Белић каже да је настао веома давно према инструменталу именице муж
(>мужем), пошто се у локативу једнине облик пути подударао са обликом мужи. Према облицима
именице град касније се развио и облик путом (Белић 1999: 163).
64
Грађа је разврстана према завршном сугланику корена.
65
Од вал = вео.
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штулове Пр, исечу армове Мил, да терам амове Г, има громова С, трљали дланове
С, вако чини с длановима Мил, дрвени ђонови Бог, дрљаче па дрвени клинови ГЛ,
секли кљунове СР, не идемо у млинове Лоп, није то ко сад млинови Реб, каке санове
С, свакојаке санове Д, а синови јој кажу СГ, од њени синова СГ, њени синови Брез,
ћускија, крампови Бог, и там је имало попова Пл, снопови и денеш коце Л, српови
били М Вр, топови били Мил, имале су ћупове Туб, пре они штапови Лоп, од
борова луч С, у потоку вирови Бал, треба туне дарови ДЛ, то су моји дарови Лоп,
кад вече керови Брез, бијела рада цвати и оно на торове Мр, оне носове О, волики
носови Туб, неки носови имали Сит, часове Вр, доле на грунтове С, зетови долазе
М, праве крстове С, обложе до листова К, они пластови Брез, више су постови
били Огл, они пластови Брез, овда и плотове прескако Лоп, прошо ратове Мил,
оне сатове Лоп, оне џепне сатове Туб, били су сатови ГК, сватови на коњу Б,
кад сватови мени стижу ГК, сватови су посједали Суш, ка-су сватови пошли Мр,
дошли сватови по ме Со, сутредан по њу сватови Сит, рачуно да су му сватови
Туб, сватови су Ристини отишли Брез, буду сметови Д, нанесе сметови З, имају
трутови С, бели цватови Лоп, шрафови Осл, од они страова Лоп;
б) двосложне именице типа а(а): кажу некаки вишкови Л, сеју грашкове К,
вежеш у дењкове Сит СР, због жишкова Бр, па имају левкови СГ, запрашим мачкове
Д, наишли пљускови Реб, пијем прашкове Лоп, стигли прашкови Л, кувала ручкове,
сирила ГБ, месиле, спремале ручкове З, убацим точкове Д, трескови66 и побили Др,
а там по ћошковима Огл, чункови имају Т, окреће се витлови Г, правио јармове Пр,
прије јечмови Бог, само аброве којекаке ДЛ, само води аброве овдан СР, од вепрова
имају Мил, нема ов неки ветрова С, имала свекрове Бр, прије дрвени чаброви Бог
Туб Мр, отпали лактови Реб;
в) двосложне именице типа аа: не знам голубова Вр, јастребови нама побише
Брез, радила каке ћилимове Бог, гавранове не сме да бије Осл, пет деверова Остр,
носурови се звали Брез, сасучеш на носурове Пл, појасове ткало је се Мил.
2. Формант -ев- јавља се код једносложних и двосложних именица с (некада)
меким завршним сугласником у основи:
а) једносложне именице с меким завршним слугласником: у бројеве Бр,
ужички крајеви Бог, неки орајеви Бог, не би се пуштили ројеви Брез, на слојеве
све Вр, каки чајеви Сит, краљеви Мил, пукну жуљеви СР, а маљеве у чардаку Д,
натуца се камен чекићима, маљевима СГ, шије гуњеве Бог, шио гуњеве, капе Бр Туб,
преврну гуњеве Б, носили панталоне сукнене, гуњеве Брез, пре били гуњеви, сукна
Реб, пањеви и они су крчили ДК;
б) једносложне именице с некада меким завршним сугласником: јежеви се
ноћом појављују Остр, раде им мужеви Б, њине мужеве везали ГЛ, обични ножеви
ДК, мали плацеви Др, поправиш са тим шпицевима Бог, о врачевима Туб, и кад има
грчеве Лоп, вата грчеви Л, али зечеви и срне поједоше Г, сви ти кључеви се скупе С,
отац и стричеви Бр, старе крше од вешева Др, тамо са кршева ДЛ, кршеви су горе
Суш, да преш од лешева Др, лови мишеве Мр Осл;
в) двосложне именице типа а(а): имам волике чукљеве К, обложи чукљеве Л,
као бубњеви Огл, има они ражњеви Туб, на ражњеве С, а гор су били ражњеви ГЦ,
на свежњеве Вр; пуно мерчева Мил, ал очеви не дају ГЦ, очеви, дигли се Т;
г) двосложне именице типа аа: имаш ти обичајева пуно Р, било је ти случајева
Др, испред мене је било случајева Туб, осново течајеве В; у плацевима својим Остр,
66
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овизи обручеви Др, обручеви морали да се шмирглају Т, сечеш обручеве Г, рибај
обручеве Пр, направи обручеве ДЛ, с једне стране набију се обручеви Бог, кад
изрибам обручеве Мил, обручеви гвоздени Остр Туб, видрице с обручевима Огл, да
се сијају обручеви СР, па оне обручеве Мил, кроз оне ћиришеве Брез, били ћиришеви
СР, удари сунце кроз ћиришеве Туб.
3. Сразмерно једнако територијално распоређен, формант -ов- понекад се и
код једносложних и код двосложних именица јавља иза (некада) меких сугласника:
ножови су били вако Т, кроје људима вешове Бог, остаљале људима за вешове Мр;
обручови па јутри кад устанем Г, чији ћу обручови бити светлији Пр, имале жене
чешљове ГЛ, да купује неке чешљове М.
4. Формант -ев- забележен је код следећих једносложних и двосложних
именица с основом на с з р т:
а) једносложне именице: у бутевима С, без носева шукаци Огл, имало је оно
са носевима Огл, са великим носевима ДК, имало и без носева ГБ, волики носеви Г,
мразеви били Бог, а били су мразеви Пл, ка-су јаки мразеви Реб, снегови и мразеви
В, виреви неки Бал, панталоне са туревима ДК, имо дванес чвирева З, имала чвиреве
неке М; у бутевима је најгоре Лоп.
Именица пут у множини увек има формант -ев-: путева нема Бр, лоши
путеви Сит, сад прошли путеви Туб, имају путеви али вода и односи, врлетно Вр,
предузеће за путеве М, путеви били лоши ГЛ, јашта је било путева ко и сад Г,
путеви се направе Мр, лоши путеви Д, има путеви С, није то се имало путева С.
б) двосложне именице: бунареви су били К, они динарева Пл, и пара у
динаревима баца Сит, звати носуреви Т, ткали појасеве ГЛ.
Код појединих именица јавља двојство у употреби множинских форманата:
ножови (1) : ножеви (8), обручови (2) : обручеви (11), вешови (1) : вешеви (4); носови
(3) : носеви (4), појасови (1) : појасеви (1), мразеви (једино) : безови (једино), вирови
(1) : виреви (1), носурови (3) : носуреви (1); исп. примере под 1а, 3 и 4.
Грађа показује да није дошло до озбиљнијег нарушавања односа у репартицији
форманата -ов/-ев и да уопштавање наставака тврде промене у множини није тако
изразито као што је то у инструменталу једнине.
5. Проширење доследно изостаје код следећих једносложних и двосложних
именица:
а) једносложне: осамнес ари земље ДК, колко бијаде ари Мил, петнес ари
Туб, све ово ари што имам Г, гости долазе Бал Л, и за госте Огл, пошто су гости
отишли Осл, седе са гостима Пл, гости кад дођу Сит, имали смо коње Пр, коњи
ко але Б, с коњима вучу Бог, ишли с коњима Бр, с коњима се прије радило Брез,
осмачари на коњима ДЛ, имали смо коње ГЛ, држали коње Г, па да води коње
Л, тамо сам имала у роду коње Мр, пар коња Огл, имали смо коње Пл, два пара
коња Сит, то прсте прогризе Б, прстима само мичеш Остр, наплаћиво за ђаке Бр,
учитељи су ударали ђаке Брез, седамдесеторо ђака ГЛ, пуно ђака М, доводио ђаке
да гледамо Мил, ђака нема ништа Осл, овд учила ђаке Пл, ко има здраве зубе ДЛ, да
прави зубе Г, вадили зубе Л, у зубима донесе Остр, кољу се брави ДЛ, колко брава
спреми Реб;
б) двосложне типа а(а): земљани лонци О ГЦ, није било куповни лонаца
В, обојци Б, болу папци Лоп, са се трупци Реб, и(з) земљани чанака ГЦ, сви из
једног чанка СР, били су дубоки чанци Бал, земљани чанци ДК, чанци земљани Осл,
волики чанци СР ГЦ, отешу чанке вако Брез, чанци ко што има и сад М, ископају ко
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чанци Лоп, земљани чанци Мил Осл, чанци и срчи кашиком Огл, дрвени чанци В Т
Б, и сад има чанака О Осл, каки су чварци О;
в) двосложне именице типа аа: са мојим деверима Г, ђевери дошли Мр,
опанци с каишима Г, каише замота ГЛ, нису секли ко сад низбрдо каише О, лаковани
каиши Остр, имали каиши ДЛ, опанке са каишима ДК, разнесеш по калемима Бал,
каучи нису били СГ, већ су парадајзи тизи матори Лоп, продавала оне сервизе Лоп,
колко сам јој ћилима поткала ГБ, пет ћилима Л, што смо имали ћилима К, донела
неки ћилима Др, радила ћилиме Мил, ко оће за ћилиме Огл, радили ћилиме С, ткала
ћилиме В, стотину сам ја саџада и ћилима изаткала.
6. Поједине именице могу се чути напоредо или чак чешће без проширења:
ти клини су се растаљали Осл, дрљача и гвоздени клини Вр, те клине имали
ковачи Л, носио сикиру и клине Брез, била тестера, клини, маљ В, на дрљачи имају
клини ДЛ, клини имају метални Л, има гвоздени клини Г Бр, с клинима се може
Остр, дрвени клини Остр, стучеш клине Ст, клине подбијаш Остр, ловио је и мише
ГБ, лове мише Мр Суш, улазили миши ови С, миши наишли Огл, ловио је мише и
тичице ГБ, можда има миша Осл, а мали миши нећу Реб, мише лови Пр, сад и нема
миша Г, по девет снопа Осл, неколко струка Р, само сто струка произведемо Г,
стајали су и у шпајзима Туб;
Једном сам од веома старе информаторке (рођ. 1914) записала: чувамо воле СР.
б) двосложне: копани пре бунари Вр, десет динара Остр, за петнес динара
З, остало му вако на земљи и некако динара Б, дам педесет динара Г, узо педесет
динара Г, двајес и пет динара, дотро ми Г, по сто динара овде ГК, милион динара
Г, пар волова иљаду динара Брез; кад ја јутри петли певају Пл, чим чујем петле
устанем Г, устанем, петли певају Лоп, петли запеваше Вр, и ја не знам, петли
певају ГК.
7. Проширење није захватило именице које означавају поједине верске
празнике: мен с чини Врачи Брез, варујем Враче Пл, везујемо на Оце Мр, на Оце
су додили и гледали дом Суш, били су Оци и Материце Огл, ка су Оци Мил, данас
су Цвети ГБ, на Цве. ти освануо С, насађујем на Цвети Лоп, мало по Цветима Бр,
онда дођу Цвети Бог.
8. На терену Подгорине инвентар именица које имају само множину је следећи:
а) аброви, гребени, наочари;
б) Врачи, Детињци, Младенци, Оци, Цвети;
г) Мравињци, Седлари; и неретко се чује Беомужевићи, Лелићи, Косјерићи
(уп. и примере: у Косјериће силазила Мр, ишла сам пјешке на Лелиће Брез, ишли
су по Беомужевићима З); исто и код именица ж.р. Брезовице, Гуњаци, Горње
Лесковице, Доње Лесковице.
9. Именица дан увек се јавља без множинског проширења: петнес дана га
белиш Бал, неколко дана Б, остали једно десетак дана Бог, месец и по дана Бр,
седам дана прије Ђурђевдана Брез, има па то недељу дана ГБ, петнес дана се огрто
куруз ДК, од годину двије дана ДЛ, седам дана болово Г, то стоји једно петнес дана
Л, да се кисели по седам дана Лоп, да јој не преје четрес дана М, може да стоји
десет дана Мил, не видим ти гује за годину дана Мр, пред Преображење ваљда,
петнес дана Огл, по седам дана Осл, седам дана иде један Остр, тријес шес дана смо
били Пл, за седам дана умре Пр, деверу нема четрес дана Реб, ћер била там петнес
дана код њега Сит, тринес дана жела СР, у седам дана јес СГ, закречи, седам дана
Суш, за седам дана ја сам испредала С, шес дана су правили З.
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Сличну дистрибуцију множинских форманата срећемо у Ваљевској Колубари
(Николић 1969: 45; Радовановић 2006: 20), у говору Љештанског (Тешић 1977:
212), у Ужичкој Црној гори (Марковић 2011: 506–508), у Драгачеву (Ђукановић
1995: 127), у Тршићу (Николић 1968: 412), и даље у Мачви (Николић 1966: 257) и
централној Шумадији (Реметић 1985: 224–227).
325. Генитив. У генитиву множине забележени су наставци -а, -и, -ију, а у
појединим пунктовима јавља се облик генитива без наставка.
1. Наставак -а је најучесталији и забележен је:
а) код именица с непостојаним а: ћучу из Бачеваца ДЛ, то-је било крш Босанаца Лоп, некаки ваљака Реб, Ваљеваца З Д, по петнес дењака М, и там добровољаца Ст, стотину жетелаца К, пуно жетелаца воде СР, колко буде жетелаца
Суш, имам јагањаца Лоп, толко оваца и јагањаца Огл, било и курјака и јазаваца
ДЛ, има и јазаваца Реб, па су од конаца Остр, сад ни косилаца Брез, по тридесет
косаца Мил, посијемо краставаца Мр, њи купаца Лоп, није имало ланаца С, није
било куповни лонаца В, пуцато из метака ДБ, песто метара Др, тринес метара
Ст, можу прве око Младенаца О, неђе сам око Младенаца Суш, и пре од мољаца
Г, пуно се женило момака ГБ, само због момака Брез, од Мравињаца граничимо
Брез, ене Немаца Д, нисам имо новаца Бог, од ноката Сит, ови носаца К, туриш
озго ограњака Брез, од опанака Сит, каки опанака Суш, до папака Пр, имала пет
пасторака Мил, д играм пиљака Бог, отеше се пиљака Туб, шеснесторо праса�
ца одгајила СР, насечеш пресечака ГЦ, нема просаца Бал, имала сам просилаца
Г, скују од проштаца Б, пуну кућу синоваца Мил, остатак о(д) трупацаˇ Реб,
доносио о(т) Турака Сит, који је осто после Турака К, од удараца Вр, мало уштипака ГЦ, ко што има и сад чанака Осл, из земљани чанака ГЦ, дуван чваракаˇ
Брез Д Бал ГЦ Огл;
б) код именица с проширењем -ов-/-ев-: не стигне од аброва Лоп, између
аброва Бог, осам бикова Лоп, правио од блокова Пр, гор борова нема С, бркова
Мил С Сит Кун Пр Л Ст, од вепрова имају Мил, нема ов неки ветрова С, колко
би витлова СР, није возова да те вози Мр, педесет пари волова З, напред измеђ
волова Осл, па ево волова ГЛ, код волова Суш, двадесет пари волова СГ, пар
волова иљаду динара Брез, нег вукова Пр, од вукова Реб, учи ти велики годова
Лоп, пет деверова Остр, било нас је шес другова Вр, има јастребова С, код неки
кумова Л, десет лебова стане Г, и ножева је било Туб, и там је имало попова Пл,
није прашкова ГБ, од пољски радова ДК, пе-шес они редова Л, ваља пет ручкова
спремити З, између они сатова Осл, сто сватова Г, колко је у Цвеје твога синова
Мил, пет синова и једну ћер Брез, ал нема синова СР, имало скупова Со, дужни
столова Огл, од они страова Лоп, не знам колико струкова Бр, није било ни
судова ГК, из ови судова Т, о(т) точкова гумени Брез, о(т) точкова од кола С,
прављене о(т) точкова Брез, ал је имало трагова Туб, у четницима није било
чинова Г, пре није џакова, него вреће Реб; није било ни ножева Г, нема ни зечева
Мр, пуно мерчева Мил, поделио се о(т) стричева Огл, има ђеце о стричева ГЛ,
прале ти вешова Т, тамо са кршева ДЛ, да преш од лешева Др; немам ни бројева
Туб, још неки крајева Бог, имаш ти обичајева Р, испред мене било случајева Туб,
ето ти чајева Осл, пуне руке жуљева З, збок чукљева Б, из пањева З, од неки
пањева Со; имало ти бунарева М, они динарева Пл, имо дванес чвирева З, без
носева шукаци Огл, имало и без носева ГБ, разни везова Брез, путева нема Г,
јашта је било путева Г, није то имало путева С;
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в) код именица које се јављају и без проширења: служио за петнес динара
З, биле десет динара Остр, по сто динара овде ГК, служио за петнес динара од
куће З, свиње су осамдесет динара Т, добијемо иљаду динара Остр, биле десет
динара Остр, и неколко динара Б, дам педесет динара Г, узо педесет динара Г,
двајес динара, дотро ми Г, по шесто динара К, милион динара Г, пар волова иљаду
динара Брез, осамдесет динара Т, и нема миша Г, по девет снопа Осл, осамдесет
струка Лоп, неколко струка Р, само сто струка произведемо Г, донесе сто струка
Лоп;
г) код именица које се јављају увек без проширења: колко брава спреми
Реб, по петнес дана кући није К, боравили шес дана З, осамнес дана Бог, ови дана
Бал Туб, десетак дана М, била там петнес дана Сит, за седам дана Брез, пет дана
Суш, прошло је неки дана Мил, слободни дана Мр, четрдесет дана В, кисели се
седам дана Лоп, по седам дана О, додили пре петнес дана Др, биднем по седам
дана С, шта ће да једе за седам дана ДЛ, за тринес дана Г, по месец дана снег
Остр, опрасила се пре петнес дана Огл, редује седам дана Осл, тријес шес дана
Пл, имала сам пет девера Туб, ђака нема ништа Осл, имало седамдесеторо ђака
ГЛ, пуно ђака М, трбу до зуба С, брез своји зуба ништа Лоп, трбу до зуба, ја носим
чекију С, нема брез своји зуба Лоп, само од зуба К, слабо било коња В, око коња
Пл, нестане коња ГЦ, само пар коња Огл, то-је било коња Пр, пе-шес ћилима Л;
шта је мрава у кући Суш, видли сте колко је црва нод Мил, ни је имало волико
црва С;
д) код презимена: а де-сам рођена Антонијевића Брез, озго из Вилотића О,
ја сам из Дамјановића Осл, у Даниловића земље било Мил, родом сам из Ђорђића
Лоп, из Ђурђевића СР, била је Јевремовића Мил, моја је стрина из Јокића Лоп,
из Милићевића озго била Сит, неколко кућа Васиљевића Др, један из Павића Пл,
чувала сам Поповића децу ДК, ов из Радовановића Др, из Степановића Зорка Др,
она је из Стефановића Мил;
ђ) код осталих именица: од они мор ајдука СГ, тамо из бардака Брез,
четри-пет банкета Лоп, није било берача као саде К, из Бирчана С, било је и
вашера О, двоје-троје промијенила волова Брез, свекрова из Гуњака Пл, и баба
и дедова Брез, каки дезертера Др, млого дечкова страдало Вр, више је дечкова
З, ишла код сви доктора Лоп, знаш ли ти колко је имо домова К, двадесет
мали дуката Г, није било душека ГЦ, по двајес ектара Сит Д, седам засеока
ГЦ, двојица земљака Бог, покрај зидова ДК, од сто осамдесет зубаца ДК,
разни извора Осл, десеторо јарића Ст, од јасенова С, има и јастука Огл, није
било јоргана ГЦ Мр, по десет казана О, из качака однесе Пл, шесет килограма
Т, имало ковача Бог, по десет колача Л, испечу колачића неки Вр, шес они
колутића Л, дванес комада белог пакона ДК, двајес копача С Пр Брез, нисмо
имали ни кломпира Бог, од комуниста Др, вако откине крајића Мил, оставла
сам краставчића О, крај њини кревета Сит, пет кубика ГБ, ишли у Маглеш код
кумова Л, прије било курјака Брез, од бели куруза Суш, сто двадесет лужњака
З, међеда није ДЛ, петнес минута О СГ, отишо у пувор за пар минута Сит,
имала сам младића јоште Вр, посијемо муруза Брез, сто неки начина Лоп, брез
ношћића Др, ти обичаја Лоп, више ти обућара Остр, било ондај пуно опанчара
Огл, од ораја Туб Бог, имало је неки ормана Огл, дванес пари вата Суш, пуно
пешака Огл, двадесет пет ткани пешкира Ст, пуно двориште пилића Др, и там
је имало попова Пл, има више поредовника Лоп Мил, шеснес посланика Ст,
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из више потока В, педесет прагова Сит, није било празника ГК Бог В Огл,
имо пријатеља Бог, од ручни радова Лоп, код моји родитеља Огл, старинске
од рогова М, његови рођака Бр, измеђ рукува Остр, доселили се из Рудњака
и(с) Станине Реке Осл, имам пет сандука О, десет сомуна С, умијесим по десет
сомуна Брез, по десе сомуна О, неколко ти тањира В, четри без тегова Лоп,
од трешњува С, јео сам сто ћевапчића З, из Ужичана Брез, моји ујака Мил,
још укућана Сит, немамо Цигана ов ДЛ ГБ ГК, пе-шес чаршава Ст, испрва било
четника Огл, везем чаршова Осл, искупи се чобана Пл ГЦ Мр, сто чокота Др,
јели из чорбалука Б, шакала нема Реб, они мањи џачића О, од они шатора
Остр, онизи Шваба Остр, није било шпорета К Сит.
2. Наставак и везује се за одређени круг лексема којима се у споју с бројем
изражава нека мера или количина. Потврђен је:
а) код именица које значе јединицу мере: ари Мил Р В Др Осл Лоп Г С,
бидне двајес гради Бал, двадесет шес месеци Остр Др Мил, оде и шес мјесеци био
Суш, па више пари волова Г, по пет пари чорапа Б, до дванес сати Остр, спредај,
дванес сати Брез, до шес сати В, у дванес сати ноћи С, четрес степени Остр; и:
скупе педесет еври по ару Г, седам иљада еври Лоп, баба искупила седам иљада
еври Г;
б) код именица за бића (тип: брав; људи): све преко људи Осл, садека има
више људи Брез, изишло шес људи Реб, девет људи побили Вр, ишло људи, народа
Мр, четри-пет људи кад заије Пл, по педесеторо људи копају Ст, ишло њи млого
људи В, буде по седам људи Г, на солунском фронту наши седам људи Др; мање је
мрави Огл, у, шта је мрави З (уп. и пр. под 1г).
Сличан инвентар именица са значењем мере, са наставком -и и његовом
фреквенцијом потврђен је у оближњим сродним говорима, с тим што у централној
Шумадији, Мачви, Драгачеву и Ужичкој Црној гори код појединих именица може
бити двојако (нпр. минута/минути, реда/реди, зуба/зуби и сл.); код именица
за бића у западносрбијанским говорима наставак -а је чешћи или и једини.
У централној Шумадији се код презимена јавља и наставак -и.67 У свим овим
говорима код презимена је доследно -а (Николић 1969: 45; Радовановић 2006:
211-212; Николић 1968: 412-413; Тешић: 1977: 212-213; М. Николић 1972: 639;
Николић 1966: 260; Реметић 1985: 227-228; Ђукановић 1995: 128; Марковић 2011:
505).
3. Наставак -ију јавља се у ограниченом кругу лексема: од гостију Остр,
пуно гостију дође СР, по тридесторо гостију М, двадесет петоро гостију СР,
троје-четворо гостију Туб, под двадесеторо гостију Осл Бр, а гостију је имало
пре више В, млого гостију Брез, било гостију Сит, има то гостију К, о Миољдану
имамо гостију Суш, сад нема гостију Пл, колко је ту гостију било Брез, и колко
има то гостију Мр, долазе туде гостију Пл, гостију пуно додило и за вечеру Д,
било је гостију пре пуно Вр, било гостију очи славе Пр, имамо оба дана гостију
ГЦ, испод ноктију Сит, до ноктију Суш, није имо прстију ГЦ, са ови моји десет
прстију зарадио Бог, каиш до прстију пришију Лоп.
67
С. Реметић констатује да -и код презимена на простору централне Шумадије „донекле изненађује“,
будући да је он досад потврђен „само у Бачкој“. Сматра да је облик добијен аналошки према придевској
промени, као и посведочени облици у локативу множине код назива заселака добијених према
презименима породица (Реметић 1985: 229-231). Поменутом ареалу треба придодати и Банат где је -и
у овом случају уопштено (Ивић, Бошњаковић, Драгин 1997: 20). На смедеревско-вршачком подручју
потврђен је само један пример (Бошњаковић 2004: 267).
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Наставак -ију код истих именица (понекад у различитим фонетским варијантама) јавља се и у суседним говорима (уп. Тешић 1977: 213; Николић 1969: 46; Радовановић 2006: 212). У централној Шумадији овај инвентар може бити проширен
у семантички обележеном контексту и ван њега: јагањцију, теоцију; мишију, зубију
(Реметић 1985: 229); поједине именице имају и наставак -а, нпр. у Шумадији, у
Мачви, у Ужичкој Црној гори (ноката, прста) (Николић 1966: 260; Марковић 2011:
505).
4. У планинским селима под самим Повленом и Медведником спорадично се
среће генитив множине без наставка у бројним конструкцијама: купио сам око неки
петнес-шеснес ектар Мр, нема песто метар Реб;
Прегледом расположиве литературе о западносрбијанским говорима види се
да су овакви облици посведочени једино у говору Љештанског (Тешић 1977: 213).
326. Акузатив. У акузативу множине забележени су наставци -е и -и:
а) воде аброве Реб Пр Г Мил Бал Вр Остр Лоп Л Ст, на те ајдуке Лоп, скидала
и амове Г, исечу армове Мил, ткале безове Бог, ударо ове везове В, плетемо вјенчиће
Мр, држали по двоје волове Брез, имо воћњаке Т, највеће годове Осл, перајица па
на гребене Пл, оне грудњаке ДЛ, доле на грунтове С, шио гуњеве Бр, спрема ћерци
дарове Осл, празновали Детенце Огл, гледи у длане ГЦ, носила и дрвењаке Лоп,
удала се у Ђурђевиће Лоп, прије зовнеш жетоце Мр, имала зареске Лоп, имали су
јатаке Мил, клине имали ковачи Л, удараш кочиће Реб, секли крајчиће Осл, сево
сам курузе З, продавали и кутлиће Огл, печемо листиће Осл, имали су нарезе Лоп,
на те носуреве Т, издали оброке Б, рибај обручеве Пр, правили обручеве гвоздене
Туб, сечеш обручеве Г, носим одевке сестрине В, чује петлове Г, прије пластенике
имали Брез, овда прескако плотове Лоп, купи плугове З, носили те појасеве ГЛ,
побију посеке ГБ, пијем прашкове Лоп, имали преплетњаке Остр, озго простираче
С, оштрили равнике Мил, каке је радове радила Бог, каке санове имам С, опредем
светњаке Лоп, други иженио синове Пл, да угрозе сиромаке В, повежеш у снопове
Суш, удајем је у Степановиће С, денемо стогове Осл, ткала ћилиме Б, држала
ћурке ДК, уштипке оне Мил, има кроз Цигане Остр, накупим чаброве Огл, видила
те чанке Ст, у чардаке Огл, оправимо чварке О, у четнике ишли Г, имали чорбалуке
О, наспу у чорбалуке Лоп, педесет кила у џакове ДЛ, носиле џепиће Остр, правили
штулове Пр.
У грађи се нашао и овакав пример: Живота слави Јоване Огл.68
Наставак -е у акузативу множине има и именица гост: дочекујемо госте Пр,
то је за госте било и чорбалуци Остр, у својту у госте кад одем Лоп, имало је дужни
столoвa за оџaклије и за госте Огл, за пoставе, за госте Пл, каке госте узајмиш Сит,
служила госте СР, пошли у неке госте В, имаш госте Д, ка-смо дочекивали госте
Б, имали смо госте преко дана С.
б) У испитиваним пунктовима сачуван је архаични облик акузатива с
наставком -и:
– код именице гост у синтагми у гости: долази нам у гости СГ, иде народ у
гости ГБ, ишли у гости Пл, пошла неде у гости Лоп, и они су пошли у неке гости
В, кад дође у гости о слави ГЦ;
– уоче славе имамо гости ГЦ, дочекује гости Сит;
– код још неких именица: насађује се на Цвети Г, на Цвети сам ишла СР,
насадим на Цвети М, било на Цвети Мил, то се на Цвети Туб.
68

Вероватно се ради о слави и преслави – Свети Јован и Крстовдан.
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Примери показују да употреба старог акузатива није ограничена само на
прилошки израз у гости, већ се облик чува и у функцији директног објекта. Ипак, и
поред потврђеног старог облика евидентно је да је чешћи наставак -е.
Облици старог акузатива чувају се и у околним говорима: у Ваљевској
Колубари (Николић 1969: 46; Радовановић 2006: 214), у Тршићу (Николић 1968:
413), у Горобиљу (М. Николић 1972: 671), у Мачви (Николић 1966: 260), у Шумадији
(Реметић 1985: 230); једино у говору Љештанског није потврђен стари акузатив
код именице гост, што М. Тешић посебно наглашава „у Љештанском не постоји
архаични ак. пл. у гости, већ се каже у госте“ (Тешић 1977: 213).
327. Датив-инструментал-локатив. У дативу, инструменталу и локативу
множине најчешћи наставак је -има. Новоштокавски синкретизам благо нарушавају
примери у инструменталу и локативу с наставком -и (и факултативно -им) у
јатовским селима.
Датив: дала братићима Г, јеси дао воде вепровима Лоп, пре воловима
правили СГ, да каже војницима Туб, овима Гегићима Д, кажем гостима ГЦ, остави
гостима Д, а гостима ручак Огл, носила докторима С, кажем ово ђацима Б, да се
носи ручак жетоцима Суш, па се то прије жетеоцима Брез, кад донесеш оним
жетоцима Туб, према коњима Пр, доносим јутри косцима Мил, испечем косцима
Г, косцима у лонцу Реб, кумовима се спреми Лоп, водали лекарима Остр, није то
било лекарима Мр, да дам људима да попију Мил, људима се левше ГЦ, говорио је
људима З, помажем људима да радим Лоп, точе људима Брез, жене помагале људима
ГЛ, првом се људима постави Г, развијем мајсторима Т, шили и овим мушкарцима
Бр, даво и Немцима Д, био штаб партизанима Бр, да носи партизанима Мил,
вала њима поповима Суш, бацио прасицима Др, дала праунуцма Остр, поставила
просцима ГБ, крштаво мојим родитељима децу Со, радили рођацима С, одем мојим
рођацима Др, заповеда сватовима Сит, свекровима обојици Лоп, мама весела дала
синовима С, мед Србима Д, нама је старцима Реб, плаћали глобу Турцима Мил, да
се носи ужарима Суш, причам то мојим унуцима Остр Лоп, унуцима радила Др,
настављен пут био кум Циганима С, Циганима Г, веле Циганима К, даво и четницима
Д, двоје чарапе четницима Г;
Инструментал: вамо са бацачима Бог, на ров с Бугарима Д, погазили са
булдожерима С, с воловима покупљено Ст, идем пред воловима Суш, орали људи
са воловима Осл Пл Огл Бал Л Бр Остр, са воловима оремо Суш Мр, шио са
гајтанима Туб, седе са гостима Пл, па ондај гребенима Брез, покрију губерима
Вр, поделили са деверима Пл, пре са дирецима чатмара Остр, зидано са дирецима
Реб, заговорио с друговима ГЦ, потуко са ђацима Мил, са оним жетеоцима Туб,
вуко зубима С, опанци са каишима Г, казани с оним капацима Огл, с клинима се
може Остр, поткивају клинцима Туб, потковани дрвеним клинићима Остр, увати кљештима Лоп, са кљуновима ДК, са колима дошла Лоп, са комунистима Ст,
увате конопцима Туб, са коњима ГЦ СГ Б Бог ГЛ Мр Ст Сит, с коњима вучемо
камен Д Г Бр, са коњићима на самару Реб, са лончићима ДЛ, кревети са лупацима
Туб, ишла са људима Б, натуца се маљевима СГ, отишла с неким мангупима Лоп,
вршу са моторима Вр, имало оно са носевима Огл, с оним носцима Г, видрице с
обручевима Огл, посипаш с орајима СР, са орасима закувам Туб, са орасима ако
ћемо посно Пр, са њиним очевима Мил, орали плуговима Др, једе се прстима Осл
Д ДК Остр Лоп с оним равницима Огл, ткале са тим разбојима Огл, са дрвеним
раницима Вр, кошуље са рукавима Мил, сјећам се са сватовима Брез, са свато�
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вима Суш Осл Бр Брез, почело са сејачима Огл, да дели са синовцима В, жели са
срповима О, пала са судовима Л, са теговима Лоп, а топовима иду брдом Г, са
тим точкићима Мил, дође са тракторима Огл, са унуцима је она сад Огл, са фија�
керима Др, пекле смо са неким чајевима Туб, и чекићима СГ, отишла са швалерима Осл, посне торте са шлаговима Туб, поправиш са тим шпицевима Бог; а л и
и: с волови вукли Огл;
Локатив: радио на авионима Др, ова што је у Алексићима горе Пл, у Ани
дрић ма Осл, рођена сам у Анђелићима Лоп, за један дан се вјенчале обе у Арсеновићима Брез, ишли су по Беомужевићима З, давали по боновима Лоп, по бреговима
ГЦ, ал на брежуљцима Т, живи у Брђанима Мил, нисам у бројевима Брез, у
бупцима имам песак Б, у бутевима је најгоре Лоп, спавали по вајатима ГЦ, по
вајатима СР, о вампирима В Брез Др, у Васићима ов Огл, пре по вашерима Остр,
у Вендићима С, овде у Влајковићима С, о врачевима Туб, у мојим Вуковићима С,
у тим Гајевима Пл, по градовима идем Бр, остане у гребенима Мр, под грмићима
неким С, он у Гуњацима осто Осл, дол у Гуњацима Г, по дедовима Остр, дол у
Дивцима С, у динаревима Лоп, завршио у добровољцима Бог, две ћерке у Драгојловићима ГБ, њина фамилија у Ђорђићима Лоп, у Ђурђевићима неким ГЛ, рођена у
Живановићима Мил, у зубима донесе Остр, у Јокићима сарањен Сит, разнесеш по
калемима Бал, а Љубица је у Кејићима О, рођена у Кнежевићима Реб, по комши�
луцима Мил, сад на компјутерима Др, догнају на коњима ДЛ, у неким котлићима
Остр, на кумулаторима Лоп, у брдним крајевима З, спавали на обичним креветима Бог, маљем по курузима Д, на лактовима Остр, ка-си у Лелићима Мр, скренете
у Лелићима С, нарендам по листовима Огл, за доручак у лонцима Туб, на лупацима
С, то у мајданима Огл, у Марковићима Г, једна у Миливојевићима Бр, у млиновима
Огл, о момцима Г, па на Мравињцима водили борбу ГЛ, у окрајцима О, рођена у
Павићима Пл, живиш у Павловићима Д, доле у Павловићима ГЦ, у партизанима
Огл Брез Г, по пашњацима Осл, по петловима Д Сит, рођене у Петровићима жене
Брез, у плацевима Остр, правили у плековима Мил, у подрумима Огл, потоцима
Осл, о празницима Лоп, правили по пршљеновима Лоп, у Ракићима су имале Сит,
маже се по рамовима Брез, стигну мене у Ранковићима ГЦ, у Ровнима С, у тим
сандуцима С, протиче у саставцима Брез, његова у Седларима Брез, гор у Сировљевићима Мил, на соковима Ст, Спасојевићима Остр, у становима ноћивали Осл,
приври у стоговима Мил, на струговима Пр, горе у Тешићима сваки дан Лоп, у нашим Тимотићима Др, на Убу у Трњацима Брез, преко по ћошковима Пл, а там по
ћошковима свуде мрак Огл, по усевима С, у Филиповићима СГ, у дрвеним чабровима Г, у четницима Мил Туб ГЦ З Вр ДК, држали у џаковима Лоп, на џаковима Пр,
доле у џематима Брез, у Шумарцима Мил; а л и и: тамо неде по Беомужевићи
Пр, била овд у Алексићи СР, она је у Вуковићи Сит, нема код нас у Вендићи С, она
је у Гуњаци удала се Реб, живим у Ђурђевићи С, доле у Лазаревићи Ст, по Лелићи
Брез, знамо по петлови К, дошла са њим дол на Поповићи С, то је у Ћирићи С.
Иако је за поједине оближње говоре речено да су у паралелној употреби
људима/људма, коњима/коњма (уп. нпр. Николић 1968: 413, Реметић 1985: 230,
В. Николић 2001: 180), на основу мог слушног утиска у овим се примерима ипак
ради о делимичној редукцији, а не о наставку -ма. Б. Николић у Мачви и Ваљевској
Колубари наводи примере са -ма, уз ограду да је вероватније у питању делимична
редукција (1966: 230; 1969: 46). Моји налази из Ваљевске Колубаре показују
доследно наставак -има (Радовановић 2006: 214–215); исто констатује М. Тешић за
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љештански говор (1977: 213), а М. Николић у Горобиљу каже да се -ма може чути
само у говору најстаријих жена (1972: 671).
Реликтне облике с наставком -и у подгорским селима забележио је и М.
Московљевић (1963–64: 493).

в) Специфичности појединих именица и група именица
328. Етници и nomina agentis у једнини имају наставак -ин:
а) етници: онај Арнаутин чека Бог, дошо неки Арнаутин СГ, да нам
Арнаутин наиђе Реб, реко тамо Арнаутин Мил, он је био Баболучанин Л, додио
не. ки Београђанин ДК, био неки Бирчанин Лоп, Бирчанин се презива Сит, њози је
Илија Бирчанин ујак био Др, додио човек Брезовчанин одуд из Петровића Реб, он је
тамо Младовчанин СР, знао сам тамо Младовчанин Суш, дође онај Плушчанин Остр,
био Ужичанин ГЦ, зна то сваки Ужичанин Мр, кад иде неки Ужичанин ДЛ, он је
ваљад од Уба, Убљанин СР, нек иде за Циганина Мил, био нам један Циганин Осл,
Шапчанин је тај ГЦ;
б) nomina agentis: он је касапин исто О, радин човек Мил, велики радин Остр,
добар радин СР, радин је то М, чобанин од седам година Лоп, па чобанин се зове
Мил, чобанин тражи која је немирна Г, зна се ко је чобанин Осл.
У множини се основа не проширује формантом -ин-: Брезовчани одоздор ДЛ,
нод су Брђани ГЦ, Петровићи су Брђани Мил, ови су наши Јаловичани познати К,
Цигани Јаловичани Остр, а Лесковчани су друго Брез, иду Лесковчани Ст, долазили
Лесковчани да уради се гуњ Бог, па Љесковчани село има Брез, де-је баба твоја
зову се Младовчани С, а тамо су Плушчани О, враћајте се Срби Огл, дошли су ти
Убљани Мил, ови Ужичани кад наиђу Мил, продавали Ужичани Туб, са сви страна
Ужичани ДЛ, све су то Ужичани Б, звао Цигане те купили С, није, нису Цигани Лоп,
после почели Цигани ГЛ, у Јаловику су Цигани К, дођу Цигани, музика Ст, били су
ови Цигани мор Бр, продавали Цигани К, Цигани боље живе Осл; радини су они ГК,
састану се чобани Т, па чобани се састане ДЛ, ми сви чобани обиђемо Реб, ми смо
чобани знали колко је сати Бог, горе скупе се чобани ДЛ, ложимо ватру чобани С,
знају то чобани Мил.
Насупрот приликама у војвођанским и појединим славонским говорима који
губе -ин у једнини (уп. у: Реметић 1985: 231, нап.), овај се формант у србијанским
говорима, сродним говору Ваљевске Подгорине, у једнини чува а у множини губи
(уп. Радовановић 2006: 216, Реметић 1985: 231-232, Николић 1968: 413, Тешић
1977: 214, М. Николић 1972: 671, Ђукановић 1995: 127).
329. Код именица са суфиксом -лац потврђени су:
1. – а) примери у којима је у номинативу једнине и генитиву множине дошло
до аналошког продирања вокала о<л: по петнесторо бериоца К, данас бериоц СР,
иде бериоц Л, везијоц онај што Бр, оде вршиоц М, као даваоц Лоп, само жаок
Пр, жетеоца дваесторо Туб, педесеторо жетеоца ДК, други што жање жетеоц
Б, стотину жетоца ГЛ, жела сама, није било жетиоца З, жетеоца у њиви Бог,
жетоваца позовемо Суш, било жетоваца Ст, скупи се комиоца ГЛ, дошло комиоца
С, купијоц што купи Бр, кад је купијоц Мр, тресач и купијоц Остр, један палиоц мина
Реб, пратиоц његов З, имо преводиоц ГЦ, био је ранијоц прије Брез, има раниоц
Остр, био је руководиоц Мил, он је руководиоц О, као руководиоц Л, руководиоца
било ГЦ, њиов стараоц З, као таоц му била Сит, да има таоца Мил, реко онај
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тужиоц Мр, свекрова је била чуваоц Т; поред ређих примера у којима промена
изостаје; уп. т. 262.
б) примери са формантом -лац: било је стотине жетелаца Остр, а жетелаца
стотина Туб, стотину жетелаца К, колко буде жетелаца Суш, ни жетелаца
Брез, било жетелаца Вр, пуно жетелаца воде СР, двајес жетелаца С, педесет
жетелаца Туб, према колко ће ти бити жетелаца В, сад ни косилаца Брез, имала
сам просилаца Г, од његови руководилаца Г, био један староседелац Реб.
2. Именице босиљак и потиљак забележене су само у овим облицима: гледала
кроз босиљак С, босиљак и свећу Пл, имам ја босиљка пуно Осл, узварим чај, метем
босиљка Остр, узме се мало босиљка М, садила босиљак Др, метем босиљка Лоп,
киту босиљка Суш, да мири ко босиљак СР, босиљак је држала Сит, лепа деца ко
босиљак С; ово је потиљак Остр, боле ме потиљак Л, на потиљку Ст.
Исто је и у Ваљевској Колубари, Тршићу и централној Шумадији (Радовановић 2006: 217, Николић 1968: 410, Реметић 1985: 208).
3. У свим пунктовима се говори палац – палца (прст), нпр.: уједе је за палац,
шарка С, стегли палац Реб, на вру палца С, али полуга на точку која спаја наплатак
с главчином (РМС) гласи: а из паоца ГЛ, два паоца, наплеци па шина ГЛ, имају
наплаци, имају паоци СГ.
330. Двосложни мушки хипокористици и лична имена (тип Јова/Јово) гласе:
нашо је Авдо Мил, Ацо Степановића ако с чуо Пл, звао му се деда Беко
Со, ишо Блажо Лоп, био неки Бобо К, Божо Бал ДЛ Др Сит Г Остр, донео Боро
посланицу Т, а Боћо је пробеседио Г, био јоште Брано ГК, како Вељо заврши Пл, ишо
гор уз малу Вељо Бр, Вељо ми се звао рођак СГ, његов је Видо од ваше фамилије
Туб, Миајло, Видо и Станко С, мој девер Вито ГЦ, Владо Лоп Б Пл ГБ Р Осл С,
долазио Гавро С, а Грбо стао Осл, неки Грујо чувени Ст, покојни Дачо Бр, весели
ми тај Драго Пл, Дражо је главни ГЛ, Драјо био ДК, у Дреновићу Дрењо С, ми га
звали Ђеком, Ђеко Реб, како зовеш Милана – Ђешо Мил, дође неки Ђидо Пл, Ђоко
је добар пријатељ Бог, да попије Ђоко Д, у мене би се Жијо оженио Остр, наш је то
Ико дошо С, Јово Туб Огл С, а Крсто генерал ГЦ, Леко весели Мил, овде горам и
Лексо Брез, други је био Љубо Реб, у мене Мијо причо ГК, био је неки Мико се звао
Бр, Миро ми осто Мил, Мићо В ГЦ Л Б, био Млађо С, он се звао Мошо Сит, Панто
је Момчилов отац С, и Перо даде В, Радо је мој свекар В, доле Марица и Рајо Сит,
да се био и Рашо родио С, Саво Јеремић Остр, Саво и Павле су добро С, дошо тај
Серго те зидо ДЛ, брат Витомир, Симо и Живота Остр, Слобо ми освануо С, да није
Срејо Суш, Тико Миајловић З, Томо се зове К, покојни Тошо Пл, зна то Тришо Мил,
Ћето узо СР, тај Ћиро Огл, преседник Ћиро Осл, неки Ћопо свиро С, био је Ћопо
СР, тај Цвејо је био В, мој отац Цвејо ГК, Циго бацио прасицима Др,Чањо отишо
С, као Чедо Вр, тужили ме Чедо и Милојка Сит, јесам, Шарго га звала Осл, има ов
неки Шићо ГЦ; једног бајо Лоп, најстаријег звала бато В, њега звала брато Остр,
најстарији брато Мил;
Аца Стојишић Др, Блажа мој је Лоп, Срећко, неки Брана Др, Божа Огл Остр,
комадант Бора В, неки Брана Вучићевић Др, овај море Брана Огл, правио га Веља
Осл, Ђура Јанковић Мил, има Лаза СР, и Лека Јовањдан Огл, Мића није сад ту Огл,
Пера Огл, сви га звали Света Бр, Среја Огл, реко сам Тома Огл, био неки Ћута Вр,
био неки Чеда ГБ, а Чеда Мил.
Из изложеног се види да су двојаки ликови карактеристични за северозападни
део области, с тим да и у тим пунктовима превагу имају примери на -о.
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331. Оба наведена типа се у већини пунктова деклинирају по обрасцу
именица женског рода на -а (модел: Јова-Јове-Јови):
тамо иза Боже С, неког Браје Југовића Др, туд је одма више Веље Туб,
код Веље веселога В, онога Веље сестра Суш, то мајка Веље тој мојој заови Лоп,
питам Владе О, Горан Лазе Миловановића Лоп, убијен Леке Ковачевића Мил, пре
Миће В, лежо код Мише ортопеде Др, де је кућа Мује Марјановића Лоп, код Панте
Ковачевића Мил, код Панте да ми напише З, сретимо ми Пере Тегетлије одред
Суш, узо од Ренде Милана Сит, орден Светог Саве Суш, у попа Тике било Д, од
Томе Јовановића Т, и код Томе сам ноћевала Сит, ја сам од Ћете тражио Реб, посло
једно прасе код Ћосе Мр, да није било Цвете С, једна је у Осечини близу Чаве Г,
почупали башчу у Чаје Брез, оделио се од Чање С, први је Чеде Марића син В, било
је у Чеде Лазаревића Огл; девера Бате С.
казо Аци СГ, рекла она Блажи Лоп, оћу ја Влади Мил, Влади и Зорану кажем
ГЦ, само сам Вељи Туб, по Драји ДК, а Јови дала Бог, само-сам рекла Мићи В, да
рекнем Мићи Др, јес ишла Муји Лоп, ишо Панти доктору З, рекла је она Раши С,
тад Ренди пошаљем Сит, реците Томи Туб, ја кам Триши Мил, дам и там Цвеји Б, кад
баш појеш Чави Г, однесем Чаји Брез, ајде на игру Чеди Јокића ДК, нешто Шиљи С,
а Шићи је име Миливој ГЦ;
не пита Блажу Лоп, а он Божу по глави М, и зовнем Божу Пл, тела за Гавру
С, она је се за Ђуру удала Мил, овога Жију Остр, јес чуо за Љубу Прлића у Ваљеву
Г, завијемо Мићу В, на Светог Саву забава Огл, пито Тику попа Г, познајем Тришу
Осл, мене и Чеду старијег ми сина ишћеро Брез;69
Углавном се само у ијекавско-екавским селима (и факултативно у јатовским)
ове именице могу деклинирати по обрасцу именица -о основа: пређеш Веса Туб,
зовнем Веса Туб, поведем унука Паја ДЛ, пито јуче Сава ДЛ, празнујемо и Светог
Сава ГЛ; тамо неког Пека Остр.
332. Њихови присвојни придеви завршавају се на -ин: а Божин чича С, Божин
отац Момчило СР, то је Божини Реб, долази Вељина Стојанка Туб, један је Владин
О, то је Владин врсник Б, Владина жена ГЦ, о те воденице Владине Др, Ђокин брат
има Лоп, Лекин унук Мил, Љубин син Мил, свиђа ми се Мићина де. војка В, сад је
гор Мићина Огл, кад је се родио Мићин син В, деца Пантина С, наиђе Перин одред
Суш, ова Перина сна Остр, на Пућином делу С, Рајина сестра СР, Савин отац З, била
Симина жена СГ, Симин Предраг Вр, звала сам ове Томине Г, до Томине недеље Др,
Чедини су Огл, Цвејин врсник Мил, амо је прече Цвејине СГ.
333. У Ваљевској Колубари двосложни мушки хипокоростици и лична имена
гласе Пера–Пере–Перин (уп. Радовановић 2006: 29–30, 148); исти модел забележен
је и у селима Шумадијске Колубаре (в. Реметић 1985: 233–235). Ликови типа Драго,
Божо : Драге : Драгин срећемо у љештанском и тршићком говору (Тешић 1977: 213,
Николић 1968: 413), а у Горобиљу је Божо : Божа : Божов (М. Николић 1972: 671).
Само по обрасцу -о основа мењају се имена у моравичком, драгачевском говору и
у Шумадији у „ерској“ зони (В. Николић 2001: 181, Ђукановић 1991: 199, Реметић
1985: 233). Деклонациони тип Јово–Јова–Јову посведочен у ијекавско-екавским
селима, уклапа се у слику ијекавско-екавских говора источнохерцеговачког типа у
западној Србији. Оба деклинациона типа налазимо у Ужичкој Црној гори (Марковић
2011: 173–174). С друге стране, ареал деклинационог типа Јово–Јове–Јови наставља
даље на источнобосански терен; уп. нпр. М. Симић 1978: 71, Ђукановић 1983: 244;
в. Карту 5:
69

За облике вокатива у којима долази до акценатске алтернације в. т. 322 под 3в.
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334. Код именице Шваба јавља се напореда употреба облика на -о и -а:
наишо Швабо К, пролазио и Швабо Мр, Швабо тог дана каже Лоп; иде Шваба Д,
али га је Шваба Огл, међу њима Шваба то-се дере Шваба Б; и: видио Швабу на
цркви Лоп.
У множини је доследно Швабе: Швабе пале, горе земља Б, војску су истерале
Швабе Бог, кад нале. те Швабе Др, Швабе, наши непријатељи ГЦ, ударили Швабе
Осл, стигну Швабе СГ, туко на Швабе Мил, ка-су Швабе то владале ГЛ, за време
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Шваба ГЛ, Швабе опљачкале те се мучили Бал, Швабе су изјурили, побјегне ГЛ,
има ли овде онизи Шваба Остр, погино убиле га Швабе Реб, Швабе опљачкале ГЛ,
ка-су Швабе владале Мр, по изласку Шваба Сит.
335. Двосложни мушки хипокористици типа Жика деклинирају се по обрасцу
именица женског рода на -а: Бођа там намести О, био директор Бођи О, овај море
гор Боћа СР, Жика, молим те Мил, ајде, Жика са нама Пр, косио Жике Радојнића
син Осл, Мића реко Бог, Сава неки Ст. Присвојни придеви имају формант -ин: тај
Бођин директор О, Жикини радини Мил.
336. Име Тито (обично с дугоузлазним акцентом) у номинативу једнине има
наставак -о и мења се као именица ж.р. на -а: међу њима Тито Сит, Тито је покупио
нас децу Остр, није дао Тито В, Тито док је био З, кад је Тито укинуо преслицу
Бр, Тито је умро Туб, владара Тите С, поре(т) Тите Мил, за време Тите Реб З, код
Тите се не сме Д, седам дана прије Тите Брез, Тито осново течајеве ГЦ, са Титом
добили Сит; и присвојни придев: који је тад био Титин ДК.
337. Мушки хипокористици и лична имена с наставком -е (тип Дуле) у косим
падежима не добијају проширење: Станчиног брата Дула Суш, Дула Јовановића С,
како-је почео Ђолу да ради Мил, купио од овог Мила Реб, са братом Милом СГ, тога
домаћина Рада СГ, долазила са Радом Р, да дам Раду Остр, знам ја ћала твог Сит, са
нама и са ћалом Бог, договорио се са ћалом ГЦ. Присвојни придеви имају наставак
-ов: Дулов зет Лоп, Дулов син Суш, мајка Дулова Г, Радов чича ГЛ, Шолов отац Бр.
338. Лична имена с наставком -о у номинативу једнине (тип Јанко) мењају се
као именице о-основа: Брајко, добићеш паре Сит, овог гор Бранка Мил, од Живка
Мил, кажем Живку Др, иди куму Живку О, узмем од Ранка Огл, пришо Ранку Брез,
тражио Славка К, питам Станка Б, рекла Станку Суш. Присвојни придеви имају
наставак -ов: Бранков брат, Живков деда ГБ, Станков својак С, Ранков комшија Огл.
339. Тросложна и вишесложна мушка имена типа Антоније гласе двојако у
читавој Подгорини:
а) звао је се Аксентија Лоп, свети Алимпија М, Алимпија није дао В,
Алимпија ми био деда С, деда Андрија З, тај Андрија Т, Андрија, спаво син Др, наш
деда Антонија С, био је Антонија Реб, а Антонија је друго Мил, био Димитрија
Љотић Сит, Зарија је био Ст чича мој Јеремија Брез, прота Матеја Мил, зове се
Пантелија Брез, имо неки Тимотија Ракић В; Зарију осумњичили Ст, а Светог
Пантелију преслаљамо СГ;
б) долази Алимпије Г, онај Алимпије Лоп, звао се Алимпије Вујић В, Антоније
онај Брез, Антоније био ДЛ, Антоније у Троноши СР, моме оцу вило име Антоније
Брез, Антоније игуман С, посланик Василије Мил, казо неки Лексије Брез, звао се
Танасије Суш.
340. Присвојни придеви гласе: Антонијеви Брез, била Антонијева Јела СГ,
ми смо Антонијеви С, па за Лимпијевдан спремим Осл; и на -ин: код Матијине куће
дол ГЦ, јел Матијин рођак Пр.
За разлику од Б. Николића, који у колубарским селима налази само -ија
(1969: 46), према мом материјалу у Ваљевској Колубари напоредо се употребљавају
оба наставка (Радовановић 2006: 220). Двојаки наставци потврђени су у централној
Шумадији (Реметић 1985: 236-237), Мачви (Николић 1966: 262), у Драгачеву
(Ђукановић 1995: 128) и у Ужичкој Црној гори (Марковић 2011: 511). С друге стране
у Тршићу и говору Љештанског ове се именице завршавају само на -ије (Николић
1968: 413, Тешић 1977: 213).
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341. Тросложна мушка имена с наставком -оје никада не прилазе именицама
-а промене70: дошо Благоје Суш, управник био Видоје Др, Видоје и тата и нана Брез,
Видоје и Мара ГК, Видоје проодо СР, весели брато Лепоје кад је умро Мил, Милоје
Даничић знао Д, и Милоје са њима Брез, у тебе је Милоје Пл, најстарији Милоје Др,
сви га звали Радоје Мил, Радоје ми био деда Лоп, Радоје долазио Огл, мој Радоје да
је отишо Г, Среја и Радоје Огл, Спасоје му име Сит, звао се Спасоје Остр, Станоје
Гаврића ајдук Др;
дошла од Радоја Б; ка-сам рађала Видоја СР, били су Милоја прије убили Брез,
убију Милоја Д, зовнуо Милоја Др, требало би Радоја изнети Г, одвели и Радоја В,
знам Спасоја Мил; не смем Радоју да рекнем Г; Видоје, ај да се састанемо Др.
Присвојни придеви гласе: Крунија, Видојева сестра Туб, за Милојевога живота
Осл, ми видимо у ње, у Радојеве и Бранчине снаје Г, Радојева су деца добро Мил,
Станојева жена Др.
342. Један број тросложних антропонима увек се завршава наставком -о у
номинативу једнине: Гаврило ГЦ, Свето и Драгојло Пл, био и Драгојло Мил, Богдан
и Драгојло и Лександар ГЦ, неки Драгојло Пантелић Др, моме ђеду име Драгојло
Брез, био Микајло В, наш Момчило С.
Њихови присвојни придеви завршавају се на -ов: Момчилов отац С, Драгојлов
син СР, Микајлово прво В, Љубо био Микајлов син ГЦ.
У пункту ГБ записала сам презиме Драгојловић: у Драгојловићима удата, две
ћерке у Драгојловићима.
С друге стране Б. Николић је у Колубари забележио Драгојло, Драгојле
– Драгојлев – Драгојлевић (Николић 1969: 220). У колубарским селима Горњој
Грабовици и Бранковини потврдила сам само Драгојло и презиме Драгојловић
(Радовановић 2006: 220).
343. Вишесложна мушка имена типа Миливој/Миливоје скоро се доследно
завршавају на нулту морфему; облици на -е су спорадични:
а) ту је био Боривој и он СГ, отац Добривој Остр, њен је свекар Добривој С,
није тео Добривој Мил, или Гојко или Добривој Мил, брат Добривој Ст, по имену
Крстивој С, Драјић Крстивој ДК, чича Крстивој Огл, Крстивој је научио ГБ,
синови Гвозденови Миливој и Растко Др, имала сина, Миливој живи С, ка-се Миливој
родио Пл, Миливој је старији Реб, имам ја у Јокићи, Миливој и Крунија Р, а Миливој
је умро ГЦ, многи ме не знају као Миливој Бог, Радивој звао се Брез, својак Радивој
Суш;
б) Радоје и Љубивоје Огл, тај Миливоје Огл.
Присвојни придеви гласе: у Туђину Боривојева кућа Осл, Миливојеви синови
С, дође Миливојев Драган Пл.
Исту фреквенцију сам ранијих година констатовала и у Ваљевској Колубари
(Радовановић 2006: 220).
344. Мушко име Александар углавном се на целој територији може завршавати
нултом морфемом, а у јатовским селима неретко и на -а:
Анка и Александар зову се Брез, ваљад Александар Вр, тај Александар Огл
ГЦ, наш Александар С, отац Александар Ст, краљ Александар Мил Туб, Рако и
Лександар ГЦ;
70
У појединим шумадијско-војвођанским говорима (нпр. у Банату, Бачкој, Срему и Мачви) мушка
имена на -оје пришла су именицама женског рода на -а (Ивић 1997: 30, Поповић 1968: 173, Николић
1964: 342, Николић 1966: 202).
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и саде Лександра Гајић Д, и осто и Лександра ГЦ, једино Лександра Бал,
Лександра пао Пр, и једном Лександра Лоп, да гонимо Лександру ГЦ.
Суседној Ваљевској Колубари позната су такође оба лика (Радовановић 2006:
221).
345. Потврђене су две лексеме којима су означена свештена лица српске
православне цркве поп и прота. Именица поп се увек завршава нултим наставком у
номинативу једнине и мења се по обрасцу именица м.р.:
поп каже да иде панаија Сит, поп је био Рус ГЦ, поп каже ако не узмеш ДК,
са је дошо други поп Б, тражио поп Брез, мада ме је пито поп СР, мени поп један
каже Бог, иде поп М, зато сам питала попа ДК, поп је даво Мил, дошо поп кући Суш,
поп пито оћу л ја О, поп је долазио Остр, тај је први поп Д, један је поп Лоп, поп
наредио Лоп, испито ме поп Бр, да буде поп Р, из сваке куће поп Пл, дошли кум и
поп кући Бал, поп неће д испита З, поп чита Реб, прије кума да не улази поп у кућу
Брез, каки поп СГ, овај што је поп у Косјерићу Пл, овај је поп зимус удо ћерку Пл;
изударо попа Брез, то се иде код попа К Г, попа су једног туде срели ГК, испитали се
код попа Бр, код попа идеш на Плавањ Т, завршио за попа ГК, питам попа ДК, идеш
код попа Л, попу се обраћали Вр. Присвојни придев гласи попов: код попове куће С,
попово све Пл, попов син Суш, и ја пред притиском поповим ДК.
345а. Именица прота мења се по обрасцу именица ж.р. а-основе: прота који
је био овде Пл, прота што и венчо Др, добила од проте С, оће да понесе проти на
Ставе СР; присвојни придев завршава се на -ин: протина кућа Пл, школу протину
Мил.
346. Именица деда завршава се на -а и мења по обрасцу именица ж.р. или се
завршава нултим наставком и деклинира као именица м.р.:
а) деда јави Остр, мој је деда био Л, деда ми се звао Крсман Мил, деда и баба
и чича Б, тај деда ми реко Лоп, то је деда мога човека Животе З, тамо ти парандеда
стрељан С, деда отишо горе Б; ко деде бивала Д, код мог деде жетеоци Туб, питај
мог деде како је се Г, памтим бабу и деду Мил, мој муж имо деду Мр;
б) овај ми ђед СГ, мој је ђед ДЛ, па тај мој ђед Јеврен Др, ђед се звао Мр,
пранђед је имо шест синова Др; у мог ђеда Др, и твог ђеда презиме Мр, а ђеда имали
деведесет година Туб, у ђеда се оженио син Ст, имала само ђеда Ст, да видимо ђеда
ДЛ, по томе ђеду ГЛ, донела и ђеду Вр, нашем пранђеду СГ, с мојим ђедом Брез.
Присвојни придев гласи дедин (уп. пр. нашли пранђедин гроб Мил) и дедов/
ђедов (уп. пр. то прађедово име Г).
У Ваљевској Колубари, Мачви и Горобиљу потврђена су оба лика
(Радовановић 2006: 221, Николић 1966: 260, М. Николић 1972: 671), а у говору
Љештанског, Тршића и Ужичке Црне горе само облици с нултом морфемом (Тешић
1977: 214, Николић 1968: 413, Марковић 2011: 512).
347. Забележени су облици с грчким форманто -оς (Кристос) и без њега
(Крист): мучио сам се ко Кристос В, Кристос се роди (сви пунктови), и Кристос
је ГЛ; и у Криста ти Бога Л, мучили је ко Криста Осл.
348. Именица дан има промену која одговара стандарду дан – дана – дану –
дан – даном –дану// дани –дана – данима: преко дан Со;
У мојој теренској бележници записан је усамљени пример: тражили и осам
данова и нема је С. Међутим, исти информатор наставља: кад је прошло осам дана С.
Потврде старе промене (поред разуме се стандардне) констатовала сам само
у мешовитим ијекавско-екавским пунктовима у именима празника. У јатовским
селима промена одговара стандарду:
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а) од Илиндана до Митровадне Брез, три су мјесеца од Ђурђевадне до од
Илиндана Мр, у зиму шес до Ђурђевадне Суш, три мјесеца по Ђурђевудне Брез;
б) Ракићи су нама о Аранђеловдану Осл, код нас је о Аранђеловдану кућа
ДЛ, уочи Аранђеловдана Суш, до пред Аранђеловдан С, кад би на Видовдан Д, по
Видовдану идем С, он је рођен о Ђурђевдану СГ, уочи Ђурђевдана Бал, да дође до
Ђурђевдана ГЦ, рођен о Ђурђевдану СГ, сију се они о Ђурђевдану Брез, на Ивањдан
С, учи Ивањдана сам плела СР, о Ивањдану вјенчићи Мр, стигне ливада о Илиндану
Брез, три месеца по Илиндану ГК, па на Јеремијиндан Суш, по Јеремијевдану Бог,
уочи Јовањдана Р Бр Пр, пре јесенског Крстовдана Огл, по Јовањдану СР, постимо
на Крстовдан ДЛ, на Крстовдан изнесу Мил, на Лазаревдан Р, дрво се не носи кући
никад на Лазаревдан Осл, па за Лимпијевдан спремим Осл, по Лучиндану одма В,
уочи Лучиндана С, иде се на Марковдан Туб ГК, па о Миољдану се саселимо Мр,
уочи Миољдана О, доди о Митровдану О, до Митровдана има Д, почињо сам рад о
Петровдану Суш, учи Петровдана Ст, око Петровдана Лоп, око Петровдана тако
ГЛ, био о Петровдану Пр, на Пециндан се пече Т ГК, за Савиндан Т, Спасовдану
народ даво Пл, да иде на Степајевдан Ст, око Томиндана С, на Туциндан се деца не
бију Осл, о Туциндану Остр.
Наравно, старије стање чува се у целој Подгорини у прилогу за време подне
(до подне, од подне).
И неки оближњи говори чувају старо стање, као нпр.: централна Шумадија
(Реметић 1985: 232), Љештанско (Тешић 1977: 214), Мачва (Николић 1966: 258). У
Ваљевској Колубари стара промена се у именима празника још у време Николићевих
истраживања могла чути (1969: 46), а према мом материјалу именица дан се и у
именима празника увек јавља с вокалом -а- (Радовановић 2006: 222). Б. Николић у
Тршићу не коментарише промену ове именице у именима празника, те тако његови
подаци указују само на стандардну промену (Николић 1968: 413).
349. Именице страног порекла као што су бициклист(а), комунист(а),
демократ(а) и сл. завршавају се наставком -а и у једнини се мењају као именице
а-основе: одуд иде бициклиста Пр, мислим да је економиста Мил, он је био
комуниста Бал, да је комуниста ГЛ, Живан комуниста СГ, Миле био комуниста Ст,
прави комуниста Мил, он је машиниста Вр, био телефониста Бог, и телеграфиста
Пр, радио као телефониста Л, има компресориста Реб, мене узели за телефонисту
Бог.
Код ових именица се у номинативу множине скоро увек јавља -и, а не -е:
демократи су били против краља Мил, они су били демократи Остр, демократи
смо били пре рата Лоп; али и усамљени пример: они су били демократе Мил.
350. Именице лук и хлеб се у номинативу и акузативу једнине завршавају на
нулту морфему или наставком -ац:
а) НАјд.: и мрки лук Брез, сад само упржим лук Р, црни лук Др, црни и бели
лук Д Пл, бели лук са шљивом Г, сеје лук, парадајз ГЦ; испржим лукац Бр, додајем
лукац Г, лук плевим Бр, лук у подруму чували Брез, садили лук ДЛ, ставља се све
што је и ово ... супа, сарма, лук бели обавезно ГЛ, плеве лук Г, упржиш лук, лук
посадим Лоп, ољушти црни лук Мил, посије се кломпир, лук Мр, леје за лук Огл,
продимстам лук Пл, туцали бели лук Пр, садили лук Со, усецкам лук Суш, на бели
лук не иде ништа С, ту се мете бели лук Т, тура се бели лук В;
леб, лебна фуруна Бук, онај леб ДК, и леб ГБ, леб од сељачког квасца ГЦ,
врућ леб Мил, сланина и љебац Брез, тај лебац ДБ; месили леб Бр, јела се проја
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више нег шенични леб Бог, испече се леб ГБ, сечеш леб Д, леб месим стално ГЦ,
посолимо и завувамо леб Г, узмеш леб Г, меси леб на лопар М, јео се љеб Мр, што
се пече леб О, једна за леб О, нe треба млого леб Огл, у њега се дробио леб Остр,
месим леб Остр, помесио се леб у вуруну Сит, леб у вуруни месим СГ, пекли и леб
С, размесује леб Т, месила леб В, у пола четри закувала леб Туб, ставим леб да печем
Ст, није ал слађи је леб СГ, меси леб па на лопар М, што се пече леб О; лебац ка сам
почела Мил, умеси лебац по онај сач Сит, остави се и лебац Бр, месили лебац З,
закувавам лебац Огл, убацимо лебац Туб, волим таз љебац Мр, начео лебац К, ово
носиш лебац Лоп, имали сомун лебац ГЦ, па ћу ја испећи лебац Осл, лебац јела О,
ношен лебац Остр, понели лебац Бал, умесиш ко лебац Бог, идеш да вучеш лебац
Бр, месим лебац Брез, са се не пече лебац ГК, мијесимо погаче, сомуне и љебац ДЛ,
де се меси лебац ГК, имали сомун, лебац ГЦ, неко купује ов лебац ГЛ, пеко љебац
ГЛ, засечем лебац Г, месиле лебац Л, умеси лебац Лоп, кад оћеш да умесиш лебац
К, ја до шес сати умесим лебац М, лебац сам месила стално Мил, закувaвaм лебац
Огл, проју и лебац месили О, ношено лебац Остр, ако овај лебац Пл, поткуваш лебац
у млакој води Пр, онај весели лебац, проја уваља се Реб, испече лебац Реб, она јој
даје лебац Сит, лебац смо пекли СР, лебац испечем Суш, урежу лебац и ставе С,
убацимо лебац Туб, ка-се испече туде лебац Туб, лебац и сад замесим Т, месимо
лебац Вр, ту је се месио лебац В, месила и лебац З.
б) Гјд.: насецкам неког лука Мил, вам лука отребим Осл, и црног лука ДК,
метем лука Остр, исечем црног лука Бр, исечем лука Бал, салијем и белог лука ГБ,
и пометамо соли и тог белог лука К, ченчић белог лука Лоп, осече се белог лука
Бал, начупа па пера лука Бог, усече лука белог или црног ДБ, метем лука Со, лука,
парадајза ДЛ, спреми се главица мрког лука Др, лука црног насечем ГЦ, исечеш лука
Г, оплеви по леју лука Л, и белог лука ченчић ставиш Лоп, пометамо соли и тог белог
лука К, копревама се и боји и црног лука Мил, од бијелог лука Мр, додам послен вам
лука мало белог О, бојим пре на љуске од лука Осл, осечем парче сланине и лука
Пл, дати јој белог лука Реб, нарежемо лука СГ, усецкала лука црнога и белога Суш,
највише од белога лука С, метеш белог лука Т, у љусци од лука В;
донесем мало леба Осл, доносио је леба сину Вр, леба да им умеси К,
да једемо леба О, сланине и леба Мил, три парчета леба З, брез леба С, увијек и
шеничног љеба Брез, није било ни љеба Мр, и љеба не купим ДЛ.
Суплетивни облици леб/лебац употребљавају се такође у Ваљевској Колубари
(Радовановић 2006: 223), тршићком говору (Николић 1968: 223), говору Љештанског
(Тешић 1977: 214); у централној Шумадији су обичнији облици у номинативу и
акузативу једнине леба, лука (Реметић 1985: 237).
351. Именица сир се такође у номинативу и акузативу једнине завршава
нултим наставком:
а) НАјд.: сир и кајмак увијек Брез, овчији сир ДЛ, лијеп сир Брез, сир није
ништа ГЛ, сир слани ГБ, бољи сир Лоп, купус, сир, кајмак ДК, сир наш К, сир и
кајмак и кувам Лоп, сир и сланина и кило ракије Мил, сир стоји у дрвеној каци Мр,
сир, па кајмак и нагутају се Осл, тази сир Осл, тај сир Остр, лепши сир Туб, сир и
кајмак и мас Пр, сир је тај Реб, сир тај овчији Суш, сир и кајмак Туб; отац му гони
сир Б, јео се сир Бог, имаш сир Ст, носим мас, сир, кајмак Бр, носила сам да извинеш
јаја, сир, кајмак Брез, сир изрежем ДК, да се једе сир Мр, продавала сир ГБ, тврди
сир припијала ДК, скупљамо сир ДЛ, за сир начини Др, у тај сир кад натопимо ГК,
ставим млеко, сир, кајмак ГЦ, прави се сир ГЦ, донесу сир, кајмак Р, каки јој је
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сир Г, спреми мајка леба и сира Л, купи сир Л, трошимо кромпир, млеко, сир Лоп,
изнели сир К, туде сир поспустали К, направимо сир Мил, на кришке сир се изреже
Мр, узмем сир вамо угњавим Огл, издробимо сир Лоп, проја, сир Пл, није продаво
сир Туб, држали станарину, сир Пр, волим овчији сир Реб, носила сир Со, узимала
за сир и кајмак СР, сир и кајмак се спремо С, осушим па орај или сир СГ, гонили сир
СГ, сипа па млеко па сир Туб, има да се продаје сир Л, држи само сир и кајмак Т,
наручили смо сад сир В, купи прекупац сир З;
б) Гјд.: спреми баба мало сира Б, туриш сира и јаја Бог, мекицо сира и
скупила нам даде Бог, пријесо вод од сира Брез, једемо сира Мр, накупим чабрић
сира ГБ, метили сира ДК, мало сира, мало млека ГК, било проје и сира С, ондај
сира и кајмака, а јаја ДЛ, свега, сира, кајмака Кун, е, жене мету људима и сира ГЦ,
метеш кајмака мало и сира Ст, надробим тврдог сира Г, ја-сам више сира продала
К, спреми мајка леба и сира Кун, нема сира док нема овчије Л, наспу и сира и
груде Лоп, ставиш сира Лоп, метнем сира К, куповаћу ти сира Мил, мeте се сира
и кaјмака Огл, метну нам сира Осл, кад нестане сира Остр, буде сира Пл, накупим
чабар сира Пр, сира удробиш Сит, гибаница од сира Со, по сто кила сира Суш,
купуса, сира, кајмака Туб, комад проје, сира Вр, али сира је имало З.
352. Именица сиромах доследно губи финално х и тада остаје у парадигми м.
рода, прикључује се именицама ж.р. на -а или се као његов конституент појављује к:
највећи сирома бори се ДК танак је био сирома М, ко је сирома био Огл,
сирома био Сит, један сирома дошо поцепан К, ко је сирома био он је моро Огл, уп.
и придев: страшно сирома чоек В;
иди за сирому Мил, бежи од сироме Г, ми смо били сироме Р, они су сироме
Сит;
ја сам сиромак био, пошла је за мене ГЦ, тамо један сиромак Лоп; да угрозе
сиромаке В; и у номинативу множине облици добијени другом палатализацијом:
били сиромаси млого ГЦ, ми смо били сиромаси Бал, сви сиромаци ослобођени В.
У употреби је и именица сирота:
руку ломио роб, сирота Б, он био сирота, није имо матере ГЦ, био он
сирота, ја сирота ГЦ, уљез и он био сирота ГЛ, као сирота сам Д, он осто сирота,
мајка отишла Лоп, и он сирота причо Лоп, он учини мени сирота Бр, крио је се
сирота знаш Остр, девер сирота је на сред пута Лоп, и он сирота је К, и он је био
сирота Р, сирота сам ја, сирота је он СР, сирота а ту имо Сит, млад се он оженио
био сирота Со;
и ја остала сирота Б, сирота божија, ко те гледа Б, остала сирота, оца није
запантила Д, била сирота и болела ме увета ГЦ, знаш како се сирота удаје О,
даду као сирота сам К, тешко њози јадној сироти К, ја сам јадна сирота кака
ћу да будем Реб, ја сирота, а воде де сам ја са дошла Мил, ја знала зато што сам
била сирота Мил, била сирота, па треба то гледати посла море Пл, и ја сам остала
сирота Пр, била сирота нисам имала у што да с обучем Пр, и јауче што год море
сирота, легла Ст, сирота, јадна Т, шта ћ ја сирота морам В, што је остала сирота
В, са том мојом сиротом, са свекром и са свекрвом Суш;
остали сироте, он осто брез оца и тако Брез, сироте биле, јел имале њино
имање ал нису имале оца ГБ, имале неке сироте остале ДЛ; уп. прилог: остала
сирото, нисам имала времена Пл.
Стању у Подгорини одговара оном у Колубари (Радовановић 2006: 223-224),
Мачви (Николић 1966: 263) и говору Љештанског (Тешић 1977: 214). У централној
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Шумадији, затим Тршићу и Горобиљу именица сиромах и након губљења финалног
х и/или његове супституције остаје у о-промени (Реметић 1985: 258, Николић 1968:
413, М. Николић 1972: 671). По мишљењу С. Реметића овоме „је допринело често
супституисање финалног х сугласником к, са успостављеном алтернацијом к:ц, к:ч
у парадигми, чиме се сиромак прикључио именицама типа јунак:сиромак“ (Реметић
1985: 258).
353. Код појединих именица губљење финалног х није утицало на њихову
деклинацију:
врх: на вр оде Бал, по вру мало ГЦ, на вр Медведника С, виш куће на вру ДК,
до вра Пр, у вр главе З, обложена гор по вру Остр, посолиш по вру Остр, скине се
само с вра Мр, оџак је на вр Брез, до на вр Јабланика Реб, на вр кашике Суш, тај вр
Лоп, и на вр бандера ДК, на вр забрана ГЦ;
грах: неко гра, неко пасуљ Туб, звали гра Брез, љебац и гра ГЛ, не море да
роди ни гра Мр, вако завежеш гра Брез, син у грау К, прескочио у гра дол СР, сијали
куруз, зоб, гра Л;
орах: то је ора Брез, ни колко ора Лоп, зелен ора Г, једи ора Осл; па орај или
сир СГ, то се цедило из ораја К, гулили се од ораја Бог; један орас М; и у множини:
да по два ораја Т, ту се набаца ораја Л, војицни ораји Брез, туцали се ораји К; били
ми ораси Г, сладим и орасе Пл, има своје орасе ДК;
очух: њезин очу Туб, имала и оћува Бр, не да очу Пр;
прах: остане пра Пл, избаци пра Реб;
страх: да салива онај стра Лоп, претрпи каки стра ГЦ, толики стра Б, није
ме стра ГК, обузме ме стра С, волови из страа почели да стају Вр, тако било стра
К, она од стра ни данас Бр, црко од страа Д; мене страк ГЦ, али под страком Реб,
дркто о страка Реб;
трбух: и трбу боле Сит.
Уместо трбух у Подгорини се готово увек употребљава лексема стомак,
што потврђују многи примери: слијепе очи, стомак Брез, стомак болио ГЛ, боле.
стомак ДК, у њеном стомаку Др, ни стомак, ни леђа ГК, прође стомак ГЦ,
претегне стомак од терета ГЛ, стомак није добар Г, она остала у стомаку Лоп,
то метнем на стомак К, у стомаку јој Мил, два прста о стомака Мр, трећи био у
стомаку Пр, пустала ми воду у стомак Реб, заболио ме стомак Сит, стомак СГ, у
стомаку С, стомак Туб, провалило у стомаку З.
354. Финално -л на крају слога или речи углавном изостаје:
а) црко један во Бр, био и један во Брез, закачио ми во СР, мој во С, дабогда им
ђаво одно Брез, то је био ђаво К, неки ђаво Вр, био ђаво човек Лоп, кото и ту се кува
Бал, бакрени куто стоји ГЦ, бакрени кото Бр К, упртила кото неки ГК, неки кото
па ври М, угрејемо кото воде Ст, наставиш кото Мил, то кото волики ГБ, кото
имали вако велики Пл, бакрени куто ГЦ, нема прашка него луг, пепо Брез, кувало се
пепо Л, ставиш пепео К, успе се пепео и завеже се ДК, кад тај пепео проври ГЦ, отај
пепео Лоп, пепео нод извучем Г, почистиш жар, пепео ГК, кад тај пепео проври Остр,
посоли се пресо Мил, мету сира и онај пресо ГЦ, па и пријесо Брез, јело је се и расо
ДК, преко зиме расо С, врућа проја и расо Лоп, студен расо ГК, ставим под сто
Бал, отишли тамо за сто Бр, дал је био сто ДК, имало рам ко сто Бр, два кревета
сто ГЦ, начинили велики сто Мил, у кујни седимо, велики сто Д;
б) дугачак стол ГЦ, под стол метемо сламе Т, само клупа и стол М, ставиш
туд стол Лоп, празан стол на Божић Лоп.
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355. У Подгорини се уместо назива за црквени празник Духови употребљава
назив Тројице: празновали Тројице Др, о Тројицама ко иде цркви Бог, био вашер
на треће Тројице ДЛ, а друге Тројице преслављамо Г, до Тројица ГБ, сад нам иду
Тројице Остр, боље су кише Ђурђевске и о Тројицама Г, за Свете Тројице ГЦ, да
рекнемо за свете Тројице ГЦ, од јесени до Тројица ГЛ, обично на Тројице Мр, учи
Тројица Мр, о Тројицама Огл, преслављам Тројице Осл, по Тројицама Остр, било
баш на Тројице СГ, моји ујаци преслављају Тројице СГ, на треће Тројице Суш.
Исто је и у Ваљевској Колубари, Тршићу, Горобиљу (Радовановић 2006: 224;
Николић 1968: 413; М. Николић 1972: 671).
356. Уместо лексеме пас употребљавају се лексеме кер и џукела: керу један зар
још лежиш Осл, док кер само ркну Реб, кад вече керови лају Брез; паре се мачке и
џукеле ГК, жилавији од џукеле Лоп, џукеле ловоће почеле да лају К, џукеле су на њи
нарнуле С, џукела зинула СР, мислила џукела Бал, то су биле џукеле Ст, имају џукеле З.
357. Именица рат чешће се јавља у средњем него у мушком роду:
а) отишо у рато Мил, отишли у рато Брез, кад је рато се завршило Огл, кад
је рато било Бал, уватило рато М, отац, кад је рато било Б, чоек отишо у рато Б,
било рато Р, пошо у рато Бр, ишли одавден у рато Остр, брат је мој ишо у рато Мр,
јесте рато било Брез, кад је рато прије ГЛ, пошто завршено рато Брез, оно рато ГБ,
отишо у рато ДБ, отишо у рато и погинуо ГК, кад је било рато ка-су Немци Т, брез
свадбе, рато било ГБ, отишо данас у рато ДБ, да је то рато уништило ДК, и прошло
рато ДК, пред рато оно ГК, у рато ДЛ, рато уватило Др, а рато било и момци што
сам знала изгинули Др, кад је завршено рато Д, кад је било рато, отерани ГК, отишо
на Срем у рато Г, запантила сам рато, незгоде су биле Л, рато, оно било Лоп, кад
је рато пусто било Лоп, кад је рато се завршило Огл, знали смо да је рато Огл, прво
рато кад је било Осл, било оно рато Пл, рато било јашта је, ћут море Пл, не би ни
стаклета уз рато СР, како смо се намучили уз рато СР, било ово рато О, отац ми није
дао било ондај рато Суш, кад је било рато В, после некако рато Т, удала се пошто
је рато завршено Т, било је прела кад је прошло рато Вр;
б) кад је био рат Ст, прошо рат ја се удала Вр, јесам, рат Л, завршио се рат
Брез, увати онај рат Лоп, кад је се смирило, прошо рат О, кад је био први светски
рат Мил, није прошо ни рат ГК, нису признали рат Бог, било све рато Ст, нису
признали рат Л, пред рат је било, година, две ГЦ, рат био ГЛ, кад је завршио се рат
Огл, кад је био рат, ја-сам имо шеснес година Ст, ударио и рат В.
358. Именица бицикл пришла је именицама женског рода: нико није казо
бицикла него точак Пр, била и бицикла ДК, пре је била бицикла О, да отра бициклу
О, не мош терати бициклу Мил, да терам бициклу на воз ДБ; биле бицикле Пр.
Јасно је да је лексема ређе у употреби, будући да се ради о планинском
подручју и да се углавном може чути у селима ближим Ваљеву.
На терену Ваљевске Колубаре ову сам именицу углавном бележила у средњем
и мушком роду (Радовановић 2006: 225).
359. У једнини именице витао и сврдао припадају ср. роду, а у множини
могу мењати род: имају витлови неко снује по земљи Осл, витлови вако стоје
унакрс Огл, па ми само попуцали витлови Туб, ал ми пукло витлови Ст, имају
витлови оправе се Брез.
360. Лексема којом се означава други дан недељног поста (и „обавезног“
поста нарочито пред какав црквени празник) петак прилази именицама женског
рода (вероватно према среда): постимо среду и петку Бал, петка то није празник
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Брез, постило се и среда и петка ДК, сем ако је умро на петку ДК, бива и на петку
та четресница ГК, а петку ниједну не мрси Др, дал је била петка пред Марковдан Др,
до Тројица сваке петке на ваљевској пијаци ГЛ, сваку среду и петку и велику недељу
постим Г, ако је среда или петка то је посно Г, среду и петку ја не мрсим Лоп, постим
среду и петку М Мил, ђурђевска петка Осл, ја не мрсим среду ни петку Осл, пошћена
среда и петка СР, а готово сваке петке прело СР, ни мрсим сриједе ни петке Суш,
постила се среда и петка Т, пречестим се среду и петку В, ми петком постимо Огл.
Следећи примери можда показују уопштавање облика и изван црквеног
контекста: петка, само се гони стока у Ваљево Лоп, идемо и на пијац сваке петке.
Паралелно се употребљава и облик у мушком роду: кад је Јовањдан у среду
посно, а ако је у петак исто Бал, радили су у петак пред Лексија Брез, сутредан
Јовањадан петак Брез, мастим ако је мрсак, ако је петак посно ДЛ, три даће, петак
вече, дају посну ГЛ, прије се поштово и петак Мр, шољице се ставе једно петак
вече ГЛ, ако је петак риба Г, у петак је посно и спреми се М, на Богојављење
је се мрсило па ма био и петак Мил, сине, петак, данас Т, мама, баба вели да је
данас петак, јес, сине, петак, данас се не мрси Т, кажу не ваља ни петак пости се
В, печани дан зову кад је среда и петак В, ако је петак укува се пасуља В; поред
уобичајеног назива за дан у недељи: дође у петак вече Брез, са њима у петак рано
ГБ, петак, субота, недиља ДЛ, нарочито петком кад је пазарни дан Пр, обично
петком поране јутру Пр, или ћу доћи у петак Мил.
Именицама женског рода у истим условима прилази петак и у Ваљевској
Колубари (Радовановић 2006: 226).
361. Лексема којом се означава мањи простор на којем се купују животне
намирнице и друга роба у стандардном језику је мушког или женског рода. На
терену Подгорине забележена је спорадична употреба у женском роду:
а) и мало носила на пијац Л, пијац био у Ваљеву С, однесе на пијац ДЛ, идемо
на пијац сваке петке Г, онде био пијац Брез, на пијац сам ишла ГБ, све петке на пијац
Лоп, на пијац преко Става К, отерају на пијац Т, куповали су по пијацу Бог, паприку
купујемо на пијацу Бал, пијац био и нисам ишла с воловима, но ишла пјешке Брез,
на пијац сам ишла ГБ, на обрањачи сир, кајмак, на пијац носила ДЛ, однесе на пијац
и прода ДЛ, у Ваљеву сир на пијацу купују ГК, на пијац то ниси мого да спустиш
К, она јутрос ишла на Љубовију на пијац Лоп, она виш ишла на пијац, ја-сам јутрос
видила сва посла К, све пешке на пијац Лоп, носи на пијац Мр, однела у Ваљево на
пијац Мр, нако на пијацу Мр, сад не иде, пријатељу ни крмача на пијац пјешке Мр,
куповали смо волове на пијацу Остр, ка-се радници спустају да сам на пијацу Пр,
натоваримо на Јабланику дрва и на пијац у Ваљево Реб, и мало на пијац Л, сад узме
на пијацу С, пијац био у Ваљеву С, само штедила да носи на пијац да прода Т, отерају
на пијац па им јефтино О, око суда и на пијац З, по пуна кола и на пијац З;
б) стали смо на пијаци да то одријешимо ДЛ, ишла и на те пијаце, ишла сам
по тим пијацама Лоп, ту је нама најближа пијаца била Мил, терали на пијацу стоку
Мил, ако јој се не свиди она пијаца Т.
У Ваљевској Колубари сам доследно бележила облике мушког рода
(Радовановић 2006: 226). У мушком роду се ова именица реализује и у Ужичкој
Црној гори (Марковић 2011: 178).
362. Именица порез готово увек је женског рода:
а) по селу писо о порези Со, он плаћо порезу Суш, плате људи порезу или
нешто ДЛ, плаћам порезу и струју Г, треба платити порезу Мил, долазио овде за
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порезу Мил, плаћа порезу, узимају жито, плате порезу Туб, свако тромесечје за
порезу теле Туб;
б) он плаћа порез ГК.
У женском роду сам записала пример: спаваш на опрези С.
Мушког рода је ова именица у централној Шумадији (Реметић 1985: 264) и
у Ужичкој црној гори (Марковић 2011: 178), а двородна је (м/ж) у Мачви (Николић
1966: 261) и Ваљевској Колубари (Радовановић 2006: 226).
363. Следеће именице на испитиваном терену остају у мушком роду:
чарамо онај жар Мил, онај жар наспеш у пеглу С, ставимо тај жар Туб,
направи тај жар Д, па онај жар мало ГК, па oнaј жар мало рaшчaраш Огл; наспеш
жара Бал, онога жара нагрнеш СР, пре ставимо жара у пеглу Г, убациш жара у
пеглу ГЦ, на огњишту има жара Остр, на том жару Осл, пре је се бојило у жару
Пр, испечу на жару Пл,
у чашицу у лој умочиш Б, умочи у онај лој Брез, упржила лука на лоју ГБ, па
се лој растопи Д, помеша се лој тај Ст, то претекне и лој В, мало лоја Вр, од лоја
кад кољемо посеке Л, обично лоја треба Пр, да намажеш лојом Сит, од онога мрса,
лоја Суш;
за који минут Сит, пун минут Мил, ни сата, ни минута Брез, још пар минута
Пл, за пар минута се угреју Сит, петнес минута СГ;
носили у млин Бр, имо је млин Пл, имали вршалицу и млин и све ГЦ, знао да
склопим млин овај за мељаву Суш, одемо у млин метемо Лоп, млели у млину М, у
млиновима млевeно Огл;
није ни први мрак био Брез, већ био мрак Туб, до мрака З, до мрака се туче
Суш, породила до мрака СР, до мрака туне Б, однесем и останем до мрака М,
кад мрак напоље Д, био готово мрак Пл, свугде мрак Огл, вечи мрак, деца оћу
да вечерају Осл, није мрак, ми имамо струје Мил, увече чим мрак ГК, у мраку д
останеш Лоп, јутри рано по мраку С;
Госпођин пос се запостио Суш, божићни пос Т, Петров пос Брез, уз часни
пос Огл, није се то јело цео пос море Остр, уз часни пост ДЛ, ус часни пост
само на води К, уз часни пос лети Лоп, није се то ни премршиво тај пос Осл,
сваки пос посте Мил, цео пос ГЦ, до Васкрса и нисмо више овај пос Со, реко у
мене Ђуро каки вам је пос кад је зејтин СР, сваког поста Б, до часног поста Бог,
кад је божићни пост Брез, кад дође пост Л, ја-сам сваки часни пост постила
Брез, зове часни пост ГБ, сваки пос се постио ДК, јашта смо, божићни пос Г, ус
часни пост упрти крушака ДЛ, помало часни пос пости се Д, пред божићни пос
Сит, деси се пос, посно се даје М, они сваки пос посте Мил, у пролеће од часног
поста В.
У централној Шумадији неке од ових именица могу бити ж. рода: сама жар,
сама лој и сл. (Реметић 1985: 261)
364. Именица цеђ је у стандардном језику женског рода (в. РМС), а на овом
терену доследно мушког рода: сапунише онај цеђ Т, сипа онај цеђ Лоп, правио се
цеђ Л, оправим цијеђ Брез, прали у том цеђу Бог, сипамо онај цеђ Г, саспеш онај
цеђ Др, начини цеђ Мил, завеже и онај цеђ ДК, перу у цеђу С, правили смо и цеђ
Осл, узме цеђа Лоп Остр; све ти онај цеђ прогризе прсте ДК, правио се цеђ Л,
па после онај цеђ Осл, и тизим цеђом Осл, и пепелом као оним цеђом изриба се
лонац Г, заљева се оним цијеђом Мр, онај цеђ Др, правио се цеђ Л, сапунише онај
цеђ Т, сипа онај цеђ Лоп, правио се цеђ Л, сипамо онај цеђ Г, саспеш онај цеђ Др,
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начини цеђ Мил, завеже и онај цеђ ДК, перу у цеђу С, правили смо и цеђ Осл,
узме цеђа Лоп Остр.
365. У Подгорини су готово увек деклинабилне именице које означавају
сродство или титулу употребљене уз лично име: исплетем брату Драгутину ГБ,
чувај ми газда Коста Сит, господине командире Ст СГ Остр З Кун, господине
капетане ГЦ, краља Александра Ст, господин водник Вр, господин капетан Вр,
господин командир Вр, господин командире Ст, господин наредниче Д, господин
потпуковниче Вр СГ Огл; господине учитељу СГ К, и деди Митру Лоп, имо сам
деду Луку С, питала деду Антонија Д, са дедом Рајом Сит, понеси деди Томи В, реко
деди Станимиру Вр, деда Гвоздена звали Лендро С, узео од деде Ристе Д, деди
Цвеји ГЦ, тражио од кума Арсена Брез, у попа Тике било О, долазио чича Антоније
Брез, били са чичом Драгољубом Остр, оћеш ли и ти чича Богдане ГЛ, од чиче Брате
ГК, код чиче Бранка ГЦ, мој чича Бранко ГЦ, имала сам чичу Бранка Остр, добио
од чиче Крстивоја Огл, једи ти познаво чичу Драгољуба Остр, а чичи Ранисаву сам
реко Остр, како зовеш чику Милића Мил, чика Гојко оће Мил; уп. нпр. и им. ж.р.
баби Станци С, имала бабу Трњину Реб.
Слична је ситуација у Ваљевској Колубари (Радовановић 2006: 226-226).
365а. У следећим примерима именице са значењем титуле су индеклинабилне:
госпон-генерале Ст, госпон-Мишићу О, госпон-секретаре Мил, он казо госпон-мајоре Д.
366. Подгорски говор одликује и веома честа употреба именица мушког
рода с деминутивним значењем на -ић/-чић: ко асталић ДЛ, привуче асталић
Мил, тај братић Мил, горе брегчић Брез, један брегић Лоп, волики будачић Туб,
цедила у бурић ГБ, били су бурићи Бог, неки вајатић З, онај глошчић одломиш
Лоп, у Тедосића грмићу С, био јако гујић Пл, мали гуњић Р, сашије гуњић Сит,
крај њега дечкић ГЛ, онај добошић Пл, неки долапић ГЦ, нацртавало је се као
зечић ГБ, мали јарчић Реб, онај канапчић ГК, откувати кончић ГЦ, то је копчић
С, мали котлић Остр, па један крајчић Лоп, мањи кутлић В, развучем листић
Г, земљани лончић Мил, оставиш на лопарић Мил, метнемо лупачић К, један
овнић Пл, имали су орманчић Туб, имам ја плушчић С, кундаком у нај подрумчић
Мил, поточић овај се зове ГЦ, немој ћери, нема путић Р, по волики режњић
Мил, рендић чисти Бог, клиска, сњешчић Брез, оне сомуниће ГЦ, српић тамо
Др, на стомачић ГБ, поткуваш у неки судић Бал Сит СР, неки тањирић Туб,
трнић ишчупа Пл, трнић ме убоде ДЛ, имам у ћупићу Брез, накупим чабрић ГБ,
пун накупи чабрић Пл, пун чанчић М, онај џачић Пл, и џемперчић Ст, осечеш
шиљчић Мил, неки шифоњерић Мр, узмем неки штапић Т, узме штапић и убије
Лоп, био шуберић К;
Иста је фреквенција деминутива мушког рода и у Ваљевској Колубари
(Радовановић 2006: 227).
367. Овде бих указала и на једну лексичку појединост. Лексема којом
се ознчава грло стоке које се тови за зиму, посек (в. РСАНУ) у селима испод
Медведника, Јабланика и Повлена (оно што би и била „права“ Подгорина) гласи
посек, поćек и посјек, а у оним другим (западнијим) пунктовима зимина; в.
Карту 6:
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ИМЕНИЦЕ СРЕДЊЕГ РОДА
Једнина
368. Вокатив. Облик вокатива се употребљава обавезно уз акценатску
алтернацију дете>дете за ословљавање млађих особа и деце:
нигде дете моје Остр, дете, лепо ли си Мил, да си само паметно, дете Лоп,
дете, да ти кажем Пл, дете моје шта сам претрпила Б, е, дете каке сам ја муке ГК,
ударо ме, дете Бал, извини моје лепо, дете К, слушај да ти кажем, дете Туб, ти
си дете паметно па можеш Суш, ка-сам тела, дете, да је удам Ст, како је се босо
ишло, дете Лоп.
Много се чешће у вокативу (чак и у јатовским селима лексикализовано)
употребљава ијекавска форма:
мој дијете Реб, јој дијете, куку мене Б, он каже одо дијете туда Б, знаш шта
је, дијете Бог, ено, дијете кошуље Бог, пре није било ништа ни да с купи, дијете Бр,
сад је то све побацало мој дијете Брез, дијете моје, шта ћу ја теби да причам Брез,
дијете ја вече сједнем за преслицу Брез, она се мени дијете свиђа В, не знам дијете
ГБ, ја кажем иди дијете ДЛ, лопови, мој дијете ДЛ, е-а мој, дијете Др, пре дијете
Д, па вала-дијете, радила сам све што нико није, Б, и заборавила сам, мој дијете ГК,
има јашта, дијете ГК, дијете, можеш ти то завршити ГЦ, пре биле сламњаче дијете,
нису били каучи Г, све на руке дијете Г, дијете, реко-она је отишла О, није било ко
саде дијете Л, на испиту се давало дијете Л, да ти кажем, дијете Туб, каже дијете
Туб, деда, дијете Туб, дијете, чекај Мил, дијете ти ако оћеш С, не море да ми падне
све на ум, дијете М, е, дијете она је потребна С, младос служила дијете, здрава Мр,
а-дијете ђе стигнеш Мр, иди дијете Милојка Мил, није било града дијете Пр, како
дијете да вас послужим Пр, шта ћ те људи, дијете, вите да је и она дете дошла на
децу Мил, не чујем, дијете Пр, није било светла дијете Г, дијете, немој да плачеш
Пл, тако је се дијете кућило цијела времена Мр, о, добро дијете Пл, падне све на
ум дијете М, е, то дијете кошуље Бог, знаш шта је дијете Бог, ка-сам се удала
дијете Сит, које су године, дијете Сит, звали нас дијете Вукашиновићи Со, да вам
кажем, дијете Со, е, мој дијете проста била В, она каје, ево ти дијете поједи В, ето,
дијете Реб, иди кући дијете Лоп, одаклен сте ви дијете Лоп, откуд ја знам, дијете
Мил, радила са њима дијете, копала Мил, није дијете ко пре Осл, ћут, дијете, луда
Осл, све сам радила дијете Огл, шта ћу стојим дијете З, јашта мој дијете З, шта ћу
дијете Суш, моја кућа направљена мој дијете Суш, то пре дијете Д, нема ништа,
дијете ГЦ, жао ми је, дијете ГЦ, сир се прави дијете ДЛ, обуци се дијете ДЛ, да
ћу се ја сетити дијете Др, окета е-а мој дијете Др, дошла дијете одво ме момак СГ,
заборавила дијете СГ, јој, дијете заповедао ђед Л, полудио народ, дијете Ст, сад је
друго дијете, све Ст, гибанице јесмо дијете Т, даривамо је дијете Т, шпорети били
зидани дијете Туб, дијете, био пољски Туб, то је било страшно дијете мој Р, сита
се дијете намучила Р, ал сад сам и ја већ године, дијете СГ, дијете не мош остати
ту Реб, слепе очи, дијете Туб, није било душека, дијете Мр, дијете, реко, она је
отишла у пола дванес О, зидо чича, дијете Осл, печем у шпорету дијете Осл, е,
мој дијете, виш једно сам око Пл, дијете, леп је вала богу Пр, дијете обавезно је
шибица била са тим СР, шта сте ви дијете ГЛ, куку, дијете зар и вас неде има ГЛ,
није било ништа ни да с купи, дијете Бр, сад је то све побацало, мој дијете, сви те
чекрклије Брез, дијете, ја вече сједнем за преслицу Брез.
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П. Ивић сматра да се облик дијете у екавским говорима проширио са
југозапада, са ширењем народних песама из епских крајева (Ивић 1955-56: 114).
Облик дијете потврђен је у већини говора Ш-В дијалекта, као нпр.: у централној
Шумадији (1985: 108), у Поцерини (Московљевић 1928: IV), у Мачви (Николић
1966: 233), у Срему (Николић 1964: 314), у Бачкој (Поповић 1968: 44), у тамишкој
зони у Банату (Ивић 1997: 147).
Овако употребљен вокатив служи да заинтересује слушаоца за информацију
која следи. Иначе, за успостављање комуникације неће се користити именица дете/
дијете у функцији правог вокатива, пошто се у тој функцији увека јавља властито
име. Према З. Тополињској овакав тип употребе једна је од семантичких варијаната
ословљавања – категорије апела (Тополињска 1974: 24-26).
369. Инструментал. У инструменталу једнине забележени су наставци -ом
и -ем.
1) Наставак -ом јавља се:
а) иза тврдих сугласника: па се улепи блатом ГБ, замажу са оним блатом
Лоп, од црепа и блатом Туб, ја раним тим брашном Г, зејтин и са брашном Огл, са
оним пројиним брашном Остр, са брашном па развучемо коре ми Со, цицвара се
прави са шеничним брашном Мил, брашном Бр, сандуци са брашном ДК, пре чорба
са брашном Остр, горе брдом ДЛ, ус Коњиц па брдом Д, под оним брдом Мр, ишли
су пре брдом Сит, прелива вином ГЦ, долибаша полива вином Остр, послужује са
панаијом и са вином Бал, метне дукат са вином Сит, те се загаси са вином Т, затегне
дол вратилом В, међу временом сам била код интерн8сте ДК, и оним вретеном Осл,
јетрова мужевљова са вретеном Др, јетрова мужевљева са вретенетом Др, нејака
оним другим ђететом Суш, ја сам сама са ђететом Мр, покривали су дрветом
Сит, јесам и ја детињством ишла на бање Лоп, била је кућа, била дрветом Мил,
ноде под оним дрветом Мр, само дрветом то се навезује Туб, у кући и огњиште и то
све пошивено дрветом Туб, под оним дрветом Мр, она ће да дође за дрветом Осл,
ја сједила поре њега по дрветом ДЛ, подграђује се дрветом Т, њему побележиш
шаровком ил дрветом Осл, оним дрветом стално меша Остр, разговарају са њиним
друштвом Т, не знамо, ни ми дал је ђубривом Г, са житом се то ГЦ, поспем житом
Бал, служи обавезно житом Реб, нисмо смели именом Лоп, она је знала именом
да ти каже Лоп, она је именом рекла жену Реб, звала га именом, Чедомир Мил, оца
сам звао именом Брез, не вели ми ни именом Б, пре ниси звао именом никога В, он
виче мене именом О, она је знала именом Лоп, замотам са јелечетом Лоп, устанем
јутром рано Мр, људи претиснемо са коленом ДК, под коленом К, са кљусетом
Брез, нису са кљусетом жита радили Брез, са кљусетом ја ставим ногу у воду Суш,
дошо један човек са кљусетом Суш, са сватовима са кљусетом Брез, са орловим
крилом ДК, после лончетом заитамо Др, полијем лончетом Бог, омастим месом
Л, карлице са млеком Т, провашарила са тим одијелом ДЛ, па пос оним парчетом
малим Остр, са сеном и зоби Г, сеном и курузина Осл, сеном сам ранио овце преко
зиме В, сеном и ранили Бог, ранили су шаровином, сеном Остр, и сирћетом трљају
Вр, поквасимо оздол онај сирћетом Коњ, стоку сеном Брез, сеном и курузима Осл,
преко зиме сијеном Суш, са сеном и шаровином Пл, граничи се са селом Каменицом
Осл, све семеном Д, ако су купијоци сијеном у девет зовнеш Мр, ондак са стаклом
запалиш Брез, има прозор са стаклом Др, испочетка сточарством Д, Подгорина се
бави сточарством Пл, са тестом неким, јука Лоп, прикрије га неким ћебетом Т,
је ли Коњуша граничи Црниљевом ГЦ, пробушио шилом Кун;

Говор Ваљевске Подгорине

189

б) иза (некада) меких сугласника: они нисам смео под оружјом да уђем Туб,
све под оружјом Туб, он њега животом и здрављом ГЦ, одуд са неким кољом Бог,
варио сам са уљом Пр, премажем уљом Туб, изрендаш дулек, са уљом, зејтином
Со, запржим са уљом ГЦ, мрсно са уљом ГЦ, ако постимо уљом ДЛ, али није лепо
ко са уљом Бр, са уљом ГБ, плек замастим уљом Суш, варио сам са уљом Пр, ако
постимо уљом ДЛ, запржавам са уљом ГЦ, те се грејемо грањом Осл, гор са оним
зидањом Пл, седе са женскињом Огл, растурени смо са имањом Сит, претисне озго
камењом Брез, притиснемо неким кочићима камењом Лоп, чуво он то под камењом
С, растурени смо са имањом Сит, пошто вежу гор са имањом оним С, жива срамота
са мушкињом д иде женскиње Д, са наоружањом били Ст, са тим намештањом Л,
ја сам от куће отишла с питањом Туб, са плетењом у авлију ушли С, под трњом
ми ГЛ, радила са гвожђом ГБ, донео ми превезак са срцом Г, населницу правимо са
дрвећом Осл, озго покријем са лишћом К, плот са прућом поплетен Бал, са врбовим
прућом З, оборили ту са прућом пушницу Г, уплетале прућом СР, лебац дол под
ватриштом Лоп, стара је била с огњиштом М, кућа с огњиштом Сит, месо смо
сушили над огњиштом О, са сириштом сирила Суш.
2) Наставак -ем потврђују примери:
подупрета с кољем Сит, сад са уљем Бр, уљем или машћу замастим Со,
направим запршку са уљем Бр, уљем, зејтин, мас Пл, уљем, зејтином Остр, исто са
уљем Остр, како си здрављем Остр, саставиш са женскињем С, са мојим знањем
не смете га примити Пл, завршим са кувањем ГЦ, те Побрежењем, Јеремијевдан
ГЛ, плело се са дрвећем Остр, д узмем надницу влатањем Др, уђу са плетењем
Суш Остр, под воћем Мил ГЦ, он је се судио са тим предузећем Пл, са прочевљем
СР, поплетен прошћем Бал, прућем поплетено СГ, направи се прућем Ст, окићено
цвећем Туб, кућа са огњиштем Сит, кућа са огњиштем Д Сит, и над огњиштем Коњ,
над огњиштем и горе СГ, над огњиштем, вериге горе Мил.
Примери показују да се наставак -ом шири и на именице с меким сугласником
у основи, али да још увек процес уопштавања у потпуности није завршен.
Приликама у Подгорини одговара стање у Ваљевској Колубари и Тршићу, где
још увек -ом није превладало (Николић 1969: 46, Радовановић 2006: 229). У време
Тешићевих истраживања (Тешић 1977: 214-215) у љештанском говору наставак -ем
се чешће и доследније јављао код именица меких основа. У говору Горобиља (М.
Николић 1972: 672), у Драгачеву (Ђукановић 1995: 129-130) и моравичком говору
(В. Николић 2001: 184), затим у Мачви (Николић 1966: 256), па даље и у централној
Шумадији -ом има потпуну превагу (Реметић 1985: 238).
370. Проширење основе -ет- у косим падежима једнине. Проширење формантом -ет- имају следеће именице:
а) у турцизмима, али и другим именицама страног порекла:
два бурета ракије Огл, у бурету о триста кила С, ту је било три бурета Пр,
дугмета (сви пунктови), мало ђубрета вајда је З, кад има ђубрета Огл, није било
ђубрета Др, замотам са јелечетом Лоп, само као јелеченцета К, пресечем на два
парчета Г, три парчета леба З, и ту кад удроби сирћета и проју ГЛ, јело се проје
и сирћета ГЛ, успем сирћета Др, неки дан тражила од овог сирћета Б, сирћета по
укусу О, кад удроби сирћета и проју Реб, доспемо туд мало сирћета ГЦ, мало воде,
мало сирћета Л, метало се мало воде мало сирћета Л, на једну страну текмета
Осл, у већем текмету Т;71
71

У РМС: буре, -ета с лат.; ђубре, -ета с тур.; парче, -ета с тур; сирће, -ета с тур.; Шкаљић има текне
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б) код осталих именица које такође и у стандардном језику добијају
проширење основе:
одвојиш беоцета Т, од зимине ил од говечета Бр, дететуидетету/ђетету
(сви пунктови), дрвета Пл Вр К Огл В ГБ Брез Реб ГЛ С СР Туб Др Лоп М Бог
Бр, по дупету (сви пунктови), купио два ждребета Вр, додаш жуманцета Т, од
неке коже црног јањета штавили ГЛ, нема тамо неке Ћенде удовице крмета К, три
крмета Л, шећер у лончету С, од мачета побегне М, одрани по стотину пилета ГК,
прасета Ст Бог Мр Реб Д Остр ГК, од праунучета СР Б, од свињчета Бр, било од
свинчета ГЛ, телета СГ Пр З Бал Бр Пл, вежу,чупају ужета Г, од ужета каког
Бог, неког ужета Сит, унучета (сви пунктови);
в) код именица које у стандардном језику факултативно проширују основу:
узмеш четри дрвцета Л, даде и обоје нам по два јајета у руке Бог, упржим
два јајета Туб, два јајета Огл, разбијем ту два јајета Лоп, неког оделцета К,
мањег пуцета Мил, колко пуцета Лоп, војицног пуцета Брез, па све дошло вако на
словцета Пл, увенцета вако подиго и зинуо С;
г) код именица које у стандарду не проширују основу:
не би ни стаклета уз рато СР, напредем ја два вретенета Пл;
д) код именица које се могу чути и без проширења: иза ува Пр, до ува Реб, на
уво закачила саде Мил.

б) Множина
371. Генитив. У генитиву множине јављају се наставци -а, -и и -ију.
а) Наставак -а: ишла преко брда Г, у другом селу преко ти брда Мр, није
ондај било возила С, само до врата Сит, са ти вретена СР, говеда (сви пунктови),
тридесет шес домаћинстава Остр, и тако око ови доба то је било О, спреме дрва Д,
има разни имена Брез, има имена сад тизи пуно К, напржимо јаја Брез В Со Бал,
умути се десет јаја Сит, није имало јела разни као сад В, давали му девет јутара
земље О, има јашта камења колко оћеш ДЛ, разгодимо по пе-шес кила Б, упрте
људи по педесет кила ДЛ, сто двајес кола је знао да свира ДК, снег је био до колена
Д, оне кости до колена Б, кошуље до испод колена Вр, заведе се според коља Л, иза
твоји леђа ГЦ, на неколко места кувају М, то сам сллушала на више места Пл, у
мене унука на десе места Лоп, то после ковали још на много места Туб, дојку из
недара ДК, па све до небеса Туб, пет оделења В, има више окета Л, и плетења и
џемпера Суш, запаљење плућа Брез, од повесама С, повјесама што се Мр, преко
рамена Лоп СР Бр Суш, или ребара суви ГЦ, седам села О, сто села, сто адета М,
ис други села дођу Д, преписујемо ми и(с) суседни села Г, разни семена К, нема они
ćемена да рађају Мр, пе-шес сијена сађене ГЛ, туриш по четри-пет ти сиришта Брез,
мете пет слова ГБ, имам којекаки ћебета Остр, слушала сам из његови уста Суш,
није добро са црева Л, и сто чуда Брез З, ишарамо на неки сто чуда ГЛ;
б) Наставак -и: насјече оне бујади Брез, биле од бујади Со, почело да се
купује из буради Бр, имамо ми буради Г, по петнесторо говеди Мр, ене, од говеди
је најбоље сириште било Туб, јелечади свакојаки Суш, и плетења и џемпера и
јелачади Суш, радио нам опанке од јунади О, има фарме јунади Т, мало кљусади
је било Д ГК, двоје кљусади Реб, петоро назимеди Остр, само остало парчади вуне
с „корито“. Према РМС дрво, дрва и дрвета, а према најновијем РСЈ дрво, -ета; у РСАНУ јелеченце с дем.
од јелек (тур. yelek); дугме, -ета (тур. düĝme).
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Реб, пасторчади СГ, имам ја шесторо праунучади Мил, шесторо праунучади Реб,
десторо имам праунучади Б, двоје праунучади Пл, има његови праунучади живи
Реб, није стаклади било Остр, петоро српчади С, сад је на откупу телади Осл,
било је оно дрвено текмади Пл, колко је добио судова и ћебади Сит, педесет ћебади
СР, није било ћебади као сад К, а седморо унучади Б, четворо унучади Брез, двоје
унучади саранила Суш, са двоје унучади Огл, двоје унучади Брез, имам и сина и
снаву и двоје унучади Брез Реб, има двоје унучади ГК, имам сина и двоје унучади О,
четворо унучади Брез, два сина и петоро унучади Пл, сад имам троје унучади Огл,
има двоје унучади ГК, а седморо унучади Б, мој брат има и унучади К, те јоргани те
они ћебади Лоп, педесет ћебади Сит, није било ћебади као сад К;
в) Наставак -ију: у нас је било дванес окнију Д, нисам очију ми Брез, пре
исплетем одавден довден кад чувам говеда целу чорапу, очију ми ГЦ, не иде, очију
ми Г, очију ми, није да се валим К, у ови вире синови из очију Лоп, босиљак је
држала испред очију С, испада из очију Пл, само троје деце остало иза њени очију
Туб, а вода свуд около ушију СР.
372. Датив-инструментал-локатив. У дативу, инструменталу и локативу
забележен је наставак -има:
Датив: спустамо доле у јасле говедима Бог, зими сечеш то говедима Д, једну
говедима Д, ко ће д иде говедима ГЦ, а ја говедима унела и положила Пл, умесим једну
говедима ГК, и ајде стоци које говедима, које овцама Осл, он положи говедима Лоп,
јагњадима ка се ојагње овце Д, сечеш то јагњадима Д, сокаци су према презименима
ГЦ, насечу курузовине теладима Бог, дошле кући теладима ГЦ;
Инструментал: једна страна са брвнима Огл, Миру сам родила ов за вратима
С, тамо једу за вратима В, узоре се са говедима Т, улази с говедима у авлију Пл,
терали дол с говедима Лоп, са све дрвима унесе у кафану Д, наложимо ми ватру
са крупним дрвима Лоп, правим са сиром и са јајима Бал, правила сам са јајима и
брашном Огл, питу са овизим сиром и с јајима Пл, отишо с колима Др, кад иду с
колима одуд Б, с волујским колима Бр, да не би ко наишо, знаш с колима Брез, ондај
свадба била са коњским колима са фијакерима Др, они оћу да гоне са колима Д,
свекар ишо с оним колима коњским из Ваљева Ст, отишо с колима Др, они оћу да
гоне са колима Д, пешке се ишло више него с колима Пр, истерали с колима Осл,
извлачили са колима Огл, доћу jа с волoвимa и с колима Остр, и са колима и потерају
га мртвог Брез, превлачи с воловима и с колима Пл, не море с колима овуда Сит,
син ми дође с колима Со, дошли људи с коњима и с колима ГЛ, нај ми је лакшије с
колима Мр, долазили и са колима Лоп, и онда се с колима гони Л, ја сам за његовим
леђима Суш, смако раменима ГЦ, ја слегнем раменима Лоп, а помагач само словима
избодемо Л, сад покривају и ћебадима Г;
Локатив: код колебе у брдима С, на брдима коло игра чобана Мр, у подруму
и бурадима С, држимо у буретима Остр, по воћима, по пашњацима Осл, све бије
по оним вратима С, секо и у дрвима Лоп, скувам у зрнцима Пл, све вако тео по
именима Бр, кокош лежи на јајима Др, купује на Козилима С, онај на колима што
вуче Б, на леђима носила Брез Туб, носила ручак на леђима Лоп, војска седи на
стражарским местима СГ, стајали по прелима Р, ја га у недрима носио Д, у магази
држали у окетима М, вако књига је на прсима Туб, и све се бије вако по прсима Ст,
на мојим раменима ДЛ, и на седењима Туб, они ишли по селима Ст, по селима дол
да траже жита Суш, и била под сенима Лоп, стоји по десет дана у текметима ГЦ, у
текметима у соли ГЦ, отвори се на устима крастица Лоп, чибуљица има у устима
Туб, то да се истопи устима О, по цревима С.
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373. Формирање множине код именица које имају проширење -ет- у једнини.
На терену је потврђено неколико типова образовања множине именица које у
једнини имају -ет-:
а) колективне именице на -ад: то је слама, или бујад ДК, насече оне бујади
Брез, кошаре биле од бујади Со, имамо бурад Бал, прављена бурад од растовине
Бал, у подруму у бурадима С, гајим ждребад Г, јагњад продавали Суш, плела јелечад
Брез, и плетења и џемпера и јелачади Суш, радио нам опанке од јунади О, мало
кљусади је било Д ГК Реб, велика лончад Др, петоро назимеди Остр, само остало
парчади вуне Реб, вако на парчад на колачиће Пл, пасторчад Мил, од пасторчади
СГ, више се то односило на пашчад Реб, печу се јагањци, бравље, прасад Г, виђали
и вукове и дивљу прасад Пл, има његови праунучади живи Реб, двоје праунучади
Сит, петоро праунучади Туб, петоро српчади С, стаклад лепа Лоп, није стаклади
било Остр, било је оно дрвено текмади Пл, де смо товили пре телад ГБ, продају и
стоку, телад и тако Г, имам ја телад З, де смо товили пре телад Р, гајила и ћурад С,
д одгајим и волику ћурад Лоп, двоје унучади ГК Пл Бал Брез, и унучад и праунучад
Б, те јоргани те они ћебади Лоп, чељад Г С Б, гор има чунад и брдила СГ.
Примери показују да се колективи на -ад у испитиваним селима јављају
у различитим акценатским ликовима, што је одлика и оближњих говора: говора
Ваљевске Колубаре, централне Шумадије, Мачве, надаље и говора Љештанског,
Тршића и Горобиља (Николић 1969: 47, Радовановић 2006: 231-232; Реметић 1985:
242, Николић 1966: 236, Тешић 1977: 216, Николић 1968: 414, М. Николић 1972:
672, Стевовић 1969: 460). Такође се у номинативу и акузативу не јавља множински
наставак -и (нпр. чувам унучади), који се спорадично среће у Ваљевској Колубари,
централној Шумадији, Мачви и у Драгачеву (Радовановић 2006: 232, Реметић 1985:
242, Николић 1966: 263, Ђукановић 1995: 131).
б) суплетивни облици на -ићи: то с остаљало у буриће ДБ, у подруму бурићи са
ракијом Ст, војицни дугмићи Г, имало кучићи ДЛ, ватали живе кучиће Остр, кучићи са
њим воде комендију ГБ, излеже оне пилиће Огл, пилићи пијучу Осл, одгајила пролетос
пилиће Мил, одгајиле смо пилиће Лоп, купујем оне пилиће К, и пилића пуно Др,
пилића по шесеторо ГЦ, купују пилићи Бр, он исто вата пилиће Брез, излеже пилиће
М, петоро пилића се закоље ДК, пилићи појели све Р, по петоро-шесторо пилића ГБ,
пилићи су крмачу сисали Д, она највише пилиће вата С, двајес осморо прасића ГЦ,
полежемо ко прасићи Сит, имам пилиће Со, ранила сам прасиће СР.
Суплетивне форме на -ићи употребљавају се углавном код именица са
значењем младунчади. Спорадична употреба бурићи, дугмићи потврђена је
само у случајевима када су поједини информатори желели да истакну њихову
деминутивност и хипокористичност.
Готово исто је и у Ваљевској Колубари и у централној Шумадији (Николић
1969: 47, Радовановић 2006: 232, Реметић 1985: 243). Облици на -ићи се у сличном
инвентару именица срећу и у говору Љештанског (Тешић 1977: 216), Тршићу
(Николић 1968: 414) и Горобиљу (М. НИколић 1972: 672).
Понекад се с нијансом хипокористичности могу чути именице: телићи,
јагњићи: па обиђем моје телиће З, да видиш каки су ми телићи ГЦ, мали су ми
јагњићи ГК, да ти покажем јагњиће Бал.
в) суплетивни облици на -ци: спремали како могли, туде јагањце држе Брез,
љубе овце јагањце Мил, каво лепа за јагањце ГК, печу се јагањци Г, имала јагањце
Со, печемо јагањце Лоп, овце и јагањци Л, оде прода јагањце К, одлуче се јагањци
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Лоп, гонио овце, јагањцима Реб, продају се јагањци Мр, како јагањци Осл, чувај
овце, јагањце Остр, гор се пеку јагањци и мирише Пл, подајали јагањце Пр, ка
саставим јагањце Реб, спремали јагањце, смогове Р, јуче сам продала јагањце Сит,
најбољи јагањци В, прасице, јагањце Р, па и прасици Мил, да се љубе овце и јагањци,
краве и теоци ГЦ Мил, а теоци ти остали ГЦ;
г) множина с проширењем -ета-: најлевше у бурета ДК, држимо у
буретима Огл, има разни дрвета Туб, у руке неко прешива дугмета Бог, волика
дугмета Др, прешивала дугмета СР, има окета Остр, имаш окета Д, пуна окета
шенице Лоп, туд имају окета Лоп О, имамо тамо окета Мил, било је по четрипет окета Лоп, магази било је окета Вр Л, имају окета за шеницу Осл, окета
за пасуљ ДК, оправљена окета Д, около су окета Огл, имаду окета преграђена
Огл, имају окета Лоп, зовемо окета Г, пуна окета шенице К, гор у окета Пл, по
четри-пет окета Лоп, зовемо окета Г, четри окета Р, има више окета Л, сипа се
у окета Л, сипамо у окета Л, у окетима М Огл, окета и сипа у једно зоб Р, имо
амбар и окета СР, исечеш на парчета Бал, завију у поесамцета Огл, пуцета
винова па као снопови ГЦ, текмета дрвена Осл, имају и дрвена текмета Огл,
ткана ћебета Ст, де пешкири, де ћебета М, болела ме увета ГЦ, уји на увета
притисак М, у њега нос поједен, увета овуда Брез, завежеш горе узицом на
увета Осл, да ти мало увета прочисте Лоп, чулава брез увета СР, увенцета
вако подиго С, влажнија за ужета Осл, оправимо ужета Осл, плетемо ужета
Осл, чупају ужета Г, плету се ужета Др, ко плете ужета Остр, људи плету на
ужета Пл, плету ужета Вр ДК СР, плетеш ужета Пл, мој отац плете ужета72
Мил.
Множина с проширењем -ета- позната је и свим суседним сродним говорима
(уп. Радовановић 2006: 233, Реметић 1985: 243, Николић 1966: 264; Тешић 1977:
216-217, Николић 1968: 414-415, М. Николић 1972: 672-673).
374. Збирне именице. Забележене су ове збирне именице: купи влаће Бр,
прерачунали по дрвећу Остр, угрева се гвожђе Туб, накупим грања Суш, купим
грање, доносим колиби ДЛ, грање ако неш да измећеш Лоп, извуче све са и оним
грањом ГК, преправи се грање, ложи се то С, имамо породична гробља Мил, ко се
неће да враћа с гробља Огл, преко ерачког гробља иде Мил, гор код ајдучки гробља
Г, сијечеш горе гробљу Мр, дођете гробљу сушичком С, грожђе било Др, па грожђе
пуне корпе Пл, берем грожђе вако Д, купим кило грожђа ДЛ, нашо ов бабу у
грожђу Лоп, поплетено има по дрвећу Лоп, изобарали све дрвеће туда К, да прелазе
преко дрвећа Вр, дрвеће поред пута било С, правимо са дрвећом Осл, у шуми има
свакоразно дрвеће С, мислиш о(д) дрвећа Огл, нек бог да здравље мојој деци Лоп,
само да је ћери здравља К, па ако да Бог здравља Мил, и за здравље и све С, он њега
здрављом ГЦ, како си здрављем Остр, а остане зрневље Вр, нисам дала зрневље да
се меље Пл, користили зрневље Др, неко зрневље Л, не знам дал и јасење С, крчили
камење ДЛ, кршеви су, камење је Мр, колко камења набацају на нас С, насложиш
га на камење Сит, камење лупа па ђе погоди Брез, сијем низ камење у бунар Остр,
чуво он то под камењом С, притиснемо кочићима, камењом Лоп, да баца камење
Вр, заведу ко тог коља Л, садене се коље Реб, садевају коље Ст, туче кољем Остр,
оставим и ово корење Огл, нако само лишће Мр, покријем са лишћом К, одозго
лишће Бр, осечемо оно корење СГ, океће се зове Мил Т К, успемо у океће ГЦ, има
72

ужад.

Именица уже – ужета у множини се реализује с проширењем -ета- (ужета); немам потврда за
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дијете океће Туб, туд је и океће Б, држо оружје СГ, и оружје оно испразниш Лоп,
нисам оружје Др, знао де је оружје ГЦ, под оружјом Туб, купимо у плашће ДЛ,
купимо сено на плашће ГК, мајка ми је послала плетење Брез, остали једу плеће
Мил, поплетен прошћем Бал, било прошће М, ово је прошће Сит, имају оне лесе од
прућа Г, све лесе од прућа Туб, оборили ту са прућом пушницу С, од прућа љесковог
Суш, све од прућа Мил, један је из Лопатња секо неко пруће Остр, плот је прућом
Бал, то је пруће од врбе Т, направи се котар прућем СГ, ово што остало робље Б, шта
ће сирото робље Туб, тужно робље напати се Лоп, па снопље наређаш Г, људи иду
и вежу снопље ДК, жело се и везало се снопље Р, везала снопље Мр, вежу снопље,
плету ужа Ст, сабијеш снопље у камару Д, простере снопље Ст, сече се то снопље
Л, све се олињају о трње ГЛ, од цвећа исплету Огл, тамо има цвећа свакојаког ДЛ,
окићен цвећем Туб.
374а. У Подгорини је учестао инвентар збирних именица на -иње: деца
имала то бобиње К, оно изађе бобиње Лоп, са се звериње не појављује никако Мр,
ово маториње што је Г, све остало маториње Ст, остало јој двоје мушкиња Лоп,
јашта је мушкиње Лоп, жива срамота са мушкињом Д, само мушкиње а она сама К,
срамота са мушкињом д иде женскиње Б, то-је мушкиње које коље ДК, ни мушкиње
није Бог, све је ово мушкиње ишло по занатима Пл, и мушкиње СР, она више
мушкиње В, и мушкиње седи Мил, ове сам после рађала мушкиње ДЛ, мушкиње је
да печеницу печемо С.
375. Pluralia tantum. Инвентар именица pluralia tantum одговара оном
у стандардном језику: улазна врата са даском Т, изнесемо врата скидоше М,
улазим на његова врата у оџаклију В, са двоја врата ДЛ, на брави у вратима Г
бунар има врата Др, кер само ркну на колебу на врата Реб, обеси се о вратима
Пл, стају на врата кућевна Сит, одвалише врата Лоп, да прекујеш на врата Б,
изиђем на врата Туб, једва се увуче на врата Суш, знам ђе су врата ГЛ, свака
друга врата ја чекам по сат Ст, увуку се неки на врата СР, иза кола Лоп, троја
кола Мил, није било никаки кола Мр, иду једна кола Бр, па с волујским колима Бр,
ставим ти ја на шинска кола канате Реб, ја се нисам возила у колима Г, седнем у
кола О, пре шинска кола Д, иза кола Лоп, са коњским колима Др, онда се с колима
гони Л, и брзо у кола В, кола и отишли Мил, сишла ис кола изишла Суш, ишо с
оним колима коњским Ст, кад иду с колима одуд Бал, на колима пре и бурад Пл,
пешке се ишло више него ли с колима Пр, и у колица и ја возам по авлији Др, имају
кљешта СГ, кљешта зовем Брез, он увати кљештима обичним Лоп, кљешта ДЛ
ГЛ Ст Б Д С СР Мил Пл О Остр Осл К Лоп, па на леђа набаци Остр, ударио трипут,
цокулом у леђа М, д окренем леђа З, леђа су била до зида ДК, на леђима носила
Брез, лебац на леђима Лоп, понесем торбу на леђима ракије Сит, упртим на леђа и
носи жито В, носио жито у воденицу на леђима Реб, окренула леђа мени, сине С,
торбу са упртама и на леђа Вр, на леђа и у Јадар Лоп, на леђима однијела у Ваљево
Мр, извадила је дојку из недара ДК, па у недра накупи они трешања Остр, ја га у
недрима носио Д, за плућа Бог, нису добра плућа СГ, упале плућа Лоп, дол докле
су плућа Остр, запаљење плућа лежала Брез, добије он на плућа С, на плућа ГЦ,
турају паре на прси Брез, турим пуце уста ДЛ, и уста ГК, детету ћу бити овде
уста зарезана ГЦ, крв му на уста удари ГЛ, зејтина не узимам уста З, отвори се
на устима Лоп, свежу се то руке, уста М, шећерну крпицу уста Мил, вако око
уста Остр, никада у животу уста турити СР, слушала сам иж његови уста Суш,
пљуну уста ону јабуку В.
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375а. Именица крило/крила у значењу мајчино може се реализовати као
плуралија: деда ме држо на крилима ГЦ, да је узме само мајка на крила Ст, ставе ми
на крила Б, предржала сам је на крилима Лоп, нека је још на крилима К.
У осталим случајевима понаша се као и свака друга именица средњег рода:
са орловим крилом ДК, на крилу челе мож да је нађеш Брез, орлова крила, кака су
сад ово ДК, правили су прозоре са два крила Мил.

в) Поједине именице и групе именица
376. Именице небо и чудо јављају се:
а) с проширењем -ес- у множини: горе у небеса Осл, покрију до небеса Остр,
они бацају у небеса ГЛ, прашина се дигне до небеса Лоп, кад плану до небеса СГ, па
шта ш да Бог с небеса Сит, неки тамо сто чудеса Реб, и неки чудеса Ст, да видиш ти
чудеса пос З, види сад чудеса Б.
б) без проширења -ес- у множини: жене знале триста чуда Реб, чудна ми чуда
Мил Г С Реб В Ст Л Др Лоп Со З Бал Брез Бог, опије се и сто чуда Брез, ишарамо
па неки сто чуда ГЛ, неким тамо чудима Ст, шта сам чуда изаткала Б, зна триста
чуда чoек Огл, како-је дошла вод чуда исплела Туб, сејемо паприку и буранију и
краставце, триста чуда СР, он је чуда направио од људи Туб.
Облик небеса се најчешће употребљава у значењу васионски простор који
се са земље види у облику свода, небески свод, а облик чудеса означава оно што је
натприродно, фантастично.
Исто налазимо у Ваљевској Колубари (Радовановић 2006: 234) и у централној
Шумадији (Реметић 1985: 243-244).
377. Именице око и уво у множини прилазе именицама женског рода i-основа
и у генитиву чувају двојински наставак: нисам очију ми Брез, пре исплетем одавден
довден целу чорапу, очију ми ГЦ, са мном није могла ниједна поиграти, очију ми Г,
не иде, очију ми Д, очију ми, није да се валим Остр, у ови вире синови из очију Лоп,
да зеница испада из очију Пл, босиљак је држала испред очију С, троје деце остало
иза њени очију Туб; а вода свуд около ушију СР, вако око ушију З.
Грађа показује да је дуалски наставак постојанији у множини код именице
око, а да је генитив множине именице уво чешћи с множинским проширењем
-ета. Само се с проширењем -ета- јавља уво у генитиву множине у тршићком,
љештанском и горобиљском говору (Николић 1968: 414-415, Тешић 1977: 217, М.
Николић 1972: 673); Двојински наставак -ију обеју именица потврђен је у Ваљевској
и шумадијској Колубари и Шумадији (Радовановић 2006: 235, Реметић 1985: 244).
378. Именице с формантом -ен- у једнини задржавају ово проширење
и у множини: лепо смо живили у оним временима Г, она времена друкчије Д, у
каснија времена почели су давати Туб, јел знаш ти кака имена сад надевају О,
давала су се имена по старини Остр, већином су задржали стара имена Т, сад има
новекомпоновани имена Т, женски имена Осл, волим зато што је то старинско, та
имена З, крстове има стављали и написали имена ГЛ, има разни имена Брез, пишемо
имена ГК, има споменик и пише имена С, пошље имена Пл, сад је опет повратило
стара имена ГЦ, кажеш имена родитеља Др, да траже имена Бр, пише имена С, нема
ти имена Пл, оћу они више имена Огл, запантила много имена О, да се сетим имена
свију Остр, има сви имена С, има имена сад тизи пуно К, тео по именима овизим Бр,
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знамо по именима С, сокаци су према презименима ГЦ, ал има презимена пуно Лоп,
тако су презимена Пл, пребацила преко рамена Мил, шареница преко рамена Др,
баци с рамена Туб, позади рамена Реб, ишчупа тај врат из рамена Туб, коса пала
по раменима ГЛ, ја смагнем раменима Лоп, за ноћ је све на раменима пренето Мил,
носила на раменима Пр, набаци на рамена да носи у мочило Остр, неки семена Огл,
ја никад не купујем семена Лоп, нема они семена да рађају Мр, сад ова семена ГЛ.
379. Именице деца и браће мењају се као и у стандардном језику:
деца не слушају Брез, нађела му име Стојадин да ми стану женска ђеца ДЛ,
било нас деце З, имо четворо ђеце Суш, шесторо деце Бр, почела да се гања због
деце К, четворо женске деце О, није она имала деце В, нисам радила на Ђурђевдан
деце С, волео ме најбоље о све деце Ст, колко има ђеце Брез, овај брат му имо
седморо деце ГК, било деце пуно М, четворо деце Р, шесторо њини деце ГБ, нисам
више понијела ђеце Брез, отац и мајка и шесторо ђеце ГЛ, морам ђеци да исплетем
Брез, не море нам бити млого деце Др, нема деце Осл, деце Остр, доста нас деце Со,
моје деце врсник ГЦ, по петоро деце Д, била пуна кућа иде сад деци Осл, дамо деци
Остр, и сад причам мојој деци ГЦ, купујем деци Г, оставио деци Пл, нама деци по
колач Осл, тури се деци В, шта год нама деци О, нама деци одвоје Лоп, даш ти деци
пара Мил, деш ти наћи мајку деци Остр, морала сам да имам ђеци Брез, тако је то
децо моја било Сит, у, децо побогу Мил, о, јој, ђецо Мр, и данас сам дањи децо Лоп,
децо моја, ка- сте ме тако уватили Суш, косила сам, децо З, ђецу поодгајила ДЛ, д
идем са децом колеби ДК, свак са својом децом Бр, и о ћерке децом Туб, он осто са
децом Реб, стеко са децом Осл, са децом ГЦ, покупе жене са ђецом Мр, са мојом
ђецом ја шеста ДЛ, де си лежала са децом Б, са том женом и децом Г, није било да
нисам с мојом децом Пр, ја сама са децом С;
браћа ми о(т) тетке ДК, браћа се поделила ГК, и они се побију браћа Р, нема
ја браће Осл, њи двојица браће Остр, пошто је њи доста браће било В, удо се немам
браће СГ, немам ја браће знаш Осл, нисам имала браће Г, око сопре браћу саставио
ГЦ, није имо ко нема браће Др, није имала браће М, није имо браће Бог, имо деветоро
браће и сестара Бог, пет њи браће ГБ, колко браће толико кућа Лоп, или од браће
Пл, било пуно браће Кун, није имала браће В, нисам имала браће Г, њи четворица
браће ГЛ, казаше мојој браћи Д, плетем браћи јелечад Реб, плетем браћи чарапе
Брез, устаните, браћо ГЦ, са мојом браћом Ст, имала сам оца и маћију и браћу Др,
издијелио са браћом Брез, мој отац са браћом, Миајло С, налик на Перчину браћу
Туб, ја сам остала са браћом Т.
380. У материјалу немам потврда за облик говедо у номинативу једнине.
У испитиваним подгорским селима у номинативу једнине увек се употребљава
именица говече која у множини гласи говеда (ген. мн. гласи говеда и говеди): ко ће д
иде говедима ГЦ, пођем ја говеда да чувам Б, чувам говеда ГК, спустамо доле у јасле
говедима Бог, седморо-осморо говеда увек било Осл, имамо говеда Мил, било код
говеда Р, гонио овце и говеда Лоп, узоре се са говедима Т, дол са говедима К, положи
говедима З, долазио мени код говеда Т, од говеди је најбоље сириште Туб, држало се
доле оваца, говеда Бр, чувала стоку, овце, говеда Брез, говеда ми смо имали и кљусе
ДК, говеда да напојим ДЛ, а вамо држе говеда зими Др, чувала седморо говеда Д,
сечеш то говедима Бал, чесницу умесим једну овцама, једну говедима ГК, ко ће д иде
говедима ГЦ, оправим зијан и пустим говеда у курузе Реб, и бидну љети код говеди ГЛ,
појимо говеда Лоп, тераш дол с говедима Г, чуво говеда и дошо К, сад има десеторо
говеда М, били код говеда Мил, отишо да нареди говеда у шталу Мр, повеже вечи
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говеда Огл, а ја говедима унела Пл, снаја Ружа да тера говеда Реб, имали смо и говеди,
овце Реб, и дол говеда повезала и отишла Сит, пустио говеда неде у зијан СГ, имам
говеда, два бика С, говеда ка се лињају Т, ја-сам помузла краве и говеда далеко В.
Уп. и примере у ак. једн.: човек закло говече Лоп, ил закољемо говече Г, закоље
се говече Мил.
381. На подручју Ваљевске Подгорине употребљава се лексема уже (означава оно што је начињено од стабљика пшенице, јечма и сл. за везивање снопова) и
има двојаку множину:
а) начупају људи ужа СГ, вежу снопља, плету ужа Реб, оно друго сече ужа
Туб, ужари плету ужа Суш, плетемо ужа Бр, ишчупа се шеница и плету се ужа Л,
ужа правила Мр, слажемо на ужа З, та ужа иду старији људи Л, мећу на та ужа
Ст, плету ужа, садевају коље Ст.
б) плетемо ужета Осл, плетеш ужета Пл, оне нама плету ужета Вр, ко
плете ужета Остр, мало је влажније и плету се ужета ДК, он плете ужета Мил,
чупају ужета Г, оправимо ужета Огл, ко плете ужета, ко туче коље Остр, људи
плету на ужета и вежу Бр, шесет комада они ужета завежемо Пл, а људи пос оно
плету ужета СР.
Употреба лексеме уже с множинским ликовима ужа, ужета потврђена је у
Ваљевској Колубари (Радовановић 2006: 236), а с тројаком множином у централној
Шумадији (Реметић 1985: 244-245). У Горобиљу је у истом значењу као и у
Подгорини посведочено само ужета (М. Николић 1972: 672). С друге стране, у
тршићком73 и љештанском говору се уместо уже употребљава искључиво конопац
(Николић 1968: 414, Тешић 1977: 216); у Ужичкој Црној Гори потврђено је ужа
(Марковић 2011: 219).
382. У стандардном језику се лексема којом се означава унутрашњи, удубљени
део раменог чланка, зглавка између прсног, грудног коша и горњег дела надлактице (в.
РМС) јавља у три морфолошка лика пазух, пазуха, пазухо, при чему се даје предност
облику реализованом у средњем роду. Према обрађеном материјалу у Подгорини се
ова именица остварује или у средњем или у мушком роду: жљезда је пот пазуом
скочила ДЛ, два леба пот пазуво и улазиш у кућу Л, а испод пазува Лоп, потурио
џачић онај пот пазу Пл.
У Ваљевској Колубари срећемо ликове пазуо и пазуво (Радовановић 2006:
236). С. Реметић у Шумадији налази само женски род (1985: 244); у говору Тршића
и Горобиља истраживачи бележе искључиво средњи род у познатим фонетским
варијантама пазуво/пазуо (Николић 1968: 414, М. Николић 1972: 672). У говору
Љештанског забележен је средњи и женски род (Тешић 1972: 215-216).
383. Именица доба (бележим је само у акценатским ликовима доба/доба)
понаша се углавном као индеклинабилна именица средњег рода уз коју атрибут
остаје непромењен. Облик који има у номинативу једнине задржава и у генитиву и
акузативу једнине: прије се у старо доба Бог, радила сам до неко доба З, чекали до
неко доба ноћи Мр, у које доба иду Осл, кад шљива пукне од мраза, бре, ти знаш,
које је доба Остр, било зимско доба Осл, у које доба иду О, није умела д умеси у то
доба ДК, кад изиђе радно доба Огл, вако летњо доба Остр, ако је летњо доба Мил, у
ово доба и тамо око Петровдана Лоп, уватила болес, зимско доба Реб, годишње доба
три мјесеца Брез, кад је ново доба дошло Огл, може да стоји до ово доба К, дошла
у зимско доба на месне Покладе ДЛ, Кренемо ово доба у јесен Д, кошено у то доба
73
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ГЛ, ондај у то доба се слабо имало Мр, с воловима се доћи у то доба ГЛ, у то доба
су казани били чучавци С, у то доба ђеца слађе им је Брез, ондај је ратно доба, каки
Г, скоро до ово доба К, иду они у свако доба Реб, било ратно доба Т Вр;
п о р е д: било око ови доба Лоп, шта ћеш око ови доба Туб, пре око ти доба
мораш да дођеш кући С.
Именица доба готово је увек индеклинабилна и појављује се у различитим
акценатским ликовима и једном морфолошком облику у свим оближњим говорима
(Николић 1968: 414, Радовановић 2006: 236, Тешић 1977: 215, М. Николић 1972: ),
осим на подручју централне Шумадије, где се јавља у два морфолоша облика доба/
добо (Реметић 1985: 245).
384. Именица вече се у једнини готово доследно понаша као именица средњег
рода, а у множини се мења по обрасцу именица женског рода с нултим наставком:
обећала се ту једноме за то вече Бог, а за исто вече се даје ДК, цело вече продаво
лепење Д, цело вече препевам Г, срце моје треће вече она мени учину Лоп, то вече
чашу воде изнесе М, то вече душно има Мил, свако вече мораш Бал, другo вече
идемо код други комшијa Огл, сад праве мoмачкo вече Вр, једно јело на подне,
треће вече Остр, кад је дошла она то вече нисмо Др, одемо ми једно вече, повидимо
сва посла Остр, свако вече седиле Осл, ноге оперем само кад угазим у вир, а сад
свако вече ајде у купатило Сит, пре и дeвојачкo вече Огл, обаве за једно вече Пр,
ако ћу обадве за једно вече Реб, јако неко вече седила и плела С, оде треће вече Туб,
баш то вече Брез, поред ватре се лежи прво вече В, па задње то вече било Суш,
нисам реко добро вече ГЛ, па друго ће вече знати В, и једно вече смо чували курузе
СР, добро вече, чести свети ГК, вели добро вече ГЦ; по пе-шес вечери З, спавала
неколко вечери Пл, десет вечери долазио Ст, ти вечери сам чуво СГ.
И у свим осталим западносрбијанским говорима именица вече понаша се
исто (Уп. Радовановић 2006: 237, Николић 1968: 414, Тешић 1977: 215, М. Николић
1972: 672). На подручју централне Шумадије ова именица је вишеродна (Реметић
1985: 245); шароликост у погледу рода забележена је и у Драгачеву (друго вече/неку
вече/оно вече; Ђукановић 1995: 132).
385. У Ваљевској Подгорини у употреби је само облик јаје и јаја:
укувам јаје њози Мил, само траже јаје Осл, има јаје да се разбије Туб, разбију
јаје Остр, кувано ти јаје до подне Бог, донесеш јаје Др, јаје неко се донесе ДК, она
поднесе јаје С, разбије јаје ГБ, упржила јаје и виче ајде мајка Мил, упржила лука
на лоју и разбила јаје Т, закуваш неко јаје Б, укува неко јаје Сит, по два јајета Бог,
разбијем ту два јајета Лоп; јаја та која су тази М, шес јаја Бр, заокупе Нијемци
траже јаја ГЛ, бојимо јаја ГК, да узмем јаја Д, ставим млеко, сир, обоје се лепо
она јаја Лоп, кајмак, јаја ГЦ, најлевша јаја Мил, а јаја изгњечимо ДЛ, што су
бојена јаја ГБ, имала сам јаја, кајмака ДЛ, разбијем јаја Мил Огл Т, напржимо
јаја Брез, носила сам д извинеш јаја Брез, озго колко ш јаја Г, од кокошију наши
јаја Бр, у кашу се ставе јаја Туб, износе јаја ГЦ, кувају се јаја Л, шарала сам јаја
увек ГБ, кувају се јаја Л, имаш квасац и јаја Бог, јутри се једу јаја Осл, купиш
јаја тази Т, десет јаја Сит, удробим сира и јаја Вр, шарају ђеца јаја Суш, цегер
јаја Со, сланине, јаја и сир СГ, буде пуно јаја О, нашарам јаја О, са сиром и са
јајима Бал, кокош лежи на јајима Др, правила сам са јајима Огл, са овизим сиром
и с јајима Пл.
Исте форме потврђене су у Ваљевској Колубари (Радовановић 2006: 237), а
облик јајце се (поред готово редовног у различитим фонетским варијантама јаје)
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ретко може чути у говору Љештанског и на терену Ужичке Црне горе (Тешић 1977:
216; Марковић 2011: 515). У централној Шумадији, Тршићу и Горобиљу је двојако
јаје/јајце (Реметић 1985: 246, Николић 1968: 414, М. Николић 1972: 673).
386. Лексема повесмо којом се означава свежањ вуне, кудеље или лана што
се веже око преслице гласи: повесма навијемо и предемо СГ, зове се поесмо Б,
завију у поесамцета Огл, кроз поесмо да је турим В, повесмо предемо Бог, повесма
па то с преде основа Ст, а ко има та повесма СГ, поесмо, платно од кудеље Бр, па
онда завијеш оно поесмо Бал, имало се и повјесма па кудиљчице Брез, повјесмо и
горе преде ДЛ, а повјесма су и за основу Брез, повјесма су на огребачу ДЛ, и завије
се повесмо Г, извадиде оданде повесмо Л, па поесма позамотаваш Лоп, звало се
поесмо Мил, повјесма на гребачу, перајицу Мр, oнaј пoздер испадa и зaвију послен
повесамце Огл, потка што је од поесма се преде Осл, завијали на поесма Остр,
тек дође оно поесмо К, навијамо, она повесма на преслицу Реб, послен чешљаш
поесма, кудељчице Со, повесма навијемо и предемо Туб, зумба да се озумба да се
повесма направе Суш, дођу вако лепа повесма С, стави то повесмо и то се опреде Д.
387. Именица писмо може бити средњег (чешће) или женског рода: он писмо
прочито Осл, ја сам знала да напишем писмо ДЛ, све ја писала писмо њему Бал,
да прочитам његово писмо Брез, доно поштар писмо Ст, пишем писмо В, неким
путем је дошло писмо Туб, да прочитам њино писмо Суш, писала сам му писмо Л,
писала сам му писмо В, моја свекрова донесе писмо Г, поче да проси преко писма
Др, реко ми је у писму да га сачекам Т; ја једну писму прекујем воде Б, прековала
Слободанову писму Б, извади њему ону писму дадо Пр.
387а. Именицу брвно забележила сам у средњем роду: узме сламку па кроз
брвно Т, и сад ено куће у брвна Др, пола брвна и ту је камен воденични Мил, није
нико имо кућу оно у брвна ГЦ, пола од брвна ДЛ, пола у брвна, а пола зидaна Огл,
било пола брвна о дрвета Пл, о чега је, од брвна Г, имо од брвна Пр, јeдна страна
са брвнима Огл, скратио сам још за једно брвно Осл, била у средини брвна Остр,
држимо маст у брвнари, брвна имо Пр, имало брвна, банак на плочи Суш.
У Колубари сам обе именице бележила у средњем роду (Радовановић 2006:
238), а у централној Шумадији су ове именице чешће женског рода (Реметић 1985:
246); приликама у Подгорини у потпуност одговарају оне у моравичком говору (В.
Николић 2001: 187).
388. Инвентар именица које не мењају средњи род је следећи:
пиво: и од пива се опије Брез, купим туде у продавници пиво Бог, сједнем
попијем пиво и одо ГЛ, даје њој пива Лоп, да пива сандук Ст, једну влашу пива З;
ренде: на ренде се наренда Остр, имало је ренде Осл, зовемо ренде Ст, све на
то ренде Реб, код нас ренде В, изрендају на ренде ГБ, ренде се звало, па се изренда
Бал, ољуштиш и нарендаш, имало је ренде Лоп, ја урендам дулек на ренде Пр,
имало ренде Г, на ренде и урендам Пр, настружеш на ренде Туб, узмем ренде Огл,
јабуке урендаш на ренде Сит, урендам на ренде и поспем СР, урендам на ренде О,
дулек се на ренде Со, дулек на рендло је друго Бог;
сито: а ја забацим сито Суш, сито има, сије се Брез, кроз сито просеју ГЦ,
онда узмем сито ГЦ, остави она сито Мил, сито да сијемо Реб, дол сито има Бог,
гледала кроз сито С, а сито пре се бацало Л, кроз сито просеју ГК, онда сито и
просејеш и месиш Бал, па пресејем на често сито мање Г, дотераш кући, па сијеш
на сито Ст, самеље па на сито Р, десетак кила и сито и ус то изручи М, није сито
бацала Бал, остави она сито Мил, то било као сито само мало веће Остр, а сито је
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било опет чешће К, посебно је сито било Бр, донесеш сито и изнесеш Лоп, сито
донесем СР, сито и просејеш Пл, процеди на сито Пл, дају сито оно Туб, развије
се од нашег брашна, на често сито Д, и имало тад сито па зоб у некој врећи Со, па
то сито бацаш докле мож Р, и дала ми сито да забацим С, они излупаше сито Суш,
босиљак је држала испред очију исти ко и сито С, каки често сито В;
кило: да будне на кило теже Бал, погачу и кило ракије Брез, по кило болбоне
Суш, купим кило грожђа ДЛ, кило зејтина се троши Д, кило шећера Б, купи кило
шећера за славу ГБ, немаш коме, на кило, на два Г, дода се на једно кило Л, два
динара кило Лоп, и кило ракије да узму Мил, шерпицу од кило Осл, на кило соде
Остр, метне се кило два кајмака Лоп, наставиш кило воде Пр, и кило шећера Пр,
свакоме по кило вуне С, можда остане једно кило од оне жетелице Туб, можда једно
кило и узмеш млаке воде Вр, а ја дам кило и двеста грама З, не продаје као пре на
кило ДК, могу сад кило јагњетине З.
389. Именица ћемане је у једнини средњег рода, а у множини се не
употребљава: муж свиро ћемане ДК, у ћемане свирали Мил Остр, после почели су
Цигани ћемане оно ГЛ, имали ћемане Лоп, није било ћемане, ремоникаш и оно Пл,
свиро у ћемане СР, кад узме оно ћемане Ст.
390. Б. Николић је у Колубари именицу место у номинативу једнине
забележио двојако место и месте (1969: 46). Према морфолошким истраживањима
које сам ја обавила после више од четрдесет година, ова именица потврђена је
само у првом облику (Радовановић 2006: 238). У Подгорини такође није потврђено
двојство: цело место и околина Бог, наше место Б, друго мјесто Брез, било празно
место ДК, ово је место Д, сиромашно место Г, на једно место Л, то место де-је
био Живан Ст, сад бирајте место де у Туб.
391. Именица плеће готово доследно прелази у женски род: плећка (сви
пунктови). У материјалу се нашао само један пример у којем плеће остаје у средњем
роду: а док остали једу плеће Мил; в. т. 403.
392. У једнини именица дрво добија проширење -ет- (уп. т. 370б). С друге
стране, значењска разлика у множини именице дрво уноси и морфолошку. Наиме,
када се овом именицом означава вишегодишња биљка која је обрасла гранама и
лишћем у свим селима се реализује као збирна именица дрвеће, а када се њоме
означава оно што гори, нпр. у шпорету има множину без форманта -ета-: ишла
дрва у шуму да осечем Б, ја дрва понесем Бал, отишла да вуче дрва Бр, а кола дрва
стерам у Ваљево Брез, сиђем продам дрва Мр, кад одем дрва отерам у Ваљево Брез,
ишо је да сјече дрва Суш, доносили дрва Р, дал су сјекли дрва Мр, дрва ђе видиш
там пријеко Брез, дала за дрва јесенас ГБ, да сијече дрва ДЛ, сву ноћ доноси дрва ГЛ,
кад донесем воде, унесем дрва Др, са све дрвима унесе у кафану Д, сече дрва тај
својак ГК, ложе се дрва ГЦ, волове и кола и дрва се натоваре ГЛ, ми ложимо, имамо
дрва Г, песто кубика дрва Г, секо човек дрва Лоп, унесе дрва М, да се сече њима дрва
Мил, па да виш треба пуно дрва Мил, дрва вучу са воловима Мр, рабаџијали, вукли
дрва Огл, кад вуку дрва Осл, убацују дрва и ми ту седимо Остр, цепају се дрва Пл,
носиле смо дрва Туб, људи сечу дрва Пр, идемо и свлачимо дрва Реб, секли дрва
кладарама Сит, да цепају дрва СР, ја сам износио дрва СГ, које је ово слово што се
сечу дрва Ст, он оћера дрва Суш, пресецаш ако оћеш дрва С, прво су врли дрвима
Вр, ни дрва довлачим на Лазарову суботу В, сејачио, вуко дрва З.
393. За разлику нпр. од неких других шумадијско-војвођанских говора (уп. нпр.
Банат; Ивић 1997: 53-54) у којима именица колено прилази именицама женског рода,

Говор Ваљевске Подгорине

201

у испитиваним западносрбијанским говорима она је увек средњег рода: потурим
под колено Бог, свежем испод колена Суш, падне на колено С, било које колено Туб,
пребијем колено Пл, прибила ов колено СР; у мене овда колена Мил, исплетем до
колена О, вако учини на колена Б, стави га међу кољена Брез, до колена мокар К, оне
кости до колена овде прегореле Б, она пала па разбила колена С, до испод колена Вр.
394. Именице витао, сврдао забележила сам у једнини у средњем роду:
витло оно што су жене пре сукале Г, има сврдло, избуши колки је туљак Пр; уп. т.
359 и пр. у мн. сушара на витлове Г, витлови, месо обесиш два прекрштена овако
и окрећеш, точкови Г, окреће се витлови Д, два витла мељу и отерамо Лоп, имало
је оне витлове, па сам моро да снујем Мр, направе оне витлове и горе метну с
обумјеру Мр, нисам те витлове имала Суш.

ИМЕНИЦЕ ЖЕНСКОГ РОДА НА -А
а) Једнина
395. Вокатив. У вокативу једнине забележени су наставци -о, -е и -а.
1. Наставак -о јавља се:
а) код двосложних хипокористика уз акценатску алтернацију у вокативу
једнине (тип: Вера-Веро; прија-пријо): Веро да ти и ово кажем С, што, Брано,
гријота ти је што је мучиш ДК, Като, ако родиш женско дете В, Косо, оћеш ти мени
бити сна? Г, о, Мајо, понеси ми З, Маро иди у Косин шифоњер Г, она каже, боже
Маро Г, Радо, тако је било Др, викнула, дајде, Снежо Остр, о Стано С;
е, друго СР, кумо, можеш ли ти мени Брез, моја па, каје добро пријо кад ти
велиш О, јој, нано, ти већ имаш и година Л, јеси ти нано дошла збок стоке Огл, кад
нађу, пријо Мил, ја сам долазио овде, пријо Мил, ти да жалиш, пријо С, јој, ја ћу сејо
опрати веш Брез, јој, сејо Осл, можеш ли сејо ићи да опереш Реб, јашта је, ћерко
моја Осл, ћеро не вреди Бог, ћеро тако и моја унука отишла у бели свет М, сад нема
моја ћеро ништа Огл, Е, моја ћеро Др;
б) код осталих именица: би ли ти госпођо Лоп, каже њози па госпођо ДК, она
мене, жено пљуну В, помози ми, жено Огл, узимај ти сестро В, слушај снаво немој
да плачеш Огл, цуро З;
в) код именица на -ица: езелицо Лоп С Сит Б Л, кукавицо С Д Реб СГ Мил
Бр, куку пропалицо ГЛ, сиротицо, па шта ћеш Г, е, моја црњицо Б; знам те тицо З,
немој ти мене тицо Реб; у молитви у свим пунктовима: и Света Тројицо.
2. Наставак -е јавља се:
а) факултативно код неких вишесложних именица на -ица: каже, Зорице ти
ако мислиш о овој кући О, госпојице СГ, учитељице СГ З. Наставак -е спорадично
се јавља и код мушких личних имена типа Милојице, Радојице и сл. Обичнији је и
чешће вокатив с наставком -а.
б) код двосложних хипокористика: Јеле (од Јелена), ко ти је то? Мил, дајде,
Миле (од Милена) Бог, одиде Нале (од Наталија) Бал.
У колубарским селима и централној Шумадији код именица типа кукавица има
забележених примера и са наставком -е, а у Мачви и суседним западносрбијанским
говорима ове именице имају -о (Радовановић 2006: 240, Реметић 1985: 249, Николић
1966: 261, Николић 1968: 415, Тешић 1977: 218, М. Николић 1972: 674).
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3. Наставак -а, одн. вокатив једнак номинативу јавља се:
а) код двосложних и вишесложних именица на -ка:
Булка, не море се В, О, Борка Со, Даринка, кажи Сит, Станка, ко ти је то
дошо С, о, Станка Реб, дај, Стајка, Осл, Иванка, можеш ли Б, Лепојка, ајде да
скуваш кафу Д, Радојка, оћу они више имена Огл, зове мене, Радојка Пл, Тонка,
виче мене ГБ;
дођи, комшинка ДЛ, мене грде, немој мајка Лоп, виче ајде мајка Мил, ајде
мајка да поједеш Мил, мајка да ти купим краву Туб, мајка, вечера је за нас К, снајка,
мош ти мени, изаткати Г, јој, ниси засладила, снајка СГ, тетка (сви пунктови);
б) код осталих двосложних и вишесложних именица с различитим акцентом:
Дивна Суш, оди Драга Огл, о Ацо, о Милена Брез, ајде Олга, помози Л, Олга,
ја ћу теби да натоварим Л, Снежана, покажи Остр;
сат причај, баба Лоп, баба, нећу да пасу краве О, стрина ја сам обећала
Мил;
в) код тросложних и вишесложних именица на -ица:
Драгица, можеш ли ти то З, пођи и ти, Драгица С, иди Љубица, дотераће
говеда Лоп, Љубица иди кући Лоп, Љубица, шта ћеш то Лоп, упрта, Љубица С,
Љубица, гледај ми децу Лоп, Марица, оћеш и ти са нама С, Милица, јеси л луда
уједе те гуја Брез, шта је било Милица Пл, Зорица, није педесет грама шећера Г;
газдарица, знаш ли кака реда Брез, лепотица В, цурица Реб.
г) Деклинабилне су обе именице у конструкцији титула, сродство + лично
име: бабе Душанке стрина Г, мој син пали свећу баби Загорци Суш, то је бабе Савке
ћер ГЦ, мајка Даринка ГЦ, однесем стрини Босиљци те дам Остр, има опомену
бабе Марице С, да обиђем бабу Марицу СР, а била и стрина Марица С, шта ти је
сутредан дала баба Милица Г, а мајци Радојци реко Лоп, то је бабе Анке Сит, кад је
тетка Мица умрла С, свратио ко неке бабе Данице Ст, код моје тетке Десанке Ст,
а баба Надежда се уплашила СГ, била је и баба Перса ДЛ, носила баби Јелисавци
О, баби Станци С, имала бабу Трњину Реб.
396. Датив и локатив. У дативу и локативу једнине наставак -и илуструју
примери:
Датив: које буду далазиле амболанти Мил, ја пошла мојој баби ГЦ, нисам
ишла ни баби ГЦ, његовој баби оправио Боро капијице Т, ту се вечерало, према
ватри Д, д однесу тој вуруни да испечу Лоп, тој мојој жени Сит, рекла мојој
јетрови Др, дам и овој јетрови Реб, ми идемо колеби Д СР С Сит Туб, прво су
дошли Стојиној колеби Мил, нисам ишла колиби Брез, ја положила крави Реб,
наниже њиној кући Брез Вр, кумовали су нашој кући В, ите вашој кући Г, према
нашој кући ГЦ, трк његовој кући ГЦ, и неке је пуштио кући ДЛ, дођу овде мени
кући мојој Др, ти идеш девојачкој кући Лоп, ајте ви сат кући Пл, додили нашој кући
Осл, отиђите слободно њиној кући С, говеда натерала путем кући С, не сме да се
иде ни туђој кући Сит, пуштају сватове девојачкој кући Со, и до дванес и после кући
Туб, према лампи ГБ Бр Остр Д СР Сит В Реб Г Со Бал Б, према лампи Бог Суш Мр
Брез СГ, а терају Љубовиђи Лоп, отиђи Милени С, домаћин купи млади одело Сит,
рекла нани Г, не смем ништа да рекнем нани Пл, да дам овци Пл, препада Оровици
гор С, с оне стране Медведника према Оровици Сит, иде Осечини Осл, иде мојој
очевини Реб, нег да дају овд планини близу Сит, он побегне пушници Лоп, једног је
она дала сестри Мил, било име Маричиној тој сестри Сит, мојој тој синовици Остр,
баш сам причала овој мојој снаји Брез, нисам казала снаји Мил, ложим ватру, снаји
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Сит, помогнем снаји Т, доведу је софри Сит, одем стрини Мил, донесемо стрини то
млеко Туб, дамо тетки Бог, он каже тој мојој тетки Мил, пошла мојој тетки Суш,
ишла цркви нако Брез Суш, цркви се иде пјешке Брез, отишли цркви и вјенчали се
Брез, отишли цркви Бр, иде цркви Бог, само ко иде цркви В, пре је се ишло цркви ГБ,
ко ће д иде цркви ГК, како ћемо цркви на Краљево брдо ГЛ, јутрење, па иду цркви
ГЦ, ако си ишла цркви Л, ниси смео ти отићи цркви Лоп, оћу д иду цркви Мил, и
доље се обратим цркви Мр, оду цркви људи Осл, уче Митровдана ишо цркви Пл,
кад дојем на Марковац оној чесми ДЛ, пут што је сад дошао школи ГЛ, нисмо баш
дошли школи С, оде штали ДЛ.
Локатив: био там у Споменчиној авлији Г, ето ти маме и бабе у авлији ГЦ,
чувам и стоку у башчи Брез, и у башти се радило Огл, там у некој башчи Лоп, дере
се у башчи Лоп, по башчи дол Лоп, он је радио у башчи Мил, у старој башчи Мр,
погино му на Бобији Реб, узоре се па се насије по ној бразди Туб, ја-сам рођена
у Бресници Мил, држимо маст у брвнари Пр, био је министар у влади краљевој
Мил, бакрени куто стоји у видрици ГЦ, зна да нису они у нашој веденици Мил, у
отој дол веденици Пл, мљела жито у воденици Брез, најлепше спавати у воденици
С, искиселимо у млакој води Брез, оперем у млакој води ДЛ, само на води чистој З,
пеко љебац у вуруни ГЛ, печеш у лебној вуруни Мил, умесиш у вуруни леба Мил, све
пршће по вуруни С, били у краљевој гарди С, по глави Брез, син умро у деветнестој
години Д, ја сам у четвртој години чувала седморо говеда Д, отац ми је умро у тријес
првој години Лоп, у шесет трећој години старости Мр, у осмој години ме мајка одвела
после СГ, био сам у осамнестој години ГЦ, у деветој години Остр, прва је по Госпођи
великој Брез, садекан о Малој Госпојини Брез, у недиљу по Госпојини Брез, посијали
мурузе у градини Суш, није љубав цветала на грани Г, на албанској граници Др, она
ми је сестра у Дојној Грабовици СГ, добили на диоби Мр, зарадили у другој држави
Осл, горе на некој жетви В, овце се клале о жетви Т, простере се слама по земљи
В, ја-нисам могла на игри Мил, и салива се у Јабланици Брез, и у кавани Туб, било
на камари ГЦ, оно што је на тој камари баца у вис ДК, па у камари С, у Ваљевској
Каменици Мил, имо у Каменици Панто С, имали башчу у тој Каменици ГЦ, радио у
месној канцеларији Ст, у месној нашој ребељској канцеларији Туб, ноде на капији
Туб, и у личној карти Г, биће кум у кафани О, добар је сир у дрвеној каци Мр, ил у
ковици Брез, па је био кот сестре у Козарици Мил, осто да ноћи у колеби Реб, остало
још у колеби С, па сви у једној колиби спавају ДЛ, ћерку сам родила у тој колиби Мр,
имам у колиби кревет Суш, носила у корпи некој Брез, ил у котлачици Брез, фарбали
смо и у јасеновој кори СГ, највише смо радили на кречани СГ, па у Крчевини С, у
кујни седимо Мил, поведе коло у кујни Мил, нема мушке главе у кући В, радио код
моји тишљерај на кући ДК, у старој једној кући Др, спремала у кући деци да једемо
О, не радим ништа сам по кући Пл, зими окупаш се у кући Т, жито је држано у магази
Огл, овај ми син у Коцељеви дол живи Огл, у нашој кући Остр, на ливади Реб, по
Равној ливади по Козилима Сит, у магази С, ђе се чува брашно у магази Суш, исечу
по мери Бог, био ја у Миличин8ци ГЦ, она је се насликала на нози Суш, руком беремо
у њиви Осл, денемо и по њиви Пл, још упртим на обран8ци носим Мил, на обрањачи
сира на пијац носила ДЛ, бојим вуну у оровини С, гор у Оровици С, на бетон овд
у оџаклији Пл, сваке петке на ваљевској пијаци ГЛ, била у планини ГЛ, колко сам
пута била у планини С, ја горе у планини Суш, нађу пушку на плећки Мил, баба у
мене била ов на постељи М, лесе ове у пушници, вештачко ГЦ, озида се у пушници
фуруна С, доле у Равни Брез, у Пашиној Равни Брез, и он оде у Сијечу Ријеку да тражи
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ту умрлицу Мр, јео сам на свадби З, о мојој свадби Бог, имали смо кума у Сечини
ГЦ, па де ће бит у сламарици В, и тако на сланини О, тамо у другој соби Бр, спаво у
другој соби Др, ја у средини предем ГЦ, на средини пробуши Со, на левој страни Г,
у овој сушари сто леса Г, ја сам у кудељној сукњи В, по табли ставимо Лоп, испече
на табли О, дол у тараси О, ја сам у тој фамилији рођена Др, погориле у цркви ГЦ,
у цркви мож ал не мож на гроб Д, јаја изгњечимо вамо у чинији ДП, у шали кажем
Мил, биле које радиле о шеници ГЦ, чуво у некој школи СГ, положила у јасле у школи
Пл, пођем по некој штали В, он је радио у штампарији Туб, има ове беле у брезовој
шуми Лоп, у свакој шуми Лоп, нашо малину у шуми О.
397. Код именица које се завршавају на велар у дативу и локативу добро се
чувају резултати друге палатализације:
Датив: одем Анци Г, вели тата Властимирци Сит, и рекла Војци Г, да купиш
Данци машину С, Десанци сам све опрела ДК, оној Десимирци С, мој син пали свећу
баби Загорци Суш, дао Зорци Суш, мајка дала Јорданци мараму С, отишла после дол
Јорданци С, ми смо пречи Јорданци него Божо С, Љубинци чоек ишо Др, и Милинци
нашој покојној С, Станци сте могли ићи С, дадо ја Стојанци С;
у том наиђу и ајде бараци Д, према војсци ради В, војсци наредио дете не сме
се ниједно убити Туб, отишо девојци у кућу ГЦ, спремила као девојци Осл, кажем
овој мојој девојци Остр, према Завлаци ГЛ, мајци отрчим Суш, одем оцу и мајци
там Брез, па се вратим поново оцу и мајци В, путовала сваку ноћ мајци ГК, како
је мајци било име Мил, Андријаниној мајци Сит, кажи Драгутину и снајци Мил,
еклала сам ка-сам ишла стоци Бр, ишле смо стоци Г, стоци иде чим дигне се
на ноге Д, осушимо па догнамо стоци ДЛ, немаш довољно ране стоци М, даје
стоци преко зиме Бал, доручкујемо и ајде стоци Осл Со, у клипу стоци Осл, још
нешто домири стоци Пл, отрчим стоци Пр, ко је ишо стоци Сит, свекрва отишла у
планину стоци Суш, дрвени чанчићи и идеш стоци Т, одо оној ћерци на имање В, за
зиму спремам ћерци у Ваљево ГК, зет ми пошо у кућу ћерци З, сат треба ћерци Осл,
тој мојој ћерци старијој С, ја сам тој унуци давала нешто Мил, он тринес метара дао
унуци за опанке Ст, ово смо унуци Осл.
Локатив: моју ђецу у бешици љуљала Брез, у бешици СГ, у вабрици директор
ГЦ, има у вијоци ГЦ, ја сам био у војсци Бог, три године био у војсци Т, а Рада је
остала у колевци К, тамо у задрузи Огл, на игранци Мил, остала у колевци К, и у
љусци од лука офарбано В, офарбано у љусци Г, бојили природно у љусци оровој
Ст, исекла ми нанулицу на десној нози Брез, по паприци што се бере СГ, на десној
плећци Осл, на оној се плећци гледа Осл, у Сијечој Ријеци Мр, пере на реци ГЦ, имам
њиву дол у реци Др, у Станиној реци Остр, у реци сперу С, то је било пре у Станиној
реци Туб, ето је жено у руци Г, држим у руци З, стојимо на једној струзи Мил, да
будеш ковач и поткивач у војној струци Туб, преври у суруци и после сириш Огл,
станово сам у кругу у фабрици ГЛ, у фабрици ГЦ О, они су били там у фабрици О.
Резултати палатализације чувају се и у облицима присвојних придева типа:
Бранчина, Булчин, Душанчин, Живчин, Љубинчин, Перчин, Радојчин, Славичин,
Станчин, Стевчин; мајчин деда Осл и сл.
397а. Међутим, у појединим пунктовима алтернација спорадично може изостати:
донео мајки74 стару Г, подај мајки пара Г, унуки ја ткала Осл; ишла сам Јоки
74
У Тршићу је мајци = мајки (Николић 1968: 415); у Полимљу поред Рајци, забележено и мајки,
мајкина, мајчина (М. Николић 1991: 355); у Ужичкој Црној гори мајкина и мајчина (Марковић 2011:

Говор Ваљевске Подгорине

205

С; исто тако и код присвојних придева: Душанкина јетрова;
она је се лечила по Пелагића књиги К, био ми муж у војски Г, кад је био тамо
на игранки З, а кад нађу, пријо, пушку на плећки Огл, у Ужичкој Пожеги ДК.
397б. Резултати палатализације наравно изостају и у дативу и локативу
именица воћки, кокошки, мачки, мотки, пушки, тетки.
Са приликама у Подгорини у потпуности иду оне у Ваљевској (Николић
1969: 47, Радовановић 2006: 243) и шумадијској Колубари (Реметић 1985: 247-248)
и Мачви (Николић 1966: 261). Палатализација се реализује готово увек у Тршићу
(Николић 1968: 415), у говору Љештанског (1977: 217), у Драгачеву (Ђукановић
1995: 134), у Горобиљу (1972: 673), у Ужичкој Црној гори (Марковић 2011: 518–
519) и Гружи (Стевовић 1969: 461). Уочена одступања у подгорским селима нису
специфична, будући да су позната и суседним говорима. Инвентар примера у којима
промена изостаје је у свим овим говорима углавном исти.

б) Множина
398. Генитив. У генитиву множине јављају се наставци -а, -и и -у.
1) Наставак -а јавља се:
а) код именица чији се корен завршава на један сугласник: пуно баба М,
удари двајес пет батина ГЛ Д, син јој умро од богиња Реб, колко боја С, Сушица
дође право од Брезовица Брез, читали колко варница ГЛ, они варница Остр, испод
они верига Мил, нема вила С, тражи вила Сит, препереш у девет вода Г, однело
једанес воденица Лоп, нестало врана В, донела сам седам врећа С, по пет вуруна
Сит, да наберем гљива Пл, седам је година од мене З, имала сам можда двајес година
Брез, после деветнес година Г, има пе-шес година Туб, сви мука В, било је и девојчица
Лоп, од моји они диња О, ђеци да понесемо дињица ДЛ, нису вјештачки трава није
постојало ГЛ, понесемо неки дроња Реб, ја спрчила они дроњица Бог, они дошли по
ме и ја донела дроњица Реб, имало је другарица Др, педесет жена те раде Брез, било
је и старији жена Лоп, било оно старији жена Лоп, у неколко жица Д, избројиш
по двајес жица Т, било је забава Огл, правили ови зграда Т, с њима око зимина О,
е тамо имамо пуно змија ГЛ, через змија Суш, учи Задушница завршио зидање Др,
добијемо пет иљада С, плаћамо по осам иљада С, имам и јабука Брез Г, праве сад
од јабука ко воли СГ, разни јаруга Осл, пет јетрова било ГБ, не мош опрати двајес
кашика Мил, пре није имало ови фластичани кеса В, тридесет коза С, пре је било
колеба Лоп, имало десе колеба С, убацим мало коленица ГЦ, нагулимо кора неки
Бог, да се купи ко-ово сад кора Туб, било и косачица О, није ко близу мене имо
кошница Реб, овд у воћу десет кошница Ст, од старији кошуља О, место пет крава
држим само једно ГЦ, седам крава Реб, има четри-пет крава Сит, сир од крава Туб,
направимо од крпа ГЦ Мил, живимо од купина Остр, има млого кућа затворени
ГЛ, има млого празни кућа ГЦ, то-је баш код наши кућа ДК, кучина нема броја С,
од кучина Б, у нас дванес леса Г, имале су пушничке вуруне по петнес леса ГК, па
сушимо са двајес леса С, и мало лепења ГБ, има лисица В ГЦ, пили чајеве и од липа
К, донела лончара С, живимо од малина Остр, било је марама и ткале су жене Остр,
одговара за паљење мина Реб, има мљечара и њи Мр, имам и мушмула Г, извади
једно десет мушмула Остр, педесет пет надница Др, шес недеља лежо Остр, она од
518).
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шес недеља Туб, око своји њива Сит, измеђ њива Осл, због оструга Остр, јели смо
купуса, паприка Вр, ту посијем паприка Мр, седам кила паприка О, девет банки
стари пара В, стави пара ГЛ, он је из Попара Брез, није то било пелена О, имала
сам шес-седам пелена Туб, дванес ови пердика Реб, вако до пета О, прошли двајес
планина Вр, меко сплетеш плетеница Лоп, нико није имо плетеница само ја С,
погачица мало ГБ, дође Божић онда се меси погачица ГБ, данас што имамо двадесет
политика В, по пет породица К, није било празница Лоп, по тријес преља Туб, има
пет притока Мил, од пчела О, он се пропио од рана Брез, то има поред река Мил,
по десет они ручица ГЦ, држи се четрес свећа М, по двоје свиња клали Вр, ранила
свиња ГБ, много добри свиња Г, имам пуно свиња Г, држала троје свиња Др, осморо
свиња Лоп, дивљи свиња има Реб, имам свиња осморо Сит, сврака Сит, сад има
дивљи свиња Суш, преко Ситарица још снег иде Со, пуно тизи слава Лоп, има пуно
слава Лоп, донела сам десе сламарица С, клепање сикира Пр, шес столица Ст, нема
пе-шес стотина метара Др, дођу са сви страна Сит, а имала ти стрина ГБ, кажу
доле виш Става С, имали од старина гатке Реб, узме лепи суварчица Реб, дрвени
оквир у таблица Остр, морало да бидне пет тараба са стране Реб, прављено од
тараба ДК, имаш ти дванес тараба Реб, то је бука од моторни тестера Реб, има
свакојаки тица Сит, наберемо трава Осл, снесем ја по десет-петнес они труба
Туб, после из Ћелија отишла Брез, било је млого удовица Вр, од узица СГ, четри-пет
учионица Др, плела чарапа Осл, седио код чела Осл, било нас пуно чобаница Ст,
само од џенарика Пр, ткало се, шареница ГЦ, шеснес они шареница Д, ми набацамо
шљива ГЦ, ов ко шљива Г, не видиш одав о шљива С, живили од суви шљива С,
имамо шљива Брез, оставе суви шљива Брез, узму од шљива Лоп, у нас суви шљива
Лоп, остави се суви шљива Остр, све оне коре скидам са шљива Ст, суви шљива Пл,
мало ово шљива З, кували смо колачиће од шљива Туб, то с осуши шљива Туб;
б) код именица чији се корен завршава сугласничком групом с непостојаним
/а/: секли смо дужицу од букава Реб, има и вишања Брез, правимо и ми од вишања
Лоп, кревет мало урађен од неки дасака В, кревети су били о дрвени дасака Вр,
пуно се женило момака и девојака ГБ, све дукат у ђевојака ДЛ, одуда из Кошаља у
премац Реб, имамо крушака Брез, остави се и ти крушака Остр, код оваца Бог Брез
В ГК ГЛ ГЦ Др Лоп М Мил Реб, догнала осам оваца Мр, мокра ко миш дођем из
печурака Суш, пет сестара Бог Брез Со, има и трешања Брез, виш ево трешања
Г, од бели трешања Пр;
в) код именица чији се корен завршава сугласничком групом без непостојаног
/а/: било је десет војска Б, шеснес врста по сто метара Мил, има разни врста ДК, не
копаш оно измеђ врста ДК, неки пе-шес врста СГ, имали разни сорта ГЦ, плести
од седам сорта С, пе-шес сорта Туб;
Наставак -а је сасвим обичан и у већини оближњих говора (Уп. Николић
1969: 47, Радовановић 2006: 243-244, Реметић 1985: 249-250, Николић 1968: 415,
Тешић 1977: 218, М. Николић 1972: 674).
2) Наставак -и имају именице:
а) по двајес пет банки Др, сто осамдесет банки ГЦ, башчи Д, ударили вам преко
башчи Остр, брескви Д, брески Суш, ови ваги савремени СГ, било и воденичарки, и
жене млеле Мил, девет грашки Г, састави се по петнес гужви Г, о даски оправиш Г,
игранки разни Остр, било је игранки Осл Др Д, играју карти Осл Брез, ковчи Д Суш,
кокошки Суш, око мене туде комшинки пуно К, између кришки ставим ГБ, имало
и крушки такуши Остр, мачки Суш, било је и мачки Пл, имало патки ДЛ, двајес
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пацки Брез, није било тизи печурки К, да л седам полутки Брез, возио сам ја двајес
двајес свадби Ст, ондај то није било свадби Г, направио шес свадби Бр, имо је пет
сестри Бог, донела и сукњи Г, има двајес они тегли О, колко смо имали тегли Пр,
донела сам торби С, имам и ја торби тизи Остр, шта га је у вас торти Лоп, насади
по петнес ћурки Сит, све код цркви Мил, и данас дањи око чесми Остр, има шарки
Т, није било шатри СР З, четрнес-петнес шатри музике ДЛ;
б) колко сам ја ти блузи Г, по двајес прељи Бр, педесет-шесет прељи ДК,
дванес проји закувам Туб, по десет проји С, пуну торбу ствари Мр, они моји ствари
Остр, ћаси неколко В.
Судећи према материјалу, процес ширења наставка -и у Подгорини ипак није
отишао тако далеко као што је то у неким другим говорима. За Ваљевску Колубару
је још Б. Николић констатовао да се овај наставак „недоследно шири“ (1969: 47),
што је потврдио и мој материјал (са знатно више примера) након четрдесетак година
(Радовановић 2006: 245), а у говору Мачве овај се наставак изразито проширио
(Николић 1966: 261); наставак -и потврђен је у централној Шумадији (Реметић 1985:
251), као и свим западносрбијанским говорима – говору Љештанског (Тешић 1977:
218), Тршићу (Николић 1968: 415), Горобиљу (М. Николић 1972: 674), Драгачеву
(Ђукановић 1995: 135).
Уопште, експанзија наставка -и посебно код именица женског рода
карактеристична је за шумадијско-војвођанске говоре, а истраживања су показала
да је жариште ове појаве централни предео дијалекта. Обиље примера с наставком
-и (чак у свим родовима) забележено је и у периферијском говору Ш-В дијалекта у
Банату, што се може узети као репрезентант стања и у осталим севернијим говорима
дијалекта (Бачкој и Срему), чији су описи мање исцрпни (Радовановић 2006: 301).
Наставак -и потврђен је само „у неколико именица“ на подручју С-В
дијалекта. Ж. Бошњаковић констатује да је у том смислу С-В ближи К-Р дијалекту,
будући да овај наставак не познају ни левачки, ни трестенички говори, као ни прва
зона говора Крагуејвачке Лепенице, Ресава и Чумић. Бошњаковић сматра да треба
унеколико кориговати ранија мишљења да -и карактерише и смедеревско-вршачко
подручје (Бошњаковић 2004: 307-308, у рукопису).
С друге стране, облици са -и нису запажени ни у југоисточним Х-К говорима
(Уп. Пижурица 1981: 124, Станић 1974: 328, Вуковић 1938-1939: 56).
3) Дуалски наставак -у јавља се код именица: ја њега вако испод ногу Г, и
доле измеђ ногу Сит, ишла од мали ногу Брез, радила сам од мали ногу Вр, испод ногу
лежи В, од његови ногу Огл, до ногу ГБ, гуја око ногу С, сакријем се око њени ногу
Мил, свије се око ногу СР, почела од мали ногу Пл, стигне њи онај штап испод ногу
Суш, дол до ногу Д, од ногу Бог, ка-се навикне од мали ногу Осл, што сам спала с
ногу ГЛ, вако га држи преко руку Бал, он скрштени руку ДК, празни руку Б С, отишли
празни руку О, де. ш ти празни руку Лоп.
Облике руку, ногу чува већина шумадијско-војвођанских говора. Ареал в. код
С. Реметића (1985: 251).
4) У појединим јатовским селима забележила сам и овакве ликове:
а) седам оваца спало с ногува Лоп, па измеђ рукува Остр; и: у свиралу од
трешњува С.
Овакве ликове С. Реметић бележи у ерским и космајским селима и констатује
да су настали „додавањем -а на форме руку, ногу, слугу“, као и то да су облици
уочени „у Гружи, средњоибарској зони, Азбуковици, Рађевини и Тамнави, затим у
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источнобосанским и западнобосанским ијекавским говорима … у Банији и Кордуну
и Посавини“ (1985: 251). Овом ареалу се могу придодати и налази из Драгачева
(Ђукановић 1995: 135)
б) једно легне испод ногију ДЛ.
Ликове рукију и ногију С. Реметић бележи у космајској зони, а потврђени су у
Чумићу и Биограчићима (1985: 251). Истраживања Ж. Бошњаковића сведоче о овим
облицима и на простору Смедеревског Подунавља (2012: 74).
5) У ијекавско-екавским селима и неким са њима граничним може се срести
генитив множине без финалног а (обично у споју именице и броја, количинског
прилога или неке друге именице којом се означава мера); 328 под 4: а имаћу ја и ови
јагод Мр, имам готово осамдесет годин Реб.
Генитив мн. без наставка жив је у говору Љештанског (Тешић 1977: 219–222)
и у суседној Ужичкој Црној гори (Марковић 2011: 226).
399. Датив-инструментал-локатив. Новоштокавски синкретизам благо
нарушавају реликтне форме забележен у локативу:
Датив: његова мајка кад није ишла гатарама ГБ, гатарама ишла ја Суш,
ишо ја девојкама Реб, девојкама ка се иде Остр, ужичким путом према Дивчибарама
Сит, редара успе женама Г, ишли колебама Лоп, отрчи горе комшијама ГЦ, према
Кошљама Реб, да положим кравама Пл, идемо кравама Мил, па се ишло овцама
Туб, насијечем овцама Брез, осечем овцама Д, свирају као печеницама Г, оћу да
сметају прељама СР, давали свињама К, млатим свињама Лоп, није дао мени део и
сестрама В, према Ситарицама Лоп, кажем мојим снавама Мил, радила и снавама
Др, купи снајама пред Ивандан З, према точкарама оним Бал, ајде ћурама ГЦ,
дарујем унукама СР, иду према Ужицама ГЛ, радила учитељицама Мил, према
фамилијама Осл, дала Циганкама ДК; и: ономе мојим чичама Брез;
Инструментал: па удари брдилицама Д, то се буши бургијама Реб, шта ти
је са видрицама Бр, преврћемо и вилама О, јели виљушкама Огл Осл, врли смо
са вршалицама Г, сву смо школу залијепили грудама Брез, све са гужвицама С,
са тим гљивама Мр, преграђено даскама Др, момци с девојкама Огл, д остане с
тизим девојкама Остр, бави се овим дроњама Реб, научила сам с овим женама
горе М, то се с иглама Бал, нецаш са иглама ГЦ, правили с јабукама Туб, штрудле
с јабукама Остр, са канатама О, сви су с капама С, дрвени је маљ са карикама
В, са кашикама се срче Лоп, јело је се дрвеним кашикама Т, кладарама сечу Огл,
секли дрва кладарама Сит, са клупама ГЛ, прођу са копачицама Огл, косци косе
са косама ГК, са коскама излупају Пр, с брда вучем с кравама С, и с кравама сам
радио Огл, искрпљено кучинама Д, одгрћу лопатама Д, девoјке са мајкама Огл,
секла маказама Д, маказама овим осијече Мр, ово ти је са мекињама С, копали с
мотикама СГ С Лоп, тучу с моткама С, слабије и недељама Огл, газе ногама Пр,
узе мене ударати ногама Брез, ткеш и ногама Л, и све вако ногама Лоп, шишале ми
жене ножицама Брез, једна за овцама Реб, са парама Остр, са готовим парама ДЛ,
нека те помогне са парама ДЛ, скоро му били за петама СГ, све вако плећкама
прте Мил, са пршутама ДЛ, закувам рукама Туб, запнеш и рукама и ногама С, мало
са својим рабаџијама Мр, рогуљама кад забацује Пл, крешем рукама Осл, редом
насијева рукама Суш, са свекровама Г, сикирама и тестером СГ, јели за синијама ДК,
није стела са снајама Бог, на совама је зидана Лоп, направили оно са страницама
Бр, под стревама Бр, нису тели суботама Огл, пошли са легиштером и таблицама
З, са тиквицама Огл, оне са трубама Туб, била са тим ћеркама К, одгајила с
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ћуркама Сит, торбу са упртама Вр, са фијокама Туб, шарала којекаквим шарама Л,
вако са шивкама Б, прозор био мали са шивкама С, натури се шналама Сит, ишо са
штулама К, закује се оним шунаглицама Лоп; и: остала са чичама Бр;
Локатив: зове се у бабинама Лоп, у неким баракама Бр, син оро у неким
Белицама К, па на Бобовским барама С, сеје по баштама Огл, радио у башчама Мил,
у бојаџиницама ДЛ, једна је у Бранковинама ГБ, све су ове рођене у Брезовицама
Брез, у тим ваденицама ГЛ, пекли на ватрама ГК, млели у веденицама долам С,
вешам о веригама Лоп, и на веригама обесиш Бр, кували на оним веригама Мил, на
оним видрицама Т, на Беговим водама З, млели у воденицама долам С, млело се у
воденицама ГЦ, удешено у тим воденицама ГЛ, побију се оне у вршкама Осл, сат
све у вурунама Пл, радили у гаћама, дијете ГЦ, резали смо али и у главицама Туб,
у главицама кисели се Бр, де сам ја на грабљама седила Г, по градинама, око куће
Бр, ти радио на Дивчибарама Брез, у сваким државама Туб, ишле по жетвама
Туб, излази се о Задушницама Огл, по звездама Д, свиро по играма ДК, виђо је по
играма Др, стајали по игранкама Бог, додили по игранкама Г, куд нису по игранкама
Пл, бегају по јаругама ДК, моју краву у јаслама ГБ, онако у канурама ДК, комина
је у кацама Пр, у кацама држимо Огл, она књижара са књигама Вр, по Козилама
Сит, живели по колебама горе Сит, ишо на количкама СГ, бојили у копревама Мил,
спавали у кошуљама С Лоп, дошо у пртеним кошуљама Г, на обраници у кофама
С, они су ишли у кошуљама ГЛ, на кочијама ДЛ, дол у Куницама Со, звате забаве
по кућама Туб, кад одаш по туђим кућама Сит, ту је он рођен у тим кућама СГ, по
кућама ноћивали Осл, зарадила на тим купинама ДК, сушиле се на лесама Остр,
имо један у Лесковицама ГЛ, прије иду козе по ливадама Брез, по ливадама туђим
ДЛ, по ливадама пасу Мр, да једу леба у Лукама Д, има у Љесковицама Брез, у
Љутицама доле Мил, зоб у магазама Г, по магазама Бр, море у магазама на патосу
Огл, ја сам у наћувама Брез, док се не пође по њивама Туб, чували по њивама Брез,
дела сена по њивама Суш, да се кисели по њивама Др, и у пајантама туре се Суш,
сутре би ме видила у бриџ панталонама В, удала се у папулама Пр, и у папулама
сам се удала С, у парама плаћали ГЛ, написо у парама В, Блажо дао у парама Лоп,
да нешто у парама М, ишла сам по тим пијацама Г, ишла у пироћанкама Бог, ево и
сад у плетеницама Туб, то је о Покладама Г, пре о Покладама ГБ, стајало у нас у
тим полицама Туб, туде на полицама Др, држало се у поличицама ДК, у Пољанама
Пл, има кућу у Попарама Брез, стрељали у Попучкама Туб, ради у Попучкама
Сит, по поточарама ДК, у његовим продавницама Лоп, двоје деце у Равнама пере
В, куповала се у радњама Вр, сједи у рачвама ДЛ, биле поточаре на рекама Реб,
купали се по нашим речицама Огл, пјешке на рукама Брез, у мене је у ручицама
ћетен Туб, возали се на санкама ГК, на тим свадбама ГЛ, по седељкама Пл, ноде оно
шеница у сламама З, на сламњачама Брез, били по службама С, тријестину људи
по сменама Реб, а у собама спавали Др, имало је у собама Огл, туљци су били на
совинама Пр, на Ставама ја и Ружа С, зидо сам на Ставама Бал, ону Јелу што ми
је на Ставама Лоп, пито поп на Ставама Сит, ка-сам се венчала на Ставама Сит,
Роса била у Ставама Г, на Ставама ваљевским Остр, носиле жалости у торбицама
С, на овиме на тракама СГ, будемо на трешњама Л, о Тројицама ко иде цркви
Бог, о Тројицама просипала завеле Огл, по Тројицама Остр, био је у Троношама С,
била у Ћелијама Брез, била војска у Ужицама Остр, није било у флашама Остр, у
Циклотама у Сијечој Ријеци Мр, у ципелама и у аљини Огл, дошла Јорданка нама у
чезама С, испере на нашим чесмама С, спавали у чорапама Брез, у њеним џокицама
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ГБ, на шареницама Т, да има у шареницама Д, унук ми на школама Лоп, на сувим
шљивама живила ГК, јабоме по шумама Г, има мљечара по шумама Мр, у шумама
се крио Вр.
Стари наставак чува се у примерима: у Брезовица се удала Брез, прво у
Брезовица водили борбу ГЛ, а овај на Става није радио Туб, имала је децу на Става
Сит, ковачи на Става С, узео дол у котлина С, гор у Буцура С, знам ја у Козила С.
Облике старог локатива бележи Б. Николић у Мачви (1966: 261). Новоштокавски синкретизам доследан је у свим сродним говорима (Уп. Радовановић 2006:
246-247, Реметић 1985: 253, Ђукановић 1995: 136, М. Николић 1972: 674, Николић
1968: 415).

в) Поједине именице и групе именица
400. Из круга именица pluralia tantum записала сам именице:
правила сам бабине Бал, лежиш седам дана у бабинама Лоп, један дан
сам била у бабинама Осл, будну бабине Пл, долазиле на мале бабине ГЦ, ако
нико не дође детету на бабине Д, мале бабине Р, па обеси на вериге гор Остр,
вам је огњиште, има вериге Г, вериге зове се Д, на оним веригама Мил, и вериге
ГЦ, сине вешам о веригама Лоп, било и огњиште и вериге М, било и огњиште и
вериге Брез, дрвене виле грабе Мил, кото, вериге и проври вода Сит, узми виле и
прободи га ДК, превртали вилама Мил, ми смо имали виле Г, треба да држи виле
ГК, зграбим угарак и виле и сикиру Реб, преколицу, дрљачу, виле Сит, од постава
гаће носили Бр, људи дугачке гаће Мил, били само у гаћама К, кошуље и гаће
Лоп, каке гаће, није то имо нико Д, пртене звате гаће Др, сашијеш кошуљу, гаће
Мр, у гаћама, дијете ГЦ, узму се грабље и преврћу Брез, грабље и сабијеш на
камару Д, на грабљама седила Г, широка је у грудима Брез, за Задушнице се меси
намењушица ГБ, о Задушницама излазе Огл, учи Задушница завршио зидање
Др, сад Задушнице се помичу ГЛ, свезала је за јасле Реб, ставиш му у јасле Д,
положила у јасле Пл, свезала је за јасле Реб, канате су дрвене Бр, седнем ја лепо
у канате С, товари на канате Д, ставим ја на шинска кола канате и сламарицу
Реб, лажигаће и пртене кошуље Др, шили од поставе лажигаће Остр, мушкарци
почели лажигаће правити Д, срчаница, предњи део, лотре (део на колима) имале
Бр, секла пупак маказама Д, осечем маказама Г, маказама овим малим Мр,
маказама сечемо Лоп, напечеш за Материце Мил, Материце, Оци, Божић Вр,
Материце празновали Огл, дам мекиње ГК, мекиње и сирће ДК, шеничне мекиње
СР, и мекиње и брашно заједно ГЦ, ил зоби ил мекиња Г, ово ти је са мекињама
С, почели смо продавати мекиње Суш, мушнице се звале гор што сипаш Лоп,
имам ја и те наочари Л, нешто не могу ни наочаре ГК, читала без наочара Т,
су биле наћуве дрвене Бал, има велике наћуве Л, наћуве се звале Сит, неко је
звао наћве, а ми текме ГЦ, наћве дрвено и ту се закува љебац ГЛ, имали смо
наћве Мр, имали смо наћуве ГБ, наћуве, имали М, звали смо наћуве СГ, јел оно
наћуве Мил, месили у наћуве дрвене Мил, наћуве некаке Б, да понесе наћуве
Ст, имале наћувице Туб, ја наћуве ДЛ, ено данас наћуве Пр, умеси лебац под
онај сач, наћувице Сит, наћуве имала Со, имали су наћуве, биле наћуве дрвене
Бал, мање и веће ГЛ, ја сам у наћувама Брез, ми имамо наћуве Брез, наћуве
се звале ДЛ, а неко зове наћуве Бр, наћуве и у томе се просеје ГБ, наћуве и
ти о томе знаш Бог, дошо учитељ и носи новине Пр, каје понеси новине Огл,
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шишале ми жене, ножицама Брез шијем ја панталоне Л, у панталонама што
сам стављала Лоп, сашијем панталоне Г, панталоне нисам никад носила Брез,
добисмо панталоне ГЦ, донесе нове панталоне Ст, носили смо гуњ и панталоне
Огл, гуњиће и панталоне ДЛ, после почеше папуле Пр, скувам питија Остр,
кувала и питије Б, или праве пиктије Бал, на Покладе Брез, стварно било до
Поклада Осл, на месне Покладе ДЛ, прекучиле Покладе Осл, о Покладама се
једе ГБ, то је о Покладама Г, рогуљама кад забацује Пл, деца санке Лоп, саонице
што је запрега вукла Остр, побијеш сове тако Суш, носили точкаре С, имали
оне точкаре К, јабуке о Тројицама просипала завеле Огл, учи Тројица Мр, о
Тројицама ко иде цркви Бог, а друге Тројице преслављамо Г, на треће Тројице
ДЛ, обично на Тројице ГЛ, за Свете Тројице ГЦ, имају од јесени до Тројица
сваке петке ГЛ, а торба има оне упрте Др, зову се упрте што се веша Г, а торбе
спремим ов упрта вами СР, упрте и ов метнеш лонац Лоп, држи ципеле у рукама
Мил, имала на себи капут и ципеле Брез, они су донели ципеле Бр, девер купује
ципеле М, ципеле ми је девер купио Т, све, и ципеле Огл, од коже и ципела Лоп,
дошо један човек са чезама Суш, имо чезе Брез;
и топоними: Брезовице, Доње Лесковице (Љесковице), Горње Лесковице
(Љесковице), Кошље (Азбуковица), Кунице/Кунице, Ситарице.
Анализирани корпус упућује на следеће:
1) Именице виле, грабуље и рогуље у Подгорини су увек у множини. Оне
у колубарском, тршићком, горобиљском, љештанском говору и у говору Ужичке
Црне горе такође припадају групи pluralia tantum (Радовановић 2006: 247, Николић
1968: 416, М. Николић 1972: 674, Тешић 1977: 218, Марковић 2011: 521). Исто је
и у сродној шумадијској Колубари (Реметић 1985: 255), а само се у космајским и
ерским пунктовима могу реализовати и у једнини (1985: 254-255). Једнинински
облици, међутим, познати су говорима источне Шумадије (Бошњаковић 2012: 77)
и К-Р говорима (Уп. нпр. Симић: 1972: 312, Јовић 1968: 100, Пецо-Милановић 1968:
332 и сл.).
2) Лексема којом се означава дрвено корито које служи за мешење хлеба
појављује се у ликовима наћве и чешће наћуве (ж.р.).75
Међутим, у појединим углавном северозападним селима се у овом значењу
чешће употребљава текме (тур. tekne „корито“): неко звао наћве, а ми текме
ГЦ, спремиш и закуваш тесто у већем текмету Т, лебац сам месила стално,
замесим имали смо ми посуде пре, ја сам имала текме Мил, имали смо неки суд,
у то смо закувавали текме Лоп, лопари, текме дрвено, фуруна Др, пре текме
велико, дугачко о дрвета и туд закуваш лебац О, у текме, а биле вам две даске,
узмеш леб Г, пoткувaш квасац и oнo тесто нaдoђе имају и дрвенa текмeта Огл,
ја сам имала текме, па сам имала неку велику карлицу Мил, карлица ако је веће
зовемо текме Лоп, ту си закувала проју и има карличица, текмешце К, ми смо
звали корито текме де.-је се лебац месио, а неко зове наћуве Бр,76 меси неко и
сад лебац, имају текмета Осл, текменце и ту је се зaкувано, покријеш га туд и
надoлази Огл, успеш брашна и посолиш, а имало је пре оно дрвено текмади Пл.;
уп. Карту: 7:
У РМС наћве; Вук, Рј. наћве
У вези с овим значењем у Братачићу сам записала: Моја синовица удала се у Буковицу и свекрва је
послала да понесе наћуве. А ми текме звали што се меси лебац. Она отишла да тражи и каже нема. Кад
она дошла свекрва каже „Сна, па ти си то тражила, ево га“. Она рекла „ми зовемо текме“.
75
76
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У истим селима текме означава уопште, свако дрвено корито различите
намене: има велико текме и растворе креч Осл, у текме се вади месо Бр, попакује
кожу у текме дрвено К, у текмету претрљавали Т, било у мене текме колко
одавде донде и сама ја жалости превучем из магазе у пушницу С, и сад у нас има
текме дрвено Огл, имају дрвена текмета Огл, на једну страну текмета Осл, у
текметима, у соли ГЦ, он седне ма једну страну текмета Бал, наспеш воде па у
текме изнесеш напоље Пл.
Ликови наћве и наћуве забележени су у говору Љештанског (Тешић 1977:
218), а у Тршићу и Горобиљу само наћве (Николић 1968: 416, М. Николић 1972: 674).

Говор Ваљевске Подгорине

213

У Ваљевској Колубари најчећше сам слушала наћуве, иако није непознато наћиве
и наћве (Радовановић 2006: 248), а у Мачви Николић констатује доследно само
наћуве (1966: 263); у Шумадији С. Реметић бележи неколико фонетских и обличких
ликова: наћиве, наћве, наће, наћуви, наћуи, наћуве, наћвију, наћиви, наћивице (1985:
255-256).
3) Именица којом се означава направа у облику дугачког корита причвршћеног
уза зид у коју се ставља сточна храна у Подгорини је увек женског рода јасле;
и у већини оближњих говора она се реализује само у женском роду (уп. нпр.
Радовановић 2006: 248, Тешић 1977: 218, Николић 1968: 416, М. Николић 1972:
674). Другачије је у Шумадијској Колубари, где се јавља и у женском и у мушком
роду (јаслима/јаслама; Реметић 1985: 256). Оба деклинациона обрасца позната су и
говорима србијанског Полимља (јасле/ у јаслима; М. Николић 1991: 361).
4) Лексема којом се означава дан уочи почетка поста увек је реализована
у женском роду Покладе; у Шумадији она може бити женског или мушког рода
Покладе/Поклади (Реметић 1985: 256).
5) Неке од именице поред чешћих множинских имају и једнинске облике:
он вели каната Д, завијемо у новину па у кесу Лоп, дајде ми ту папулу Мил, као
питија Бал, и оно се стегне, а ципелу избегава ГК, ударио трипут цокулом М, отре
се о чизму ДК.
6) Именица лотра јавља се у једнини када означава дрвене лестве: па тражи
лотру да се попење на таван ГБ; када означава предњи део на колима увек је у
множини: срчаница, предњи део, лотре имале Бр, а ја улазим из неке лотрице озго
В. Исто је констатовано и у Шумадији (Реметић 1985: 255).
400а. У одређеном контексту се неке од именица чују у множини: пекли
на ватрама ГК, унук ми на школама Лоп, био је у Троношама С, била војска у
Ужицама Остр, иду према Ужицама ГЛ.
401. Именица којом се означава очева жена његовој деци из претходног брака
јавља се у фонетским ликовима:
маћију имо ГЦ, та моја маћија Остр, мој отац имо маћију Бал, маћија била
Т, моја је та маћија Кун, маћија његова Л, да сам им маћија Мил, маћија почне Бр,
имала маћију Туб, маћија је она оној ђеци Брез, маћија била опасна Пр, маћија
тела мене Б, спавају отац и маћија Р, имала сам оца и бабу и маћију Суш, било
кризно време па маћија С, имо оца и маћију Ст, мој отац имо маћију Др, туцала моја
маћија Вр, имала сам маћију К, кад је маћија дошла ГБ, остале па и маћија гонила
у воденицу ДЛ, рекла сам маћији К, маћија је примила Кун, нисам дала да и маћија
гледа Осл, звале су мајком, а маћија им била О, биле две његове сестре и баба и
маћија Огл, морала да се прифатим, имала сам маћију Суш, у маћије имало троје
деце Суш, са нама била и маћија Мр, маћија била опасна Пр, гледала свекрвину
маћију Туб, али имала она маћију ГЛ, маћија је примила Г, оженио се он после и
довео маћију Остр, маћија Со Бог СГ Л;
та маћика отишла Мил, то је маћика Туб, маћика довела ћерку Осл, дал ти не
будеш ове деце маћика ГБ;
маћека довела ћерку са собом Огл.
У Ваљевској Колубари записани су облици: маћија (највише потврда) и са по
једном потврдом за маћека, маћеха и маћака (Радовановић 2006: 249); слично је и у
Шумадији: маћа, маћија маћека, маћика и маћака (Реметић 1985: 257).
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402. Именица снаха појављује се у четири фонтеска, одн. творбена лика:
сна од старијег сина ГЦ, ја и сна и унука ГЦ, сна и син одоше ГЦ, полаже
сна Остр, сна је вредна Остр, доље сна сад Мр, нешто се сна Лоп, Веселин и моја
сна К, сна од брата Бр, ова сна ако може Мил, брат и сна доле Мил, то је моја сна
В, шила моја сна Брез, сна што је од најстаријег брата Брез, имала ми сна Реб,
сна води волове Со, моја сна ка-се породила Бр, сна ми је то Сит, сна и синови
Р, није ми лоша ни сна ГК, ово ми је сна Г, није лоша сна Г, данас не мору сна и
свекрова Пр, сна добра С, сна ми је за синовцом СГ, ово ми је сна за тизим сином
Др, сна је била добра К, ова ми сна Пл, сна тог мог брата Огл, његова сна Вр, сна
умрла Суш, жена његова и сна Д, и сна увек купи мени нешто Бал, ово ми је сна
од сина ДЛ, и дете и сна Д, каки сна ГК, пeчем ја, шта ћ, сна иде те ради Огл,
тамо само oстала сна ДБ;
ниси рекла твоји снаји имена Мил, сад кувају снаје и спремају ДЛ, преко
снаје поздрављају Мил, да је мени снаја за синовцом Туб, довели снаје, иженили
се Лоп, ово моје снаје братић Брез, двије снаје ГЛ, јесам са снајом Реб, свекрова
снаји да преслицу Сит, имам снају и унука Г, видимо ми у Бранчине снаје Г, у моје
снаје СГ, са сином и снајом Огл, помаже и снаја К, д идем да кажем снаји К, да
купи снајама З, снаје му донесу кашику Осл, најстарија снаја извела Т, са сином
и са снајом Огл, саранила и снају Суш, д игра до сина и до снаје ДЛ, баба се била
оделила од снаја Бог, спремала ми је вечеру снаја Бр, молио ме и снаја и брат ДК,
а рођене снаје имају Д, шта ћу ја код снаје ГК, снаја му умрла Мр, викала је та
снаја Остр, удала за моје снаје брата рођеног Остр, добио снају и унуку у кући Ст,
помогнем снаји у кући Т;
де ли је она снаво књига? Огл, што је са мојом снавом Пл, имам ја сина,
снаву ГЦ, дошла са снавом Остр, имам ја снаву Бр, имала снаву и два унука Туб,
спремала са снавом Мил, имам снаву и сина Сит, док је снава дошла М, постим
и сад са снавом Г, има брата и снаву Г, горе са снавом Осл, да чека снаву Вр, у
Бајевцу имам брата и снаву Бог, имала сам снаву Бр, радила и снавама Др, има
снаву, сина ГК, снаво, знаш што сам те звао Огл, добио си снаву Остр;
снајка, пере на реци ГЦ, моја снајка Видосава ГЦ, а моје снајке Т, снајка и
она помогне Лоп, то је од моје снајке Мил, снајка, што се не озиваш С, снајка је
напунила кофу СГ, снајка, немој данас је празник Др, мислила је да ће бити снајка
мутава К, јој, снајка, па ти не казујеш ништа Пл, мош и ти снајка Д.
403. Именица плеће се готово доследно јавља у женском роду: дол исто
сјечу плећку Брез, а плећку на мали Божић Бог, у плећку моја је свекрва гатала то
Суш, ако је шупља плећка Брез, осечем плећку и окадим ГК, ми сечемо овде главу
и плећку десну Мил, у нас је лева плећка ГЦ, ону једну плећку све остављали као
за Богојављење Реб, а кад нађу, пријо, пушку на плећки Огл, и они су јели плећку и
бут О, само насече плећку десну Пр, све вако плећкама прте Мил, за Богојављење,
плећка лева Г, на оној се плећци гледа Осл, плећка десна, осече се Остр, а та плећка
лева, она је се остављала Остр, деда ка ту плећку отвори гледа горе Лоп, јок море,
сече се плећка Пл, плећку једну сечеш С, код нас се сече глава и десна плећка Т,
остаља се за Богојављење плећка Д; и: док остали једу плеће Мил; исп. т. 391
404. Именице с кореном на г и к и деминутивним суфиксом -ица најчешће
се јављају с алтернацијом:
мећеш у ту бланчицу К, дашчице те метну Б, то има једна дашчица ДК,
прво оне отешу дашчице Суш, турише му дашчице ГЛ, на дашчицу и долам све
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ногама Туб, оправљена она дашчица Остр, мотка једна и дашчицу наме.сте Бр,
имају дашчице овако Осл, гвоздена заврчица К, неку иверчицу Брез, јабучица
војицна дошла Огл, иди узми кашчицу Бал, чек, да на(ђе)м кашичицу Мил, и
кашичица ДК, и понеку кашчицу укуваш ГЛ, војицне крајчице Лоп, кришчицу
једну ГЦ, као на кришчице у оним суду С, а кудељчице преде се потка Бал, и на
кудељчице Лоп, нека и кудиљчица Туб, имало се и повјесма па кудиљчице Брез,
то је за поесмо кудељчица Г, изгребенаш на гребене и кудељчице и то предеш Бр,
гребенаш кудиљчице Бог, а има и кудељчице СГ, поесма, кудељчице Со, мазушчица
за ном ватром укувано Пл, донесемо мајчици Туб, да мајчицу вежем Т, волика
мотичица Туб, мочица, д извинеш ако упадне туде Мил, читави са петељчицом
црвени К, отешемо пердичице К, са петељчицом црвени К, и праунучица његова
Брез, речица има Г, веденице на речицама Вр, по нашим речицама Огл, од речице
кад појеш гор Лоп, прали смо на речици Пр, има речица О, ту протиче речица Ст,
по сто ручице, данас туче Мр, вежемо на ручице СР, узели све оне ручице Суш,
држиш за ручице раник Сит, оно ручице послен чешљаш Со, држиш ручице дрвене
Г, повежу ручицу Суш, раширимо ону ручицу Пр, та се ручица узме од кудеље Туб,
па ручицом пипне Брез, звали смо ми ручице Лоп, оне ручице и враћаш Пл, десет
они ручица ГЦ, јок каке сличице В, вадила трунчице Мил, имала ћерчицу жалости
Мил, а ћерчица није била В, кад ова унучица у авлији З, док унучица ми не дође
Реб, са шараљчицом шарала ГБ, шипчица која се не савија ДК;
туре се воћкице Суш, и грешкица је била Г, обујемо уз оне ногице К, трећи
пут на ногице ГБ, детету овако измеђ ногица Г, чини ми се да има четири ногице ГЦ,
имам ногице оне Осл, неке патлугице, гумаћи Пл, преобукице њене Остр, оно се
удари у рукицу Брез, ево јој сликице Др, има жену и ћеркицу З, спустила ћеркицу
К, има жену и ћеркицу једну З, а његове унукице воле ме З, била је чистанчица
Остр, донла шифоњер и мало џокица Осл, дотерају шиљегицу Пл.
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ИМЕНИЦЕ ЖЕНСКОГ РОДА НА СУГЛАСНИК
а) Једнина
405. Инструментал. У инструменталу једнине забележени су наставци -и,
-ју, -им, -ом:
а) -и: и џак са зоби Бр, са сеном и зоби Г, замастим масти Суш, уљом ил
масти ДК, са мојом том помоћи ГБ, с неком помоћи Б;
Наставак -и посведочен је и у прилозима (вероватно добијеним према ноћи
који у овом облику у грађи није потврђен): не. кад вечи Г, дуго седимо вечи Бал;
и данас дањи Б Лоп К Мил Осл Остр Пл Пр Реб, и данас сам дањи Лоп, не би
могла дањи заспати С; јутри устанемо Бал, то су узимали јутри Р, што је се пекло
јутри рано Кун, јутри родим на Миољдан Б, јутри ми дошли Со, дозна моја мајка
и јутри Бог, јутри полила Бр, ми сједнемо јутри Брез, дотрам јутри ДК, зна се
јутри ГЦ, и јутри домаћин ГЛ, да на Божић јутри Г, ја музем јутри Лоп, јутри
устајемо Л, јутри око осам К, рано јутри М, јутри на Крстовдан Мил, ми идемо
јутри Огл, јутри доручак Осл, то се јутри спреми Остр, јутри они напали Пл, јутри
ти поткуваш Туб, јутри иду договоре се Пр, а јутри је песма Реб, јутри и он очита
Сит, поранимо јутри одавде СР, ка-смо устали јутри Ст, сутре јутри пораним Суш,
јутри устала С, има она Лазарица јутри Т, добијали смо у школи чај јутри Вр, у
воденицу јутри одем В, јутри доручкујем З; дуго седимо вечи Бал, видела вечи касам дошла Брез, што сам другом шила вечи Л, састанемо се вечи ГК, вечи кад би
сели да се одморе ГЦ, спремамо вечи сламе Мил, некат вечи Г, дотрали вечи Лоп,
тако вечи разговарали К, ћиндијаш долази вечи Мил, вечи ка завршимо рад Осл,
вечи комимо Огл, то се вечи зовне прело Туб, кад погледаш вечи месечина В, вечи
проба Реб, вечи дођу на вечеру СГ, вечи сириш С, вечи смо прали Д, идемо вечи З.
б) -ју: патило се глађу Лоп, како су се патили са глађу Реб, попршћу оном
зобљу Мил, на степеницама џак са зобљу М, оном зобљу Бадњак Мил, унутра и посипа
зобљу Остр, шеницом или зобљу Т, ко ме тако крвљу натопио Огл, нек виме масира
афтушом, и свињском машћу Др, у овоме замастим машћу, некад зејтином Ст, уљем
или машћу замастим Со, машћу и сад то нај волим да поједем СР, жене трљају машћу
Вр, пре смо мастили машћу Пр, омастим онај листић машћу Огл, запржиш машћу
Мр, плек се омасти машћу Туб, омастим машћу, слабије зејтина било Вр, у тепсију
листић и омастим машћу Вр, плек омастим машћу Т, поспе сољу и затвори П.
Наставак -јǫ чува се у прилогу ноћу: ноћу дијете се пробуди ДЛ, и дању и
ноћу и звала Др, била сама ноћу ГК, дођу ноћу Лоп, он је ноћу Сит, једном нама ноћу
Остр, отерали ме ноћу З, ишо цркви и ноћу Пл, па само дође ноћу у витији СР; према
ноћу добијено је и и дању: седила дању и прела Пл, и дању Г, седну дању да ручају
Остр, и данас дању ДК, и данас дању Т, дaнaс ме дању Огл, ни данас дању Осл, и
данас дању се мог оца Р, и данас дању СР; и јутру сване Брез, јутру да наложим ГБ,
он јутру заповеди Г, јутру устанем рано Л, јутру отишо Мил, јутру oпет пустим
Огл, узела и јутру Осл, поране јутру оду Пр, да пораним јутру у печурке Суш.
в) -им: посипа се бадњак зобим ГЛ, подмажем мастим Бог, замажем нако
мастим Ст, више сам мастим Суш, ако постимо уљом, ако не постимо мастим ДЛ,
запржаваш мастим Л Брез, обично смо више мастим Л, умро својом смртим ГЛ.
г) -(ј)ом: подмастим плек машћом ГЦ; в. Карту 8:
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Према Маретићу (1963: 170) именица ноћ у инструменталу једнине јавља
се у облику ноћу (и ноћи), а у прилошком значењу и ноћом: данас боле и дањом и
ноћом Б, по стотина жетелаца и ноћом и дањом Туб, ноћом одем у воденицу Брез,
ноћом њи поватају К, ноћом па за час ГЛ, јежеви се ноћом већином појављују
Остр, и ноћом све самељеш Лоп, ноћом устанем Мил, ишо је ноћом Огл, ноћом
дођем у воденицу Реб, гор ноћивала ноћом Со, зовемо послен ноћом бериоце СР,
ноћом су били СГ, испечу и поједу ноћом Ст, сад је ноћом С, у Ваљево пешке
ноћом В, сјутре и ноћом и дањом Суш; према овоме и дањом: мораш дањом да
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имаш Вр, није дањом Сит, носимо дањом Л, дањом ваздан радим В, био вашер
дањом С; јутром одем Мр.
Наставци -и, -ју и -(ј)ом сличне фреквенције потврђени су у Ваљевској
Колубари и Тршићу (Николић 1969: 47-48; Радовановић 2006: 249), а у централној
Шумадији и Мачви шири се наставак -(ј)ом (Реметић 1985: 259, Николић 1966:
263); и у Драгачеву такође претеже -(ј)ом, а -и и -ју јављају се ретко (Ђукановић
1995: 137). У љештанском говору потврђно је само -и и -ју (Тешић 1977: 219), а у
Горобиљу, србијанском Полимљу и у Ужичкој Црној гори доминира -и (М. Николић
1972: 674, М. Николић 1991: 368; Марковић 2011: 525).
Наставак -им забележен у мешовитим ијекавско-екавским подгорским селима
потврђен је једино у Драгачеву (уп. Ђукановић 1991: 137). По Белићу, финално
м добијено је аналошки према инструменталу свих осталих именица. Облици
типа смртим, частим и сл. употребљавају се од XV века, а имају га дубровачки
говори, католици у околини Вареша, Грачаца и другде (уп. Белић 1999: 187). О
овом феномену, опширније и с више документације, говоре Брабец (2012: 92)77 и
Брозовић (2012: 362), при чему скрећу пажњу на то да је проблем принципијелно
решио Миклошић.
Преглед дистрибуције и ареал наставака у инструменталу једнине именица
женског рода на нулту морфему у српским дијалектима дали су Бошњаковић и
Радовановић (2008: 157-175).

б) Множина

406. Генитив. У генитиву множине забележени су наставци -ију и -и.
а) Наставак -ију јавља се у следећем кругу именица: имам кокошију О, увек
имали кокошију Т, имам кокошију З, и немам пуно кокошију Лоп, когод и пипа у
кокошију Брез, педесет кокошију Мр, од кокошију наши јаја Бр, неколко кокошију Г,
имамо једну краву и кокошију С, двајес кокошију се састане СР, све ми је у језику,
костију нема Б, а костију нема Туб, метем костију од пастрме Осл, попила лијек
од костију ГЛ, колико сам ноћију преседила ГЦ, родила пет ћерију Бог, а у једне пет
ћерију СР, пре је било и ушију у глави М, напуни се ушију С; уп. и пр. па дете ка се
закопрца оно у пола ношију Сит.
б) Наставак -и имају именице: десет божији заповести Остр, није имо речи
да рекне Лоп, требало спремити кола ствари Туб, било там ствари Пл, покупила
ствари Мил, а имам ја там ствари Г, донела пуна кола ствари Бал, дотерали ми
ствари ГЦ, од Миланови ћери Мил, од њени ћери Г, насукала цеви ГЦ.

в) Поједине именице и групе именица
407. Именице са старим основама на р.
1. За значење „жена у односу на дете, децу коју је родила“ (в. РСАНУ под
мајка) на подручју Подгорине добијене су лексеме:
а) кад је мати умрла Мил, како је се наша мати мучила Т, нека га мати Вр,
главицу мрког лука мати исече Др, кад свањива мати виче ГК, Душанка, Видина
мати Бр, а мати јој се после удала Бр, Јорданка је твоја мати Сит, кад ми је мати
била у Ваљеву ГЦ, отац и мати варе млеко Д, окупа нас мати ГЦ, а мати и отац
77
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на другом кревету Лоп, мати ме однела К, мени мати казала вако Мил, мати
сама Осл, мати ми дошла Остр, вели, мати, ја и Милан поделили смо Пл; у моје
матере дол вуна била Мил, код матере одем ГЦ, матери ми било име Крстина
Г, нисам ни матер запантила Бр, његову матер звала Г, иду за матером ГЦ, ниси
дала матери нек преде Г, иде да ради оцом и матером Осл, а матер звала Буда
Остр;
б) ишла и мајка и ћери ГК, моја мајка имала ћилиме Бал, мајка причала да
свиње терају Б, о свог оца и мајке Бог, додила ми је мајка ГК, прва у мајке Бр, моја
мајка ишла Брез, мајка иде њима ГБ, иде и мајка на прело ДК, моја мајка рађала
ђеце ДЛ, остала брез мајке од годину и по дана Др, мајка изведе децу Д, мајка је
моја била крупна ГК, и он није мајке запантио ГЦ, мајка узме па га огрне ГЛ, а
мајка је живила Г, кад ми је била мајка то смо чешљале Лоп, мајка Обренија Кун,
мајка нам узвари воду Л, очевом мајком Лоп, мајка ми је и рекла да то узмем К, ја и
мајка се мучили М, за моју су мајку причали Мил, Милинкова мајка туде Мр, ишла
сам с мајком Огл, ал шта ш није мајка њина Осл, мајка Загорка Остр, мајка са мном
ишла Лоп, мајка је остала Пл, нисам имала ни очеве мајке ни ђеда Туб, са мајком
вод Пр, мајка м се звала Крунија Реб, мајка вели пушти овце Р, моја мајка д умре
Л, Андријанина мајка, Маричина сестра Сит, мајка ми није била по вољи Со, што је
Владина мајка саде СР, отац му и мајка видили СГ, што сам била шеста у мајке Ст,
весела моја мајка Суш, моје мајке рођак С, мајка ми се звала Радојла Туб, мајка
више неће носити разбоја Т, мајка иде ил отац Вр, де. ми је била мајка В, сишли са
оцом и мајком З.
Обе именице готово с истом фреквенцијом констатовао је Николић у Тршићу
(1968: 416), а само облик мати у Мачви (Николић 1966: 263). У осталим оближњим
говорима доследно је мајка, с тим што се матер чује у псовкама (Радовановић 2006
250-251; Реметић 1985: 259; Тешић 1977: 219).
2. Именица кћи јавља се у две творбене варијанте:
а) с проширењем -р- и суфиксом -ка: засметало мојој ћерци Лоп, пита моје
ћерке кум Бр, а ћерку ту одвела Б, родила Милену ћерку Бог, ћерка удата за Милуна
Брез, има он две ћерке ГБ, ћерци тој најстаријој ДК, мојој ћерци ов дошо један
Др, Верослава име јој је ћерци Д, удала ћерке две ГК, млађа ћерка имала ГЛ, има
ћерку и сина Г, ћерка живи у Ваљеву Кун, мог девера ћерка Лоп, ћерке раздала у
службу К, изродила две ћерке М, ћерке се разудале Мр, три ћерке Огл, ћерка ми је
за Љубишом Осл, имам једног от ћерке Остр, ћерку удо Пл, а те моје стрине ћерка
Туб, ћерку сам удала Пр, моја ћерка ишла Реб, упозно овога домаћина ћерку Сит,
ћерку није дао у школу Со, ноде дошла ми ћерка СР, имам две ћерке СГ, ћерку
Милицу Ст, његова ћерка Милева Суш, има три ћерке Славујка С, деда имо ћерку
Т, родим ћерку З;
б) с проширењем -р- без суфикса -ка: три сина и три ћери ГЛ, ћери јој не
мору да доде Лоп, колко је имала ћерима Лоп, ткала њеним ћерима Остр, имо ћери
двије Брез, имам и шћер Брез, нас четри ћери Сит, јој, било пуно ћери Со, има и
она две ћери Бог, две ћери и мајка ГК, покосила са ћерима Г, шта вали, моја ћеро
С, све гладна, моја ћери С, оди, ћеро, попи каву С, ћери, сваке суботе игранка Туб,
ћеро, за то немој питати Туб, она је тамо са ћерима В, плела сам ћери блузе ГЦ, то
је Микајлова ћер Мил, има ћери, живе у Ваљеву Б, ону Булчину шћер Брез, код моје
ћери сад ДЛ, њи четри-пет ћери Д, и мајка и ћери, све натрали д иду ГК, како удаш
твоје две ћери Лоп, ове моје ћери М, није то ко сад моја ћери Осл, данас не могу сна
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и свекрова, мајка и ћер Пр, ћери се поудавале СР, две ћери је имала СГ, ћер му та о
друге жене Суш, удала сам две ћери З.
Неретко у вокативу једнине ова се именица деклинира по обрасцу именица
а-основа: она мени каже, ћеро ГБ, ћути, ћеро С, јашта, моја ћеро Реб, ноге доле,
ћеро Д, носила с бунара, ћеро Мр.
408. Напуштање треће именичке врсте и њихово прикључивање именицама
друге врсте није у једнакој мери захватило све именице. Именице које добијањем
суфикса -ка могу прићи именицама а-промене:
снијела кокошка ДЛ, држим кокошке ГК, једну кокошку ГБ, поватала све
кокошке Г, закоље се кокошка Пр, не море ништа кокошци Остр, гледам кокошке
Туб, готови се кокошка Бр, закољу кокошку Мил, кокошку кад је насадила Др, имам
какву кокошку Д, држим кокошке ГК, кокошке што су метали К, кокошке носе
М, од кокошки Огл, кокошке насађује Осл, ништа кокошци Остр, имала кокошке,
имала крме Л, кокошке, насадим Сит, гледам кокошке и свиње Туб, наше кокошке
Т, туриш кокошку на јаје В;
поред: закољеш кокош Бал, кокоши остале само Б, закољеш кокош, спремиш
супу Бр, сир, кајмак, кокоши Брез, лисице ватају кокоши ДК, де.-се кокоши затварају
Г, кокош лежи на јајима Др, нараниш кокоши ГК, ајде кокошима ГЦ, ни кокошију
Лоп, па су кокоши М, кокоши да затворим Мил, кокош њу пикира Остр, па кокош из
кочака Пл, и кокоши и овце Реб, двајес кокошију се састане СР, свиње и кокоши С,
још кокош трећу Т, имам кокошију З.
са коскама излупају Пр, коска излетила Бал, излети коска К;
поред: на кости месо ГЦ, од костију, реума ГЛ, кости и ако додаш мало
масти Мил, метем костију Осл, покупли кости Остр, оне кости скидају Сит, а
костију нема Туб, кости се сушиле исто Т.
па и оне вашке напунише нас Лоп, колико су вашки имали Огл;
али чешће: имали уши, па ми све у кључалу воду К, уши само пливају по њима Ст.
409. Лексема којом се означава део ткачког разбоја гласи двојако:
а) у једнини се остварује у мушком роду: овај нит изиђе горе ДК, то се звао
један нит Д, онај нит иде дол Д; и уз бројеве два и четири: кад је у два нита Д,
ткемо у четри нита Мр, ткала шаренице у четри нита Остр, ако уводиш у два, прво
у нит па у други и тако Мр.
б) у множини се јавља у мушком роду:
а нити су двоструки ДК, оправљени нити, пређа Д, и ти се нити вежу за оне
подложнике Д, вам и оздо нити имају повезани Туб;
У следећим примерима не може се одредити род: па полице, брдилице, брдо
па нити Д, нити се зову Лоп, она дашчица што се ните нити Остр, од брда имају
нити ДК, нити то-се исто ради од кудеље ГК, и туд постане нити Остр, ако уводиш
у два, прво у нит па у други и тако Мр.
410. У Речнику српског језика лексема којом се означава хришћански
празник који се светкује 25. марта (односно 7. априла по старом календару) када
је Богородица примила „благу вест“ о свом зачећу има ознаку рода ж мн.
У испитиваним пунктовима добијени су примери: Благовес се пости Бал,
свекрова отишла на Благовес О.
411. За поједине именице које су у стандардном језику двородне углавном
сам добијала облике у мушком роду: извлачи онај бол Остр, оставила пиљежа Сит,
полијеш старежу Мр; поред облика за ж. род: све нека стареж Бог.
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412. Углавном није дошло до нарушавања осећања припадности именица
које су и у стандардном језику женског рода: то је госпоска болес Бр, болес дошла
Т, доје та болес не.ка Пл, имају разне неке болести Брез, и није било болести С,
о те болести Т, гор у Буцура је било та болес С, прича о тој болести С, добише
не.ку болес Реб, његова болест Брез, о те болести Остр, да се не увати она буђ
Бог, запантила ту глад Лоп, пуста глад нас је терала Бог, била би глупос да се
валим Лоп, каки је био жалости Б, само ме чуди жалости што ГБ, оно и није
за капута жалости С, оне мене жалости Суш, Булка је сат сама, жалости Брез,
убила је жалос Брез, а ова мала девојчица остала са тетком, жалост убила В,
купио жалости Бал, она на коњу жалости Туб, жалости, ја велим ГЦ, зима
јој, жалости ГЛ, оћераше жалости тамо у затвор ДЛ, била је лампа жалости
мoје Огл, како је пре било жалости СР, све је то жалости живо било Мил, десе
божији заповести Остр, то је била заповест домаћина Сит, што је то пуно масти
Бог, десет кила масти Брез, имам масти педес кила ДК, имамо прошлогодишње
масти Брез, ако оћеш мало и масти Л, метнеш масти Г, стави мало масти Мр,
препирали маст ову обичну Г даду масти ГБ, озго ставим ону мас Туб, омастим
машћу Т Вр, пре смо мастили машћу Пр, омастим листић машћу Огл, замастим
машћу Ст, замастим масти Суш, ондај машћу Со, на масти Пл, мало масти и
умешаш Мил, ми остаљамо масти Осл, па растопи неку мас СР, узмем кашику
масти ГЦ, имало оне масти Туб, а младос је брзо зарасла ДК, јок, ко да младос
пита М, младос била ГЛ, оно у младости причају Лоп, де сам ја сине моју младос
провела Лоп, Моју младос тако Суш, а она младос С, младос служила дијете
здрава Мр, у младости све се мили Мил, ал време тако, младос је била Огл, дај
ми Боже лепу памет Б, само нисам своју памет променила СР, те сам у памети
Сит, садошња памет С, имала сам такву памет и данас Лоп, живина је то све, ова
пиљеж М, кокошке, неку пиљеж нај смо више држали Огл, једну прегрш Брез,
реткос је ко са стоком сад Огл, доживећете велику старос ДК, ето видиш каква
је старост Огл, доживио је велику старост В, по старости ишла сам ја Мр, шта
је дубока старост Суш, у шесет трећој години старости Мр, да те неко има у
старост погледати Пл, заспеш оном течности ДК, какве течности Осл, има и
сад и она течнос Др, па она течнос у неки други суд ГК, какве течности Осл, да
ти купиш ону течнос Т, и ту течнос донесе Суш, поцрнила од оне чађи С.
413. У стандардном језику лексема којом се означава свежањ жита које
жетелац ухвати руком и одсече српом гласи руковет и руковед. Исто као што је
у колубарским селима (Радовановић 2006: 64) и у Подгорини је чешће руковед: па
купиш на руковед Бр, на руковед ДК, купим руковед, правим уже Д, де жетеоц спушти
руковед Д, па то се жање па на руковед М, оне на руковед Пл, руковед до руковеди
Пл, а ја идем да купим руковед Р, жњемо на руковед СГ, купимо ону руковед па
мећемо у снопље Вр, спустиш на земљу руковеди оне О; поред: да купимо руковет
Мил, ићеш те купити онај руковет Др.
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Б. ЗАМЕНИЦЕ
ИМЕНИЧКЕ ЗАМЕНИЦЕ
Личне заменице
Личне заменице првог и другог лица и лична заменица за свако лице
414. У генитиву и акузативу једнине забележени су облици мене, тебе, себе:
1. Генитив:
овце су виж мене у обору С, због мене да иде на Степајевдан код њи Ст, ова
ми Роса што је до мене Г, дошла до мене на метар ГЦ, вамо су они иза мене Туб,
идеш код мене ГЛ, дошо он код мене у кућу Бог, све је то код мене се десило К, ручак
код мене је спремао Т, каце су биле код мене Остр, у смо код мене СГ, три струке
стоке код мене С, дошо деда сео код мене С, она јадна крај мене чумила Д, био нижи
од мене Бр, не можеш ти од мене очекати све Л, од мене гује бегале Г, закључали од
мене све Туб, није била лепша од мене З, траже од мене пушку Суш, ал он је пуно
изгледнији од мене М, и од мене и од њега ГЦ, млађи од мене Со, један мало старији
од мене Реб, неће од мене ДЛ, он осамнесто, млађи од мене Огл, сад је богатија од
мене Мил, није волела од мене СГ, она је од мене три године млађа ГК, било је око
мене туде комшинки К, прође пора мене ГБ, једни леже споре мене ДЛ, у мене су
жене воском Бал, камион је био у мене Брез, у мене мој отац и мајка Брез, у мене се
завила Брез, отац је у мене рано умро В, прнуше у мене овце В, у мене Мијо причо
једном ГК, у мене слатко ГК, имам доле у мене Др, поче у мене вода да осеже Др, у
мене вода пролази Др, у мене мој Станимир Др, у мене су деца била отпорна Др, у
мене стриц да буде на стражи Д, у мене вако руке З, у мене има једно женско дете
Кун, у мене доле неки брезак Лоп, и у мене мој Веселин и моја сна Лоп, није тео
нико у мене Лоп, у мене нешто се сна па поболе Лоп, у мене син ка дође Мил, у мене
муж сахрањен овде Огл, у мене ов у једном грунту четри и по ектара Осл, у мене би
се Жијо женио Остр, у мене је то више мајка готовила Остр, у мене мајка развуче
питу Остр, у мене Борисав отишо на пијанку Пл, има у мене ено ђерема Пл, има неди
још у мене бачена Сит, био у мене човек у војсци Сит, у мене нас било троје СР, у
мене четрнесторо њи СР, у мене је у Ручицама кудеља ћетен Туб, ено га у мене тамо
још стоји Туб, у мене је муж био вешт Т;78
нећу дијете крштавати брес тебе Брез, и ко тебе није боље било Брез, лењир
ја ћу ко(т) тебе ГК, мораш да радиш и код тебе Т, ја идем ко тебе ГЛ, вечерас ко
тебе ГЛ, Томо, ја сам ко тебе заслужио ГЦ, десет о тебе старија Г, мој отац левши
је о тебе С, двоје дечице око тебе Мил, стоји пора тебе Бог, у тебе је Милоје Др,
сад видим има у тебе Л, у тебе се заледе руке Т;
имаш ти до себе кошуљу В, имала је ту до себе поткошуљу Остр, крпице вам
до себе М, почеше се њи двоје измеђ себе Лоп, свако има испре себе ДК, пободем
шиљке испре себе С, највише кот себе Т, не дај ђеце о себе ДЛ, појасеве што су
носили људи око себе Сит, за време трудноће око себе на каишу Туб, како је ставила
жена око себе Туб, лонац покрај себе носиш Осл, турим поре себе В, шећера се баци
из руке преко себе Брез, пребацује се ватра преко себе ГЛ, баца овако зоб преко себе
78
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на кућу Сит, скинути сукњу са себе В, све скидајте са себе СГ, уватила стра у себе
М, свака је жена имала у себе разбој Т.
2. Акузатив:
мене у кућу уведе Б, тели мене тамо богато да удају Бр, мене трипут изударо
Брез, она мене довуче Вр, отерају мене тамо В, обресправе мене ГБ, и викну мене
ДБ, ка-су мене видили ГК, одредили мене да печем ГЛ, и мене пита Г, њен отац узме
мене овде са децом ГЦ, мајка увела мене ДЛ, увати мене за лијеву руку ДЛ, мене
узму овде Др, она виче мене Д, он је мене звао челица З, мене нису дали у школу К,
они тако мене одвратише Л, мене одгајио мој чича Лоп, мене гурне у лотрвине М,
поздраљају мене Мил, нашо мор он мене Мр, мене моји дају Огл, просио мене Осл,
мене испитује Остр, како удари мене Пл, маћија тела мене на друго место да уда
Пр, мене истуку ко коња Реб, мене испросио Р, чека деца мене слушају Сит, пусте
они мене два месеца СГ, ваздан прича и све мене пита СР, све мене водио са њим
Ст, волио он мене С, и мене доведе сестра С, имо кола и мене довозио Суш, нису
поштовали мене Туб, чича је мене волио Т;
тебе не би звала Брез, није за тебе Брез, ја тебе уби Вр, не може тебе
омашити В, ми ћемо тебе да свежемо В, жао ми је што тебе остаљам ГБ, она тебе
не воле ГБ, не дају ме за тебе ГЦ, тебе мору твоја ђеца гледати ДЛ, то је тебе
неко преварио ДЛ, носили кудељно, па то тебе сачеше ГЦ, ми ћемо тебе ов да
дамо за комшију Г, ја тебе познајем кад запеваш у глас Г, гледам у тебе Л, ја тебе
заборави питати Лоп, не би она тебе дала за удовца Мил, Никола преварио тебе
д одведе Мил, то је за тебе младо Огл, тебе преварила младог Осл, ми смо тебе
пратили до бунара Остр, тебе нешто више симпатишу девојке Остр, доћемо ми
по тебе Пл, боле.ће оно тебе касније Пл, што би ја тебе школово Со, тебе нека
тун СР, што ти ћутиш кад она тебе грди С, де. да ја тебе водим кро(с) Ситарице
С, тебе ће извести шумар Туб, да тебе момак повуче Туб, не знам тебе Туб, ко је
тебе посло овде Туб;
само себе ишупљило В, свак за себе Г, срамота да валим ја себе ДК, не море
сама себе да регулише Лоп, служим сама себе, плетем Пл, праве нешто за себе
Лоп, од како вала пантим себе Мр, сваки је за себе имо собу Осл, свака себе пере
Осл, обуко на себе Остр, сама себе Пл, проклињем и себе Реб, оправили сами себе
домаћином Сит, ушприцо сам себе СР, кад је то себе било море (сви пунктови),
Даринка је знала себе С.
415. У дативу и локативу једнине забележени су облици мени/мен, теби,
себи. Поред тога што се мене на читавој територији јавља у изразу куку мене, у
ограниченом броју примера облик је забележен на јатовском терену:
1. Датив:
купи мени нешто Бал, Владета мени каје Б, овај је дошо мени Бог, мени јавио
да ћу они доћи Бр, мени је шила моја сна Брез, донели су они мени долекан одијело
Брез, мени не даду ништа ДБ, мени и сад сузе ударе В, ис школе доје мени ГК,
мени криво ГЛ, они су мени поштено дали ГЦ, она мени доје као свекрова Г, мени
је девер умро ДК, све мени оприча ДЛ, дођу овде мени Др, кад је мени шкрипнуло
Др, не дају мени на игранку Д, мени д остане имање З, било лошо оно на мени К,
купила мени аљиницу К, баба мени уквирца Л, он је дошо мени у кућу М, мени не
би веровали Мр, мени жао кад оћу да повијем од оног бујишта Мр, данас је мени
много жао Огл, мени оне само дођу са пресом Осл, она плаћала мени Остр, мени
довољно Пл, долазе мени по најгорем времену Пл, мени ово спаковала ус кућу Пл,
она мени помогне Реб, ниси ти мени старешина Сит, она мени додила Со, мени мука
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СР, мени да изради Ст, после мени ткала Суш, он с воловима мени ишо у Ваљево
Туб, долазио мени мало код говеда Т, мени је вод свекрова Т;
то-је се напрегло мен с чини да пукне Б, мен се чини четри месеца овца носи
ГК, мен с чини ко год да је женско ГЦ, он мен донесе у капи ГЦ, да опереш мен
ноге Г, а мен не мож ништа ДЛ, мен с чини толико ми сване ДЛ, свекар мен каже
Др, мен стиже напон Д, мен се чини да га имам М, мен су прво дали ка-сам дошла
да замесим проју Мил, држала мен с чини тамо у шупама Огл, мен нe морaш ти да
переш Огл, мен-се чини она породила Осл, камен бел је мен с чини био Остр, мен с
учину ко да одавде нешто пуче Пл, мен с чини две године Пл, мен с чини он ће мени
д умре СР, мен с чини С, мен с чини да је Уб најгори Туб;
теби су деца добра сва Б, ја теби реко Бог, ево теби пола Бог, шта ћ ја теби да
причам Брез, да ја теби кажем Брез ГБ, је ли теби лакше изићи уза степенице В,
кашће теби баба Милева В, реко ја теби тоич ГК, реко ја теби ДК, теби ниједну
нисам опрела ДК, биће и теби вајде ДЛ, да се да помоћ теби ДЛ, ја теби кажем да
је то ГЛ, он теби лепо каже ГЦ, ја ћу теби показати ГЦ, теби није добро Г, благо
ли се теби кад не дојиш Г, што ће теби земља Г, лепо је теби Косо Г, не шаље се
позив теби ко обвезнику Др, јел теби доста педесет банки Др, теби ће д угине све
Др, теби Раде риђане одузе Д, нећу ја теби сјакати на Божић Д, лако је теби ти
имаш одмену Д, вајда је теби тамо да направиш кућу З, кајем ја теби како је то
било Лоп, зависи колко теби треба Лоп, поквасиш колко теби треба Лоп, реко ли
ја теби Лоп, теби баба каје Мил, сат ћу ја теби да покажем Мил, што они теби
донесу сукњу Мил, па ћу ја теби набрати Мр, теби жена треба Осл, де ћу ја теби да
кам Осл, нек-он теби да имовину Пл, не могу ја то теби Пл, врати Боју да помогне
теби Р, теби ов пише два месеца СГ, што ја теби кажем СР, Јовањдан, прича ја теби
СР, да ја купим теби шта С, сам теби нисам дошо С, ја би теби спремила С, треба
теби Суш, Стевка теби стрина Туб, имам ја три дана теби да причам Туб, тај што
ја теби прича Туб;
не ваља ни себи ни другом Б, оне су градиле себи Брез, она уради сама себи
саћ Брез, изведу себи матицу Брез, мери сам себи ГК, Црниљевци су оправили себи
ГЦ, нек опере сам себи Г, пери сам себи Г, свак себи уноси све Г, себи решили да
направимо гробницу ДК, поњаве ткала себи ДЛ, да себи баце на колена Др, сејач је
направио себи врсту Д, нисам могла после себи да дођем Д, уготовиш себи шта оћеш
Лоп, према себи, море, оно порасте Лоп, сваки наспе себи воде Мил, Ђорђе узео
себи Мил, доводи себи жену Осл, дојеш себи по сат два Осл, сви су они себи куће
Пл, кад дошо себи вук мртав Сит, ја уготовим себи Туб;
мене рекоше Вр, мене отац наредио ГЦ, донесу мене опредено Г, испечем
пиле мене Лоп, мене жене учине торбе вунене Лоп, на то мене жене рекле Мил, јој
мене Мил, каже мене Рацо Пл, мене су нудили и борачку и ову С; куку мене у тријес
трећој години добио ГК, куку мене Г Пл СР С Суш, куку, мене, јој, благо, теби ДЛ,
јој куку мене Др О, јој куку мене К; исп. т. 165под а) и т.213 под 2)
Дативски ликови мене засведочени су у Ужичкој Црној гори (Марковић 2011:
528–529), у источном и јужном делу области у пунктовима ближим Драгачеву; уп.
и Белић 1999.
2. Локатив:
на мени је кошуља кудељна В, шта ћу кошуља на мени ДЛ, било лошо оно
на мени Лоп, све распало на мени С, осети ја после у мени Туб, у мени имало тријес
кила Бог;

226
Мил;

Драгана Радовановић
па да мисли о теби Б, причали ов о теби С, ја познајем по теби да је нешто

имала сам аљину на себи Брез, ја сам на себи носила куруза В, донесем то
на себи В, имам неку дроњу на себи ГЦ, бежи од мене имам на себи Мил, на себи,
мање је се куповало Огл, имала неке чвириће по себи М, има она природни шећер
у себи Остр, има у себи катрана Вр, трипута у себи прекрстиш се Др, нисам имо
алкокола у себи З.
416. У инструменталу једнине заменице за прво лице доследно се јавља
мном, а за друго лице и заменице за свако лице јављају се ликови тобом, собом и
аналошке форме (уопштавање основе ген. –акуз.) тебом, себом:79
иду за мном СР, напред за мном Туб, седам њи било преда мном С, моји са
мном били Б, ко је био данас са мном Брез, била је тетка са мном В, са мном не
говори ГБ, мајка је вам са мном ГК, здрави се са мном Г, па за мном ДЛ, била исто
свекрова са мном Др, није нико са мном био Д, она је била гор са мном М, лете за
мном што кажу Мил, по једна са мном Мил, децу повела са мном Осл, имаш са
мном да расправљаш Осл, са мном будне Пл, он иде за мном а ја бегам Пр, заволела
се са мном Сит, љубе се са мном Ст, Рада је била мала са мном С;
ка-се здрави с тобом В, једе с тобом ГБ, ја ћу с тобом ДЛ, ко-год оће с
тобом да стане Д, oстане ил с тобом ил с оном Огл, ићу и ја с тобом Пл, договоре
с тобом Пл, шта будне с тобом СР, с тобом немам везе никаке С; оћу д идем за
тебом З, иде за тебом и плаче Пл, они иду за тебом Б, колико сам ноћију са тебом
ГЦ, доћи да легнем са тебом Мил;
има она мајку са собом и оца Брез, има мало више ђеце са собом Брез,
примате сопстено собом ГБ, маћека довела ћерку са собом Осл, она је довела са
собом ћер Осл, ја сам сто казана Миладину испекла ракије, ја собом Пр, тријес
метара терала по собом Суш, човек види пре собом делију Туб; вучем лијеву ногу за
себом ДЛ, имам пре себом пумпу Сит, свако има пре себом кашику заједно Д, терају
пре себом Сит, ћерку ту одвела са себом гор Б.
У већини суседних западносрбијанских говора забележени су идентични
облици, с тим што се у Горобиљу јавља аналошки облик момном према себом и
тобом (М. Николић 1972: 675), а у Мачви са меном и датив мене, тебе (Николић
1966: 263).
417. Енклитички облици личних заменица ја и ти гласе:
1. Датив:
досадило ми чешљање Бал, вод ми је лепо Б, додила ми је мајка Бог, име ми
је Милица Брез, жена ми осече В, пасторка ми ГБ, сад ми не треба Г, де. -ми је било
лакше ДК, да ми стану женска деца ДЛ, свидио ми се Др, дошо ми рођак Д, зет ми
дошо у кућу ћерци З, име ми је Натајла Л, баба ми била у селу Л, он ми је надео то
име К, натрпа ми пун чанчић кајмака М, није ми дао чича Реб, донели ми капару Р,
само ми ноге отказаше СР, свидио ми се С, причала ми је једна жена Суш;
ето ти те вурунице Б, то ти је ручак Бог, о ево нек ти кажу Брез, могу ти
причати шта оћу Брез, узми ти твоје дете В, н умем да ти кајем ГК, ето ти маме и
бабе у авлији ГЦ, о момцима да ти кајем Г, гријота ти је што је мучиш ДК, напасла
сам ти овце ДЛ, оставићу ти у аманет да то имаш Др, почела сам да ти кажем за
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Аналошки облици тебом, себом постоје у источнијим насељима Ужичке Црне горе (Марковић
2011: 529–530), затим у србијанском Полимљу, (Николић 1991: 375), и у Љештанском (Тешић 1977: 222).
Облици су засведочени у Ваљевској Колубари (Радовановић 2006: 255).

Говор Ваљевске Подгорине

227

јетрову Д, ево ти сина Д, боље ти је да дођеш З, иди кући биће ти зијан Л, гледа
ти вако у очи Лоп, то сам ти вратио М, реко ти ја Остр, ово ти је трешка Пл, то
ти је једанес пасама Туб, каки да ти дозволиш Туб, треба ти мрс Пр, можем да ти
кажем Реб, даћемо ти дете на најрадоснији дан Реб, пуно да ти причају Р, узајмиш
толико ти дође Сит, па ти даду јабуку Со, е баш ти вала СР, а шта ти је нод у оној
флаши С, ко ти је израдио тај џемпер таки леп С, е, то ти је баба Суш, нема ти
Живодарке ниде Суш.
У Подгорини се не јавља енклитички облик датива заменица за свако лице си.
Ову енклитику нисам забележила ни у Колубари (Радовановић 2006: 255), а према
мојим теренским записима из Радљева и Врела не употребљава се ни у Тамнави.
2. Акузатив:
нису ондак ме дали у школу Бал, баба ме и деда одгајили Б, извео ме мој брат
Брез, увео ме човјек у кућу Брез, јој убићу ме Вр, сад ме нећ да види очима ГБ, ко
ће ме гледати нег ћерка ГК, отац ме не да ГЛ, она ме стално грди Г, мајка ме тера д
узмем ДК, сведнако ме вичу Д, ујела ме чела З, учила ме баба Л, неко ме насочио
доле К, туко ме муж М, три пута ме отац водио Пр, туд ме оћу да даду Р, тужили ме
Чедо и Милојка Сит, уведе ме у подрум СГ, волео ме најбоље о све деце С, изубија
ме Суш;
уједе те гуја Брез, знам на чем те остаљам ГБ, срети те на сред пута ГЛ,
истера те Г, гонићу те преко бијела свијета ДЛ, Обрен те школово Л, поздравила
те Стајка Осл, да те неко има у старост погледати Пл, ми смо те звали Сит, неће
те ни ујести СР, бог те молово (сви пунктови);
Неочекивано је забележена висока фреквенција (са данашњег становишта
енклитика) акузативних енклитика у различитим предлошким спојевима, односно
у различитим значењима: нико за ме Брез Мил Б, био за ме сине С, питам за ме О,
ако ш поћи за ме ГЦ, доктор машио за ме СР, знам да за ме СР, за ме шес мајстора
раде З, окреће се на ме О, окрете се на ме С, немој се на ме З, отац грешан о ме Г,
свекар ишо по ме Вр, дошли по ме Реб, они гледају у ме Брез, гледа у ме ГБ В, за
те поћи нећу Д, добра је за те Б, неће се окренути на те З, доћу ја по те ГБ, да
погледа у те Реб, нећу у те Др; паднем и не знам за се Др, једном сам сручио рој
на се Брез, преврно трактор на се Др, узме дете једно уза се Б, ја сам те мучио и све
уза се водио ДЛ, иглу понеси уза се ДЛ, што си пово твоје дете уза се Реб, ваља га
уза се Т, не увлачим у се З.

Личне заменице првог и другог лица
418. Множински облици (дужи) личних заменица првог и другог лица гласе:
1. Генитив:
ко ова гор виш нас ова чатмара СГ, нешто око осамнес до нас М, иза нас су
они Г, они су вам иза нас Туб, овде испод нас доламо Туб, и код нас је дол ноћивала
Б, и они овде седе код нас Мр, пре код нас звао чорбалук В, па код нас бијеле уши
ДЛ, бивало је код нас Огл, код нас је тако Пл, и код нас овде Реб, дође код нас на
Божић Л, најмлађи од нас свију О, тако ти је од нас било Брез, он од нас Реб, у нас
кум био у селу Бр, у нас је ту била ограда В, има у реци дол у нас песка Г, ал у нас
туне СР, има овде у нас једно Љубино врело М, у нас има тај брезак СР, има ограду
ко год у нас О, а у нас вако пот кућом шума доле Пл, у нас кафана била овде Д, ту се
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у нас иде на гробље Со, то стајало у нас у тим полицама Туб, није у нас долеко Суш,
има мајдан у нас близу Т, у нас се то постило ГБ, у нас је то моча ГК, у нас дођу па
се увале у кућу ДЛ, у нас ов је било четворо ГЛ, има у нас један мачак Г, родиле у
нас шљиве Л, у нас су доносили из Ваљева Д, а у нас је лева плећка Мил, у нас је
ћале ноде Мил, војска била је у нас позвана Огл, колко је у нас исечено имања Осл,
ено у нас има Суш, у нас нема старешине Остр, у нас качњак има Пр, у нас казан Пр,
ево у нас су данас бериоци СР, у нас је био патос у кући Туб, патос вам у нас био
Туб, у нас има сушара Т, у нас диже Паун Бал; нас смо двоје Бог, нас пет девојака
Бог, нас пет удо Бр, нас десеторо кад иде ГБ, нас изишло седамдесет два ГБ, нас
две ћерке имо ГК, нас двије ДЛ, пос смо остали нас четворо Д, једно до другог нас
деветоро Пл, било нас седморо-осморо деце Пр, било нас петоро-шесторо вод Р,
било нас четри ћери Сит, нас пе-шес пођемо Со, било нас пуно чобаница Ст, нас је
шесторо деце С;
Шешељица је вам иза вас Мил, због вас ја О, код вас је можда Мил; код вас
је сигурно Суш, шта га је у вас, торти Лоп, Је л чарала у вас овца Бадњак Мил; вас
двије мање разговарајте Брез, вас је три брата Др, ја кажем ите сад вас двоје Г, вас
је два З, ако дане у вас остаћете трудне Со.
2. Датив:
прочисти и нама довде Мр, потрчале према нама ГЦ, он је се упутио према
нама Реб; туда на пречац нама там Б, нама поставе вечеру Бог, сашијеш кошуље
људима и нама Бр, не доди нама нико Брез, нама плету ужета Вр, нама деци ћасице
мале Вр, што је нама препало ДК, нама се гади ДЛ, није Градац нама близу ДЛ,
однео нама лампу Д, донијеше послужење нама ГЛ, жене нама кажу ГЛ, подели и
да нама Г, нама деци одвоје то Лоп, положaјник нама додио Огл, нама је Микољдан
слава О, нама ноћу неко обије вајат Остр, он доје нама Пл, кажу нама бабе Со, није
то нама долеко СР, дала она нама башчу С, сад нама Повлен дође Туб, они долазе
нама Т;
ја гајим вама још једног војника Брез, вама ево ово Пл, не могу вама ја дати
мог длана Пл, вама свака част К, родослов да ја вама испричам Др, тај што ја прича
вама Др, прича ја вама ГЛ, Микајло је вама, ваљад ГЦ, шта ли је вама Мил, па кад
виђе вама кола Мр, ја кад би вама испричала Мр, показаћу ја вама слику О.
3. Акузатив:
он је везан за нас Г, сирим само за нас С, колко треба за нас О, оћу на нас
Реб, бојимо се преће на нас ДЛ, камења набацају на нас С, оће да узме сад и нас
двоје Т; покупише они нас Бог, гледају д искористе мало нас нове Бог, једном звала
нас нека комшинка Вр, за млађи исправљају нас маторе ГБ, нас децу сакрије ГК,
чича изгрди нас ГЦ, не може нас гледати Г, они нас уче ДЛ, учитељица нас изјури
напоље ДЛ, прати нас Драгијевчане Др, они су нас волили Д, нас је Немац попалио
Л, дођу и нас затворе Реб, он нас децу сву потрпа у коњска кола Ст, мрзио нас С, те
су они нас спасли С, нас обашка поставе Туб, они су нас слагали Туб;
ја ћу за вас постити Лоп, за вас нема Туб, и вас неде има ГЛ, је ли оставио
отац вас Б, неће нико дирати вас Б, са су они премештили вас ГБ, мене ћу убити, а
вас нећу ГЦ, јел она вас питала ГЦ, реко ја сам вас пито Остр, ја вас погледам Пл,
ја вас не питам ништа Суш.
4. Инструментал:
иду за нама Мил, мушкиње иде за нама Т, чоек иде за нама О, они за нама
купе СГ, сједе са нама Суш, доје ту до на брдо са нама Пл, све са нама Ст, ајде
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Жика са нама пешке Пр, мајка пре ишла са нама Сит, преко лета је ов са нама М,
иде са нама З, иде мајка са нама Д Брез, поведите то дете са нама Бр, добро је се са
нама Бог, деда је био стално с нама Остр, ајде с нама Сит, дође с нама Туб, отац с
нама био Т;
ја нећу ићи са вама Брез, ја са вама нећу Брез, овако са вама Мил, ја морам
с вама Мил.
5. Локатив:
баба је и она о нама водила рачун Огл, просу се по нама Бал, по нама
поискакале СР;
сад је на вама Реб, нек остане на вама Б.
419. Систем енклитичких облика заменица ми, ви одговара стандарду:
1. Акузатив:
глад нас је терала стално Бог, спремили да нас поплаше Вр, описмени нас В,
изјуриће нас ис куће ГЛ, нећу да нас слушају Г, и да нас спусте ДК, истро нас отац
Д Лоп, тај шофер што нас вози Мил, дели нас Бела река Осл, гони нас у Ваљево Ст,
Бог је нас покаро Суш, Милун нас вратио С;
ко вас је посло К, молим вас, докторо Пл, куку дијете, да вас послужим Пр,
каже, молим вас Суш.
2. Датив:
а овде нам је пушница пре Б, дају нам да попршћемо Бр, немој да нам браниш
В, свирачи нам свирају ГК, горе де-нам је ливада ГЛ, држава нам је пропала Г, дао
нам кљусе ДЛ, не море нам бити млого деце Др, свети нам водицу Л, ти си нам
добар К, срез нам је био Косјерић Мр, то нам је магаза Осл, њива нам била у Вучаку
Остр, расцепи нам џак Пл, проби нам шунагла С, де. нам је саде колеба СР, не поједу
нам мурузе Суш, доди нам по троје-четворо гостију Туб;
кућа вам била стара Б, са-ћу да вам испричам ГЦ, сад да вам и то кажем Г,
причаћу вам што истина није Д, комшилук да вам каже З, показаћу вам послен
М, да вам наберем О, кајем вам изумире село Сит, јебем вам лебарник (сви
пунктови).
Грађа показује да се у Ваљевској Подгорини не јављају енклитички облици
ни, ви у дативу и не, ве у акузативу. Дативска енклитика ви забележена је у Качеру
(Петровић 1999: 391), затим у Драгачеву (Ђукановић 1995: 145) и у источнијим
селима Ужичке Црне горе (Марковић 2011: 242).

Лична заменица трећег лица
Једнина
420. Лична заменица за треће лице женског рода у генитиву и акузативу
једнине гласи:
1. Генитив:
до ње Стоја Сит, извадиш оно семе из ње ГК, између ње се стави тинка ДК,
стојим испред ње С, треба д идете код ње Г, код ње да предемо Вр, дошо код ње
Остр, код ње је имало К, имаш семе од ње Реб, седамо редом око ње Остр, свуде
око ње СР, наишли сте поред ње Мр, видимо у ње у Радојеве Г, у ње деца мала била
Туб, у ње је било седамнес ил осамнес година О, идемо узме у ње муштулук В, у ње
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је умро муж Бр, остала через ње Бог, у ње је све Мр, и нема ње О, нема ње Осл, ето,
ње Реб, пре ње умро С.
2. Акузатив:
имала она све за њу М, Љубо некат пратио и њу СР, викну на њу ДЛ, сутредан
по њу иду сватови Сит, под њу обучеш од беза сукњу Бог, што се у њу пече ракија
Огл, море да дође машина, уж њу Мр, ја-све питам њу Б, оставли њу код чиче Бр,
њу шћераше с кревета ГЛ, реко немој ми ни њу звати Д, на Ставама њу сам родила
Лоп, вол8ла сам и њу Осл, кокош њу пикира Остр, отрали и коња и њу С, њу сам ја
запамтила Туб.
421. У дативу и локативу једнине личне заменице за женски род поред облика
њој јављају се и форме с партикулом зи (њози, њојзи).
1. Датив:
нађено њој име Перка Брез, кам њој ћути Г, ја њој кажем М Реб, шта ћу њој
казивати Пл, њој што-год рекнеш она то зна СР, ја-сам њој то рекла Туб;
два остало њози Бр, потрчо њози да види Брез, шта је она њози В, њози
спремим ГБ, мало остало њози ГБ, ја ноћу там њози ГК, каје њози Г, њози је то
дошло у главу ДК, да понесе и мени и њози ДЛ, њози је Илија Бирчанин био ујак
Др, њози име Ангелина Д, тешко њози јадној сироти К, реко доћу ја њози Лоп, Веро,
кажи ти њози Лоп, да ли је то њози оток М, да остане спрат њози Мил, покажи ти
њози Мил, ја-велим њози да сам осетила О, муж каже њози О, ја одем њози Остр, ја
сам њози ткала Остр, њози било тешко Пл, њози наспем у кову Пл, тата вели њози
Сит, њози кажем поштено Сит, нисам ишо ни ја њози СГ, нека-дају њози СР, отрча
гор њози СР, ја вика њози С, одем ја доле њози С, нити ја њози Суш, и њози је се
ткало Суш, ја-сам то њози рекла Туб;
њојзи је реко Мил, кажем њојзи да она дође Мил, њојзи каже суд Осл, њојзи
име Добринка Осл, он даво њојзи ово Пл, да не смета њојзи Туб Т, њојзи не даје тај
кајмак Туб.
2. Локатив:
нема семена на њој Брез, и на њој има колут Д, на њој осто Огл, клепа на њој
Мил, био џемпер на њој Пр, на њој је каиш уграђен Сит, што се ради о њој Брез,
слова су бијела по њој Брез, и по њој ти мало судића В, радио у њој Пл, иде дим у
њој В, ал нема сад у њој ГЛ, у њој су стајале Остр, у њој има алкокола Остр, да не
мељу у њој Пл;
нико у њози не живи Брез, спавам у њози Брез, што има у њози ГЛ, сланина
на њози Осл, њози доле то Осл, а ја сам по њози С, ја озго па по њози С;
на њојзи је оно одело Реб.
422. Инструментал једнине личне заменице за женски род гласи њом и ређе
њоме:
идеш за њом, кући Бр, иде трагом за њим, за њом Брез, одоше сватови за њом
Туб, ложи ватру под њом Б, под њом је подрум Вр, алатка мало већа са њом Бог,
пошо са њом В, шта ћемо сад са њом ГК, да разговараш са њом ГЦ, немам ништа
сад са њом Г, имо и дете са њом Д, звато са њом у сватове М, све носио са њом Мил,
више са њом не разговарам Мил, шта је са њом О, девер иде са њом Сит, нисам
са њом певала СР, ја обећам да се женим са њом Ста ја сам све са њом туд била С;
поље мирише њоме Туб, да се с њоме одрешим Т.
423. Употребљавају се следећи енклитички облици личне заменице трећег
лица за женски род:
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1. Датив:
ћери јој две долазе Б, тражи ми са да јој причам Бог, ујна јој била Бр, помро ли
јој Брез, купили јој собу ГБ, петоро јој умро ло Д, Верослава име јој је ћерци Д, као да
јој је слаба циркулација крвна Кун, сад јој се показала лергија Кун, остало јој двоје
мушкиња Лоп.
У изложеној грађи нема потврда за енклитички облик је у дативу, коју Б. Николић региструје у Мачви (као чешћу форму) и Колубари (1966: 264; 1969: 48: што
је ниси понела ћебе). Према мојим запажањима у Колубари се ова енклитика данас
данас не употребљава, а нисам је чула ни у тамнавским селима Врело и Радљево у
којима сам прикупљала ономастичку грађу и грађу за СДА.
2. Акузатив:
поздрави је Брез, имам је и сад ГЦ, волу је сви Г, мораш да је претресаш Г,
отрају је у Пецкој доктору К.
Као ни у Ваљевској Колубари (Радовановић 2006: 259), у Подгорини се не
употребаљава енклитички облик ју.
424. Забележени су следећи облици личне заменице трећег лица за мушки и
средњи род:
1. Генитив:
ајд вам са мном да играш до њега Брез, седим до њега Огл, играла до њега Лоп,
ми смо били изнад њега Реб, дошо код њега и вели Пл, отишо је код њега на копање
ГЦ, није свратио код њега Мр, један крај њега дечкић ГЛ, овај поп млађи од њега Пл,
од њега смо куповали Г, од њега један пар коња Сит, од њега сам Мил, не знаш шта
ћеш од њега С, нисам од њега ни за што била прекорена Д, двије сестре млађе од њега
ГЛ, окрени се од њега иди Д, бижи само од њега ДЛ, око њега се савија Остр, обиђе
се око њега Пр, изашли гор по изнад њега Реб, ја сједила поре њега ДЛ, изишле жене
през њега Суш, довде је у њега нос поједен Брез, стојим крај њега Туб.
2. Акузатив:
да седнем за њега С, пошла за њега Огл, да се удаш за њега Л, пошла у седамнес година за њега З, дошла за њега Г, метили бреме сламе на њега Б, исто дете да
бидне на њега Сит, и на њега ломимо колач ДЛ, поклопи па на њега жар Остр, ишо
је он у школу и уз њега Бал, и тај уз њега Л, и ја сам уза њега Бог, њега не смијеш
да дираш Брез, волео њега Д, одвели су њега З, њега су ожалиле и сестра и мајка К,
пито њега О, одведе и њега Пл, њега уватим за косу Реб, њега не водим СР, мени је
Цвета њега насочила С, судбина била да ја њега сачекам Т.
3. Датив:
извади њему ону писму Б, отац је њему оправио кућу Бр, њему то имање
остало Брез, њему је био на зламењу ГЦ, њему било име Тико Г, нисам се њему ни
прекучивала Д, њему је народа додило Лоп, све њему говорила О, отискујемо стене
према њему Реб, курјак њему на прси Сит, није она њему манисала Со, њему дао
цокуле Ст, Ристо њему вели С.
4. Локатив:
и на њему има табла Бог, она лампица на њему поцрвени Туб не зна она
ништа о њему В, не знамо о њему Мил, поведи рачуна о њему Др, има пуно у њему
лешника ГЛ, сву сам децу одгајила у њему Б, у њему је огњиште ГЦ, нема у њему
тријес кила Г, у њему лепо дође боја ДК, више о њему нисмо знали Лоп, жар по њему
Лоп, стока сад по њему гази Огл, ако по њему прошета Огл, служио и да се по њему
седи Осл, у њему мало буде сира Пл.
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5. Инструментал:
мајка иде за њим Брез, овце за њим Реб, ја пођем за њим З, овца оде за њим
ДЛ, шпорет озидан од ћерпича и под њим ДЛ, све што се деси пред њим Реб, секла
сам са њим Бал, ка-сам се вјенчала са њим Брез, здравио са њим Г, са њим радим до
мрака З, тата погоди са њим К, он се добро живио са њим Л, што је сестра за њим
Лоп, oстанем сa њим Огл, ја-сам ишо са њим и оро Пл, ја ишла са њим Пр, ја сам
са њим договорила Р, тетка Анка била за њим Сит, нико није са њим умео СР, мене
водио са њим Ст, живила сам са њим Туб;
спавала на кревету ш њиме Брез, ишла на кумство ш њиме Брез;
425. Енклитички облици личне заменице трећег лица за мушки и средњи род
гласе:
1. Датив:
даш му шта има Бал, остали му опанци Б, палила сам му свијећу Брез, био му
је синчић В, био му отац жив ГБ, овце и не требају му Г, ставиш му у јасле Д, имам
да му читам Мил, давали му земље О, пукне му нога Пр, погино му на Бобији Реб,
ишла му ћер Сит, дође му та швалерка СР, обећа да му да Туб, доди му чича Т.
2. Акузатив:
заробили га Б, осијече га ножом Брез, отац га натера ГБ, она да га испрати ГЛ,
родила га на Преображење Г, сви га гоњали З, лудо једна шта га переш К, нисам га
ни запамтила М, после метнемо те га угрејемо Мил, више га и сад помињемо Остр,
држиш га вако Пл, тако ми га називамо Реб, што сам га саде оженила СР, нашла га
на Става С, оћерали га Суш;
и: што сам ја за њга отишла Суш, а ја за њга Суш, имало у њга Брез. У сличним спојевима јавља се ова енклитка у говору Љештанског (Тешић 1977: 222), у
Тршићу (1968: 417), у Горобиљу (1972: 676), србијанском Полимљу (Николић 1991:
377), и сасвим ретко на простору Шумадије (Реметић 1985: 292).
Множина
гласе:

426. Облици личне заменице трећег лица множине у генитиву и акузативу

1. Генитив:
видим боље бреж њи Брез, ја играм до њи ДЛ, петнес километара од Ваљева
до њи је М, до њи суседни заселак ДК, нећемо ми да радимо због њи ништа Реб, има
мљечара и њи Мр, вамо иза њи певамо К, није била испред њи О, дођемо дол код њи
Пл, нема ни њи саде Мр, од њи ниси мого добити Остр, тај дево око њи Бог, њи пет
јетрова има ГБ Пл СР.
У говору Љештанског се поред њи јавља и форма с партикулом њизи (Тешић
1977: 222).
2. Акузатив:
за њи да има Др, јеси то чула за њи Лоп, младенце и њи празнујемо Бал,
поведе и њи две О, идем да прибијем и њи Пл, џукеле су на њи нарнуле К, и у њи
разлијемо Мр, накупи у њи Остр, слушала сам ја све њи добро Бр, ја не знам њи Б,
крож њи се уведе то В, све њи да гледа Д, нећу ја њи да гласам З, она њи извела на
пут Мил, ми њи сретимо тунекан Суш, оне слушају мене, ја њи Туб.
427. У дативу, инструменталу и локативу доследно је њима:
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1. Датив:
однесем и њима кад одем Бал, мало помогнем и њима Со, отишли гор њима
Б, кажем њима Бр ДЛ, наредио њима Бр, није њима казиво Брез, мајка иде њима ГБ,
њима бога и сунце Др, подај њима пара Л, њима по посек Мил, њима по једно парче
Пл, одем њима и гријем се Реб, њима остала кућа СР, њима дол заједно.
2.Инструментал:
иди за њима ГЦ, ја идем за њима Лоп, свирачи за њима иду Туб, међу
њима Шваба Д, међу њима Тито Сит, ишла путом пред њима ДЛ, оћу са њима
да биднем Б, ђенула ш њима Брез, ја-остала са њима Брез, не море ш њима В,
ишла са њима Г, дружила се ш њима Л, брала сам са њима малене М, ондај се са
њима подијелила Мр, зaитaли сa њима Огл, са њима једна другарица Огл, ради с
њима око зимина О, волио више са њима Осл, ја се вратим ш њима Остр Пл, нек
иде са њима Пл, остала са њима да радим Р, ја јела ш њима СГ, лепо са њима па
се смеју СР, ми деца са њима спавали Суш, баца са њима камена Туб, са њима
куваш пасуљ Т.
3. Локатив:
да не остане на њима грек мој Т, што на њима лежато Туб, немој о њима
говорити Брез, не мислим ја о њима С, водила о њима рачуна Осл, није ништа знао
о њима Пл, пливају по њима Ст, оне са трубама на њима Туб, стоји у њима Д, и нa
њима пoстављaно Огл.
428. Енклитички облик заменице трећег лица множине у акузативу гласи:
дал и неко истрово Сит, држим и ја Бал, нисмо и затекли Бог, ја сам и запантила Бр, ђенула и Брез, умијем и ГБ, доведе и отац Лоп, пустише и СГ, побише и дол
Сит, нису и довели Ст, обере и сна Остр.
429. Дативска енклитика је им: даш им пасуљ Бр, ако им треба Брез, нисмо
им тражили ГБ, мајка им има оца и мајку ГК, слађе им је било него сад млеко ГЛ,
вуко им неку рану ГЛ, зацрнило им овда ГЦ, дао им кум Г, само сам им даво леба
Д, да им чувам стоку К, леба да им умеси К, она им је се свидила М, мајку им
њима швапску Остр, нико им то ништа не презнаде Пл, дођу им деца овде Реб,
ништа да им помогнем Р, па да им лепо осушиш обућу Сит, нек им је пријатељство
сретно Сит.
430. Преглед промене личних заменица првог и другог лица (и заменице за
свако лице):
једнина
Н
Г
Д
А
И
Л

ја
мене, ме
мени (мене), ми
мене, ме
са мном
мени

ти
тебе, те
теби, ти
тебе, те
тобом/тебом
теби

–
себе, се
себи
себе, се
собом/себом
себи
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множина

Н
Г
Д
А
И
Л

ми
нас
нама, нам
нас, нас
нама
нама

ви
вас
вама, вам
вас, вас
вама
вама

Преглед промене заменице трећег лица:
једнина
Н
Г
Д
А
И
Л

он оно
њега
њему, му
њега, га, њга
њим, њиме
њему

она
ње
њој, њо(ј)зи, јој
њу, је
њом, њоме
њој, њо(ј)зи

множина
Н
Г
Д
А
И
Л

они

она оне
њи
њима, им
њи, и
њима
њима

Остале именичке заменице
431. Упитно-односна заменица за лице ко гласи:
1. Номинатив:
море ко оће д умеси Бал, ко зна можда су дол Б, ко иде цркви Бог, ко ће да ме
гледа Бр, ко воли јачу вареницу Брез, јел те ко наморо Г, ко је млад иде у вајат Д, ко
може да пребаци сноп З, ко је газда Л, ко је крабар Лоп, ко оће и кафу Лоп, слабо ко
сије Мр, ко ће и мусти О, ко је пушничар он лежи Пр, да те не би ко покро Сит, ко
није пречина СР, нема ко није додио Туб, ко има краве Т, ко има овце накупи кајмака Т.
2. Генитив:
од кога ћу Бог, нисам чула ни од кога порекло Брез, играш до кога оћеш Мил,
ко зна од кога је доносила децу О, код кога ради Мр, од кога ми је вајда било Туб; па
у кога се нађе В, oрман како у кoгa Огл, у кога је било ле. пи вајата Осл;
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3. Акузатив:
шта ш да бираш кога Б, мош ти д спонумоћиш кога ти оћеш ГБ,
прејављивали кад кога ГЦ, она пита за кога сам дошла Г, кога ја омаујем Д, кога
си затекла Лоп, уједе кога било Осл, кога да тужиш Пл, кога с имала у Ровнима Р,
у кога погледиш Сит, кога сам волила нису дали С, ђе увате кога Суш, кога имамо
од фамилије Туб.
4. Датив:
пјевамо коме се пјева Брез, коме да скувам кафу Г, коме да месим Г, коме
зашто затреба ДЛ, родише коме желудац Др, не знам коме иду Лоп, па коме, реко,
да дам Мил, не знам коме је дошла О, коме женско дете пре да рекне Осл, коме
мањи отај број Остр, покупи у џакове коме прода Остр, може ал нема коме Остр,
коме бог усудио Сит, ал не знам коме Со, коме треба С, знам коме је прво казала С.
5. Локатив: о коме сад Реб, на коме је остало С, по коме су тели З.
6. Инструментал:
с ким ћеш проживити добро ДЛ, реци, с ким оћеш ГЦ; јеси с киме љубависо
Л, с киме си заузета С; с киме те остаљам ГБ, с киме ће ићи ГК, немам с киме да се
играм ДК, с киме, овд с попадијом ДК.
432. Заменице сложене са ко
1. Поред готово доследног облика неодређене заменице неко, може се јавити
и фонетско-творбена варијанта неки, понеки:
о своје родбине неко дође Бал, неко данас да ти ради Б, неко прави Бог, иде
неко ис куће Брез, неко меси у једно ГБ, неко коље и на Пециндан ГК, кад ми неко
дође да ради ГК, можда неко и јесте ГЛ, јел ти неко дошо у сну ДК, то је тебе неко
преварио ДЛ, неко је имо Д, неко га навратио Лоп, неко гаји и ћуре и патке М,
неко је то имо Мил, неко нешто засмето Огл, неко само баци мало Пл, састави неко
црвени конац и бели Реб, неко да појас Сит, можда је то неко реко СГ, понеко што
има бабе и деде СГ, понеко дошо Б.
неки доје Осл, има неки одржавају ред СГ; понеки је то имо С, понеки је и
доносио Ст.
У косим падежима неодређене заменице неко углавном се јављају се форме
са покретним вокалом:
ради код некога неђе Брез, узмем почетак од некога Огл, преко некога се
распито К, па у некога то је попрскало Пл, ја сам од некога чула СР; због неког
не знам ни ја О, код неког што кује Пл, ил ће ујести неког змија Др, другог неког
избацујеш Лоп, видела сам неког К;
ако си ти некоме Брез, некоме док се не удаш ГБ, самеље некоме проју ГЛ,
ако дајеш некоме казан Огл, орем некоме содому Реб, некоме се бранило Туб, сали
на некоме ГБ; неком верујеш Вр, неком не верујеш Пр, неком треба десеторо Бал,
ако оћеш неком д оставиш ДЛ, две печенице неком носиш Лоп.
2. Одрична заменица гласи нико:
није нико се шишо Бал, ђе није нико Брез, сад не че нико В, нико ми ништа
не прича ГБ, није то нико ни теро ГК, да се нико никад није посвађо Пл, нико да се
сарани С, нико није додио Суш, нико то не брани Туб;
У косим падежима чешћи су примери са покретним вокалом:
није имала више никога Бог, не знам ја њи никога Брез, нису никога нагонили
Вр, ниси звао именом никога од женскиња В, нисам никога обрукала Лоп, не смеш
да вичеш никога Лоп, нема Боро никога Пл, више нема никога Реб, тамо нема никога
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СГ, немаду никога С; и нема никог саде Брез, није никог направио Огл, ти не знаш
никог Осл;
не отварам никоме Брез, разбој сад не треба никоме В, није тео да каже
никоме В, ал нећ да дође никоме ГК, не до бог то никоме ГЛ, не дај никоме З, нисам
рекла никоме Мил, нисам била лоша никоме Мил, ја не верујем никоме Пл, не до бог
никоме С; он ником одговарати неће ГЛ, не дај боже да се ником деси Др, не даје се
ником Л, никат не треба ником ништа спречавати Лоп, нисмо се одали, ником ништа
Остр, нисам ником казала Остр, немој да причате ником С.
3. Заменица свако појављује се у следећим ликовима:
свак: свак своје прао С, свак своје гробље има Пл, свак вали своју мајку
Мил, свак себи уноси све Г, свак за себе Г, спаво је свак са својом децом Бр, свак
је посебно живио ГБ, свак свој посо кад би обављо ДК, свак у свој лежај иде Д,
видио се свак до Винчине капије ГК, свак се боји глади Остр, мора знати свак
Суш, сарањује се свак у свом имању Т, свак оде у свој вајат и затрчем се СР, иде
свак својој кући К, свак своје меље Вр, обично има свак Б, учи Божића свак се
стара СР;
сваки: сваки има своју девојку Огл, сваки у својој ДЛ, сваки зове засеок ГЦ,
имали сваки по вајат дрвени Лоп, сваки имо понеки астал ГЛ, сваки је имо с ким се
полазе ДЛ, сваки је за себе имо собу Осл, сваки те гледа да те морога Суш;
свако: свако на посе Бог, свако у своје бежимо Пл, свако има испрет себе ДК,
свако остављо за своју славу ДК, и свако оде и пољуби тај Бадњак ГЦ, свако има
пре себом Д, деца престигла свако своје Д, мора д иде свако д оплеви Л, свако узме
свој режњић Мил;
У косим падежима потврђено је:
није било за свакога Г, свакога пита Сит, донесем за свакога Брез; сваког
дочекала О, слушала море, сваког С.
мораш ти то да двориш свакоме Пл, ујутру свакоме се чељаду осече Остр,
свакоме сам понешто учинила Пл, мени, треба теби, тако свакоме Суш, свакоме по
кило вуне С; сваком своја кућа Лоп.
433. Заменица што (шта) гласи двојако:
а) шта је то? ГК, шта ће женскиње у школу ГЛ, шта ти је са видрицама Бр,
Видиш шта- радим Брез, шта има Бал, шта ћ ја слушала родитеље Вр, шта је са
мојом том помоћи ГБ, шта ради од њега ГК, шта су скупљали Др, шта ћу стојим
дијете З, шта- га переш К, шта чекаш Пл, шта ш дијете Сит, шта ви то радите Со,
шта сам ја премучио муке СГ, шта је се пре радило СР, шта ш да бираш кога? Б,
шта мислиш, одакле? Б, мој дијете и живило се виш колко година СР, а шта ћеш ти
сад Иванка сестро Б, старији рекну шта ш бирати Б, шта ти кажеш Ст, знаш шта
је, дијете ако је судбина Бог, шта је било Милица Брез, могу ти причати шта оћу
Брез, шта ш поново више? В, немам д измирим шта ћу Огл;
б) што-ће ми нема вајде? Б, што ће ти та кад нема деце Бр, што ти је било
Мр, што им не понуди грожђа Брез, што ћу да с удам Брез, па што пијеш? Брез,
што ти је дијете? ГК ДБ Вр С СР Сит Суш Брез В, што ће ти то? Реб.
У косим падежима забележени су облици:
за чега је употребљивано Д, збок чега је то било Остр, збок чега нису волели
К, не знам ни ја о чега је Огл, ко о чега купи Бр, о чега, одозго Пр, ништа се не
плашим, от чега Брез, обично се нацрта о чега се дете уплаши ГБ, није одређено
о чега се ГЛ, от чега је вајат Г, о чега сам стеко Лоп, о чега не смем да причам СГ,
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имаш о чега да живиш Суш, кад немаш от чега Лоп, питала због чега Лоп, колко она
чега има М, от чега Мил, от чега је бога питај Брез не знам ни ја от чега су О, једи
слободно, чега се плашиш Осл, знам дијете о чега су Пл, о чега носим Пр, чега?, па
имала сам Реб;
чиме ћеш мазати Лоп, немој ни питати сине чиме су Лоп, чиме ћеш да
пођубриш Огл, чиме би ти наранио СР, чиме си вола поправила Ст, чиме чистиш
шпорет Ст, чиме да изрибам Т; са чим је ГЛ;
у чему Г, по чему је добило Пл; у чем ће се купат дете Б, знам на чем те
остаљам Брез, немам у чем В, на чем ја уживам ГБ, у чем сиримо ДЛ, у чем одаш
Сит, о чем ви одате Со, у чем је монково тријес година С.
434. Заменице сложене са што (шта)
1. Нешто
нешто се скува Бал, скудили там да је лошо нешто Вр, нешто везем В,
причају нешто В, нано да т нешто кажем ГБ, нешто сам научио от старца ГЦ,
да нешто у парама М, кад оће нешто да Мил, нешто дeтету ако купи Огл, нешто
преко крста О, мора нешто да и плаши Реб, ако жениш сина ил нешто Сит, нешто
има и горе СГ, мора ми се десити нешто С, сече нешто Шиљи С, ако не побрчем
нешто Суш, за нешто је дошо Туб.
Поред облика нешто у ијекавско-екавским селима и двама јатовским у
непосредном суседству са њима јавља се и нешта: нешта се они закачили Брез,
возио нешта Брез, правила нешта прије Брез, оду у Ваљево те купе нешта ако
им треба ДЛ, једно вријеме нешта деце пуно ГЛ, купиш брашна или соли нешта
и тако Мр, нешта препрода на коњу Мр, они су се нешта и крили Туб, па су се
стари бунили волу нешта да бидну Ребељци Реб, сад нешта ако сијеш само цвета
СГ, идиде види нешта се чује у мурузима Суш, откинеш шљиву или јабуку или
нешта Суш, неки нешта да му направи Туб, чује се нешта лупка В, преметиш
нешта В;
или от старог нечега Сит, разболила се од нечега Суш;
кад сам била нечему Пл; уђемо у нечему танком Бал, било у нечему другоме
Огл; прекријем нечим Л, заватамо са нечим Лоп, части га нечим Лоп.
2. Ништа
ја сама ништа да стигнем Бал, ништа није остало Б, не море ти нико ништа
Вр, добити неш ништа В, са нема ништа Г, ништа нисам платила Д, кад Живојин
оде ништа Д, нисам упамтио ништа З, ништа ис куће Л, нема ништа Л, немој ти
да прекршташ ништа Мр, не радим ништа Пл, ништа јој није валило Реб, ништа
друго јела нисам СР, Вида не доје ништа С, на бели лук не иде ништа С, ја вас
не питам ништа Суш, не сијемо сад гор ништа Туб, не моремо деци ништа да
помогнемо Т, ја-ништа не могу Т;
ничег се не бојим Пр, нисам се ничег бојала Пр.
3. Свашта
сви ишту и леба и свашта Брез, свашта сам ја радила ДК, иксан преживи
свашта Др, замишљала сам свашта Огл, свашта, све ручне радове О, причо ми је
свашта Туб;
преплаши се дете о свачега ГБ, моро си да се чуваш свачега Сит, ваља и
свачега Суш;
моро си о свачем Д, у кори оној је орајевој у свачем Ст.
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4. Ишта
ракију боље нег ишта Мил, она и зна оће ишта Осл;
без ичега Бал, закуваш без ичега Бог.
435. Предлог употребљен са заменицом неко, нико и ништа одваја префикс
ни- од заменичког облика:
нећу да закачим ни за кога Брез, ни за кога другог Д, нисам чула ни од кога
Мил, ни од кога ни волико ДЛ, ни с ким се нисам тукла Бр, ни с ким лакше нисам
испресецо В, ни с ким нису у љубави Г, неће ни са ким дијелити ДЛ, данас нико ни с
ким Лоп, није ни са ким Д, данас нико ни с ким Лоп, не море нико ни с ким Пр, ни с
ким ништа Мил, не море нико ни с ким Пр не води нико ни о ком рачуна Брез;
ни о чега боловала нисам К, ни о чега другог Ту;
није мислило ни о чему Осл;
не знам ни у чем сам дошла С.
436. Потврђене су форме са наглашеним год:
ко год и буве Брез, ко год је тео В, чекају ко год овца кад се јагњи ГК, оправе
се ко год ова бурад Г, ко год оће с тобом Д, камен ко год ћускију З, довела сам је ко
год и ја Лоп, ко год браћа Лоп, носи ко го(т) тозук М, ко год зготови донесе Мил,
ђе-ми год ко каже Суш, ко-је год стео да иде Туб, ко-год оће д иде за Албанију Туб;
коме-сам год салила страву ГБ, коме-год сам понешто учинила Пл;
кога-год слушам Реб.
шта год зажелим Брез, шта год сматра Мил, шта год ко има Мил, шта год купи
О; што је год Сит, што год траже подаји Лоп, добијем па што год било Осл, што год
ти одгајиш Пл, што год узмеш Пл, што год пита ја сам знала Пр, понесем воде што
год може Ст, јауче што год море сирота Ст, ракију све што год нађу С.
437. Забележене су заменички изрази било ко, било шта:
неки било ко О, било ко д умеси ис куће Бал, није то било ко, знало је се Брез;
ил да уједе кога било Осл, позовеш кога било С; узмеш било шта В, купиш било
шта Г, шта било (сви пунктови).

ПОЈЕДИНЕ ГРУПЕ ПРИДЕВСКИХ ЗАМЕНИЦА
Присвојне заменице
438. Заменице мој, твој, свој јављају се у генитиву и акузативу једнине
мушког и средњег рода готово увек у сажетим формама са покретним вокалом или
без њега:
1. Генитив:
а) кућа мога оца Брез, ова боца мога оца Д, деда мога човека Животе З, мога
оца стрина била Л, мога мужа рођака М, брат мога човека Мил, рођаци тога свекра
мога Мр, дође мога брата ћерка Пл, од бабе моје мога оца мајке Реб, ово је кућа
мога девера Со, зовем из мога рода Суш, у мога су деде биле слуге С; у Цвеје твога
синова ГЦ;
крсти дете, тог мог чиче ГЦ, ако је до мог сина кривица Г, фамилија мог мужа
ДК, жена тог мог ђеда Др, од мога оца рођаци Лоп, она баба је ујчевина мог оца М,
у мог оца више нема никога Реб, старији од мог човека Мил, ја и о тог мог старијег
чиче син СГ, била тамо код мог оца СР, код Мијата мог оца Ст, била ми тетка мог
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оца сестра С, мог оца брат био тишљер Туб; чуо сам о свог оца Бог, от свог рада ДК,
узмем део свог имања ГК;
б) он дође до мојег дворишта ГЦ, донесе кошуљицу од мојег брата Лоп, до
мојег прага Д, од мојег овде Огл; горе код мојега оца К, ја-сам се одреко и мојега
дела Мил, чичини троје и мојега оца нас петоро Мил, виш мојега села СР.
2. Акузатив:
а) није дошла за мога брата Брез, ја сам мога Драгана бацила Брез, зови мога
Свету ГЦ, ноћу сањам мога оца Др, ти омаујеш мога Мишу Д, одведе тога мога
брата Величка К, баба није волела деду мога Остр, зове мога деду Пл, убиле Швабе
кад и мога деду Реб, усни мога сина Боривоја Ст, на мога чиче Љубисава трешњу
Лоп, товар мога веза што има Суш; тукли твога пријатеља ГЦ, послушај ти оца
твога З, превати твога оца Мр, да примиш твога оца Мр, знам ја ћала твога добро
Сит;
узели мог брата једног ДК, траже мене и тог мог брата Брез, њега волим ко
мог сина В, ето мог ђерма гор Г, отац волео мог мужа Д, поћи за мог Мишу Д, моли
мог свекра Остр, није тог мог деду Остр, ујела је овога мог Пл, мог оца звали Со,
ја-сам мог сина старијег одгајила СГ, дошла за мог синовца СР, вичу мог Николу
С, мог брата оћерали Суш, Сириџим је тражио Милију мог Брез; зови твог стрица
Др, ти-се дери на твог оца З, причам за твог сина добро Мил, примиш твог ђеда
презиме Мр, знам твог оца Туб; удала за тог свога мужа ДК.
б) да ми насочиш Живку за мојег Младена М; својег друга поштуј Мил.
Грађа показује да се несажете форме могу чути једино у западнијим
пунктовима области у јатовској зони; исто сам бележила у Ваљевској Колубари
(Радовановић 2006: 267–268) и у појединим тамнавским селима (материјал из
пунктова Врело и Радљево). Неконтраховане форме нису забележене у оближњим
западносрбијанским говорима (уп. нпр. Тешић 1977: 224, Николић 1968: 418, М.
Николић 1972: 677) ни у шумадијској Колубари (Реметић 1985: 268). У југоисточним
пунктовима Ужичке Црне горе има трагова оваквих форми (Марковић 2011: 542);
податак изостаје у Мачви, а у Обадима је у ген.-ак. мог(а) : дат. мом(е) и моием
(Симић 1978: 76).
439. У дативу и локативу једнине мушког и средњег рода несажете се форме
употребљавају у западнијим јатовским пунктовима:
1. Датив:
а) рекла моме свекру Брез, шта сам ја моме сину В, доносио моме брату Пл,
рекла најстаријем брату моме Реб, дао пушку томе моме стрицу Реб, ја моме брату
Суш;
мом оцу нарезали Бал, мом човјеку било име Миломир Брез, скудили мом
оцу Вр, дошла мом брату ГБ, продали теле мом стрицу Др, мом мужу оставим З,
рекла мом Блажи Лоп, даје мом оцу чашу Мил, мужу мом губер О, спремим мени и
мом човеку Пл, мом сину СГ Сит, доно мом свекру Ст; кажи твом свекру Др, причо
свом унуку ДК, кажем ти ко свом детету С;
б) био велики према мојем сину Мил; три ектара земље твојеме сину Мил.
2. Локатив:
а) почетак у моме друштву Реб, њена сестра ту је у моме роду Суш;
најволим више у мом стану В, ево у комшилуку мом ГЦ, кад сам ја била
у мом роду Л, у мом дворишту Лоп, овд у мом заселку Огл, Веро да се сарани у
мом С; ти ћеш на оном твом делићу радити В; свак у свом гробљу ДК, на свом
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имању ГЦ, кука својта свом Г, чува се стока у свом имању Т, сарањује се свак у
свом имању Т;
б) двадесет девет у мојем разреду ГЦ, тако сам се прошла у мојем веку Осл,
никад у животу мојем Огл.
440. Преглед облика заменице женског рода:
1. Генитив:
знам од моје бабе Б, дође моје мајке братић Бог, око моје авлије Д, разбој сам
имала свекрве моје Г, из моје је куће било Со, сврати се ко те моје рођаке К, до моје
колебе Реб, било у моје свекрове СР, моје мајке рођак С, остало код моје куће Суш;
момчића о твоје струке С, о своје родбине Бал, пантим от своје четврте године ДК,
ка ти немаш своје мајке Пл.
2. Датив:
кум мојој ђеци Брез, мојој се сестри свидило Вр, мојој стрини испричала ГБ,
ја-пошла мојој баби ГЦ, мојој кући ГЦ Др, каже оној мојој сестри ДК, мојој ђеци
сам говорила ДЛ, мојој мајци К Л, мојој тој синовици изачем Лоп, мојој мајци Мил О
Осл, идем кући мојој Пл, пошли мојој колеби С, оној Дивној мојој тетки Суш; иди
твојој кући М, твојој услузи се не море опростити Суш; мајка свака деци својој
ДК, раде на земљи својој Лоп, можда својој деци Лоп, свак својој кући Т.
3. Акузатив:
пред удају моју Бал, моју ђецу да унесрећим Брез, ја овд сејем моју земљу
ГК, изродила моју ђецу ДЛ, како зовеш моју Даринку Мил, питали моју сестру Реб,
одво мене и мајку моју СГ, воде моју прву ћерку СР; немој твоју ђецу да унесрећиш
Брез, викнеш твоју ћер В, ти твоју ГЦ, однешмо Косо твоју мотику Г, ти-се дери
на твоју мајку З; дете има своју собу Бр, остављо за своју славу ДК, донео је своју
славу ГЦ, имо своју кућу Лоп, сваки има своју девојку Огл, муштерију чували своју
Остр, ми то за своју употребу Реб.
4. Инструментал:
остала сам са мојом ђецом Брез, припремо са мојом стрином ГЦ, косила
све са мојом ђецом Суш, после се он мојом мајком Д, са мојом браћом Л, ја са
мојом веселом снајом Мил, она што-је са мојом снавом ушла Пл, носила са стрином
мојом Пл, мојом руком озидо Сит, са том мојом комшинком кува Ст, са том мојом
сиротом Суш; умро својом смртим ГЛ, спаво је свак са својом децом Бр, целом
својом фамилијом М.
5. Локатив:
она у мојој кући Б, како је било о мојој свадби Бог, била у мојој соби Бр, у
мојој кући ГК, на мојој територији ГЦ, продам у мојој земљи З, што- је у мојој кући
био Мил, тамо у мојој фамилији О, не знам у мојој кући Суш; правио у својој кући
ДК, свак чуво у својој ДК, сваки у својој ДЛ, спавају у својој колиби ДЛ, паприку у
својој башти ГЦ, држи у својој соби Мил, умрла у својој четрес деветој години Остр.
441. У множини се у дативу, инструменталу и локативу употребљавају
синкретизовани облици мојим(а), твојим(а), својим(а), а у генитиву множине су
доследно у употреби ликови без завршног х (моји, твоји, своји).
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Присвојна заменица трећег лица
442. Присвојна заменица за треће лице једнине женског рода појављјује се у
морфолошким ликовима њен (чешће) и њезин:
оно био њен синовац Вр, њен фал Г, има њен муж стричеве Д, вајат њен и наш
Мил, син јој је био у ропству њен Осл; мајка њена чује Бог, њена је свекрова прва
дошла Г, њена деца шта волу Лоп, јес, њена ћерка Осл; њено дете водила јуче ДК, то
њено одијело ДЛ, отишла тамо у њено село Др, њено имање М; сестре њене одело ГБ,
отишла код њене мајке ГК, сестра њене мајке Јела Г, прећи од њене куће Г, чувала ја
и њене овде Мил, оне њене луде рот(т)еље О; послала њеног сина ГБ, до њеног стола
Др, њенога брата син Др, преко њеног знања Осл; ткала њеним ћерима Г, мало дала
њеним Г, торба на њеним леђима Мил; свака час њеноме сину В, у њеном стомаку Др,
прала њеном свекру Г, одем после њеноме оцу Мил, том њеном децом Мил, дошла
она са сестром њеном Огл; уз њену породицу ГБ, отишо на њену очевину ДК, ову њену
рођаку Г, узмеш ти њену ногу Огл, узе њену ташну О; с њеним човеком биа В, нека
је са њеним братом К; са још једном њеном другарицом ГЦ; поручио јесам по њеном
брату Осл; њени су ро(д)тељи отишли Бр, прате њу њени Г, њени нису ради Осл;
њезин је отац погинуо на Гучеву Брез, њезин брат Брез, поређа се и њезин
муж ГБ, мого нас је изјурити ис куће њезин отац ГЛ, слава и тај њезин син Лоп;
нисам пито ни њезиног оца ГЛ.
443. Облици присвојне заменице мушког и средњег рода гласе: његов је син
бего Вр, био пратиоц његов З, био пре његов отац К, био мој отац и његов Лоп,
његов отац је погинуо у рату М, седне на његов кревет Осл, његов отац дошо Осл;
ево његовог гроба Г, од његовог сина ДК, дал дозива његовог Здравина Огл; има нод
слика његова ГБ, реко ако је његова гријота Г, његова је мајка била Др, његова мајка
то знала Др, девер и његова два сина Д, његова сна дође Мил, маћија његова Огл;
имо његову ћасицу ДЛ, одведе његову једну жену Мил; откуд ја знам његово име Г,
погодило и његово дете дрво Мил, све његово имање продаво Осл, његово четворо
деце Осл; код његове сестре В, код његове куће станово ГЦ, дао ми је отац тамо
његове земље З, из његове руке Лоп; туд његовој мајци Лоп Мил О; један у његовог
оца Бог, за његовог брата Г, тога брата његовог Мр; доносио је леба и његовом сину
Вр, грије на оном његовом ГЛ, осто са његовом породицом Мр, отишо са његовом
породицом Осл; остала са тим свекром, оцом његовим Б, никад његовим путем Лоп,
ради он у његовим продавницама Лоп, за његовим сином Осл,
444. Готово доследно је у употреби заменички лик њин:
њин је био кревет В, приватили њин колач ДЛ; њина је то слава Бог, њина
исто Лазаревдан ГК, дошла њина родбина ГЦ, не панте ни њина деца Д, њина мајка
препатила Лоп; преко од њиног поточића ГЦ; она је из њине куће Б, наишла озго поред
њине куће Брез, везују њине комшије ДК, њине комшинке нису бегале К, дошли до
њине куће Мил, иде пред њине овце Мр; наишли одавде наниже њиној кући Брез,
отишли њиној кући Г, на њиној земљи Др; славе њину славу Бог, оснивали њину
партију К; ђеца са њиним рукама зарадили Брез, разговарају са њиним очевима Мил,
с њином децом ДК; по том њином Лоп; тако у њиној кући К; не дирај ти њино Бог,
јел имале њино имање ГБ; дошло понеко њини комшија дол Б, преко њини орања Д;
разносио позиве од њини Вр, имали они шесторе њини деце ГБ, ено њини кућа Др,
кумови њини питају мене Лоп; њине мужеве су везали ГЛ, њине су куће гор Др, њине
жене Лоп Мил;
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њиова ћерка удата Брез, и њиова баба Брез, то се дивим њиовом раду ГЦ,
сањам ја код њиове куће С, наше овце биле са њиовим В.
Показне заменице
445. Сасвим је уобичајена употреба показних заменица овај, тај, онај.
А) Облици једнине:
1. Овај:
Номинатив:
овај је светли Бал, овај други ради на Иверку Брез, овај комшилук прича ГБ,
овај народ пошо Г, овај џемат З, овај удари сошке с ове стране Остр, овај засеок
Кнежевићи Реб; ова наша Јабланица Бал, ова баба Станисава сама ГК, ова боца
мога оца Д, то је била ова чатмара кућа Остр, ова баба Раца Пл; ово је гумано
доле Бал, ово горе што с види то је Краљево брдо ГЛ, ово је ерски сокак ГЦ, ово је
Азбуковица стара Д, ово је Обница З, ово је Цвјетна недиља Мр, ово је кукурик О,
ово је потиљак Остр.
Генитив:
мајка била и овога Радосава и Радивоја Брез, од овог брда Тисовика Г, из овог
краја Сит, од овог платна сам пелене секла Туб; ове смо године учи Ђурђевдана Бал,
зрели од ове шенице ГЛ, отишо на пијанку горе код ове Пл, испод ове шуме Сит.
Датив:
то презнансто није овоме народу Б, овоме се није свидло Л; кажем сад овој
деци Б, ишла сам и овој комшинки Брез, причам овој фризерици ДК, велим овој
жени Др, седамдесет година сам у овој кући З, снаја куwа овој деци Пл;
Акузатив:
они ћу доћи да гоне ово ГК, поведем унука овога старијег ДЛ, истро нас отац
мене и овога буразера Д, овог мораш д убациш Остр; удам и трећу ову ћерку З, ми
сиђемо долам у реку ову брезовичку Туб, дигли ову кућу Сит; јако је ово госповски
живот ДЛ, док ја ово тамо одбројавам Др, ово се навије на преслицу Л, натоварим
ово Л, све мени ово спаковала Пл, ја-сам ово ткала Туб.
Инструментал:
са овим млађим Брез, ако сиђете ви овим путом Др Сит, потиче под овим
Белегом Мил, сад прође овим путем Мр, порађала сам се овим првим дет(т)ом Пл,
био са овим у шуми Реб; велим ја са овом Б, није имо деце са овом Бр, са најмлађом
овом Зорицом Д, са овом бабом Мил.
Локатив:
ја сам био у овом нашем Бог, највећи на овоме брегу вашер Д, прије у овоме
крају нашеме ГЛ, мислиш о овом народу О; долап у овој кући што седимо Б, све по
овој зими ГЛ, у овој соби Г, исто и по овој нози Остр, била у овој кући овде Туб, на
овој туђинској реци Т.
2.Тај:
а) Забележени су примери с аналошким протетичким о- (добијеним према
овај, онај) уз заменицу тај у конструкцији с предлогом: с отим не смеш Брез,
живио је са отим његовим сином Брез, с отим кући К, переш се с отим Л, сири се
с отим Л, млако млеко сири се с отим Л, долазио кући с отим Лоп, не могу да се
борим с отиме О, правили лепо с отиме Осл, с отиме јели Остр, с отиме јели Лоп,
не могу да се борим с отиме О, правили лепо с отиме Осл, под отим сачом Бал,
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рате шта оћете с отим Пл, задељају и с отим Пл; с оте стране Лоп.
Протетичко о- јавља се у Ваљевској Колубари (Радовановић 2006: 270), у
Шумадији (в. Реметић 1985: 284–285) и у Мачви (Николић 1966: 270); нема потврда
у љештанском, тршићком и горобиљском говору.
б) Наводим и остале примере заменице тај у споју с предлозима:
Генитив:
нема вајде никаке о тога Б, па о тога изатку Бог, о тога се преде основа
што снујеш Бр, и о тога живим ГБ, клела сам збок тога сад ГЛ, око тога коца ДК,
скувам питија о тога Осл, вичу на комидбу ко тога Пл, кад си стуцо преко тога СР,
бре[з] тога не може С; ис тог села Бог, слађе ис тог врга ГК, доселили ис тог брега
ГЦ, о тог сиришта сиримо Г, ис тога коша доле Реб, о тог мог старијег чиче син
СГ; они седе око те лампе Бог, дођоше до те викендице Мр, сврати ко те Дике О.
Акузатив:
наспеш жара на тај сач Бал, у тај кајмак салијем Брез, могу у тај понедељак
Лоп, крос тај шубер СР; сроди се у ту стабуљу ГЦ, идеш јоште крос ту оџаклију
Др, сипају у ту чорбу Остр, иду гор на ту бедну брану Пл, у то метнеш воска ГБ,
премакне за то огњиште Д, режањ сланине на то дрво Остр, у то време Сит Реб,
ћеро, за то немој питати Туб.
Инструментал:
после било са тим плацом Туб, била снаја за тим Војисавом Остр, са тим
смо ложили ватру СР, појо ми је душу са тим намештањом Л, са тиме су се кранили
Реб; умије се са том водом ГБ, са том женом Г, остаде тако са том мојом сиротом
Суш;
и: са тизим мајстором заједно Вр, ово ми је сна за тизим војним Др.
Локатив:
ја-сам тамо у тим крају Бал; на том брду ћелијанском Бог, обесим о тим
дрвету З, по том знамо В, ложимо ватру на том огњишту Пл, о том је питање С;
на томе се вукло сено Бр, по томе знаш В, по томе ђеду једноме ГЛ, цеђ и у томе
се убели ГЦ, кува туд на томе Д, по томе оснујеш разбој Мр, немој да мислиш о
томе Пл, леже по томе С; оставила њега у тој колевци В, оно што је на тој камари
баца ДК, деца пијучу по тој слами Л.
в) Облици заменице тај без предлога:
Номинатив:
деда ми тај био доле Б, тај његов синовац ГЛ, тај девер Д О С, весели ми
тај Драго Пл, тај палиоц мина побегне Реб, тај Бебић што-но школа има Со; та
моја стрина Б, та џада иде Мр, та швалерка СР; то дете остало у колевци Б, то
време Вр, то вече душно има Мил.
Генитив:
збок-тог га прозвали Чоко ГЦ, парандеда тог Вилипа ДК; ставе је крај те
ватре Л, да ли има о те фамилије Реб.
Датив:
куповали млеко том детету Мил; чарапе се дају томе положајнику Л, томе
викну С; пређе тој кући туде К, Маричиној тој сестри Андријаниној мајци Сит,
тој су Јорданка наде.ли СР, дају њози тој овој челици Б, тој мојој ћерци старијој С.
Акузатив:
обеси тај фитиљ Бог, белиле тај постав Реб; исплете се то јелече Лоп;
накупиш тога кајмака Мил, фикне у кречану тога ајдука Сит, имадем тога брата
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Суш; тог деду веселог покупе Б; помотам ту пређу В, зове ту бабу Д, процедим
ту воду К.
Инструментал:
тиме је се измивало Бал; ја раним тим брашном Г; налијемо том сурутком
ГК;
и: тизим смо мазали децу Г, прошли су тизим нашим путом К, тизим цеђом
Осл;
3. Онај:
Номинатив:
онај лонац Бал, онај восак оперем ДЛ, онај испитује ме Пр; оно платно се
осуши Бал, оно брашно Г; она жена Владисављева Б, она младос С, она мешача
дрвена Туб.
Генитив:
поред онога јасена Брез, од онога носца Остр; до оног сата Б, од пртеног оног
Лоп, повијем од оног бујишта Мр; с оне стране ријеке ГЛ, око оне карлице Др, с оне
стране Медведника С.
Датив:
ономе било Вилип Брез, одо право ономе М; сали оном детету страву ГБ; оду
оној ћерци на имање В, оној Дивној мојој тетки Суш; ишо тешко возачу ониме С.
Акузатив:
да насили оног човека Брез, питам оног поштара ГБ; у онај чанчић кајмака
метне Б, забацим на кућу онај џак Вр осече онај поруб Д, нарендам онај дулек Огл;
узмеш оно једно зрно дрењка Бал, обучем оно моје одијело Мр; запале жене ону
жижу Бр, ону Булчину шћер Брез, узмеш ону пређу Остр.
Инструментал:
покрију овцу с ониме Мил, била за оним Брез, заману оним будаком Пр,
остала нејака оним другим ђететом Суш; белегијом оном па мани одуд ДЛ, с оном
мајалицом Остр, квасим оном млаком водом Т;
Локатив:
у ономе забрану ГЦ, на ономе бријегу Суш, каос у оном подруму Реб, у оном у
чем одаш Сит; цеђ у оној врућој води Г, лежи на оној гњиздари М, у кори оној јеовој
Ст; спава тамо у ној соби С, одвоји од кајмака на ној води Туб.
Б) Облици множине:
Номинатив :
ови старији једу наобашка Л, ови људи ору Мил, да ми се само ови унуци
ижене Пл, матори ови покварили Сит; овизи људи море Др, овизи отраше нам коња
Лоп; ове две удовице С;
ти синови Брез, и сад су ти валеви СР, тизи трешњеви Мил; те жене раде
Б, те девојке су мени дошле на сан С, те њене унуке су носиле Туб, стигле те моје
две сестре Туб; та ђеца оду Брез, та браћа млађи били Лоп; та два брда Брез;
они ћиришеви Брез, они чабрићи Пл; деца она Пр; дрвене оне пречаге Вр, оне
девојке оћу СР, оне чобанице Ст.
Генитив:
има и доламо ови кожара Брез, било ови чорбалука плекани Вр, виш ови кућа
З, нећу да нема ови носаца К, није било ови лампека Лоп, дванес ови пердика Реб,
како сам жива због ови деоба СР, има овизи џакова Лоп;
ђеце о ти стричева ГЛ, запантила млого ти времена Огл, из тизи Гаврића
Др, има пуно тизи имена К, наређа се тако тизи листића Д;
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донела овде шеснес они шареница Д, набацају они динарева Пл, из видрица
они С, по десет-петнес они труба Туб;
Датив:
делили овим Бог, шили костиме овим мушкарцима Бр, колко си плаћо овим
двојици Др; дошли четници овима В, ја оћу д идем овима С, овизим Бранчиним
унуцима Г;
то треба тима да се врати Лоп, ова разноси тима гостима СР, дали паре тим
Лоп; одем тизим мојим рођацима Др;
према точкарама оним што смо носили Бал, продаво лепење оним рабаџијам
Д, лепо и овима и онима Осл, онима његовим мангупима каже С, даје онима који
гледају коње Туб, донесеш оним жетоцима Туб.
Акузатив:
ткала сам чаршаве ове кудељне Осл; прегореле ове коленице Б, брала сам ове
медведњаче Пл;
застере те ћилиме Бал, нисам те витлове имала Мр, крос те ните иде ДК,
мећу на премер те руковеди О, жене те понашале децу Туб;
изметала оне ћилиме Г, жене оне судове успреме Пл; еклам оне чивке Бр,
предемо оне кудиљчице Брез, денем сама на оне бркље ГК, једу рујнице оне жуте
К, гор се држи за оне вериге Остр, јели оне млечаре С; правили три она цокла Р; то
се уводи на она брда Мил, она поесма преду Остр.
Инструментал:
разговарала с овима нашим СР; са овизим са шинским колима Бр;
сa тим гребенима се ишчешљa Огл, тим мрсним данма СР; он д остане с
тизим девојкама Остр;
опанке с оним носцима Г, стегнуто са јаким оним ексерима Туб.
Локатив:
у овим крајевима В, млело се у овим поточарама ГЦ, летио ов по овим брдима
Др; по именима овизим Бр.
млело у тим ваденицама Туб, у тим сандуцима С, на тим ћошковима Суш;
по тиме посипамо СР;
све бије по оним вратима С, обручеви на оним видрицама Т.
445а. Изоглосу показне заменице са партикулом зи в. Карту 9:
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Упитне заменице за каквоћу
446. Заменице какав, такав, онакав и сл. јављају се најчешће без в, а код
заменица овакав и онакав долази углавном и до губљења почетног о- (вероватно
аналогијом према таки, каки):
ставиш у каки суд Бог, каки сам фал Бр, каки мурузи Брез, прошња кака Бог,
како месо ГК, кака девојка Огл, кака миражџинка С, каки снегови Сит, каког човека
ДЛ, каким српом Д, с каким момцима Мил;
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какав пријатељ Мил Брез, какав живот Суш Б, какав леб В, штрањку какву В,
какве течности Осл;
ваки опанци Бр, ваки прст ГЦ, вако округло ДЛ, грожђе вако Д, вако сунце
Пл; овака соба СР, овако дугачко Др;
џемпер таки Ст, таки обичај Бр Г Брез СР Т, време тако Огл;
живот, такав Мр, такав обичај Огл, такво совање Г;
ћуп наки Л, нако одело Огл, богаства наког Мил; Чокићи онаки ГЦ, онака
боја СГ;
некако рато Т, задруге некаке Лоп, троје Задушнице некаки С;
човјек некакав Брез, мувар некакав С;
чича никаки Брез, никака својта В, никаке страоте Т, вајде никаке Пл, никаког
возила С, терета никакога В;
никакве свађе Огл, никакав коњ Пр, никаква грешка В;
брез муке икаке Б;
којекако биље Г, којекаке шаре Л, у којекаким одбору Пл.
Грађа показује да у Подгорини нема примера типа какви човек и сл.; исто је и
у суседним говорима (уп. Радовановић 2006: 274,Тешић 1977: 224, Николић 1968:
418, М. Николић 1972: 678). У Шумадији су чешћи облици са в (уп. Реметић 1985:
285–286), а у Мачви наставак -и имају и ликови са в (Николић 1966: 265).
Количинске заменице
447. У употреби су следеће количинске заменице:
колики вајат Б, колко кућа Мр;
кришке леба оволике Осл; волики снег Д СР, волика коса ДЛ К, из волике ћасе
СР, волике браде Ст, волику летурдијицу ГЦ;
нолики рад С, нолики клини Реб, нолико дете В;
толики стра има Бр, толики народ Мил СР, на толико свијета Брез, толике
и
год не ГК Остр.
Остале придевске заменице
448. Заменица сав
Номинатив и акузатив јднине мушког рода гласи: сав народ Брез, сељачки
рад сав Реб, малтер сав СР;
Остали облици: народа са сви страна ДЛ, то је бунар свију ДЛ, и данас дањи
имаш свега Пл, свега два пута Пр, кад дођу имаду свега Сит.
Номинатив једнине средњег рода употребљава се:
а) у самосталном значењу: све у околини куће Бал, све радило Б, све то се
испреде Б, све је завидило од мене Бог, све дува Брез, све одузимато Вр, све је
било ваздан друго Вр, све стрпа у једну велику ранију В, све живило у задрузи
ГБ, све каже ГБ, све радим ГК, све је прсло по авлији ГК, све пешке ишли ГЛ,
све омаже ГЦ, све се олињају о трње ДЛ, све мени оприча ДЛ, све то помрло Др,
све иду Др, све сам радила Д, све стављаш Д, све овде не море бити вагон З, све
је то код мене К, све послове радиле Л, то се све тако среди Л, све је одгајено Л,
све је добро Лоп, све сипамо једно на друго Лоп, све сам радила М, све просу Ст,
све се бије вако Ст;
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б) у атрибутском значењу: тешко било све рато Б, све наша голадија Бог,
продо је он то све имање В, све три даће ГБ, све младе шљиве ГК, све куће остају
празне ГЛ, све слова направим од тијеста ГЛ, ово је све Влашчић ГЦ, све жене које
оћу ГЦ, то-је све маторо Г, све гужвице Г, све оне лиске волике Г, све петице имо Г,
све шуме биле ДК, све вашере провашарила ДЛ, то су били све првопозивци Др,
пронађу све месо К, изобарали све дрвеће К, све послове заједно Мил, све клини
гвoздени Огл, све девојке сељачке Огл, њему све велике Осл, кудељно све Сит,
предајите све оружје СГ, све месо сушило Суш, береш све цвеће Т; понела сво леба
Мил, изашло сво млеко Мил, мете се сво-јело Огл, сво шупљо Пр, сво имање СГ,
оно сво семе остане горе С.
449. Заменица сваки
сваки калем на шљиву Бал, сваки часни пост постила Брез, сваки копач има
метар ДК, сваки домаћинац имо свој ред Пл; напишем свако слово Брез свако семе
даће плод Мил, свако тромесечје за порезу теле Туб; свака кућа имала прочевље
ГЛ, свака жена имала вајат С, свака сила Суш; палите свеће сваког Аранђела Пл,
заредио сваког уторка Реб, идемо и на пијац сваке петке Г, доди сваке године о
Митровдану О, готово сваке петке прело СР, сваки пос се постио ДК, памти добро
па и сваку беду Огл, за сваким прстом Д.
450. Заменица неки
неки осветници били Б, неки ђевер мој Серго ДЛ, неки Драгул имо С; била
је нека баба овде ДЛ, била нека качара Д; прекупила од некога пасторка Мр; има
неког плека Реб; радила сам до неко доба З, до неко доба ноћи Мр; одем ја код
неке комшинке Новке Суш; мене су дали неком чичи Реб; она је сјела на зид неки
ДЛ, ставимо тамо неки кото М, поткуваш у неки судић мањи Туб, пита некога
предузимача Ст; горам брдо неко ДЛ, неко вече седила С; ударише ми неку некцију
ГЛ, туриш неку мрежицу С, посло неку бабу и(с) Совча Туб; они одуд са неким
кољом Бог; покрије неком аљетком ГБ неком срећом он је отуда дошо жив СГ;
у суду некоме Брез, пуца по неком гатању Сит; да се играју по некој ливади Туб;
виреви неки имали Бал, маљеви неки бију С, неке жене знале С; дасака В, око неки
шљива ГБ; имала чвиреве неке М;под неким сенима Лоп.
451. Заменица сам
овде сам живио Брез; виш ја и Крстина останемо сами Г; сама она у кући
Б, сама побегла Р, сама нигде нисам излазла Т; не да он то мени самој Мил, саме
девојке певале О.
452. Заменице који и чији
који је мого да побјегне Брез, зна се који носи о појасу С; које иде за Бадњак
Мил, која има старија жена Брез, која је живила волико СР; које су године дијете
Сит; ис које си ти куће К; којим сокаком С;
чији си ти мали ГЦ, чији си сине Туб; не знам ни ја чије је Др, чије је то дете
што иде за тебом Пл; мене питају чија си К, чија је она С.
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В. ПРОМЕНА ПРИДЕВА, ПРИДЕВСКИХ ЗАМЕНИЦА
И ТРОРОДНИХ БРОЈЕВА
Однос тврдих и меких основа
453. У номинативу једнине средњег рода иза меких сугласника јављају се
наставци -е и -о:
а) моје венчање К, моје вретено Осл, моје дете Реб, моје одијело Мр, село моје
Огл, твоје дете Огл Реб В С, твоје наређење З, твоје поштење Др, твоје одело С,
своје имање С, своје време М, своје место ГК, које дете оде Бог, које дете Лоп Осл
Ст, које доба Осл, које гласање З Мил, које доба Остр које дрво ДК, чије имање
Брез, чије дете Мил; наше брашно Бр, наше гробље Д, наше крме Реб, наше имање
Г Туб;
Бадње вече (сви пунктови), божије сунце Осл, боље дете Бал, боље јагње Осл,
боље семе Пл, боље млеко Д, боље решење М, и бравље [месо]Г, веће прасе Брез,
веће камење Вр, веће друштво М, а ово веће бравче Сит, говеђе месо СР, дечије место
се знало Т, друкчије време било ГЦ Огл, задње време Реб, здравије млеко кисело Г,
здравије млеко К, јањеће месо Брез, само кравље млеко Г, крмеће смо више Ст, и
крмеће месо је било Г, крупније грожђе Пл, мурузно брашно крупније Туб, љепшије
него вино ГЛ, мање имање Осл, мање јање које је С, и прасеће печење Брез, јесење
оно Бр, јутрошње млеко Др, и касније вријеме Мр, кокошиње месо Мил, крајње је
време Д, љевшије дијете бити Суш, левшије тесто Бал, оно лепшије тесто се испече
Мил, лепше домаћинство Лоп, лепше маче Бал, мало кравље млијеко Суш, мање имање
имо СГ, најбоље сириште Туб, најлевше буре ДК, најљевше дијете ДЛ, најљепшије
курузно брашно ГЛ, а ја најмлађе [дете] Г, дијете најобученије Мр, најстарије дете
Др, повруће јериште ГБ, последње време ГБ Лоп Вр, оно предошње огњиште Бог,
то прeдошње јело Огл, предошње оно Лоп, предње чело Лоп Пл, пријешње доба Бог,
простије време онда Сит, путње брдо гор шума Остр, синоћње млеко засирим Лоп,
али слабије Бал, слабије сирће Остр, слађе је воће ГК, слађе месо Осл, слађе млијеко
ГЛ, средње оделење Б, сређеније је место Ст, ово старије дете остало њему ГБ, које
смо старије дете Л, старије теле Бог, само сточије ђубриво Мр, туђе имање Бог,
туђе јуне З, туђе крме О, и уметније дете за све послове Мил;
двајес треће годиште Суш Вр, тријес треће годиште Реб, треће вече Лоп
Остр Туб, треће оделење Лоп, треће дете Пл.
б) ово врућо кување ДК, нако оно врућо ГЛ, летњо доба Мил, на премер
летњо доба Лоп, љетњо је доба ГЛ, лошо време Д Др ГЦ, лошо време ће да буде
СГ, није било лошо теле Осл, време лошо Бог, вратило шупљо Д, није сво шупљо
тесто Пр, шупљо око и ту сипаш Пл, сво шупљо [тесто] Пр, шупљо оно четвртно Др,
огњиште било шупљо гор Г, платно шупљо Туб.
Грађа показује да се наставак меких основа добро чува, а да се наставак тврдих
основа појављује у ограниченом кругу лексема. На основу овог прегледа можемо
рећи да у Подгорини нису изражена колебања у употреби наставака у номинативу
једнине средњег рода (вруће/врућо, лоше/лошо и сл.) која налазимо у Ваљевској
Колубари и централној Шумадији (Радовановић 2006: 89; Реметић 1985: 265). У том
смислу се подгорски говор више слаже са осталим суседним западносрбијанским
идиомима у којима је -о у овом кругу лексема изгледа чешће (Тршић 1968: 417;
Тешић 1977: 223; М. Николић 1972: 676).
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454. У генитиву и акузативу једнине мушког рода и у генитиву једнине
средњег рода углавном је очувана репартиција наставака тврде и меке промене из
основног облика:
а) за Криста којег верујемо ГЦ, вечерас којег ти пошљем Сит, на којег сам
много задовољна ДК, до мојег дворишта ГЦ, донесе кошуљицу од мојег брата К, од
мојег овде Огл, својег друга поштуј Мил; из нашег села Бал, ево нашег гробља овде
Пл, насочиш Живку за мојег Младена М, од нашег комшије ДК, развије се од нашег
брашна Туб, била жена из нашег села М, нашег села Осладића Осл, туд из нашег села
О, из нашег села отишло Г, породица нашег оца Мил, око нашег места Вр, испод
грма нашег Д, комшије нашег Бр;
горе код мојега оца Лоп, одреко и мојега дела Мил, запевам виш мојега села
СР, чичини троје и мојега оца Т; остаљамо од нашега семена Бал, за нашега домаћина
ГЦ, из нашега краја Брез;
пред Лексија божијег човјека Брез, шта рада божијег изаткала Лоп, убијо
сам дивијег вепра Брез, нисам здравијег видила човека ГЦ, оћу оног мирнијег Лоп,
код оног најбогатијег ДК, старијег, најстаријег (сви пунктови), паметнијег од
њега С, слабијег нисам видио Л; нађи каког бољег човека ДЛ, села бољег није било
Г, имам синовца даљег Реб, убио си најбољег човека Д, најбољег овна закољите С;
Бадњег дана (сви пунктови), васкршњег поста Лоп, васкршњег јајета ГБ, из Горњег
Црниљева Др, из Ребеља из Горњег Реб, до Горњег Таора ГЛ, овога ми крста и
даношњег дана СР, до данашњег дана ДК, до задњег Остр, дали средњег Лоп; већег
човека Ст, идућег дана опет ГК, меса крмећег К, пилећег мало Лоп, одведе ми овога
млађег сина Брез, у овога млађег ми Лоп, млађег сам родила Туб, млађег сина туко
ГЦ, ранили тога млађег брата Др, овог млађег родила у двајес првој СГ, имала
сам млађег брата од мене Суш, нађите млађег момка Огл, дошла за најмлађег Г,
имам саде мога једног брата најмлађег Реб, од туђег рада Пр; бившег директора
О, лепшег лица Огл; јачег пријатеља Сит; после дужег времена Реб, и мог дужег
чекања В;
до трећег марта Г, прексутре кoт трећег човека Огл, трећег је сина родила
задушне недеље Реб, двајес трећег децембра В;
имала сам ја девера мало вишљега Реб, од најстаријега брата Б, накупим
сира овчијега Суш; имо сам најбољега друга В; из Горњега краја Брез, из дојњега
краја Осл;
б) без дојљњог веша Реб, није било поштенијог човека Мил, лошог је
здравља С.
455. У дативу и локативу једнине мушког и средњег рода иза меких сугласника
чува се наставак меке промене:
а) према врућем Сит, што препада Доњем Братачићу Бр, причо свом
унуку нашем оцу ДК, причала овом нашем Војиславу Лоп, помозите нашем
домаћину ГЦ, тај Турчин овоме нашем пранђеду каже СГ, био велики према
мојем сину Мил, а овоме средњем Лоп, Драгану томе старијем Пл; у Горњем
крају Каменици ДК, у овом Горњем крају Горњи Лесковица ГЛ, била у горњем
оделењу Пл, Ђурина бања у Горњем Црниљеву Мил, била у Горњем Ребељу Реб,
Сировљевићи у Доњем крају Мил, у Дојњем крају под Бојчицом Др, у Доњем
Таору ка-сам била Мр, осташе на доњем спрату С, у којем предузећу ДК, у мојем
разреду ГЦ, у мојем веку Осл, никад у животу мојем М, у нашем селу сновала
Бал, у нашем ов селу Г, има у нашем потоку ДЛ, живот такав био у нашем крају
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Мр, у нашем је селу био Раденко Остр, петнес жена старији у нашем селу Туб,
најјачи био у нашем крају З, исто и у вашем крају Брез, у овом нашем Титином
Бог, кланет и бубањ у нашем крају ГЛ, по том нашем обичају Сит, има још деце
ов у нашем селу Лоп, а у нашем месту ако прођеш Мил, дођем ја по нашем
обичају Туб, умре у добру најбољем Б, рекла најстаријем брату Реб, што знају
у трећем разреду Огл, у једном оку стоји шеница, у другом зоб, а у трећем
кукуруз Реб, и саде не можу у трећем месецу Туб, на трећем ил четвртом метру
О, предо овомо најмлађем деверу Туб, нисам пуштала по туђем С, Славка је
волела да пушти по туђем мајалук С;
нашо је човека којеме је продо К, поклањам три ектара земље твојеме сину
и жени Мил; у овоме крају нашеме ГЛ, кажем воднику нашеме Туб, да се сарани у
нашеме С, погино јој човек у рату пријошњеме Суш.
б) у мојом туд домаћинству Туб, у врућом млеку Ст, у лошом друштву Бал.
456. Присвојни придеви на -ев чешће чувају старије стање:
Антонијева жена СГ, Антонијеви сте Брез, Антонијевићева сам ја Бог,
Бошка неког Антонијевића Туб, Боривојева кућа Осл, сниже Милованове куће,
Боривојеве Лоп, Видојева сестра оде Туб, има драгијевчанска река ГЦ, Јеремијев
дан Бог, дође Миливојев Драган Пл, Миливојеви синови С, за Милојевога живота
Осл, у Радојеве, Бранчине снаје Г, Радојева су деца добро Мил, ја и моја стрина
Станојева жена Др, понеси џадом све Спасојевића дућану ДЛ, де.-су Станојевића
ливаде ГК, Борисављев био Пл, кад је убијен Борисављев Д, оштра та Борисављева
сикира СР, тој Борисављевој сестри Пл, отац Борисављев био умро пре Пл, ко тога
Борисављевог ујака Пр, па ајде тамо Владисављевој кући Б, жена Владисављева Пр,
Војисављев Обрад умро С, кад оно тамо код Војисављеве куће Б, била Крстина
Војисављева Б, Љубосављева се звала ГЦ, Милисављев, жалости, јако О, то су
Милисављеви синови Суш, Милосављева мајка Мил, ујчевина Мирослављева
Мил, Мирослављев син ГЦ, Томислављева мајка Мил, Томислављева ћерка Туб,
Томислављевог оца Д, Драгићев тетак С, Љотићева војска Остр, доле ниже
Милићевића кућа Брез, Ристивојевића кући ДК, Душана Миливојевића жена Ст,
неколко кућа Васиљевића Др, Вукојевића сокак ДК, Лазарева субота Мр Пл Т, код
Лазаревића бунара ГЦ, та рекла Милошева мајка Лоп, Борчеви у брду С, Бикачева
стена Д; у орајевој кори Бог, као рујево, као жуто СГ, краљева влада Мил, министар
у влади краљевој ГЦ, у краљевој гарди С, било граничев патос ГБ, дрвеће буково,
грабово, граничево Сит, крс од растовог ал код нас зову граничево ГЛ, од буковог
и од граничевог Т, граничева бурад С, имање очево Бог, очеве родитеље нисам
запантила ГК, нисам запантила очевога оца Реб, имала сам и очеву бабу Бр, баба
ми је очева Реб, то-била oчева мајка Огл, нисам имала ни очеве мајке Туб, имала
сам бабу очеву мајку Суш, спавала са бабом, очевом мајком Лоп, пос очеве смрти
Бал, реко деда очев Мил, туде на очево имање Остр, де-се кокоши затварају после
сунчева смираја Г; министерев син В;
ову Велизарову покојну В, Лазарова субота В, довлачим на ту Лазарову
суботу Со, Светомирова сестра Осл.
Из изложеног материјала види се да се чува наставак меке промене. Овом
одговарају и ранији налази из Ваљевске Колубаре (уп. Радовановић 2006: 279), а
тако је и у централној Шумадији (уп. Реметић 1985: 266, 278).
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Наставци у косим падежима
457. У генитиву и акузативу једнине мушког и средњег рода забележени су
дужи и краћи наставци -ога и -ог. Илустративно наводим следеће примере:
а) није дошла за мога брата Брез, ноћу сањам мога оца Др, иди водај мога
коња Остр, а у мога су деде С, деда мога човека Животе З, усни мога сина Боривоја
Ст, мога оца мајке Реб, нема вајде никаке о тога Б, брес тога не може С, тога
попа Пл, ајде ти кући од овога нема ништа Др, овога Милована Брез, с онога брда
вичу С, дошла до њега војицнога ГЦ, преко некога се распито К, није имала терета
никакога В;
брашна бијелога Брез, д узмеш пасуља белога ГЛ, од белога лука С, лука
белога и паприке Осл, нађи каког бољег човека ДЛ, скренули са ваљанога пута В,
Милана веселога Суш, кољу брава душнога ГЛ, имала сам мајчинога деду ГК, а овога
мајчинога оца Реб, ево малога ГК, уче Малога Божића Пл, имо сам најбољега друга
В, имадем брата нерођенога два Суш, нисам запантила очевога оца Реб, мало плавога
камена ДЛ, од правога воска Суш, узмеш пројинога Л, о светога Луке Др, светскога
рата В, имо је оца старога Бог, исплетено од тврдога прућа Вр, од сукна тканога
ДЛ, турскога рата ГЛ, целога века СР, лука црнога Суш, друге недиље часнога поста
Суш, узмеш двије-три из читавога друштва Брез, од воска чистога Бог;
имали смо једнога ко да је мало био чукнут Бог, удаду је за једнога човека В,
кад ето ти још једнога С, било једнога Турчина СГ, узо сам од једнога Сит, позовемо
још једнога човека Мр, ал нашо још једнога са њим Лоп, зове ту једнога момчића
Др, из Сушице једнога човека Брез, зар млада дошла првога дана Л, жњем шеницу
српом код другога Ст, да се ја не удам за другога Г, радио је код другога Т, после иде
код другога Л, удала се за другог Др, отићеш за другога ДЛ, умро петога Бог, учи
Митровдана седмога лица З, деветога сина В, саде дванестога Брез;
за Милојевога живота Осл, Милановога оца Суш;
б) код мог оца СР, доведена са сватовима из мог рода Брез, зови твог стрица
Др, знам твог оца Туб, тога брата његовог Мр, тог деду веселог покупе Пр, овог ов Б,
и видио овог брата Др, од овог брда Тисовика Г, овог му крста С, носила овог лета О,
до оног брда Мр, од оног чабрића Туб, ни оног влакна О, код оног пријатеља ту Суш,
а оног је довела старијег Г, оног доље Мр, нашла неког момка Лоп, сваког поста Б,
да нађеш каквог чичу ГК, није имало никаког возила С, имати таквог владара Сит,
има свакоразног воћа ГЦ;
леба бајатог Мил, белог лука натуцамо К, од бијелог лука Мр, преко белог
света Д, ћурка белог Лоп, и од буковог ДК, а комадант ваљевског ореда ГЛ, пре
четвртка великог Осл, пробуди тог мог човека веселог Лоп, Милисава веселог Мил,
није било овог вештачког Л, вештачког ђубрива Огл, преко Дебелог брда горе иза
Повлена Брез, имала доброг брата Р, брез дрвеног чабра Мр, ништа се о тог душног
М, живог човека свезо ГЛ, и здравог разума ГЦ, парадајза оног зеленог да се кисели
Остр, млека онога јемужног Лоп, пре јесенског Крстовдана Осл, и киселог купуса
Вр, од кленовог дрвета ДК, од кудиљног постава Туб, од курузног брашна Туб, део
Кривог брда К, од крушковог дрвета ГЛ, лепог дана СР, нема лудог док не остари
ГБ, натерала младог те је се оженио С, да идем за младог Туб, и главица мрког лука
Др, од мурузног брашна Брез, брата нерођеног З, обичног платна Огл, од оровог
дрвета Туб, са осeчинског пута ДК, и осталог дрвета Суш, печеног брава Сит, Леке
покојног Мил, мало посног јела Огл, до причевачког атара З, од пројиног брашна ГЦ
М, мало су нам прошлог лета Г, може и од пртеног Д, од оног пртеног М, рудника
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ребељског Реб, не ваља свезаног Огл, код ситаричког гробља М, а светог Пантелију
преслаљамо СГ, првог свецког рата Бал, за време Другог светског рата ГЦ, дали
средњег Лоп, кума и старог свата К Сит, имала свекра старог Туб, узмеш старог
кајмака Мр СР, ставиш сувог меса Лоп, надробим тврдог сира Г, тканог чаршава
Мр, дванесте године турског рата Др, преко целог дана не узима метлу Бал, што с
урадио целог времена Д, преко целог лета да музе Т, од неке коже црног јањета ГЛ,
лука црног насечем ГЦ, до Божића до часног поста Бог, имала чврстог старешину В,
однесе брашна чемерног С, из чистог мира Др, сапуна чистог Лоп, умро швапског
рата ГЦ, закуваш шеничног брашна Бог, увијек и шеничног љеба Брез, код шумског
газдинства Суш;
имо он још једног брата Бог, из једног чанка Мил, одиграла до једног коловође
Г, немам ниједног зета Брез, од првог до задњег Остр, отишла опе за другог Бр, свеже
један за другог ГЛ, једно иза другог за по године ГЦ, један о другог Туб, до другог
иде Огл, једно до другог Пл Пр, седмог јануара ДК, и до осмог метра Др, тријестог
октонбра О;
и убију Милоја Николиног Д, Ивана овога Николиног С, пет недеља Петровог
поста ГЦ, и Томислављевог оца Д.
На основу анализираног корпуса80 стиче се утисак да су краћи облици
нешто доминантнији. Уколико се нађу две придевске речи једна до друге понекад
долази до стилског разједначавања: црепа онога ситног бибера Лоп, после вико
онога малог Брез, осто тога мог девера син Лоп, овога малог ка са понела Др, да
убије онога мог оца М, у мог овога девера старији син Лоп, удала за тог свога мужа
ДК, вичем онога мог човека Борисава Пл, причам за мог маторога Туб, мога једног
брата Реб.
Примера у којима није дошло до разједначавања знатно је више: он је учио
тога мога брата Брез, и одведе тога мога брата К, тога мога деду Осл, самога тога
владара Сит, а овога мајчинога оца Реб, да траже мене и тог мог брата Брез, жена
тог мог ђеда Др, брашна овог лебног Пл, имам једног малог исцепаног ГЦ, тео неког
његовог мајстора ГЦ, а тог мог свекра сви га звали Бато Л, док је носила овог малог
Г, чекала тог мог брата Мирослава Лоп, рата овог другог Огл, тог његовог брата син
Г, за време оног првог светског рата Д, једног печеног брава Сит, молила овог мог
сина Туб, гледо тог његовог сина Др, отишла за оног првог ГЦ, овог шеничног брашна
Остр, целог овог села Г, неког мог синовца Серга ДЛ, није волела тог мог деду Остр,
ја пробуди тог мог човека веселог Лоп, о тог једног нема ГЛ, парадајза оног зеленог
да се кисели Остр, узме другог меканог материјала Др, дошла за овог старог Туб, код
његовог неког колеге О.
Краћи облици имају превагу, као и у Ваљевској Колубари (Радовановић
2006: 280). С. Реметић у централној Шумадији наилази на већу фреквенцију дужих
облика, уз констатцију да су они „општа карактеристика К-Р дијалекта“ (Реметић
1985: 268-269). Облици са -а „претежу“ и у Банату, нарочито у тамишкој зони (Ивић
и др. 1997: 106-108).
458. У дативу и локативу једнине мушког и средњег рода јављају се наставци
-ом/-оме, и ређе -им:
а) дође моме човеку и(с) Сушице Брез, рекла моме свекру Со, брату моме
Реб Пл, дају томе положајнику Л, никако то презнансто није овоме народу Б, ко је
казо ономе Г; ту је у моме роду Суш, у разреду његовоме Брез, у суду некоме Брез,
80

Потпуни инвентар примера в. у Радовановић 2012: 452–456.
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на овоме брегу вашер Д, овоме се није свидло Л, пробај на некоме док се не удаш
ГБ, спавали у ономе вајатићу Бог, на томе се вукло сено Бр, и на томе се кувало
ГБ, ујутру свакоме се чељаду осече Остр;
у лепоме мјесту Суш, вала миломе Богу Лоп; бојило у жару и луку мркоме
Бал, у швапском рату Осл, обећала се ту једноме Бог, изаткала другоме Брез, цео дан
шпарта другоме Г, везла и другоме да зарадим динар Брез;
б) мом оцу нарезали Бал, скудили мом оцу Вр, преписо мом оцу имање ДЛ,
дошла мом синовцу Огл, кажи твом свекру Др, чува се стока у свом имању Т, дала
неком синовцу ГК, ја сали оном детету ГБ, причала овом Војиславу Лоп, све сам
дала овом овде Г, и сваком детету ГЛ; у мом роду постави се Бог, на свом имању ГЦ,
а том брду ћелијанском Бог, на том имању ДК, и о овом детету О, по неком гатању
Сит, у каком кућерчићу сам родила Б, у сваком селу река ГЦ, у сваком домаћинству
Туб;
ишла Малештанском бунару ДЛ, плетем матором прслук ДК, ја вала милом
Богу и борим се вако Мил, то је народу сеоском ДК, побрисати старом народу Мр;
у оном бакреном котлу Д, на буковачком атару Пр, у Буковом брду код Мравињаца
ДЛ, о Великом Спасовдану Суш, на Великом Белегу Мил, на Дебелом брду ГЛ, у
дрвеном кревету Вр, на ерачком гробљу Огл, у земљаном лонцу В, на истом месту
Бог, на Малом Повлену Брез, на Мачковом камену Суш, у старом идеш до вашера
ГЦ, вам у суседном Брез, на тешком бацачу Сит, на брду ћелијанском Бог, на
ужичком путу СГ, у целом животу Лоп;
једном човеку у стан С, он не ваља ни себи ни другом Б; у једном спаво
чича Бал, у другом селу Мр, на другом кревету Лоп, на Петом пуку В, ов на двајес
шестом Др;
в) тешко возачу ониме С, кажем овиме Горану С, рекла мојим унуку СР;
родила у дојњим крају Сит, у мојим селу СР, у тиме мојим засеоку СР, о тим
дрвету З, по тиме листу посипамо СР, у тим крају Бал, у тим Савиним предузећу
М; туде стоји у једним брашно, у једним тај пасуљ Мил; нико није ни разговаро о
печеним месу Осл, у оним суду С, обрну се у оним кругу С, у кревету оним дрвеним
М, погинуо на задњим времену С; у тим Савиним предузећу М;
Грађа показује да је чешћа употреба краћих облика, као и да се примери с
наставком -им јављају на јатовском терену, чешће у локативу него у дативу.
Краћи облици доминирају и у Ваљевској Колубари (Радовановић 2006:
281), а Б. Николић, наводећи податке из Бранковине, констатује да се -им јавља „у
локативу (али не и у дативу)“ (Николић 1969: 50); овај наставак чест је и у Качеру
(Петровић 1999: 391).
У стручној литератури постоји неколико тумачења о пореклу наставка -им
у дативу и локативу једн. м. и ср. рода заменичко-придевске промене. Преглед
различитих мишљења изложили су поједини аутори у својим монографијама (уп.
Реметић 1985: 271–272; Ивић и др. 1997: 120–122): Ђура Даничић је -им тумачио
аналогијом према сложеној придевској промени меких основа с некадашњим
наставком -иимь (према почившимь (<почившиимь) добијени су облици типа
часнимь); Даничићевом мишљењу се приклонио и С. Реметић; М. Решетар је сматрао
да је до једначења једнинских падежа дошло услед множинског уједначавања.
Белићев став је био да је -им настало укрштањем икавских и екавских говора,
икавском заменим е у косовско-ресавском наставку -ем. Појаве се дотакао и И.
Стевовић сматрајући да је ово изједначавање део општег уједначавања заменичкопридевских наставака.
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П. Ивић закључује да „питање остаје неразјашњено“ и да се са сигурношћу
може рећи да се -им прво јавило у локативу, а након тога у дативу у оквиру општег
једначења наставака ових падежа подстакунот приликама у именичкој промени. Такође се слаже са ранијом констатацијом С. Реметића (1985: 271) да би за коначан
одговор била потребна темељнија истраживања у дијахроној и синхроној перспективи, али и аспект развоја појаве у свим словенским језицима, као и јављање у
споменицима из прошлости (Ивић и др. 1997: 122).
459. У дативу и локативу једнине женског рода потврђен је само наставак -ој:
Датив: сече деци мојој Б, дођем мојој мајци Л, мојој ћерци ов дошо Др, јапошла мојој баби ГЦ, мојој стрини испричала ГБ, идем кући мојој Пл, иди твојој
кући, ако те бије М, твојој услузи се не море Суш, иде свак својој кући Т, она вели
њеној снаји Сит, не јавља се његовој јединици Г, његовој мајци О, према нашој кући
овда ГЦ, ите вашој кући Г, идем тој ту млади Г, састајали у тој равни СГ, одем ја
тој тетки Мил, у отој дол веденици Пл, кажем сад овој деци Б, велим овој жени Др,
ишла сам и овој комшинки Брез, дају њози тој овој челици СР, дојем на Марковац
оној чесми ДЛ, доносили је ту некој жени Лоп, пођем некој штали В, оде некој кући
Осл, купово свакој млади С;
куд се иде гуњачкој школи Г, ти идеш девојачкој кући Лоп, пуштају сватове
девојачкој кући Со, тешко њози јадној сироти К, иди киселој води ГЦ, куминој
свекрви Брез, најстаријој узели Брез, ћерци тој најстаријој ДК, Милинци нашој
покојној С, побира оној последњој Суш, мојој ћерци старијој С, доле сушичкој
школи С, туђој се кући не иде Бал, да се иде ни туђој кући Сит, наклоњени
четничкој организацији Бог;
једној је довела човека Бог, сишли једној кући С, носимо једној жени К, једној
је била даћа Г, ов сам једној девојци ГБ, одоше доле колиби једној Брез,
Андријаниној мајци Сит, тој Борисављевој сестри Пл, Перка било име Булчиној
свекрви Брез, ајде тамо Владисављевој кући Б, оној Дивној Суш, како јој је било име
Маричиној тој сестри Сит, ћерци Светомировој Осл;
Локатив: по ној леси Огл, седили у тој кући Брез, насије по ној бразди Туб,
у оној флаши Ст, у Беомужевићу на оној земљи Пр, носила у корпи некој Брез, на
промаји некој ДЛ Лоп, у свакој шуми Лоп, одржавало у свакој кући Мил;
на албанској граници Др, у бодљикавој жици Реб, на ваљевској пијаци
ГЛ, у оној врућој води Г, на десној нози Брез, у Дојној Грабовици СГ, у пoродици
домaћинској ДК, на десној плећци Осл, у дрвеној згради Др, у дрвеној каци Мр, у
државној шуми В, по Госпођи Великој Брез, у истој земљи Др, у великој породици,
задружној ГЦ, у јасеновој кори СГ, у ковачкој ватри Пр, у влади краљевој Мил,
у краљевој гарди С, у кудељној сукњи В, у фуруни лебној Т, у личној карти Г, о
Малој Госпојини Брез, у собици малој Со, ал на мањој води Мил, венчо се у месној
концоларији Ст, искиселимо у млакој води Брез, на миличанској реци ГЦ, на мушкој
кошуљи ГЦ, у љусци оровој Ст, у кори оровој С, у основној школи Остр, у паприциној
орајевини Бог, у нашој ребељској канцеларији Туб, у редовној војсци Т, у самој
кошуљи Брез, у средњој школи ГЦ, у овој старој кући ДЛ, у тој старој кући Лоп,
у старој башчи Мр, у млакој, топлој води Г, у шуми туђој Осл, у шумској управи
ДК, у целој школи ГЦ, у црквеној авлији Г, у партији четничкој Осл;
у једној видрици Б, преперем у једној води СР, у другој соби Бр, у седамдесет
другој години ДК, у седмој години Туб, у седмој години З, остала у деветој години
Суш, у седамнестој сам се години СГ, у деветнестој години Д, у двајестој години Б;
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у Буковачкој цркви ДК, на Јелиној Брези Др, у Пашиној Равни Брез, у
Споменчиној авлији Г, у Станиној Реци Бал, купили у Ужичкој Пожеги ДК.
460. Генитив множине готово увек се своди на -и, а веома ретко долази до
супституције завршног х са -к:
код ајдучки гробља Д, само проју од бели куруза Брез, од бели гљива К, на Иви
има бели Лоп, од сви ти ваљевски планина Брез, лебова велики ГЛ, бикова велики
СГ, двоје женски Др, џанарика зелени Остр, и(з) земљани чанака ГЦ, има и јесењи
они Бр, имала сам лепи момака З, двајес љути ракија З, двадесет мали дуката Бр,
умрло двоје мали Реб, од мали ногу Пл О Мил Б Пр С СР Бал Огл Остр Брез Ст Л, од
матори људи Пр, састане се млади жена Бог, која је млади година Лоп, од нас млађи
Бог, и момака нежењени Огл, двоје некрштени Д, од своји непуни осамнес година
СР, од кора орајеви М, има и мљечара отровни Мр, било ови чорбалука плекани Вр,
имам и пешкира пртени Остр, разни там сејано К, има разни имена Брез, има разни
дрвета Туб, од ручни радова Бал, пуно сељачки обичаја К, три реда ситни Д, било
је и старији жена Лоп, било плугова они старински Г, шљива суви Брез, чујемо из
суседни села Г, било и ткани кошуља Пл, пре није било фластични кеса В, и они
црвени отровки Г, остало чичини двоје Бр, укува читави кромпира Сит, од чувени
људи Г, од летви широки Бр;
уп. и примере: нећу да нема ови носаца К, имаћу ја и ови јагод Мр, има ови
рани трешања Огл, како сам жива због ови деоба СР, није било ни судова ти толики
ГК, ђеце о ти стричева ГЛ, било је ти случајева Др, купи они векница док дође ГЛ,
санесемо по десе-петнес крпа они Др, по десе они сомуна О, од сви ти пет годишта
Вр, са сви страна, Ужичани ДЛ, долазе са сви страна Остр, дође са сви страна Сит;
они су из дојник Андрића Осл;
461. У дативу, инструменталу и локативу множине наставак је чешће -им,
ретко -има:
Датив: а мојим чичама Брез, доста мени и мојим унуцима Остр, кажем
мојим снајама Мил, причам то мојим унуцима Лоп, крштаво мојим родитељима
Со, свраћали својим кућама Остр, ткала њеним ћерима Г, продаво лепење оним
рабаџијама Д, донесеш оним жетоцима Туб, шили и овим мушкарцима Бр, одем
тизим мојим рођацима Др, отишла неким женама К; кажем ја овима мојима Пл,
кажемо овима Б, и овима и онима Осл, развила овим мајсторима Т, подајемо овима
Гегићима Д, мој отац нама свима покупово Бр, па за чудо свима ДБ, па кад је свима
вајде ДЛ, он свима по парче ГЛ, јавили свима по селу К, и она свима изаче Мил,
свима сам лепо З;
заповеди овим млађим Г; Авравомићким женама Мил;
иду једни другима ГЛ, свим трима ћерима З;
Инструментал: са мoјим рoдитељима Огл, са својим рабаџијама Мр, са
њиним рукама зарадили Брез, са њиним очевима Мил, за овим је сестричкињама
Туб, са овизим колима Пл, с обручeвима оним Огл, ишо с оним колима Ст, са оним
капацима Кун, поправиш са тим шпицевима Бог, са тим пушкама Мил, научила
сам с овим женама М, с оним носцима Г, са оним лончићима К, притиснемо неким
кочићима Лоп, са неким чајевима Туб; разговарала с овима СР, ја са свима Лоп;
са првим људима Ст, у двојим колима Ст, а другим данима Пр;
са великим носевима ДК, са гвозденим клинама ДК, гвозденим вилама С, јели из
ћасе дрвеним кашикама Брез, са дрвеним кашикама сам јела Лоп, орали са дрвеним
раницима Вр, потковани дрвеним клинићима Остр, са јаким оним ексерима Туб,
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са коњским колима Др, колима коњским Ст, са малим оним шунаглицама Лоп, са
малим прозорима Осл, увати кљештима обичним Лоп, са овим покретним апаратима
Бог, са старијим женама К, ишла са туђим људима Сит, с оним уграђеним неким
лончићима Остр, да покрије црвеним аљеткама ГБ, са шинским колима Бр, са
школованим људима ДК;
Локатив: у мојим Драјићима ДК, зар још лежиш на мојим аљинама Осл, на
мојим раменима ДЛ, на њеним леђима Мил, у њеним џокицама ГБ, гор на нашим
Гуњацима Г, на нашим чесмама С, по нашим речицама Огл, по нашим брдима Реб,
у тим детаљима ДК, ишла сам по тим пијацама Лоп, у тим сандуцима С, на тим
малинама Бал, на тим ћошковима Суш, по тим обичајима В, о тим вампирима
Брез, на тим вратима М, у тим ваденицама поточарама Туб, у тим Гајевима Пл, у
тим данима Мил, на тим свадбама ГЛ, у тим полицама Туб, по именима овизим Бр,
млело се у воденицама овим ГЦ, на оним капама ГЛ, по оним вратима С, у сандуцима
неким Т, у неким котлићима Остр, на неким местима Сит, био у неким бе. лицама К,
на сваким местима Л;
по другим је земљама стално М;
у бакреним котлићима Реб, у брдним крајевима З, па на Бобовским барама
С, у тим кућама горе великим двема СГ, у колима воловским ДК, у Горњим
Лесковицама ГЛ, доле у џематима дојњим Брез, у дрвеним чабровима Лоп, у oвим
дрвеним чaбрићима Огл, по золошким вртовима Реб, на мрсним данима Пл, на новим
чарапама ДК, на обичним креветима Бог, у пртеним кошуљама Г, на сувим шљивама
живила ГК, у оним стакленим Г, по староверским обичајима В, по ливадама туђим
ДЛ, по туђим њивама Р, у целим собама Туб.

Придевски вид
462. Познато је да се разликовање неодређеног и одређеног придевског вида
изражава прозодијским и морфолошким (обличким) средствима. На простору
Ваљевске Подгорине код придева, придевских заменица и редних бројева у косим
падежима преовладали су наставци одређене придевске промене.
1. Видска разлика између наставака очувана је у номинативу једнине мушког
рода, што се огледа у опозицији -ø : -и/-и:
а) Неодређени вид се најчешће јавља у позицији именског дела предиката:
пут није ваљан З, снијег је овђе голем Мр, Гавро био добар Сит, нашла је добар дом
Реб, он је много добар чоек Мил, Ђоко је добар наш Бог, кад је дуг дан Бал, прстен
златан Г, имућан чоек Мил, то је каљав терен Реб, буде кисео Г, и то је лијеп сир
Брез, обичај је леп Сит, није био лош дом Др, будне млак Пл, доручак је био обичан
Огл, озго је округао обруч Д, тај је сач био округао Бал, а овај опасан био Туб, он је
био опасан чича Лоп, деда је опасан Г, овај је опасан чича Огл, свекар опасан био
З, био прозор отворен Т, паметан народ умире В, био је пун лончић Др, био то је
ран парадајз Бал, изгледо је румен Огл, не до бог више, стар роб Б, он тужан дође
кући Лоп, цео дан чуваш Б, он је црвен сав Бр, био је шаљив Д, и кавешчић вако
шупаљ Брез;
б) Одређени вид забележен је у различитим неустаљеним синтагмама, затим
у различитим терминима и називима, микротопонимима, у именима празника,
надимцима и титулама, у ословљавању, у емфатичким ситуацијама и у примерима
који могу имати само одређени вид или су пак обичнији у том облику: Бадњи дан
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(сви пунктови), бакарни куто ГК, бакрач бакрени Лоп, бакрени кото Бр, бакрени
је казан С, бели лук Д Пр, лук бијели Брез, бијели мрс Брез ГЛ Мр, бели омршај Бр,
метио бели пешкир Лоп, божићни пос Г (сви пунктови), брезови лис Г, букови лис
Остр, пешкир велики Бр, Велики Белег Мил Т О, Велики петак (сви пунктови), велики
снијег Брез, весели тата Пл, мој весели деда С, весели Борисав Пл, весели пријатељ
Мил, на џаду на главни пут Пр, главни вашер Брез СР С Остр Лоп Ст Л, Дражо је био
главни Сит, главни је зачин Бр, грмови лис ГБ, густи пасуљ Огл Г Пр, кромпир густи
К, камен воденични Мил, била главни дирек Лоп, десни раник Брез, закачи се плуг
дрвени Огл, има дрвени лопар Осл Туб, душни брав М, пашњак заграђени Др, лонац
земљани З ГК, лончић земљани Пр, шпорет зидани Лоп Пл, мељемо овај зрели Т,
зубни лекар Сит, сирома јадни Др, купус кисели Бр, таван кућни Лоп, кућевни ГК,
лектрични шпорет Др, лијеви раник Брез, чанак мајлирани Пр, донесе овај мали
О, Божић Мали Брез, матори народ ГБ, лук море мрки Пл, лук мрки Брез, мрсни
дан (сви пунктови), нервни живац Др, нерођени девер С, ишо мој овај нерођени
свекар Божо Сит, нерођени свекар Лоп, нерођени брат Мил, био нови мос З, обешени
ртић ГЦ, пут осладићки Огл, кад је пазарни дан Пр, посуде плекане Бог, посни дан
(сви пунктови), ћетен пролећни Бр, пусти рат Лоп, радни дан Брез, ралски јарам
Реб, Марин рођени свекар Г, он мени даје сат ручни Брез, ручни девер/ девер (сви
пунктови), свети Лука С, овај је светли Бал, свечани ручак Л, сир слани ГБ, Боже,
слатки Г, купус слатки Л, стаклени прозор Лоп, стаклени прозор Бал, стари сват
Пл, то је сточни вашер Лоп, сукнени гуњ Бог, тамни кувам Бал, тврди сир Мил СР
С Т ДБ, трокрилни шифоњер Ст, постила сам цели онај ГБ, накупи лис церови ГК,
парадајз црвени К, црквени календар Др, црни лук (сви пунктови), црни сине С, црни
Брато Мил, часни пос (сви пунктови), шарени пасуљ Брез, шашави отац ГЦ, лебац
шенични Пл, лис широки Бр; и у множини: ткани јастуци.
2. У женском роду разлика се као и у стандардном језику (уп. Стевановић
1981: 261) огледа на прозодијском нивоу у дужини наставка или у самом акценту:
а) Потврде одређеног вида: јела се бела проја О, поједоше беле уши Остр,
донесе нама весела Борка Пл, а нама мама весела Др, главна од кичме Лоп, простере
дебелу поњаву Лоп, гвоздена заврчица К, вечера мрсна Мил, била љута ракија Лоп,
мала девојчица Лоп, нека плекана кутија Д, прва посна М, ракијане облоге Др, и ја
сам по целу ноћ Б;
б) Потврде неодређеног вида: сурутка зелена Бог; обучеш белу од беза сукњу Бог.
3. У средњем роду разлика се чува такође у домену прозодије:
а) одређени вид: путње брдо Остр
б) неодређени вид: док је дете мало Мил.
4. Трагови именске промене срећу се у именима празника у ијекавскоекавским пунктовима: Ђурђевадне, Митровадне и сл.

Компарација придева (и прилога)
463. На терену Ваљевске Подгорине забележен је компаратив:
а) на -ји: да је бељи Т, што је беље СГ, ближа мени Брез, које су ближе ГЦ,
тамо су ови ближи Мил, ако буде мало боља Л, ценила сам га боље Туб, чуваш боље
Д, боље је мање радити Лоп, да чуваш боље Д, боље је одвојити Г, види све боље
Реб, ако има ђе боље Брез, буре је боље Бр, боље би било Т, бољи од фургусона Лоп,
знаш да је бољи сир К, четри већа Др, обавеза већа Р, сад је већа госпоштина Брез,
имали смо веће Бог, каки суд већи Бал, мало већи није ГЦ, глупља она Бог, горча да
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је Мил, гори јој овај Б, она је јача Со, мало јаче од прста Бог, цегери јачи Пл, да су
мало јачи Огл, ко воли јачу вареницу Брез, мало дебља Бал, па исечу живље Лоп,
од подне љуће Остр, док сам ја била мања Пр, била нам мања кућа Г, нема мање
шуме Сит, све је мање дана Брез, има мање ватру Др, ови троје мањи Миланови Пл,
док сам био мањи ГЦ, млађа од њега Туб, синовица млађа Мил, мало је млађа Брез,
млађа је била О, она је млађа доста Вр, ка-сам била млађа Лоп, три године млађа
ГК, млађа Роса Г, ова млађа ради СГ, довела једно млађе Г, син ми овај млађи Др,
овај млађи је радио Пл, мру млађи Г, чувају млађи Д, овај је млађи Огл, само млађи
С, он је млађи од мене ГК, они млађи Л, млађи од ње Бр, како млађи рекну Бог, ако
је сунце ниже Брез, нешто мало нижи Брез, био нижи од мене Бр, лонац пличи
Бал, ко је твој пречи Брез, пречу сам својту венчо Г, отац ређе Бог, видрица је била
скупља Бр, средњи син М, родитељи су били строжи Огл, који је мало тањи С,
од тањи је била О, да будне на кило теже Бал, било теже него воде Бр, да буде
тежи Л, тврђи је Др;
б) на -ији:81 богатија од мене Мил, они су богатији К, мало богатији Огл,
болеснији саде Т, де.-је влажнија Мил, док је влажније Л, само моремо бити грднији
Г, жалосније пева СР, ништа жилавије нема Лоп, жилавији сам ја Мил, кисело је
здравије ГЦ, био здравији народ Лоп, пуно изгледнији Ст, мало имућнији Л, они су
јевтинији Сит, културнији су Бранковићи Мил, мало куражнија Л, сад је лепшија
Остр, мало су лепшије К, лепшије јој сад Вр, мора бити лепшије С, љепшије ти кад има
Брез, лошији сад Остр, која је маснија Г, мало меканије В, један је био мирнији Лоп,
мало смо могућнији М, они су могућнији Остр, био је моћнији Остр, ваљда мршавија
Осл, млого нездравији Реб, оне су се простије облачиле Мил, простије се живило
Мил, простији тај му брат Др, дол је простији народ Пл, њива равнија Огл, народ
разоноднији Брез, много ми је светлији Бал, био је ситнији Бр, ов је сиромашније
Бал, он је сиромашнији Бог, сиромашнији је народ Сит, иду слабије Лоп, слабије се
ишло Брез, сад народ слабији Мр, боље спорије Лоп, ми смо спуштенији Вр, дошла
сређеније Ст, ја сам сретнија Мил, ја сам старија од њега Пл, старија од мене З, моја
старија сестра Сит, ово остало старије ГБ, онај старији брат Др, старији момак Реб,
старији чоек Со, да је старији не би избего ГК, старији бијаде Пл, старији је Петар
Туб, старији син Лоп, Живојин старији од нас Лоп, старији код џакова СР, било је
и старији жена Лоп, сад старију сестру Д, старију сестру није Д, ђе-је топлије Л, то
ми је честије ГБ, вода да буде чистија Б, преобукице чистије Остр;
в) на -ши: лакша рана Мил, опет је сад лакше К, ал левше је на таблу Лоп,
левше него у стану В, обуј нешто левше Огл, оно је левше С, левша је са зејтином
Бал, да будне лепша Ст, од лепше кудеље Др, ниси на лепше домаћинство Г, лепше
брише судове С, лепши пут З, љепши ти смок Брез, мекши терен Д.
г) Компаратив придева висок у Ваљевској Подгориним гласи вишљи, вишља,
вишље.
463а. Суперлатив се у Подгорини гради помоћу акцентоване речце нај и
компаратива, која се може или не мора одвајати од компаратива:
а) најближи изишо Бог, ови овд најближи Г, њена је фамилија најбоља К,
оно је најбоље Бр, подмлечац најбоље воли ГК, имо најбоље волове Г, најбољи
бити Др, били најбољи Д, најбољи Д, она највећа Др, курузно највеће З, највећи
празник Брез, њега највише бију Осл, највише одавде С, стрина ме је највише Бог,
највише трошимо кромпир Л, највише копам ДЛ, у бутевима је најгоре К, најгоре
81
У принципу, с различитим степенима редукције. Међутим, чини ми се да веома ретко долази до
потпуног стапања у и у мушком роду (за изговор уп. божији, божији, божии).
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што оћу два ручка Г, најјача задруга била Др, најјачи човек З, најјача кад протекне
Бал, била си најкрабрија јуче Лоп, што остане најкртије Г, метем најкрупније С,
најлевша девојка Ст, најлевше то Лоп, најлевше је ка-се испечу на жару Пл, сок
најлепши Г, ријеч најљепшу кад рекнем Брез, најмлађа ми учитељица Сит, најмлађа
тако Реб, најмлађа што ми је била Б, ово ми је најмлађи Р, најмлађи ми брат Туб,
најмлађи син учио Лоп, врапци су нама најдосаднији Сит, та је најопаснија трулеж
Брез, најотпорније дрво Остр, најпоштенији купац Лоп, она ми је најпреча Г, кад је
најраднији дан С, то ми је најсевапније Реб, најслађе ми дол Пл, туд најслободније
Пл, ја сам најстарија Мил, најстарија била К, најстарији Милоје Др, који је
најстарији Огл, најстарији Драгутин Мил, трећи је најстарији Туб, пробудим
свекра најстаријег Лоп, брат најстарији Бр, најтеже је било овим Бог, панталоне
најтоплије С; најглавна код нас Пл, Љубо је најглавни Г;
б) нај је ближе Каменица Осл, нај су боље кише Г, нај су боље кише Ђурђевске
и о Тројицама Г, нај ми је бољи превијо С, нај су више за вуну служиле Бал, нај смо
више држали кокошке Огл, нај смо више кајмак и сир Мил, нај ме је више мучило
кад ујутру пораним Остр, нај ми је гор овај најмлађи Лоп, нај ми је горе њу видити Г,
нај ми је горе што оглуви СР, нај ми горе што ми пропадоше ноге СР, нај ми је горе
било у сену О, нај ми је лакшије с колима Мр, нај ми је левше ГК, нај ми је левше
у мојој кући ГК, нај ми је лепше код моје куће Мил, нај су левши наши Сит, нај сам
мршавија од моји браће и сестара В, Драгиша и Микајло нај су пречи С, нај ми се
старија сестра Т, Слободан нај био старији Мил, нај ми је теже било Т.
464. Формант по- употребљава се с позитивом, али и са суперлативом:
магаза повелика Остр, имали смо котлић вако повелик Мил, плекана вуруна
јес повелика Лоп, магаза повелика Мил, био повећи тај Мил, повруће и то с утрља ГБ,
била је она подугачка и велика ГЛ, имале су неке пожућасте К, била покрупна Со,
поладна мало Г, била вако и поле. па Лоп, нешто ми је помало Туб, било помршаво
ГК, време понезгодно Огл;
Уп. и прилоге: подалеко је то било Брез, та била подалеко горе В, имамо ми
доле подаље шуму Осл, имали подоста земље Г, узели су подоста за пут В, вако
ко астал, подубоко дол В, остадо подуже до двајес пет година Огл, удала сам се
покасно Огл, чепркамо помало Реб, помало по кући растресем Пл, помало премешто
се на друга места ГЦ, имам свега помало ГК, после помало почело В, плетем и
предем и везем помало Суш, мало ми је било понезгодно С, мало пониже била кућа
В, наместе нешто поретко Пл, предеш са две струке па потанко Бр, било мало
потешко Бог, потешко је деци Мил;
грабовина понајнезгодније, она је тврда Огл, бува понајвише било Реб,
понајвише живота и здравља ГЦ.
Форме с предметком по- одликују и остале западносрбијанске идиоме (уп. нпр.
Марковић 2011: 214; М. Николић 1991: 415–415; Радовановић 2006: 285), при чему је
истакнуто да тај предметак сложеном придеву/прилогу даје значење „прилично“, у
„приличној мери“. Морфема по-у комбинацији са компаративним и суперлативним
облицима „унеколико релативизира значење двају ступњева поређења“ (Марковић
2011: 550), одн. уноси „извесну неодређеност и некатегоричност“ (М. Николић
1991: 415). Идентичне форме потврђене су у говорима источне Херцеговине (Пецо
2007: 217), али и у другим источнохерцеговачким (Пижурица 1981: 148) и зетскосјеничким говорима (Стевановић 1935: 8182; Милетић 1940: 423).
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Појединачне напомене о придевима
Присвојни придеви
465. Присвојни придеви од именица мушког и женског рода на -ица имају
доследно ч на крају основе: јесам Коштуничин Мил, Љубичина сна Мил, туд у
Животину кућу и Љубичину Б, Маричина мајка С, те Маричине СР, то је био Маричин
Сит, Радојичин брат додио О.
466. Трагови палатализације углавном се добро чувају и код присвојних
придева од именица женског рода на -ка: у Бранчине снаје Г, Бранчин муж Пр, у
суботу Бранчина тетка С, дол до Винчине ГК, Данчин син С, Даринчин човек каже
Мил, то је Драгичина свекрова ДК, мајка Загорчина Суш, Јорданчин син Суш, у
Јорданчину имовину С, Милунчиноме оцу Брез, на Перчину браћу Туб, Славчина
мајка СР, у Споменчиној авлији Г, ова је Станчиног брата Суш, Стевчин је човек
Брез, Стевчина тетка водила Туб;
али: ено, она Душанкина јетрова Г;
мајчин отац СР.
467. Присвојни придеви на -ски граде се од именица на -ија: авлинска врата
Брез, комшинска џукела Бал, партински није тео узмеш чашицу ракинску С,
шумадински тамо одред СГ;
и: алексијско врело Т Мил О, јевдијски брег ГЦ, тадијско врело Мил Огл ГЦ.
Остали потврђени придеви на -ски: од школе јовањске З, лањске је године Реб,
лањске године СР, лањски остави Мил, да предам за оно лањско Остр; и: бетонско
цокло ДК, газдински синови В, дициплинском батаљону Брез, домаћинска кућа
С, из домаћинске куће ГЦ, то су домаћински К, дринске дивизије Др, обрађивали
машинске ствари Пр, машински инжињер Б, и млађи машински ГЦ, планинско је
мјесто Мр, имамо планинску воду Брез, све су то планинске воде ДЛ, површински
Мил, свинчинарски сокак ГЦ, старинска кућа чатмара Бог, кућа била старинска
ГЛ, старинске куће Осл, да се чешљају старинске М, био старински креденац
С, оно старинско дол до земље Д, арију старинску О, плугови старински Г, кућа
старинска СГ, оно старинско Мр, Томинско врело Мил, Врело туђинско Т, шинска
кола дрвена Бр, шинска кола па седне мало Мр, пре шинска кола Д;
Од именице јесен присвојни придев гласи: такуше јесење Бр, има и јесењи
Бр; јесенски вашери Вр, пре јесенског Крстовдана Осл.
468. Придевски наставак јь чува се у именима празника: о Ивањдану се праве
венчићи Бог, на Ивањдан Пл, учи Ивањдана Суш, венчићи уочи Ивањдана Т, славимо
Јовањдан Бал Бр ДЛ, право од Јовањдана Мил, за Јовањдан Огл, слава је тамо била
Јовањдан Лоп, за Јовањдан разговаро Д, Јовањадан петак Брез, Танацковићи славе
Никољдан Осл, Стефањдан Осл, Давидовићи славе Тривуњдан Осл.
469. Присвојни придеви од властитих имена (тип Борисав) гласе: кад је убијен
Борисављев Д, оштра та Борисављева сикира СР, тој Борисављевој сестри Пл, код
Војисављеве куће Б, Војисављев Обрад умро С, тамо Владисављевој кући Б, Љубосављева
се звала Вукосава ГЦ, Милисављев, жалости, јако Мил, то су Милисављеви синови Суш,
из фамилије Мирослављев син ГЦ, ујчевина Мирослављева Т, и Томислављевог оца Д,
Томисављева мајка Мил, Томислављева ћерка, тебе родила Туб.
од оне која се казује слободном његовим обликом (повиши = мало виши), а по + суперлатив означава
појачану особину (понајљепши = леп изнад свих) (1935: 81).
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470. Присвојни придеви од именица мушког рода гласе:
Божин чича С, код Влајине воденице Др, Зарину ћерку Ст, Симина жена СГ,
баба Владина СР, Владина жена ГЦ, ја сам Лукин син С, ови Чедини Огл; Батина
радња там Г, Перино и наше С, додила ми снаја, ова Перина Туб, Рајина сестра С,
реци ми за Рашину ћерку Сит, Савин отац С, ја оћу Тошину Косу Г, Цвејин врсник
Мил, Чањин отац С;
она ме Костина унучад носала Ст, за Костину кафану З, Матијина мајка
била Мр;
пранђедин гроб Мил, части нас татин друг Г, четворо деце чичини Г, и
чичини троје Мил.
471. Присвојни придеви од заједничких именица брат, син, зет и отац гласе
у свим пунктовима: братов, синов, зетов и очев.
472. Од придева добијених старим наставком -ьји, -ьја, -ьје добијени су
облици: некат и бравије Огл, сирота божија Б, божија ти мајка дала Д, милина
божија Пл, божији амбис Бог, јела сам козије месо Брез, бољи козији Реб, у мишију
рупу Туб, овчије месо Мр, овчије млеко Бр, овчији сир Брез; и божи Реб Брез, у
вражу Д, овчи Остр С Бог.
473. Присвојни придеви од назива животиња гласе: од говеђе коже Сит,
говеђа кожа Др, то се улепи говеђом балегом Осл, јагњећа вуна је Бр, ћилими о(т)
те јагњеће Пр, јањеће месо Брез, кокошиње месо Мил, глава крмећа Лоп, крмеће
је било Г, крмеће веће било Ст, пилећа чорба Мил, прасеће месо Брез; и: бравље је
било Г, само кравље Г, кравље балеге К, са крављим се помеша Сит.
У Подгорини је и: говеђина, пилећина/пилећина, прасећина и прасетина,
телећина и телетина, овчетина, брављетина
474. Придев доњи гласи:
а) у тога дојни веш Реб, па ушије ми за дојни веш Др, дојни крај Осл, да имам
доле дојни веш ГЦ, и о тога дојни веш Реб, та дојна кућа ГК, Горње и Дојне има ГЦ,
Дојна Буковица ГБ, у Дојној Буковици у Павловићима ГБ, они су из дојник Андрића
Осл, у Дојној Грабовици СГ,
б) пролази кроз Дојње Црниљево ГЦ, Дојња Ераковина Огл, доле у џематима дојњим
Брез, родила у дојњим крају Сит, у собу дојњу Лоп, у Дојњем крају под Бојчицом Др;
в) доњи веш Бал, што препада Доњем Братачићу Бр, Доње Брезовице Брез, у
доњи крај Каменице ДК, а на доњу страну ДК, то исто село Доње Љесковице ДЛ,
имам дол у доњој Каменици ГК, оздо из Доњи Лесковица ГЛ, има Горњи Братачић,
има Доњи Г, и она доња ступа Лоп, дошо је у Доње Црниљево Мил, осто са његовом
породицом у Доњем Таору Мр, заспу туд доњу веденицу Пл, а доњи га преквата и
меље Реб, осташе на доњем С, правили кошуље и пешкире и доњи веш В;
г) у отој долњој веденици Пл;, људима дољне вешове Бог, Миличиница, па
Црниљево Дољне, шабачко ГЦ; Дољни крај зове се Думар Осл; та џада иде за
Дољњи Таор Мр.
475. Према готово редовно воловски спорадично се може срести и: па с
волујским колима Бр.
476. Према прид. непр. тур. тазе у испитиваним пунктовима потврђен је
променљив придев: волим таз љебац Мр; чекај да извучем из ђерема тазе Др,
узмем тазе квасац Т, док је тазе В; е, која су тази М, која нису тази О, спрема
тази месо Осл, најљепша ондај кад је тази ГЛ, та која су тази М, нако тази
поједемо Осл, купиш јаја тази Т; па има тазег меса Брез.
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477. Придеви типа болестан, радостан и сл. имају углавном стандардне ликове:
а) човек болестан Брез, чојек болестан ДЛ, био ми свекар болестан ГЛ, не
могу доћи болестан Вр, био сам болестан јако ГЦ, пошто је болестан Л, болестан
сам Др, ко је болестан за реуму Мил, болестан сам шеста година В, а ко је болестан
Остр, отишо болестан на фронт Реб, пређем њему, он болестан Суш, болестан
тридесет година З, био је болестан СГ;
б) желудац ти болесан Лоп, млого масан Г, од овчијег је масан Лоп.

Г. БРОЈЕВИ
Основни бројеви
478. Број један се увек јавља са почетним ј- и разликује облике за сва три
рода. Илустративно наводим примере:
један пробушим Бал, један учитељ Брез, један причо В, један обруч Д, нож је
један Д, један лилак О, један зесеок СР, један во Ст, један додио С, један чича Суш;
једно парче Б, једно сам побацила Др, зрно једно Пл, једно кило Туб, једно лето Т,
једно ил троје Т; код једнога човека Л, и још у једнога СР, једног чанка ГК, једног
трговца Остр, једног деду Реб; баба и деда у једном Бал, сви за једном синијом В,
умрла једном мајка ГБ, једном свадбу Лоп, ђеду једноме ГЛ;
за једним косцом Мил; туде стоји у једним брашно, у једним тај пасуљ Мил;
једна мрсна ГБ, једна соба Др, једна боја С, по једна остане кући Туб, једна
магазица Т; са једне стране Бог, једне године смо набрали Г, из једне ћасе дрвене Пл,
једне године ја Пр Сит, једне прилике Реб; ов једној жени Остр; и ја једну писму Б,
уватиш једну врсту ДЛ, имам једну снају Реб, једну равну њиву Т; са једном овом
девојком Лоп, са снајом једном Реб.
479. Број један има облике множине када се нађу у функцији придевске
заменице:
у кола седоше једни Б, а једни туда Б, једни су помрли Брез, једни ишли да
певају ГК, једни цепају ГК, иду једни другима пре ГЛ, једни пуцају отуд ГЦ, шта
једу једни ДК, једни леже ДЛ, једни гурају ДЛ, једни пређоше тамо З, једни вако
кренли главу Мил, једни кроз Живановиће Мил, једни дошли да траже Мр, једни
вежу Мр, једни остали у Беомужевићи Пр, једни на џаковима Пр, једни код колебе
Реб, једни седе С, једни разговарају Суш, једни вод са мном Т; опанчице једне Д,
једне преду ГЦ, једне од поноћи ГЦ, једне иштрикала чарапе Г, ставила једне К, једне
Задушнице Огл, једне музу краве О, једне сире млеко О, по једне дарујеш Остр;
480. Број два има облике:
два оделења Бал ГК, два подрума Бр, по два прута Брез, два точка вамо Г,
имали два имања Мр, два кончића Пр, два стручића С; прозоре са два крила Лоп,
са два оделења В Мил Осл Суш; две сестре Б, две ћери Бог, две сламњаче ГБ, две
јетрове Д, две штуле Огл.
Следећи примери потврђују да деклинација није потпуно изгубљена у броју
два: у тим кућама горе великим двема СГ, изделила двема снајама Остр, с двема
другарицама ишла Ст, изаткала двема јетровама СР.
480а. На терену су потврђени и облици:
а) за један дан се вјенчале обе Брез, није волио обе женске ГК, с обе стране
забијено ГЛ, имале обе по машину Г, обе су Г, морам волити обе ДЛ, обе су биле Л,
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једнаке обе Лоп, удате су обе Лоп, обе су умро ле Мил, обе помрле СР, дођоше обе О,
у кући обе ћерке Сит, добије с обе стране Суш, овај с обе стране СГ, старије обе СГ,
оне су обе Туб, обе чиче Туб;
уп. и пр.: буде код обеју Огл, с обемa Огл, наручи шифоњере трокрилни
обема Туб.
б) обадве сам родила Брез, преватиле смо се обадве ГК, оне обадве видиле ГЦ,
пуно смо радиле обадве Г, обадве му унуке Др, обадве оне знале Лоп, обадве су умрле
Мил, обадве за једно вече Огл, и дођу обадве СР, наточи обадве пуне видрице Туб;
обадва су школовани ГЦ, обадва дeце Огл, обадва отишли на ратиште. Туб,
обећамо обадва Ст, да буду обадва голи Туб;
обадвоје женски стубови били Лоп.
481. У косим падежима бројеви три, четири гласе:
а) три недеље прошло Б, три мјесеца Брез, има три ћерке К, три кад умре
М, три опанчарске радње Мил, вако са три оне парога Пл, три она цокла Р, саџак
с три ногаре Д.
Промену није у потпуности изгубио ни број три: спремила свим трима
ћерима Брез, однесем и оним трима Со, трима ћерима разгодим подједнако З,
некцију трима С;
б) четри разреда Д, узмеш четри дрвцета Л, четри веденице Пл, четри
сестре Реб, нас четри С, на четри воде Туб, гор са четри оделења СР.
Промена бројева два, три и четри није у потпуности изгубљена у Ваљевској
Колубари (Радовановић 2006: 100–101), у Тршићу (Николић 1968: 419) и у говору
Љештанског (Тешић 1977: 225).
482. Преглед бројева од 5 до 10:
родила пет ћерију Бог, нас пет девојака Бр, пет недеља Петровог поста ГЦ,
пет деверова Остр, пет воденица Туб; божићни пос шес Брез, шес моји другарица
Г, шес кила проје З, до шес сати умесим лебац М, шес сестара Мил, шес месеци
било Сит, дал шес С, шес иљада Суш; седам неђеља Брез, по седам дана М, седам
дана јес СГ, седам година старији СГ, седам година Ст, за седам дана С, седам
година ми било С, седам дана кући Суш, у седам сати пођем Суш, преседник седам
села Туб, подајте седам дана Туб, седам после Т; осам проја ГЦ, има осам бикова
Лоп, догнала осам оваца Мр; у девет вода Г, девет годин Мр, о девет сорта С;
по десет сламњача Б, умијесим по десет сомуна Брез, десет лебова стане Г, није
додила десет година Осл, чаршава десет ткани Ст, по десе они сомуна О.
483. Преглед бројева од 11 до 19:
само једанес месеци ГЛ; дванес гради Бал, било дванес окнију Д; тринес
дана жела СР; у четрнес почела СГ; петнес љути ракија З; по шеснес убацивала
Туб; седамнес ћилима Г; осамнес смо имали Брез; оваца деветнес било Лоп.
484. Систем десетица изгледа овако:
оваца има двадесет В, двадесет лебова Г; тридесет косаца ударамо Мил,
тридесет ћилима СР, купаш дете четрдесет дана В; сто педесет сватова ДК;
триста шездесет кућа З; да се перишем од седамдесет година Б; преко осамдесет
лесица ГЦ; преко деведесет година Пл;
двајес година Б Бог, по двајес прељи Бр, двајес ћурки Сит; тријес година С;
четрес свећа ГБ.
485. За означавање броја 100 и бројева који се граде помоћу њега користи се
(-)сто, -ста и стотина:
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(-)сто: сто чуда Брез, о сто кила ГЛ, сто адета М, сто пута баба рекла Р,
живила скоро сто година С; двесто Г, по двесто Сит; четристо четрес метара ГЦ;
песто кубика дрва Г; шесто четрес К; од иљаду осамсто и неке Д; девесто тријес
осме Брез;
-ста: двеста кила шенице Брез, двеста педесет комада Сит; триста сватова
Брез, триста чуда Реб СР;
стотина: жетелаца по стотина Туб, стотину леса Г, стотину жетелаца
има К.
486. Број 1000 гласи: двадесет иљада наши Бог, купим осамнес иљада ГБ,
седам иљада еври Г, шес иљада З, двајес иљада Кун, по осам иљада С, посадио шес
иљада само смрче Суш, девет иљада је отишло Туб.
Редни бројеви
487. Редни бројеви гласе: све прва класа Бр, прва ис кошаре Мил, прва му
је жена умро ла О, прва пошла у школу Пл, она жена прва умро ла Реб, зове се прва
СР, прва кудеља СГ, кад је прва вршалица додила Суш ја сам први рођак С, на
први Ускрс Туб, седи у првом челу Со, првом само га окомиш СР; друга отишла за
попа Пл, друга трава Пр, друга соба мала СР, свака друга врата Ст, онај други није
стео З, носи у другим судовима Брез, отишла опе за другог Бр, један за другог ГЛ,
једна другој даду К, у другој кући О, у другом селу Мр, друго је љута ракија Брез, све
сипамо једно на друго Лоп; трећа кућа Бр, трећа година Брез ГБ, трећа била овд у
Алексићи С, трећег је задушне недеље Реб, они на трећем метру О, вашер био на
трећи Васкрс Брез, трећи ифарт Осл, у другима зоб и трећим Лоп, трећој години
Пл, на бразду трећу Сит, четврти јабоме СР, на четврто место Осл; ја пета Брез
Г Мил, од пете године Брез; шеста у оца била Бр, у шестој години Мил Огл; кад
ми била седма година В, седма сад година З, ја сам била седма Реб, у седмој години
Туб, родила и у седмом месецу Д; Милена осма Г, у осмој години СГ Суш; мајка
ми је била девето Реб; дал би десето ГК, отац десето Реб, десето треба да је био
Сит; мени била једанеста година Пр, погино дванесте ГЛ, ова кућа је прављена
дванесте Реб, на дванестом метру Др, тринести је у Осечини вашер Г, тринесто
годиште СГ; до четрнесте су изгинули ГЛ, ја четрнесто Огл; била сам петнеста
Лоп; шеснеста у кући Реб; седамнеста година Осл, дошла у седамнестој З, у
седамнестој сам се години СГ; дошо је осамнесте В, у осамнестој години М Осл,
узела на Петровдан осамнесту З; учи Никољдана деветнестог Туб; узео двадесету
годину Вр; парастос се чини на четрести дан Пл; поделили смо се педесете године
Вр; шесета му година Л, шесете године Огл О; није дошо до седамдесете Мил;
прешла у осамдесету Брез, осамдесету узела Осл;
четрес шесте године Бог Мил Сит Г, четрес пете добио ћерку Остр, дошла
ов шесет прве Г, седамдесет треће године Мр, седамдесет седме Остр; осамдесет
четврта ми је година Т, умро деведесет прве Реб, престала деведесет друге године
ДК.
Збирни бројеви
488. Нижи збирни бројеви су:
обоје по коња Брез, лепо уче обоје Лоп; обадвоје ми деце Мил, курјак дође и
лапи обадвоје Реб, у кући обадвоје Суш; нашла посо обадвома Осл;
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са ти двоје деце Б, имала сам двоје Брез, умро ло јој двоје некрштени мали
Д, опет родла двоје женскиња М, двоје ћурића Огл, двоје праунучади Сит, једна
се окопилила и двоје Со, двоје држимо за ту ручку СР; имо троје деце Бал, троје
чарапе ДК, троје свиња матори М, троје тизи било је Остр;
489. Бројеви од 4 па надаље готово увек имају наставак -оро:
по четворо нас у једном кревету Брез, имам четворо коза Г, оснује се на
четворо Лоп, само ја и четворо деце Мил, имала сам четворо деце Мр, четворо
деце чичини Р, у мене петоро је свијета Брез, петоро гостију ГЦ, петоро на гњиздари
М, и ја сам родила шесторо ДЛ, имам седморо јањаца Реб В, имамо осморо говеда
Лоп, рађале по деветоро ДЛ, десеторо деце поседамо Лоп, нас је било једанесторо
Бог, мајка је нас дванесторо родила В, имало је тринесторо народа Л, у мене
четрнесторо њи СР, били петнесторо народа Бог, шеснесторо прасица СР,
осамнесторо у кући Д, дошла нас је деветнесторо било Д, двајесторо будне
Брез, имам двајесторо јагањаца Г, имала двајесторо пилића Мил, по тријесторо
копача Туб, до четресторо у једном оделењу Вр, по педесеторо жетеоца ДК, по
седамдесеторо се саставе СР, осамдесеторо у нашој њиви СР.
Факултативно се (углавном у западним пунктовима) може јавити и наставак
-еро: шестеро праунучади Мил, по двајес петеро Мил.
Потврда за формант -еро има у западнијим пунктовима Ужичке Црне горе
(Марковић 2011: 269), у азбуковачкој Узовници (Тешић 1978: 179), у Тршићу (1968:
419); сасвим је уобичајен у босанским говорима; уп. нпр. обаћки говор (Симић
1978: 78), западнобосанске ијекавске говоре (Дешић 1976: 256).
490. У следећим примерима збирни број конгруира у роду, броју и падежу
са именицом pluralia tantum: куће са двоја врата ДЛ, није по двоја кола Остр, само
троја кола Мил, начупам данас троја кола ДК; четвора врата само су имала Остр,
имало њи једно петора, шестора кола Т; они шесторе њини деце ГБ, педесеторе
чорапе продам преко зиме Г, дала петнесторе чарапе С; дотерала у двојим колима
Ст, ишли са двојим колима СР; она је остала са тројом сиротињом Брез.
Слични примери забележени су у Тршићу (1968: 419), говору Љештанског
(Тешић 1977: 225) и у Обадима (Симић 1978: 78).
491. У употреби су бројне именице на -ица:
обадвојица се ми виш оженили Пл, обојици ометем чорапе Лоп, обојицу Др,
служио сам ја обојицу Сит, ова двојица Брез, виш ови двојица Г, нису тели њи двојица
З, двојица вучу Остр, Миле, колко си плаћо овим двојици Др, мојим тизим двојицом
ишла Лоп, биле чиче тројица јоште Лоп, тројица неписмена СР, из Павлове куће
тројица људи С, четворица сједи Брез, четворица знали Мил, четворица људи
било у кући Суш.
492. Приближна количина исказује се:
а) наставком -ина:
одемо ми десетина С, кад је одред и десетина његова иду Суш, било је
дваестину кућа Вр, дваестину кућа Вр, има по тријестину људи ГЛ, до тријестину
људи Реб;
б) наставком -ак: десетак дана Бог, било је по десетак Бр, мењо сам десетак
Вр, позајимали се они ту по десетак кућа ГЛ, посе десетак дана ГЦ, имала пре
рата факултетски можда десетак људи ДК, нема ту једно десетак кућа Др, једно
десетак кила М, око десетак ектара СГ, десетак година пре него се она разболела
С, петнестак година Осл;
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в) Приближна бројност се може исказати и комбинацијом два (обично
суседна) броја, при чему сваки број или задржава свој акценат или чини једну
акценатску целину:
ужина долази око један-два ДК, два-три столара Бог, два-три калема Мр,
провлачила две- три године Бог, по две-три године ГЛ, овако занимали једно две-три
године Др, две-три кесе Суш, на три-четри места свраћали Бог, после три-четри
године О, натовари по три-четри џака Суш, има четри-пет његови кућа Бр, пошљем
ја четри-пет струка Лоп, ја сам четри-пет мејта обукла М, ни шес -седам проја ГБ,
можда осам-девет шоља Осл; тринес-четрнес година Реб; двајес-тријес изданака ДК,
педесет-шесет ДК; двеста - триста кубика дрвета Реб; до пре две-три године Лоп;
стоји два-три дана Л, овде у Пустињи пе-шес година Брез, има једно пе-шес година Др;
г) Приближна бројност се може исказати и збирним бројевима:
двоја-троја кола регистовала С, по троје-четворо спава на једном кревету ГЦ,
маом деце по троје-четворо Со, троје-четворо д извинеш поносила Туб, четворопеторо једе из ћасе ГЛ, давало дијете по петоро-шесторо Л, седне и по петорошесторо Лоп, задружни људи по петоро-шесторо Реб, продам по седморо-осморо
јагањаца ГК, док је било деветоро-десеторо народа ГЦ, петнесторо-шеснесторо
бериоца К, нас било шеснес-седамнесторо народа Осл, око двајес петоро-шесторо
у кући Вр; по десеторо- петнесторо говеда Мил.
493. Сложени бројеви гласе:
двајес две младе Мил, четрес осам сати ДК, живила шесет седам О, изишло
седамдесет два ДК, живила деведесет осам година В, сто осамдесет зубаца ДК,
по двајес петеро Мил, ишло њи сто педесеторо В.
Везивање сложених бројева може се остварити и везником и: двадесет и две
младе у Миличин8ци Мил, живио осамдесет и шес година Брез, било њи двајес и
двоје народа В, двадесет и двоје у кући М, било нас двадесет и двоје СГ, двајес и
четворо народа СР, скупише са мојом децом двајес и шесторо Лоп, тријес и троје
народа Г, четрес и шест ектара имања он имо Брез.
Мултипликативни бројеви
494. Мултипликативни бројеви јављају се на читавом терену. Ови бројеви
образују се са -пута и ређе са -ред:
а) на једампут из једне собе В, једампут ударила киша СР, ја сам зинула
једампут С, полагао двапут ГЦ, музем двапута Мил, сирила двапут Брез, двапут
пито Л, двапут се шпарта Огл, мене трипут изударо Брез, могу д едем трипут З,
трипут ме отац водио у школу Пр;
однесе два пута за дан ДЛ, два пута сам за дан пешке ишла Пр, свега два
пута девојачко Реб, три пута се близнила Брез, девет пута је бивала ДК, дванес
пута за ноћ Суш, сто пута В Осл С Туб;
кад се мрдне први пут Сит, први пут викнула С, мене пошље други пут В,
други пут понеси пасуљ Р, трећи пут одби оно дрво Пл;
б) делили се дваред СР, једареда ми натоваримо Пл, једаред сам била решила
да побегнем ГЦ, једаред чича дошо С, у Ваљеву једаред Туб.
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495. Образују се помоћу по или на:
све по један З, по један сат Суш, по једна остане кући Туб, по једне дарујеш
Остр, осече по једно парче тога Остр, дођу ноћом по два Б, по два јајета Бог, по
два посека ГБ, по два ашчије ДК, оставили по два пара волова Реб, бабе даду
по два ораја Т, били по две женске Лоп, по двије пелене ДЛ, по три редаре ДК,
сијем брашно по три сата Л, спремила по пет сламњача ћерима СР, будну по
седамдесеторо се саставе СР, туриш по четри-пет ти сиришта суви Брез, постила
сам по седам недиља Брез, умесиш по десет они лепења Бр, по десет проји туриш
С, некад по двајес пари Туб, по двајес пет банки Др, певају по педесет жетелаца
Туб, иду сватови по стотину Сит, држали по двоје волове Брез, пре је додило по
троје Сит, деце по троје-четворо Со, по петоро сједне Суш, продам по седмороосморо јагањаца ГК, по десеторо Пл, по педесеторо жетеоца ДК, сланине и пилића
по шесеторо ГЦ, будну по седамдесеторо се саставе СР;
на два точка извлачио Брез, ишла на два места ГБ, имам на два места шуме
ГК, на два Лоп, на два начина Остр, било је на два ме. ста Пл, наиђе на две иљаде
Остр, оне ћу на две стране С, на три мјеста исјекла Брез, поделило на три дела Лоп.
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Д. Г Л А Г О Л И
Глаголски облици
Инфинитив
496. Завршно инфинитивно -и углавном се добро чува код глагола на -ти
и -ћи: не смем бегати ГЦ, шта ш бирати Б, малину брати О, нећ је виђети Мр,
вратити опет СР, то треба све даривати ДЛ, ако нећу дати Г, и денути Г, и немој
дирати Л, ја нисам могла доити децу Г, не ваља учи Божића гасити ватру ГЛ, треба
гледати добро М, сад је лако живити Р, почеше мене звати ГБ, почне се здравити
ноде Сит, мора знати свак Суш, поче жито излазити Пл, почне се косити у јулу
месецу Д, ако умреш неш се мучити Б, треба се перисати Б, немој ни питати Мил,
како ћеш податкати С, није згодно ни подвикнути Реб, оће ли вели посати Пл, не
смеш се прекучити мушкарцима Д, умела сам устанаривати СР, данас је много
лакше челарити Брез, онако чешљати се ДК, ја ћу ћурикати доклен Лоп; прећи од
њене куће Г, полако што не моремо стићи Лоп, сад морам ићи Мил, неш изаћи из
вуруне С, и де ћемо сићи Туб.
Крњи инфинитив илуструју примери: са ћу продат волове ГБ, не могу више
трпит вриске ГЦ, што ће ме волит Г, ви се не моште лако изборит Лоп, велике
школе завршит Лоп, кад почну стизат џанарике Остр, ко ће ме служит доле
Остр, неће ти појест руке Остр, ка ће решит да доводи Пл, ми одемо радит Пл.
496а. У испитиваној области нема удвајања инфинитивног наставка -стити
код глагола типа расти, нарасти и сл. Исто важи и за све суседне говоре (уп.
Радовановић 2006: 106, Тешић 1977: 226, Николић 1968: 420, Реметић 1985: 300).
Презент
497. У првом лицу једнине глагол хтети има наставак -у: кад оћу да легнем
Бал, оћу бако да доведем Б, оћу да сирим Брез, ја оћу д умрем Вр ДЛ, оћу ја да се
удам Др, оћу једном деверу шареницу Д, оћу д идем за тебом З, оћу да носим јој
кајмака Л, оћу да се пречестим Лоп, оћу да повијем од оног бујишта Мр, оћу да
се женим Огл, оћу да одгрнем Пл, ја оћу да мрем Реб, оћу да ти покажем СР, оћу
до мајке и до оца С, ја њу оћу да доведем Суш, оћу д идем у шталу Туб; нећу ја
издангубити Брез, ал нећу ја д узмем ништа ГБ, нећу д устанем ГЦ, нећу ни легати
џаба Г, нећу да питам ДЛ, нећу да с удајем К, нећу ја ту девојку Огл, нећу Остр Ст
С, нећу ја гурати више Пл, ако не буде стевана нећу Реб, нећу да буде мало меса Ст,
нећу да стежем Т.
498. Глагол моћи гласи можем/не можем (неретко морем/не морем) и могу/
не могу:
можем да говорим Б, можем ГЛ ДК СГ, живим како можем З, можем лепо
Осл, можем ли ја сад да предам Остр, можем да ти кажем Реб, можем, радим све
Сит; не можем да радим ништа Брез, не можем да имам ГБ, не можем ја да знам
ГЦ, не можем гласније Д, не можем још З, не можем да добијем ни личну карту К,
не можем никуда да изађем Мил, не можем да ноћим Мил, не можем сам да радим
с воловима Остр, не можем да држим толико Туб;
морем да пошљеш В, морем и пасти ГБ, борим се јоште док морем ГК, у
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кући шо морем Г, морем да радим прстима Лоп, морем да плетем Суш; не морем
даље В, не морем ја ни да стојим В, ал не морем сат Г, сад не морем Лоп, не морем
да стижем Реб, не морем испод брега Реб, не морем ја да чекам Суш.
могу ти причати Брез, ја њи колко могу Г, могу сад кило јагњетине З, вучем
колко могу дијете Пл, могу да рекнем СР, могу прести и плести С; не могу д устанем
на ноге Б, пјешке не могу д идем Брез, не могу ти доћи за славу ГК, не могу да
простерем ГЦ, не могу те преморати Д, не могу савијена Л, не могу се сетит свију
Огл, не могу да одам СР, не могу да одем на гроб С;
Ликови могу-можем-морем засведочени су у Ваљевској Колубари, тршићком
говору, говору Љештанског и у Ужичкој Црној гори (Радовановић 2006: 107, Тешић
1977: 226, Николић 1968: 420, Марковић 2011: 556). Шири ареал облика можем в.
у: Реметић 1985: 300, нап.
499. Сви остали глаголи у првом лицу једнине презента имају наставак -м:
ајчем на курјаке С, биднем у кући Б, кад њу видим ја бегам Г Пр, ако буднем ГК Др
Пл, валим, свак вали своју мајку Мил, ја то варујем С, велим нашла двоје деце ГБ,
навикнула да везем Мил, да Перину кућу вермам С, немам године да се вјенчам Брез,
његовог коња водам Остр, вршим свадбу Мил, дам му леба ГБ, стојим као да дворим
Др, не могу да дијам С, дојем кући ГЦ, кад доспијем Брез, не смем едем свињетину
Лоп, жањем српом Мил СР Бог, не запошћавам Брез, зовнем ГБ Ст, опредем да
изаткам Мил, ја изаткем сукњу В, изачем Остр Пр, изијем уза страну Лоп, немам
д измирим шта ћу Бал, и ја њи испрепењем СР, ја ишћерам Суш, почнем да јавучем
Брез, па се надвирим Пл, из руке насијевам Брез, натријебим две-три кесе Суш,
ноћим Мил Сит, знам да одбрајам од страве ГБ, не могу д одам Г, да је окрпим Лоп,
ја чорапе плетем Брез ГК Д, ја побегнем Сит, кога ћу да спонумоћим ГБ, попењем се
на шљиву Мил, попршћем за једну сезону Д С, јутри пораним Суш, ја првачим ГЦ,
прејем на кревет Пл, да се прекажем баби ГЦ, писму прекујем воде Б, пречестим се
Г Б В Лоп ГБ, пуштим стоку негде у зијан Брез, ја рабаџијам В, нећу да рађам Д, да
ти тесто расечем Пр, рекнем немој ти ГБ Лоп Др, то салијем Суш, сазовем света Бог,
ту саспем Мил, смакнем снег СР, дрва стерам у Ваљево Брез, почнем и да ткајем
Мил, оћу да ткам Мил, ткем В Л, опет уварим С, угазим у вир Сит, ударам батине
Туб, левом руком н умем Остр, један умесим колач Бал, умијесим по десет сомуна
Брез, ђецу да унесрећим Брез, ону упртим на раме Б В Мил, успем сирћета Др, мени
да ушијем Пл, и чем Др СР, ја чучим Г, нисам могла да и школујем Брез.
500. Фонетски развој прасловенске епохе довео је до уједначавања осталих
лица презента, при чему је облик трећег лица множине остао усамљен, нестабилан
и изложен сталним променама (Поповић 1952: 114, Реметић 1985: 301).
Наслеђене разлике изазвале су очекивана аналошка уједначавања и у српским
дијалектима, па се зато у свакој дијалектолошкој студији овом проблему посвећује
посебна пажња (Радовановић 20091: 503).
501. У трећем лицу множине у првих пет Белићевих глаголских врста јавља
се доследно наставак -у:
сат се вучу се. на ГК, волови вучу Бог Л, доведу овцу Мил, довучу с кравама З,
дођу вако лепа повесма Туб, они доју Пл, доведу овцу Мил, пре сунца донесу Г Мил,
жњу људи З, не иду сад Пл, кад волови изиду Лоп, исечу Ст, испечу Сит С, доведу
њега и истучу ГЦ, кад нађу Мил Сит, нају за њега кола Пл, насечу курузовине Бог,
не можу Г ГЦ Пл, не мору (сви пунктови), ако кући умре обучу Г К, њега одвезу кући
Б Пл, сад оду у шуму Мил, ноћом оду Ст, док они не оду Д, осечу Лоп Пл Мил, клесер
осијечу Суш, пуштио јумце и пасу Брез, печу се ГК К Лоп М Остр С Г, овце помузу
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Лоп, ако нам не пресвучу Сит, прођу Д Пл, сасечу папке Туб, сечу људи Лоп, сиђу на
конак Брез, да је тучу Вр Лоп Остр, оне се туд увучу М, да не уђу Мр;
то се деру Б, да изаберу СР, чу на разбој В, изачу се исто Туб, зову јашта Г,
људи ору Л, жене оперу Пл, саме оперу Со, нако преберу Бал, рву се Пл, за дан
узберу С;
вуку де дену Брез, дигну на таван Мил, ови ђену Брез, метну ту де је карлица
Мил С, мало га млакнеш Мил, кад надену З, натакну јабуке Сит, омакну се некако
Брез, како млађи рекну Бог, колко рекну Брез, садену уз колац Вр, деца седну ГБ, они
сједну горе Бог, кашиком да сркну Пл, једво се стигну Мил, угану и он Л;
знаш како се закваљују ГБ, пред Аранђеловдан седам дана запокладају Брез,
овце ту зимњују Пл, купују бомбоне Пл, да му кују волове Туб, купују бомбоне Д,
довден то назују К, да они сутра обују Мил, одавију материцу Др, откују косе Мил,
подавију прсте Лоп, мало подлију Лоп, сви празнују Лоп, преказују једнога који
говори Сит, ђаци се пречешћују Сит, озгор каиш пришију Лоп, које сашију Лоп, два
брата да скују Туб, спакују на камару Сит, Турци увате га и убију Др, па шију С, ка
се њени школују С;
иду на брда да вичу Лоп, замажу са оним блатом Лоп, исто измажу и окрече
Г, волови испрежу Г, нећ да кажу Мил, као пре што-но капаришу Пл, девојку
капаришу Туб, да не мељу у њој Пл, што се мажу топовске цеви Туб, мобилишу
мене ГЦ, овце мрчу Др, опашу појас К, прво оне отешу чанке Брез, ако не побрчем
нешто С, овде у њиву повежу Мил, они попршћу Д С, попршћу оном зобљу Мил,
пошљу је Туб, прежу Мил, послен препичу Г, брез везе да срчу млеко Лоп, сви редом
срчу Остр, у јуну стижу Мр, по чанчићу стружу Мил. У првих пет глаголских
врста регуларни континуант -у/-ју (<œтß/Îтß) јавља се и у главнини шумадијсковојвођанских говора. У Банату, Бачкој, Срему и у Шумадији, као и у српским
говорима у Мађарској забележена је и употреба -ду (уп. Радовановић 20091: 510–
511).
502. Глаголи шесте Белићеве врсте у трећем лицу множине најчешће имају
наставак -ају, али се јављају и наставци -ду, -еју и -аје:
-ају: асфалтирају пут Лоп, они басирају Реб, они бегају С, сви бегају Бог,
жене бортирају Брез, у Миличин8ци се венчавају Мил, не вермају свекра Вр, увече
вечерају Лоп, у планини виђају Г, са снајперкама гађају Лоп, гатају пре Мил, лепо
те гледају деца Б, градирају по степенажи Г, дају млади саде Сит, дају Брез, дарују
младожењу за ручком Сит, мало дирају оне преслице Мил, дотерају људи вршилицу
М, дотрају овцу да чара ватру Г, на жетви завијају Др, вако задељају Пл, ово
замишљају Лоп, замотају игле Сит, партизани заузимају Мил, играју Сит, изаткају
С, избјегавају Брез, издају неким предузећу Л, од вепрова имају Мил, ископају раку
Г, деца испадају Д, истерају нас Лоп, копају сви Д, децу крштавају Туб, дођоше на
врата лупају Брез, то сватови лупају Д, љуљају се рукама Брез, набацају и ораја Пл,
напасају С, кад настаљају опе залепе Лоп, ноћивају Мил, са се деца нуткају ГБ,
обарају плотове Сит, змије одају Брез, опојају га Г, отерају ме Др, кашике док се не
откувају Мил, отпевају за овна С, мене отрају ГЦ Г, отрају ме у губер бању Др,
отрају да самељу Лоп, сламу отурају Туб, пјесме пјевају копачи Брез, да поваљају
Сит, поватају Пл, покрију овцу Мил, помајкају од чега је бога питај Брез, на Ставама
поређају Д, посвађају се С, постављају ручак Ст, ови прекопају Б, прежимају Лоп,
они преслављају С, препадају Грачаници Брез Г З, више времена пробављају Реб,
кад је требало да се пуштају Лоп, да се задруге расформирају Др, ручају са њима
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Бог, садевају коље Ст, сарањивају се под калемом С, свирачи свирају Сит, оне кости
скидају Сит, деца мене слушају Сит, заједно спавају Лоп, ка се радници спустају
Пр, неки штапићи стаљају се Брез, стрељају га Др, примета што се стурају рубине
Брез, терају они Д, мени деца не требају Др, поскоци се убијају Др, они ударају
Д, поредом ужинају Вр, узимају са таслића паре Д, узимају за швапске Божиће
Сит, одма те уклепају Лоп, упознају се деца Сит, јутри како устају Лоп, утрљају се
Др, сви га целивају Брез, дрва чагрљају Др, вуну чешљају Лоп, само чкрипају оне
кошуље Г, чувају млађи Д, шишају козе Брез, шприцају ове овце Мил.
-ду: даду Брез, даду ал нећу ја д узмем ништа ГБ, даду и нама З, па ти даду
јабуку С, мени не даду ништа ГБ, они му даду некцију Пл, нек-ти кажу ако знаду ови
Брез, знаду за нас Мил СР, имаду две Б, имаду и са српови Вр, имаду за зиму Лоп,
сви троје имаду по куће Мил, имаду још две даће М, немаду цркве Мил, не смеду д
иду низбрдо Мил, не смеду на ватру С, удаду је за једног В, то умеду Г;
-аје: играје Сит, имаје Лоп, копаје ровове Б, перисаје Вр;
-еју: смеју, јашта Сит, не смеју никуд Со, н умеју тако данас Туб, умеју то неке жене Пр.
Исти наставци јављају се у Ваљевској Колубари (Николић 1969: 51,
Радовановић 2006: 108), док је у осталим западносрбијанским говорима потврђен
само наставак -ају (уп. Тешић 1977: 226, Николић 1968: 420, М. Николић 1972: 680).
Инвентар и репартицију наставака у шумадијско-војвођанском дијалекту код
глагола шесте Белићеве врсте в. у Радовановић 20091: 511–518.
503. Код глагола седме Белићеве врсте јављају се наставци -е, а изузетно и -у:
-е: баце зоби Мил, варе млеко Д, гоне са колима Д, мене грде Др, долазе људи
Ст, онда изгњежде виљушком Г, искупе се сви Д, ките капије С, купе мотор З, ложе
на огњишту Мил, намеште мотке Г, ниште стоку З, носе јој кајмака Л, обресправе
мене ГБ, пале Б, поране у Ваљево Брез, да се пречесте цркви Лоп, плећкама прте
Мил, њега пуште В, родитељи спријече Брез, стреве се са једним човеком В;
долазу људи Г, млади носу бадњак Г, нећу да плату Мил.
У говору Љештанског (Тешић 1977: 226) и у Горобиљу (М. Николић 1972:
680) у употреби је само -е, а у Тршићу и у Ваљевској Колубари се, исто као и у
Подгорини, поред -е среће и -у (Николић 1968: 420, Радовановић 2006: 110). У
селима Шумадијске Колубаре превагу има наставак -е (Реметић 1985: 301–305),
а за мачвански говор је речено да се -у шири уместо -е (Николић 1966: 270–271).
Ареални преглед наставака седме врсте у шумадијско-војвођанским говорима
в. у Радовановић 20091: 522 и у: Поповић 1952: 114; за смедеревско-вршачке говоре
уп. Бошњаковић 2000: 131–137.
504. Помоћни глаголи у трећем лицу множине презента гласе:
а) оће да тучу Вр, оће њега да поплаше Вр, чим оће гости да доје Лоп, оће да
се греју СР;
б) сви оћу на посе собу Бог, нек раде шта оћу Г, оћу ђеца да вире ДЛ, оћу да
гоне Д, оћу д ударе Л, оћу да се деле Мил, оћу на нас Реб, оћу да даду Р, оћу д иду
Ст, оћу да сметају прељама СР, оћу д иду Ст, оћу овце С, кад оћу жене да сире Туб;
са ћу да побију Б, они ћу ти добри бити Брез, како ћу они све да продаду В,
шта ћу да једу ГБ, чији ћу обручови бити светлији Пр, попови ћу поцркати Сит, они
ћу сад да стигну СР, оне ћу на две стране С, ондај ћу се они заноћити Суш;
нећу волови д иду Б, нећу они там да приме ГК, људи нећу да раде Г З, нећу
да пасу краве О, оне нећу Осл, оне нећу Остр, они нећу Пл, нећу да привате Јаћима
Суш;
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в) јесу прије Борисава убили Брез, јесу били и голи и боси В, јесу они дошли
ДК, јесу били прозори Др, јесу гор улазили К, јесу тамо преко брда Лоп, јесу пре
имале О, јесу ме просили Осл, јесу ме тражили Остр, јесу моје овце Пл, јесу имали
чичу СГ, мушкарци јесу носили С, јесу пре и обојке сушиле Туб;
нису ништа тражили Бр, нису знале Брез, нису то ручне Вр, нису имали ђеце
ГЛ, нису знали шта су тели Г, нису ранили Др, нису тели Д З Пр, дал нису фамилија
М, моји нису мени дали Пл, нису биљари Реб, нису оца дали СР, нису никад казали С;
г) прво биду Миољске Мр; бидну до један Бал, бидну љети ГЛ, бидну Ребељци
Пл Реб, бидну маторе овце Со, бидну здрави и лепи С; не смеју да буду гњиле Бр,
буду на тору Брез, де се буду нашле ГЦ, прела велика буду ДК, све буду мућци Др,
код колебе буду Лоп, буду лепе О, да буду старешине Остр, буду бијени Сит, да буду
лепа деца С; испо сена будну Бр, деца нек будну жива В, будну дол преко зиме Пл,
жетиоци будну по седамдесеторо СР.
Имперфекат
505. Као што је у другим околним говорима (уп. нпр. Радовановић 2006:
110, Тешић 1977: 226, Николић 1968: 420, М. Николић 1972: 680, Марковић 2011:
581–582; Николић 1966: 272, Реметић 1985: 315 и др.) и на испитиваној територији
уочено је ретко присуство имперфекта: знаше С, како се зваше Мил Сит, беше отуд
и она Остр, дал беше и он са нама Ст, бијаше љето Мр, Мој свекар бијаше ДЛ.
Поред наведених примера два пута сам записала: кад бе два сата Пл, и ја бе туде Лоп.
Аорист
506. У Ваљевској Подгорини аорист је веома жива категорија и употребљава
се скоро редовно од глагола свршеног вида:
1) Потврде за 1. л. једн. и 1. л. множине:
а) бијадо месец дана Пл, виђе вама кола Мр, те јој дадо Пл, ја диго руке Пр,
доби ја увече одело ново Бог, ја дођо ГБ Пл, дојо и причам нани Пл, кад ја само
јавукну Пл, ја љушну па у Јадар Лоп, нађо га тамо Б, обрну се С, ја одведо волове
Брез, ја одо не вреди Б ја падок Бог, падо дол прет кућом Мил, ја погледа де бије С,
опкорачим и подигок њега С, ја поједо В, сина поодгаји С, ја се саге Д, ја сали страву
ГБ, седо ја ГЦ, ја скочи па на кревет ГК, ја стадо мирно Туб;
б) не видесмо кад оде Др, вратисмо се ми у ровове С, добисмо панталоне
Бог, ето докле дођосмо Туб, отуда дотерасмо овде Лоп, избисмо изнад шуме ГЛ,
изиђосмо горе В, колач изломисмо ГЦ, дал једосмо С, куписмо Пл, надвирисмо
се Б, и после њу одгајисмо Пл, одосмо ми горамо С, одосмо нашим путом Суш,
отесмо В Реб, ми ђеца побјегосмо ГЛ, погледасмо курјак Реб, шеницу покуписмо
Пл, поболесмо се Г, повезасмо је белом марамом М, поделисмо се ми Мил СР,
постависмо вечеру СР, преноћисмо Туб, продасмо С, пропадосмо начисто Сит,
пропадосмо Т, пустисмо неколко рафала С, решисмо тако Пл, седосмо Пл СР,
сијосмо горе В, славу сподигосмо ГЦ;
добишмо четири топа Пр, дођошмо у Косјерић ГЦ, дочепашмо се мало
Сит, издржашмо Лоп, истрашмо Лоп, ми одошмо С, одошмо вамо у бре. зак Г, ми
одошмо Бал, и ондај се поделишмо Лоп, ми гор попишмо В, куку породишмо Остр,
само прославишмо Лоп, раскопашмо ми ГБ.
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2) За друго лице једнине аориста немам потврда, а друго лице множине
показују примери: ви не дођосте С, замористе ме Л, мене баш нађосте да питате
ДК, ви вако урадисте Пл; зар дођоште и ви тамо Пл.
У литератури се ретко бележење облика за друго лице једнине и друго
лице множине аориста тумачи самом семантиком аориста, јер су „знатно ређе
ситуације у којима се о радњи доживљеној у тек минулој прошлости приповеда
ономе ко ју је извршио” (Реметић 1985: 316; Бошњаковић и Радовановић 2011: 192).
Грађа показује да се на јатовском терену паралелно употребљавају наставци
-шмо/-смо (и -ште/сте), а у ијекавско-екавској зони само облици са -смо/-сте.
Аналошким процесима, одн. ширењем -ш- из трећег лица множине у остала
лица множине добијени су наставци -шмо и -ште, карактеристични првенствено
за западне говоре источнохерцеговачког дијалекта, али и поједине шумадијсковојвођанске говоре. Ареал и репартицију ових наставака в. у Бошњаковић и
Радовановић 2011: 188–190.
3) Потврде за 3. л. једн. и 3. л. мн.:
а) све то тако би С, бијаде пуштио јумце Брез, како оно бијаде име њему
Мил, бијаде ладна зима Пл, не знам ни ја како бијаде ГЦ, колко бијаде ари Бр, де
бијаде Пл, нана допаде Пл, Радојка дође Мр, шта то замири Брез, цурица заплака
Д, ка-се онај један издера Пл, она испаде Пл, обуче и крете Туб, нестаде врећа
СР, опра је Мр, тело оста здраво Мил, мајчица остаде Пр, отрчи Лоп, отвори
врата Мил, дете паде Др, он повика Вр, док она повика Реб, подиже точак о
камиона Брез, оно попи млека Др, мене поче да проси Г, ништа не презнаде Пл,
пресјече само око Илиндана Брез, престаде кашаљ Др, отац претрча брже Бог,
све просу Ст, пуче глава Г, напољу ко да се развиди Пл, не рони сузе Д, он сиђе
Мил, скиде Мр, спаде снег Др, на средини стаде Пл, не теде опрати ноге Г, не
ћеде да се лијечи Брез, узе ја Мр, уми је Мр, нана упаде ДЛ, лепо устаде Пл, он
црче М.
У појединим примерима дошло је до замене лица, па се облик за прво лице
нашао у функцији трећег лица једнине: он дођо опет Мил, дете падо на земљу Б,
Мишић стадо Туб.
Преглед и ареал појаве замене лица у аористу у штокавским говорима в. у:
Бошњаковић и Радовановић 2011: 191.
б) видише Б, оне мене видише ДЛ, вратише они мене В, дадоше нам јабуку Бог,
дадоше ми неку траву ГЦ, дигоше оно С, добише неку болес Реб, после дођоше Брез
ГК Пр, дођоше по Јовањдану Лоп, дојоше мени Пл, донесоше телевизор С, дотраше
Вр Лоп, они залапише Лоп, занемоше у суботу С, некако заобиђоше Реб, петли
запеваше Вр, овце засуше С, запалише ону жижицу СР, идоше у кућу Б Лоп, изађоше
Пл, изидоше там на пут Б, изијаше моторке Пл, излупаше сито С, све испретураше
Б, испропадаше С, легоше Мил, метнуше мене според вуруне Лоп, жену метуше
ГЦ, оне мене навратише Мил, натераше га СР, вашке напунише нас Лоп, насекоше
дванес кубика Д, одведоше Б Г, они се одвојише Др, одвукоше С, они одоше после ГК
Г К С Пл, сна и син одоше ГЦ, отераше у Ваљево Мр, побегоше људи ГЦ, Туб, све
повадише Б, ови повикаше Мил, погледаше С, нама подвалише Туб, поделише волове
Р, поделише се СР, поједоше срне Г, покупише Пл, помреше Лоп Реб, понесеше за нама
С, почеше Туб Г Мил Бог Пл Туб, прнуше у мене овце В, сад ми пропадоше ноге СР,
овце пуштише Др, с коњима развалише капију Б, оне се разиђоше С, раскопаше се
Лоп, мене рекоше Вр, скинуше те иконе С, жене скупише се Вр, скупише се са мојом
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децом Лоп, ови тројица стадоше М, уватише свекра Б, уведоше га у кућу Бог, уђоше
у кућу С, узеше дете СР, узеше мени С, Живоратку шчепаше Б.
4) Нису непознати ни облици аориста од несвршених глагола: Милан се леца
С, ја се лијечи Брез, не пита ја Мил, па прича ја Бог, вукошмо с кравом Лоп, умесмо
да певамо СР, ов седисмо сат Пл, гледаше и веле Пл, даваше ми неки прашака Пл.
Грађа такође показује да се и у Подгорини јавља аналошко проширење
-д- које је забележено иначе на целој штокавској територији (уп. Бошњаковић и
Радовановић 2011: 192–194): стадоше, дадоше и сл.; немам потврда за примере
типа даше, сташе.
С друге стране, факултативно се јављају примери у којима је дошло до
замене форманата млађег сигматског ариста о у е: дођеше и они Мил, понесеше
за нама С. Појава је факултативна и у севернијим штокавским говорима, као и у
икавскошћакавским говорима (Бошњаковић и Радовановић 2011: 194).
Футур I
507. Илустративно наводим следеће футурске конструкције:
а) ћу, ћеш, ће ... + да + презент:
шта ћу д узмем Суш, де ћеш да иселиш СГ, још ћу даље да купујем Сит, са ћу
да опредем ДК, водом ћеш њу да окупаш Лоп, довече ћеш друго да засириш Мил,
са ћеш ти да идеш Брез он ће да поведе коло С, знамо да ћемо да се купамо Бал, ми
ћемо да копамо Др, ђе ћемо да ноћимо ДЛ, то ћемо да посадимо ГЦ, ако ћемо да
прелегнемо СР, са ћу да га метну Б;
Из примера се види да нема уопштавања облика ће.
б) ћу, ћеш, ће, ћемо, ћете, ће + инфинитив:
де. ћу га мeтнути Огл, како ћу ја знати М, ваљда ћу мрети Б, ја ћу да сирим
Реб, толко ћеш дана бити бијен ГЦ, како ћеш податкати Суш, тако ћеш и пожети
Пл, оне ће извести Брез, сутре ћемо ићи Пл, са ћемо празновати Бог, кућу ћу нам
запалити ГЦ, све ћу чути Туб, са ћу они доћи Пл, ђе ћу се крити Суш, де ћу бити
Др, мене ћу убити ГЦ.
508. Прости облици футура забележени су:
а) од облика на -ти и енклитике која се сажима:
видећеш не треба Д, даћемо ти дете Реб, даћу му З, довешћеш неку Лоп,
завршићемо посла В, запалићу кошару Б, запантићеш ГБ, имаћеш јоште деце Реб,
јешћу ја Мил, казаћу ти ГК, кашће теби баба Милева В, куповаћу ти сира Мил,
мајкаће се Лоп, ако дане остаћеш Др, прегонићу те крају Брез, поделићемо по пола
Сит, причаћу вам Д, сешћу и ја СР, чућу вамо ови Туб;
б) од инфинитива на -ћи у случајевима када долази до стапања инфинитива
и енклитике:
она каже доће кум В, доћу да седију Пл, ићеш с нама на жетву Др, ако буднем
могла ићу ГК, ићеш те купити Др, ићете гор Лоп, проће велику земљу Пл, ућете у
собу Мр.
Спорадични су примери типа: ићи ћу сутре З, доћи ће он Мил.
И у околиним говорима уобичајени су облици у којима долази до спајања
инфинитива и енклитике (уп. нпр. Радовановић 2006: 112, Тешић 1977: 227,
Марковић 2011: 589–590, Реметић 1985: 322).
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Футур II

509. Облици футура II потврђени су мањим бројем примера: ако ме бидне
болело Пл, кад буде дошла Бог, ако бидну турили Брез, кад будете боловали ДК, кад
не будем могла ГК, кад будем имала Г, буде кисео Бр, кад буде кисела Осл, кад будете
ишли Лоп, које буду далазиле Мил, ако будем могла Мил, док се не биде окретало
Мр, кад ја будем умрла овде Пл, кад бидне баба умрла Вр, кад бидну требале Сит,
ако биднеш родила СР, ако се буднеш породила Реб, кад буде требало Суш.
Императив
510. Облици императива гласе:
1) 2. л. једнине:
а) ћут баба Мил, чек да нађем кашичицу Мил, ид дај оно Мил, не нас питат
Мил, пус то Жика Мил;
б) баци М, бидни напољу Реб, ти-се дери З, донеси још В, бижи напоље Бог,
донеси воде Др, донеси Др З, иди З Остр, Љубица иди кући Лоп, дијете иди лези Г,
иди Суш, ти мјери како ош Брез, оди Лоп, па се отегни Г, зови ГЦ, ослужи војску З,
пери Л Пл, помози Л, понеси ми цигаре З, преди Пр, предржи мене Лоп, разуми З,
не рони сузе Д, седи ту Мил, седни мало Л, срчи ГЦ, ћути Б;
в) бегај Др ГЦ Др, не бој се жене Туб, водај мога коња Остр, гласај кога ти
оћеш Мил, гледај и ти саде Сит, дај ми З, дај оно Мил, дај вам С, дељај Мил, Олга
завијај Л, замотај се СР, затварај Мил, ако мош издржавај Остр, лецај се Суш,
мешај Туб, не ме. шај се Д, наце. пај дрва В, ако си мушко осецај се Ст, погнај де. ци
ДК, подај Бог Др Пл, само ти покушај З, мало помазуј Пл, потрај кола Сит, својег
друга поштуј Мил, претресај М, причај Др, пресецај овде Б, проодај мало Г, савиј
Пр, седај Мил, седај на кревет СР, бабу сликавај Б, слушај Мил Суш, спредај Брез,
спремај се Сит, те. рај С, ткај Пр, трпај у сандук С, туцај Мил Пр, укувај каву Лоп,
чекај Брез Др Пл, чекај да т кажем С, женама чешљај кучине Мил, шибај туд гор В;
г) У 2. л. једнине глагола четврте врсте са и у основи изостаје ј: пи и лијекове
Суш, пови дете Др, сакри то СГ, напи се и ти З, саши таку Г; и у 2.л.мн. пите млеко
Остр, ајде, попите то Г, сакрите њега Брез.
д) Глаголи типа вући, сећи у 2.л. готово увек гласе: вуци и дрва ГЛ, вуци
на сонице ГЛ, мени вели вуци Пл, вуци кладара Пл, кајем извуци воде Пл, повуци
воловима ГЛ, повуци оном на крај само Туб, повуци тамо Бр, исеци тамо Реб, сеци
по пола СР, сеци саде Бог, пеци ти Остр, испеци добро Бал; али: иди па с обучи ГЦ.
2) 2. л. множине:
не бојте се Др, ви буте К, вите Мил Туб, дојите Пл, закољите шта оћете
Ст, затворите врата Мил, ите сад вас двоје Г, ите ви ГЦ Пл Туб, ите ви кући М,
ите у стан С, гоните мој трактор Г, оставите и онима гор Остр, отворите врата
Г, отиђите ГЦ, отиђите слободно С, поведите Пл, рамњајте како ви оћете С,
седајте Мил СР, сете Л, сете Мил, сеците сикирама Мил, слушајте Мил, уђите З.
На терену се јављају и императивне конструкције типа: нек иде са вама Мил,
нека-уђе вам ГЦ, нек поте.ра краве О, нек иде туне ДЛ, и др.
3) Речца нека се може јавити и у одричном значењу императива: нека, ја ћу
Мил, нека, могу ја Пр Б Реб Ст, нека, ти Десо ајде Лоп.
4) У 1. л. множине бележила сам императив од узвика и неправилног глагола
хајде: ајдемо, ајмо: ајдемо не могу више М, ајдемо молим те Пл, ајдемо те у кућу
Туб, ајмо, дол С.
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5) Негирани императив јавља се у примерима: немој радити Др, немој да ми
дајете дете СР, немој ни питати Б, каже немој ићи Бог, немој да се грдим Брез, немој
о њима говорити Брез, немој стрина, молим те Вр, немој нико да ти узима дете В,
немој ти случајно да једеш ГБ, немој је помињати пре Ђурђевдана ГК, немој ићи
ГЛ, немој ме ни питати Г К Мил, немој више да ми доводиш ДК, немој да ме гоните
ДЛ, немој поменути прво деобу Др, немој повијено да буде Д, немој да се оџак
угаси Мил, немој то пресејати О, немој више да кукаш Реб, немој сине Р, немој да
се мучиш СР, немојте ви мене везати В, немојте мучити дете Мил, немојте дијете
близу мушкарца Со, немојте јести лебац Туб.
6) Веома су живи облици императива с партикулом -де: гурниде ка мало Пл,
дајде то Г, дајде воде ГЦ, дајде вамо С, иде тамо Л, изађиде вамо ГБ, испричајде
Тривуне Мил, затвориде ти Десо Лоп, одиде, сине О, отвориде ту С, покажиде
тај јастук Л, помогнитеде ми ГЦ, уватиде се за врата Г, узмиде, дела Реб, упалиде
светло Суш, ћуде (сви пунктови).
7) На целој територији сасвим је уобичајен и узвик на у императивном
значењу „узми, држи“.
8) Нису непознати ни облици приповедачког императива у којима облик за
2.л.јд. стоји уз 1.лице: ја трпи Брез, ја моли Сит, ја држи Пр, ја говори Др.
Потенцијал
511. Уопштен је енклитички облик глагола бити за сва лица: не би веселио
Ст, да се не би запалила кошара Мил, да не би зарђали Мил, да не би купово С, руку
оцекла би Суш, ја б сад пипно онај цвет Остр, да не би помешо потковице Туб, да не
би поткрадали домаћина Сит, ми би то пренели вам Остр, умро би З.
Уопштавање облика би карактерише и суседство (уп. нпр. Радовановић 2006:
114, Тешић 1977: 228, Марковић 2011: 591, Николић 1968: 421. М. Николић 1972:
682, Реметић 1985: 327–328).
Глаголски придев трпни
512. У испитиваним пунктовима забележеним су облици трпног придева на
-н и -т:
а) Потврде за формант -н: а је аперисан Мил, ваљана Ст, неки су људи
вешани Лоп, није гледано Д, даривано Др, све дељане ножом Остр, земља заузимана
Д, зидано било Мил Пл, крпа изаткана Сит, изметано С, куповане многе овце
Остр, непотковани никако Лоп, озидана вуруна Сит, оно све побацано Мил, било
податкано К, није постављано С, буднем потшишана Бал, проковано около
ексерчићима Бог, саткане од кудеље Остр, свезану у узицу С, није ни сејано С,
не могу на земљу ткана Г, ткано К, друкчије ткано Пл, овде удавана Мил, њи
ударани Лоп, дол је укопано К, укувано Пл;
гоњено дол Пл, кад је Славка доведена М, није био жењен Б, испо снопа де
је жњевено З, жњевено Мил, посек затворен Б, исечено З, била испрошена Брез,
кошено Д Пл, име крштено Брез, ложена ватра Д Остр, још једна кућа начињена
Брез, он на трашке обешен Лоп, оправљена кућа Пл, печен Б С плетено Остр, то
је било попатошено Мил СР, озгор преплетени Сит, мало је преправљена Др, биле
прешивене К, нисам проведена Мил, каки је живот протурен Лоп, раници турени
Брез, ваљда усуђено Лоп.
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б) Потврде за формант -т:
Зора је пре венчата С, давато је Мил С, све даривато С, то је сламе дотрат
Лоп, судови су држати у креденцу С, свуд је злато закопато Реб, зарезато вам Др,
то било звато С, казато им је Б, кувато за ватром ГК, пре куповато Туб, прије што
су куповате Брез, није метато шећер Мил, то је намазато Реб, месо одузимато
С, кућа је озидата Г Бал, осецато од точка Реб, некако отварато С, није тад било
планирато Мр, отац позват С, од прућа биле поковате Туб, покривате куће Бал,
пуцато из метака ГБ, само сад раскопата Туб, сејата кудеља пре Остр, кад је
сијата зоб Л, није то сијато ко саде Брез, спремато у продају В, све је то спремато
С, од вуне тката Ст, како је то ткато Б, то ткато дебело Др, најбоље ко није
удат ГБ, удата у Причевић З, удата К, у Ваљево удата С, удата Давидовић Л,
све укопато Мил;
донето С, донето оде. ло С, те однето Брез, кад је почет З, на раменима
пренето Мил, слама унета Мил;
вамо је метут кајмак Мил, метута табла гор Вр, само метута рерна ГБ,
за њега метуто С, одигнуто је то Др, окренут нама Д, кад је саденуто СР, после
сам сменут З.
513. Код глагола прве Белићеве врсте могућа је аналошка алтернација
коренског сугласника: кошуља вежена ГЦ, вежене овудан К, вежени јастуци Брез,
вежени ирами СР, мужене јутри С, помужено до четри СГ; али и: извезени ирами
Туб, кошуља навезена ГЛ, о тога везено В; Ареал в. у Реметић 1985: 330, у нап.
513а. Поред јотованих примера код седме Белићеве врсте (доношено,
кошено, ношена и сл.), на терену су потврђени и старији облици трпног придева у
примерима: па је то носено тамо Остр, носене књиге Др.
514. Код глагола седме Белићеве врсте са сугласничком групом ст у корену,
спорадично је бележено подновљено (све запушћено Мил, пошћена среда СР) и
старо јотовање (кориштен за то Остр, кориштена плећка десна Остр, пуштени
смо ми Реб). Сразмерно је више потврда у којима алтернација изостаје: и све је то
запустено Мил, отпустен стално С, преместен збор З, преместени према Осечини
Г, пустен кући Пр; исп. т. 315
515. У Ваљевској Подгорини (као ни у Ваљевској Колубари; уп. Радовановић
2006: 116) нема облика типа крађен, украђен и сл.
Глаголски прилог садашњи
516. У грађи има мало потврда: вучући дрва Сит, досадило ми једући проју В,
јурећи се око куће ГБ, кад ми се досади лежући Брез, он је рико плакајући З, њега
пољуби седећи Сит, цркнем тучући Вр.
Глаголски прилог прошли
517. Глаголски прилог прошли потврђен је једино од глагола бити: бивши.
Перфекат
518. Облици перфекта су сасвим жива граматичка категорија.
Илустративно наводим примере: де су арамбашовали Остр, беспарио је Остр,
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у Ваљеву сам бојила С, отац је верово у Бога Д, ја сам се вјенчала С, у галице се то пре
галичило Лоп, ми смо се гоњале Реб, само то сам даривала ГК, па сам се дичио Мил,
додила ми је мајка Бог, оно што је замладило Пл, он је мени заповедио Г, девојку је
имо Пл, ја сам се испитала С, он ми је испослово ГБ, он је крштаво С, кад је међио
З, ми смо млели кад оћемо проје Пл, то је се толико напатило Туб, нацртавало је
се као зечић ГБ, нитила сам ните Мр, обећала се ту једноме Бог, ова се окопилила
С, кад је осегла вода С, позајимали смо се Д, колко сам јој ћилима поткала ГБ, тосам све посарањивала Сит, поткиво сам коње Пр, поудавала сам ћери З, ми смо
празновали Марковдан Пл, преказивало је се нешто С, ту се прочињала пшеница
Остр, тројка једна је разгонила чету Бог, ка се већ расвитало Реб, она је сновала С,
пре нег што си ти стиго куму Пл, стуштило је се Пл, ал је сусто С, ја сам само с
узодала ГК, уснила сам Јорданку С ја сам гредом то шапорила ГБ;
519. У следећим примерима јавља се крњи перфекат: и нод балегале Пл, они
бижали С, бог те веселио Сит, мене гоњали ноћом В, они догонили К, људи додили
З, доно мени Ст, једва дочеко Мил, мој отац дошо у Причевић Пр, и села моба да
руча Ст, жегли неки циглане К, заговорио пре Пл, сестра занемогла Л, изасипали
неком каплицом Пл, издали оброке Б, изишо вако С, мој ђед јауко Ст, капарисали
Пл, клепали све Остр, моја овца мајкала Пл, мој брат једној манисо ГБ, у овој соби
младовала С, моро њега да врати кући Пл, нагулио липовину Л, наодало Туб, послен
напуштио Бог, саде напуштили С, неко ме насочио К, обеспарио народ Остр, отац
обећо Д, оправио син кућу СР, пе џакова вуне опрела Суш, Милорад побего ГБ,
подајали јагањце Пр, она ме подуватила Др, отац пољутио С, Бог ти помого Д,
поскапали људи Пл, нешто пострадале Л, послен прешо Мил, пропо јадан Пл,
путовала ГК, вјетрењаче развијевале Мр, разговаро са девојком Б, ја ранила Г, сјео
на прозор Мр, заову служила Др, у нашем селу сновала Бал, туцали бели лук Пр,
укварила кичму Туб, коме бог усудио колко да живи Сит, цедили вино Др.
Плусквамперфекат
520. Облике плусквамперфекта потврђују примери: Срето добавио био Пл,
били оћерали Суш, продо био Суш, били Веро поткопали Суш, Милан био служио
војску Суш.

Напомене о појединим глаголима и групама глагола
Глаголи прве врсте
521. Глагол ЈЕСТИ:
презент:
а) кад мрсно једем Б, могу сутре јутри д едем З, једеш са сиром Л, док је млад
ти га једеш Г, да једеш данас Суш, један да види једе ли крава Реб, и сад наш народ
једе проју Брез, она не једе В, дам волу да једе Ст, само порцију д увате д еду С,
за Нову годину кукови се једу Т, оћемо ли д едемо леба Бог, једемо главу на Божић
први К, сви једемо, сви срчемо ис једног чанка ГК, слабо смо имали да једемо Вр,
да ви штогод једете С; поједем некат Мил, по волико поједеш Брез, можда поједеш
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ти посек Мил, нешто да поједе Брез, медвед поједе Реб; кад ме је ћела д уједе Брез,
није трчала да уједе Остр;
б) ајдемо са да јемо Мил, него пасуљ кад јем Остр, нама комшије давале да
јемо Осл.
императив: узимај, једи Д, узми, поједи ДК, узми па једи Осл, бери и једи Пр,
нана ви једите леба Пл;
аорист: поједошмо оно Лоп, поједоше беле уши Пл, дијете уједе гуја Пл.
р. придев: јео се љеб Мр, јео буков лис Суш, сомун је се јео Брез, јела се проја
Со Г, оно ништа није јела Реб, обично смо ми јели сир Мил, јели смо ми лијепо Брез;
и ујело ме Брез; појела су говеда ГЦ; појо и оном матором Среји З.
Грађа показује да се старији облици на терену Ваљевске Подогрине јављају
ређе. Забележени су само у презенту, и то у западнијим пунктовима. Облици с
проширењем -д- су знатно чешћи.
У време Николићевих истраживања по Ваљевској Колубари још су били
присутни трагови старијег стања (јемо, јеј; 1968: 53); према мом материјалу ови
су облици у испитиваним колубарским селима нестали (Радовановић 2006: 117). У
тршићком, љештанском и горобиљском говору посведочени су само облици са -д(Николић 1968: 422, Тешић 1977: 229, М. Николић 1972: 683).
522. Глагол ИЋИ
презент: не могу д идем Б, д идем дол њему ГБ, са обранцом идем Пр, , пријеко
идем Мр, идем испод вра Р, д идем да потрам краве М, идем за овцама Реб, треба д
идем кући СГ, да се иде да се бели Бал, иде на бунар Д, иде за Бадњак Мил, да гледа
ко иде путом Ст, иде свак својој кући Т, од Бебића Луке се иде Реб, да иде панаија
Сит, у гљиве идемо Лоп, идемо на воду Остр.
императив: иде, виде казан Огл; иди узми кашчицу Бал, сине иди зови
Радојку Мр, иди па је питај М, иди после Пр, иди дијете ДЛ ГЦ, иди кући биће ти
зијан К, иди дијете Милојка Мил, нек иде туне ДЛ, нек иду женскиње ГЛ; идиде
узми Пр, идиде види нешта се чује Суш; ите у стан и најбољег овна закољите С, код
моји шураковића, ите СР, ите ви ра(д)те Пл;
аорист: и идоше у кућу там Б;
р. придев: ишо у ајку на медведа Реб, ишо у Сечину Пл, ишо на количкама СГ,
туд он ишо на пиво К, ишо у школу СР, ишо сам пешке у Ваљево Брез, ка-сам ишла
Б, нисам ни ишла лекару Л, ишла са туђим људима Сит, то није ишло доктору К,
ишли боси ГЛ, ишли мијењали један другог Суш, пре ишле по жетвама Туб;
прилог садашњи: а ја идући за њим Лоп.
523. Глагол ИЗИЋИ/ИЗАЋИ
презент:
а) ја д изиђем ГЦ, изиђем доље Мр, изиђем гор Реб, ако је топло љети вријеме
изиђеш Мр, Владисав весели изиђе Б, изиђе прет кућу Сит, овај нит изиђе горе ДК,
во један изиђе Реб, и д изиђу Др, изиђу гор и оду Огл, кад волови изиђу Лоп, д
изиђемо нако голи Л, изиђу оздо СР;
б) док изађем на неко горе Брез, изађем отуда Остр, изађем ноћом па ајчем С,
изађеш испрет куће Бр, куш д изађеш Туб, изађе и собе Лоп, тамо гуја изађе Пл, оно
изађе бобиње К, изађемо на џаду Пр, ми изађемо тамо у ладник неки ДЛ.
императив:
а) сад изиђи на праг ДЛ, изиђиде вамо ГБ;
б) каже мени изађи Др, изађи на сунчаницу К, изађи ти доле Остр;
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аорист:
а) ја изиђе ис подрума О, мој отац само изиђе Туб, ја изиђо Др, ја изиђок ГЛ,
изиђосмо горе В, изиђоше там на пут Б, изиђоше, виде они ДК;
б) изађоше, одоше Пл.
р. придев:
а) овај изишо СР, изишо вако у лад Суш, изишо прет кућу ноћу Сит, изишо
напоље Др, изишла јадна напоље Б, изишла на вашер Брез, изишла ис куће Реб,
изишла, они остали Пр, једва сам изишла Пл, изишла у планину јутри С, не би ниди
на вашер изишла Лоп, ка-сам изишла О, одав је изишло шес људи Реб, изделило се
па изишли горе Мр, мекице само попили и изишли ГЛ, изишли пред њега СГ, горамо
изишли Мр, изишли на нови плац Лоп, први су они изишли Туб, чобанице изишле Ст,
изишле жене през њега Суш;
б) изашо мало под брдо З, он је изашо СГ, свекар изашо одудан М, чим је
изашла Бал, мама изашла Осл, она је изашла напоље К, ка-су изашли ови Г, изашли
гор по изнад њега Реб, па се подијелили па изашли овде Мр, ми смо изашли Ст, Лука
и деда су изашли овде С, ујутро смо изашли воде Туб.
На основу изложеног може се рећи да су скоро у подједнакој употреби оба
лика (можда је облик изићи унеколико фреквентнији у неким гл. облицима, уп. нпр.
перфекат). У свим околним говорима превагу има лик изићи (уп. нпр. Радовановић
2006: 118, Тешић 1977: 229, Тршић 1968: 423, М. Николић 19725: 683, Реметић
1985: 335, Николић 1966: 275).
524. Глагол ОТИЋИ/ОТИЋИ
презент:
а) одем там мајци ГК, ја одем њози Остр, ја-одем оцу и мајци Брез, одем њи
пробудим Др, одем доље Суш, одем ја питам Реб, одем јадна њу те викнем Пл, не
смеш д одеш кући Сит, кад оде станарица Пр, млада оде на бунар Осл, оде на Ставе
Сит, она оде у Осечину Т, одемо код њега Лоп, ај одемо горе Пл, д одете ја и Лепосава
Б, д одете да видите О, оду у Драгодо Лоп, и оду у село овд Ст, оду оној ћерци В.
б) отидне он Лоп,
в) некат они отиду Реб, кад отиду у воденицу Реб.
Грађа показује да се ређе могу чути облици презента и по трећој врсти.
императив: отидите ви њој Лоп; отиђи (сви пунктови), отиђите (сви
пунктови).
аорист: ја одо Б, замотавам дете и одо Ранђији СР, одок ја па куд било ГЛ,
одок проциједим Суш, оде преко башче Д, и кроза шеницу оде Брез, одосмо нашим
путом Суш, одосмо ми горамо С, одошмо вамо у Брезак Г, одоше чизме ДЛ, трчите
одоше Реб, изиђоше и одоше Суш, ђаци одоше кући З.
р. придев:
а) отишо у рато Мил, отишо народ отале З, онај отишо и узео ујам Остр,
отале је отишо Реб, отишла ја доле Бал, па је отишла опе за другог Бр, пос отишла
за момка Осл, отишла у Ужичане Туб, отишли цркви и вјенчали се Брез, отишле
да се упишу ГК;
б) ка-сам ја очо Пр, очла у Београд С, очо у Ваљево С, очо да купим В, очо
тамо С, очо је лекару ГЦ, очо отац Др, очо у кућу Б, очо и пито попа СР, док очли
Ст, све је то очло Реб.
Облици очли и сл. бележени су и у оближњим говорима: у говору
Љештанског (Тешић 1977: 229) и у Рађевини (М. Петровић 2005: 284). Б.
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Николић их не региструје у Ваљевској Колубари и Тршићу, а ни касније према
мојим налазима ти облици у колубарском говору нису потврђени (Николић 1968:
423, Николић 1969: 54, Радовановић 2006: 118–119); у Обадима стоји ошо, ошла
(Симић 1978: 81).
футур: отићу и ја са вама Реб, отићу доле О, бојали се отиће М, отиће и
сама Мр, отићемо заједно Мил; и: ја ћу отићи на подне СР, ја ћу отићи О.
525. Глагол НАИЋИ
презент: наиђеш ти кроз улицу Туб, бегамо у шуму кад наиђе Огл, данас да
наиђе Мр, Ужичани кад наиђу Мил, наиђу туде Сит;
императив: па наиђи опе у љето Суш, е, наиђи ти љети Мр;
аорист: и наиђе нека руска комисија Бог, наиђе официр уза строј Др, недеља
наиђе ГЦ;
р. придев: да не би ко наишо Брез, ка-сам ја наишла озго Брез, ка-су они ов
наишли Пл, како-су наишле Мр;
футур: весела сестра сикира се, неко наиће Мил, наићете порај њи Брез,
наићу сад и они Реб.
526. Глагол ДОЋИ
презент:
а) дођем мојој мајци Л, дођем у Сечину Лоп, дођем о Митровдану С, дођемо
ов кући Ст, уочи Лучиндана дођемо Суш, кад дођеш међу народ Д, дође по ме Туб,
момци дођу Др, дођемо дол код њи Пл; и: стоји и то надође ГК, ондај надође бела
Туб;
б) ја дојем кући ДЛ, ја-дојем тамо Мил, гор дојеш на џаду Др, кад дојеш кући
С, да доје да је запроси ГЦ, младожења доје Сит, ка-дојемо на игранку Мил; ка-ти
доједу Осл. Исто стање потврђено је у говору какањских и зеничких Срба (Реметић
2000: 934); исп. т. 317.
императив: Милоше, дођи Бог, дођи и ти мало Бр, дођи ти љетос Мр, дођи на
забаву Огл, дођи Јовану Алексића на игру С, дођите на свадбу Сит;
аорист:
а) ја дођо ГБ Д ГЦ Пл Реб, Борисав дође Пл, дође озго жена Д, Драган дође
Суш, дође ми овај својак ГК, докле дођосмо Туб, што не дођосте С, дођошмо у
Косјерић ГЦ, дођоше на врата лупају Брез, дођоше и казаше Др, они сине, дођоше
по Јовањдану Лоп;
б) доје вамо Др, доје мени ГК, доје нана Даринка Г, ка дојоше они напони Пл;
футур: доће да ме обиђе ДЛ, доће ми сестра и отац ГК, доће она за Никољдан
Ст, доћу ја по те ГБ, па реко доћу ја њози Лоп, доћемо ми довече Пл, доћемо ми по
тебе Пл; са-ћу доћи за славу Брез, дал ћу доћи Д;
р. придев: дошо из воденице Реб, дошо тај парандеда ДК, кад је дошо кући
вели Брез, ноде дошла ми ћерка СР, снаја што је дошла Брез, дошло је време ДК, касмо дошли нод Мр, дошли су били Мил; и: надошло оволико Бал.
527. Глагол ОБИЋИ
презент: да обиђем баба Марицу С, да се око стоке обиђе ГК, да види да га
обиђе Г, и обиђе се око њега Пр, око астала обиђеш СР, обиђеш да не изамеље Вр,
тако те ме обиђу Реб;
императив: кад одеш обиђи и С, обиђошмо око њи Лоп, обиђите и њи дол Лоп.
аорист: ја обиђо Мил, куд обиђе Суш, некако заобиђоше Реб;
р. придев: док није обишо Босну Брез, све сам обишла ДК, колко сам обишла Суш;
футур: обићу они њи Г.
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528. Глагол СИЋИ/САЋИ
презент:
а) ја-сиђем продам дрва Брез, сиђем ја Др, ка-сам пошо да сиђем С, сиђем у
Ваљево Пр, да сиђе Војка Д, и сиђеш куд год оћеш Г, сиђеш на Попаре Мр, сиђемо
долам Туб, ако сиђете ви овим путом Др; сије низ камење Остр;
б) не може трактор да сађе Г, сађе у једну реку Остр, ондај послен сађе Осл,
послен сађу доле Пл;
императив: сиђи и ти са њима В, рекли сиђите дол Б;
аорист: он сиђе са тавана Мил; сијосмо дол В;
р. придев:
а) и он сишо Д, у Ваљево сишла Реб, сишли једној кући С, оне сишле Пл;
б) довео сашо у вајат Г, сашли послен у Осечину Пл;
футур: сиће она С.
Грађа показује да се најчешће употребљава гл. лик сићи. У Ваљевској
Колубари потврђен је само облик сићи (Радовановић 2006: 307), а у једном пункту
Шумадијске Колубаре паралелно сићи и саћи (Крушевица) (Реметић 1985: 336).
С друге стране, у говору Тршића потврђено је само сићи (Николић 1968: 423), у
говору Љештанског сићи/саћи (Тешић 1977: 229); у Обадима сићи „никад саћи“
(Симић 1978: 81).
529. Глагол УЋИ
презент: не смем д уђем Др, не дају д уђеш Со, она кад уђе у земљу ГЛ, за
мном оће д уђе Суш, уђемо у кујну Г, овце Радојчине да не уђу Мр;
императив: уђи да видиш З, нек уђе у село СГ;
аорист: Стојан уђе у кућу Лоп, они уђоше Суш;
р. придев: ушо у продавницу Ст, ушо да бере Лоп, кум и ја смо ушли Осл,
ушли још двојица ГЛ, гор ушли једном човеку С;
футур: ућу и видиће Пл, уће и она С.
Лик уићи није потврђен у испитиваним пунктовима.
530. Глаголски придев радни глагола прве врсте с основом на -с- гласи у свим
пунктовима као и у стандардном језику: пао, пала, пало/пали, пале, пала; испао,
испала, испало/испали, испале, испала; упао, упала, упало/испали, испале, испала;
помео, омео; исто тако и плела, плеле, прела, преле, сплела и сл.
531. Глаголски придев трпни код глагола с инфинитивном основом на
-с- јавља се с алтернацијом (донешен, изнешен и сл.) или и без ње (протресена,
пронесена); исп. т. 513.
532. Глаголски придев трпни код глагола с инфинитивном основом на -зјавља се:
а) са алтернацијом: пешкир вежени Бр, четри ирама вежена Брез, сукње оне
вежене Мр, лепа кошуља вежена ГЦ, имали навежени опанци ГЛ,
б) без алтернације: купили јој прслуке, оно везено ДЛ, кошуља је навезена
ГЛ, чарапе су дугачке навезене Мр, имала две кошуље везене Туб, о тога су ношене
кошуље, везено В; исп. т. 513.
533. Код глагола с основом на велар чешћи су примери у којима је резултат I
палатализације аналошки продро у 3. л. мн. презента:
а) волови вучу Бог Л Мр Осл Остр Вр, не вучу Ст, дрва ми довучу ГК, довучу
с кравама З, нема и ваљда зими, завучу се Пл, да извучу на оно брдо ГЛ, не мору
да извучу волови С, повучу се Брез, провучу се, а ајдуци лупају В, исто се развучу
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листићи Огл, оне се туд увучу М, ако кући умре обучу Г, обучу га, купају Огл, четри
проје да се печу Суш, печу у шпорету Пл, испечу колачића Вр, испечу там Сит,
испечу и поједу ноћом Ст, лепо они испечу С, прво сечу главу Остр, сечу људи, једу
Лоп, сечу дрва Пр, са се трупци сечу Реб, сијечу плећку Брез, имају исечу се Бог,
људи исечу и донесу Осл, д однесу тој вуруни да испечу Лоп, исечу њи двојица ДК,
насечу курузовине Бог, осечу постав Т, осијечу те Суш, оду у шуму па осечу Мил,
осечу људи бадњак Осл, осечу о дрвета Пл, осечу се мотке Со, смерала да посечу
Брез, посечу се на жетви Др, ако нам не пресвучу Сит, отиче Забава и Букови течу
ГЛ, иду за тебом и тучу се Б, тучу жене кудиљу СГ, онда родитељи тучу Остр,
доведу њега и истучу ГЦ; па се лежу М, да се излежу Ст, излежу се оне СР, ка-се
овце стрижу Со, онда се стрижу Реб, са ће да и стрижу С, па и острижу Мр, да
вршу са моторима ГЛ, једни вршу М, они жита извршу Мр, овршу шеницу Пр;
б) после волови вуку Брез, волови вуку Л, кад вуку дрва Осл, како раниш тако
и вуку Г, они повуку Пл, увуку се, имале су тамо М, увуку се неки СР, оно исеку Брез,
осеку они и нама Мил, одма обуку га Г, пеку на први Божић Брез, гор се пеку јагањци
Пл, да испеку Б, туку се печенице Г, мене истуку ко коња Реб.
С друге стране, у императиву је готово доследно: баци то из руке Брез, баци
на кућу Вр, баци кам ГК, баци то, ајде да видиш М, па зими помало вуци Мр, вуци
коње Пл, Борисав мени вели вуци Пл, извуци воде Пл, па повуци воловима ГЛ, повуци
оном на крај само Туб, обуци, сине К, обуци се Ст, реци јој да дође Осл, домаћине
сеци ГЦ, домаћине, сеци колач Сит; реците ви мени Со, сеците сикирама Мил; а л и
и: иди па с обучи ГЦ.
534. Глагол ВРЕЋИ
презент: само окрећеш и вршеш Д, он оде врше СГ, долази вршилица па
врше С Пр Т, машина врше Осл Остр Вр В Б, машина оврше ГЛ Л Брез, пожње
и оврше Мр, колко то се наврше шенице Мил, наврше по пуна кола З, једни вршу
Пр, овршу шеницу Пр, они жита извршу Мр, са воловима вршемо СР, навршемо по
педесет Бр, саденемо и овршемо СГ;
р.придев: врла шеницу З, са стоком се врло Д Суш ГЛ, тако се врло СР, врли
с коњима Г, врли смо са воловима Мр Туб Др ДЛ М, врли смо са вршалицама ГБ,
наврли, једаред Мил, они су тада наврли шенице ГЦ, ми наврли Туб.
535. Глагол СПАСТИ/СПАСИТИ има промену чешће по седмој него по
првој Белићевој врсти:
инфинитив: севап је брава спасити Реб;
презент: ај да те спасим Туб, није могла да се спаси К;
р. придев: добро је се спасио ГК, што сам спасила Реб, Стана и Миливој
спасили С; и спасла седам оваца Лоп, да смо се спасли ДК, те су они нас спасли С.
т. придев: да будемо спашени Т, нека су и они спашени СГ.
У првој врсти остаје у Тршићу (Николић 1968: 424) и у Ваљевској Колубари
(Радовановић 2006: 124), а у говору Љештанског, Горобиљу и Шумадији има обе
промене (Тешић 1977: 231, М. Николић 1972: 685, Реметић 1985: 341).
536. Глагол МОЋИ у 1. л. једн. през. има следеће облике:
а) да могу прести С, да могу да прођем Сит, не могу д устанем Б, не могу д
оборе Бр, могу и то Пл, не могу ја сама М, не могу да идем СР, не могу више д играм
ДЛ, не могу ја више да трпим Др, не могу ја д идем Д, не могу без топле собе Мр; б)
можем да говорим Б, можем ли ја сад Остр, можем да ти кажем Реб, не можем да
радим Брез, не можем да добијем К, не можем да ноћим Мил, можем лепо Осл; в)
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морем и пасти ГБ, док морем ГК, не морем да стижем Реб, не морем Суш, не морем
даље В;
Облике 2.л. једн. илуструју примери: а) шта мож да говориш Б, да мож
испечеш лебац Лоп, мож да се коси Пр, не мож ти наћи Бог, у цркви мож Д, не мож
да знаш С, ако не мож ти бижи ГЛ, мож бити пресно месо Мил; мош да биднеш Б,
мош ти зијати и са чоеком Бр, мош ти д спонумоћиш ГБ, не мош то да буде масно Б,
мош ти дијете ДБ, не мош ти д упртиш Л, мош и ти снајка Д, мош ти мене издржавати
ГЦ, мош ти да мијесиш Брез, не мош нид да ти Осл, ако не мош више Пл, не мош да
ткеш Туб, дијете не мош остати Реб, не мош да напустиш З; б) не можеш да примаш
ГБ, колко можеш Д, можеш и около Г, можеш кад оћеш ГК, дијете, можеш ти то
ГЦ, не можеш ти Л, не можем да држим Туб, не можеш да спаваш М, не можеш
добро Остр, можеш ли мени Ст; в) али мореш да сачекаш да зазими ГЦ.
У 3. л. једн. јавља се:
а) саде не море Бал, море да пије Бал, ако море са парама ДЛ, не море роб
сакат Б, не море д извуче Бог, не море женско Бр, не море да пружи Брез, море д
испече ГБ, не море пресна Др, не море да верује Д, не море да ми падне М, не море,
нанa Г, ал не море се на ноге ГЛ, не море да се стигне ГЦ, не море да с откачи С,
не море одједном Остр, не море нако д иде Л, не море да купи Осл, не море боља
Т, море нам бити женско Др, де. море камион Сит, после море кава ГК, он море да
убије Лоп, ако не море д иде Туб; б) не може д иде Б, може да устреба Бог, да може
Бр, па може и преко Бебића Со, ко може ДК, ка-се може Пл, не може главним
путом Суш, њему може парче Д, не може никуд да изађе ГЦ, не може да ниче Лоп,
не може преко Царића Огл; в) колко мож бити К, не мож д игра ДК, не мож да
прода Т, не мож да се уда ГЦ, не мож ис куће Б, мож да стоји ГЛ, мож да падне
Брез, не мож да одлепи К, мајка не мош да доје ГК, не мож да суши ГЦ, како не
мож Огл, мож стајати до пола лета Туб, не мож у земљи СГ.
О различитим теоријским тумачењима облика мош/мож в. у: Реметић 1985: 342.
У 3. л. мн. забележено је:
а) да мору друго ДЛ, тебе мору твоја ђеца Брез, а сад не мору Пр, не мору д
оборе Со; б) они можу Брез, можу да с удају Г, не можу панталоне Др, не можу
ништа ГК, да не можу К.
У 1. л. мн. забележено је: не можемо никад Г, не моремо д издржимо Лоп, не
моремо заједно З, не моремо сви М;
У 2. л. мн.: можете да видите ДК
537. У грађи има потврда за појаву преласка појединих облика свршених
глагола прве врсте у трећу:
ПОМОЋИ
презент: ето мене да јој помогнем Г, да те помогнем Л, ништа да им помогнем
Р, помогнем и њима Со, снаји да помогнем СР Т, ајд да ми помогнеш Др, има кака жена
да помогне Б, доје Томина да помогне Пл, оћу да помогну Г, људи да то помогну Мил;
аорист: помогосмо и ми Туб, помогошмо нешто Вр;
императив: помози (сви пунктови), помозите (сви пунктови), помогниде ми
Л, помогниде деда ГЦ;
р. придев: бог ми је помого Брез, Бог ти помого Д Остр Пл С, помого овај у
Осечини Лоп, то је помогла Русија К, вуруну она ми помогла загрејати Мил, то ми је
помогло Пл, т ми је помогло СР;
футур: помоћу ти ја Д, помоће и син Мил, помоћеш и ти сутре О;

286

Драгана Радовановић

ЛЕЋИ
презент: ја легнем Брез Г Лоп, легнем са тебом Мил, легнем де-било Реб,
легнем под губер и поњаву Сит, једно легне испод ногију ДЛ, легне отац СР, кад
оћемо да легнемо Бал, вако низбрдо легну Г; полегнемо само одозгор Реб, и тако
полегнемо СР, кад браћа полегну Др;
императив: иди легни на десну страну ДК, легни вако Туб; лези ту Б, дијете,
иди лези Г, иди па лези Сит;
аорист: полегаше и поспаше Пл;
р. придев: ја-сам лего за једно дрво дебело Пр, ја легла крај огњишта З, ја сам
легла на кревет Мр, легла вако преко Пл, легла да мре Реб, они су легли Мил;
ДИЋИ
презент: колики ваљак ја дигнем Бог, прашина се дигне до небеса Лоп, дигну
в
у сла у оног вина Лоп, дигну на таван Мил; услужим њега и подигнем Суш, ако ш да
подигнеш навише Д, подигне камен Мил, подигнемо га Др оне подигну Т;
императив: дај ово дигните дете Д; одигни добро Пр, подигни спомен Мр,
подигни ме Суш;
аорист: они дигоше оно С; подигок њега Суш; славу сподигосмо ГЦ;
р. придев: каки диго руке ГЦ, мало то су дигли руке В, очеви дигли се ГЦ; ја је
само подиго од земље Мр, увенцета вако подиго и зинуо С, подигли спомене свима Реб;
футур: дићу ја ГБ, подићу у Ваљеву Л.
СТИЋИ
презент: с очим стигнем Бр, ђе стигнем Брез, дијете ђе стигнеш Мр, стигне
нека местија В, не море да стигне СР, стигну Швабе ГЦ, кад они стигну са ручком
М, кад стигну прве трешње Остр, стигну да се сечу СР;
императив: стигните Туб Со Пл, престигни је О;
аорист: кад стигоше букве Суш, стигоше раније С;
р. придев: ка-сам то пристиго ГЛ; није ми син стиго Суш, за удају стигла Бог,
ако је стигло грожђе ДЛ, онда су стигли пироћани Бал, кад стигли ови прашкови Л,
ми како смо стигле Туб, ка су стигла моја деца;
футур: трешње ћу стићи Г;
САГ- (СЕ)
презент: ка-се сагнеш Остр, не може да се сагне О;
императив: сагни се Бог, сагните се одма Реб;
аорист: сагосмо се доле Лоп;
р. придев: да је се он саго С, он је се више сагео Реб, ја сагела се Ст, ми се
сагели Пл; они су само сагли главу ГЛ;
т. придев: цео си дан сагет СР, била сагета ДЛ.
РЕЋИ/ТЕЋИ
презент: ја-не смијем да рекнем Брез, немам реч да рекнем Г, да ти рекнеш не
можеш Реб, отац како рекне Бр, коме женско дете пре да рекне Осл, не сме мама да
рекне речи С, рекнете име СР, старији рекну Б, рекну вечeрaс Огл; оно ће да отекне
дол Лоп, најјача кад протекне Бал, па истекне на крај, неке судиће Д;
императив: реци шаруља Др то-слободно реци Огл, реци ти мени О, реци
оној Осл, реци ми за Рашину ћерку Сит, реците ви мени Со, реците Томи Туб,
реците Томиславу ГЦ;
аорист: реко ли ја Л, реко ти ја Остр Сит С Бог Лоп Г, рече не могу ти доћи
за славу ГК, било жао кад Иванка рече С, мени рекоше Вр, мислим да рекоше Пл;
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р. придев: он њему реко Бал, што-нај реко Б, мој отац реко Вр, реко кум
Милан Г, реко ти је Бато Л, реко доћу ја њози Лоп, неки је реко деда Мил, деда реко
Пл, отац реко овако Реб, што реко у мене Ђуро СР, мајка/баба ми рекла В Реб Р Пр,
никад речи нисам му рекла З, свекрова првом рекла Пл, али су ми тако рекли В, је
су рекли су ми Пл С, мени су жене неке рекле В;
футур: рећу ти С.
МАЋИ
презент: ја се измакнем Лоп, кад омакне срп Осл, омакну се некако Брез; не
смем да помакнем Осл, помакне кашику Пл; то се премакне за то огњиште Д; оно
семе смакнем Пл, смакне се капак са казана Пр, смакнемо и оно Пл;
императив: смакниде дол ГЦ, измакни се отале С, помакни се вам СР,
примакни му Туб; аорист: ја смако раменима ГЦ, измакосмо ми Пл, умакоше они
Ст, одмакошмо се Г;
футур: измаћемо се Др, каје, одмаћемо се Брез;
ЦРЋИ
презент: цркнем тучући Вр, ако ја цркнем овде Л, дошло да цркне В, тео је да
цркне Г, нешто из воде и цркне М, само да цркне Пл;
императив: цркни (сви пунктови);
аорист: до зоре црче човек ГК, он њега црче рањећи М;
р. придев: у Зворнику му један вол црко Бр, црко док се није распито Ст, црко
дабода С, цркла радећи М, мораш извршити па ма цркло Брез;
футур: црћеш и ти Пл, црћемо и ми Г, црћу јадна Туб.
ПУЋИ
презент: кад пукне оно огорча В, нека пукне деоба Мил, оно пукне по средини
Остр, он пукне грдити Туб, пукну жуљеви СР;
императив: пукни (сви пунктови);
аорист: пуче само пиштољ Б, стакло пуче у лампе Др:
р. придев: пуко ми нервни живац овд Др, близу пукло Брез, ал ми пукло
витлови Туб;
футур: неће пући пушка џаба К.
ПАСТИ
презент: закачиш да паднеш ДЛ, као падне на дно Лоп, не море да ми падне
све на ум М, ка-ти падне врана на бразду Сит; морамо да пропаднемо З; са срчанице
спаднем Др, сви спадну Туб;
императив: само падни, боље је Реб, немојте да спаднете В;
аорист: падо на земљу Б, на сред божије равни падо код капије СР, ено вране
паде на бразду Сит; дете испаде ГК, пропадосмо начисто Сит, сад ми пропадоше
ноге СР; видиш да испадоше тамо Лоп; видиш да испадоше тамо Лоп;
р. придев: Лександра што је пао Д, пала са сијена Брез, магла је пала Ст, на
земљу обадвојица пали Пл; ов ми је кос испала К, испало на пречац С; ништа да је
отпало М, виме јој отпало Реб; док нисам спао са гумарабе Др, спала ми је шарка
Г, седам оваца спало с ногува Лоп; упала негде мешина с ракијом С.
СЕСТИ
презент: седнем кад сустанем Туб, један седне у прво чело Л, седне мало са
својим рабаџијама Мр, ćеднемо у шуми ДЛ, кад седнете ви за печеницу Мил, ту
седну Огл; увече се ту заседнемо СГ; преседнем мало у путу Мр;
императив: седни мало Л; седи ГЛ; седи крај мене Др, сете ов Мил;

288

Драгана Радовановић

аорист: ја седо на столицу В, седоше и они Др,
р. придев: изишо вако у лад и сео Суш, ка-сам ја ту ćела ДЛ, села за разбој
Реб, села моба да руча Ст, селе јести Реб.
СТАТИ
презент: станем пот стреју ГЦ, станем испо снопа З, а камоли ни да станеш
Т, закувам и мало стане Бог, стане у лебну фуруну Г, да ми стану женска деца ДЛ;
императив: ти стани Д, стани да ти пронижемо метак кроза те С, стани да
виш Суш;
аорист: не морем даље ту стадо В, и на средини стаде Пл, тројица стадоше
М, стадоше пред кућом сами С;
р. придев: овде стао на Вилинцу С, нисам на ногу стала Брез, чим стало
коло Лоп, ка су стали ноћом Осл, свега смо двапут стали С, у мене су стале очи С.
СРЕСТИ
презент: никога на путу не сретнем ГЛ, они њи сретну Туб; срети мене,
ја идем ДЛ, срети те на сред пута ГЛ, и сретимо ми одред Суш, ми њи сретимо
тунекан Мр;
Презентски ликови сретим, сретиш, срети и сл. посведочени су и у Ужичкој
Црној гори (Марковић 2011: 559).
аорист: срето га горе Бог;
р.придев: на сред пута нек те је сретио ГЛ, што смо га сретили кат сам се
удала Суш; ал нисмо се срели Брез; сусрео са медведом Реб.
537а. Сложени глаголи глаголи с кореном -ЧЕТИ у презенту и императиву
прелазе у трећу врсту:
презент: почнем да плетем Брез, почнем да чем М, почнеш да сечеш Остр,
почнеш о Петровдану Суш, почне од вра Бог, бас три кад почнемо Сит, почну се
сијати Брез, почну деобу Др, почну се да јагње ГК; кајмачару начнеш Мил;
императив: док се не удаш почни, сали ГБ, почни од ови Огл;
аорист: поче да посрће Д, поче Даринка мене Мил, то-се чуло и почеше мене
звати ГБ, почеше ноге да приањају ДЛ;
р. придев: почео да копни Брез, почели дрва Веро купити Пл, почели смо
продавати мекиње Суш, почеле да купе Реб, почели да кувамо панаију Сит; да куне
што је начео лебац К, што си начео ово дете Мил, како-сам започела Лоп, започела
сам ја да причам Мил.
537б. Сложени глаголи глаголи с -ПЕТИ гласе:
презент: попне се на бандеру Брез, једна се попне туче СГ, попне се горе
на треш Туб, и попне се С, попне се коњ Брез, идем попнем се на сено Д, да се
попнем као степенице В, препнем и идем да ручам Сит, запнеш и рукама и ногама
С, запнемо гвожђа Брез, и де.-запне, ја ћу теби показати ГЦ.
С префиксима из-, по-, уз- презент се гради по другој врсти: попењем се
и денем Г, на трешњу се попењеш С, да се попење на таван ГБ. Овакве облике
бележили су истраживачи косовско-ресавских и шумадијско-војвођанских говора.
Ареал в. у Реметић 1985: 348, у нап.
императив: напни се ГК, разапни мало листиће СР;
аорист: ја се напе ГК;
р. придев: попела се на кревет ГК.
537в. Глагол УЗЕТИ мења се по трећој или првој врсти:
презент: узмем ја сама Д, узмем лопар Бог, да узмеш као ради здравља ГЛ,
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узмеш и метеш на камен Др, узме по своје Со, узме лепи суварчица Реб, узме у
ње муштулук В, узмемо коцку квасца Г, узму ону простирку Б; узнеш шеничнога
брашна Остр, узнеш кад оћеш Пл, ми опет узнемо Др, узнемо вуну Лоп, узнеш меко
само посолиш пола Со;
императив: узми па закопај Б, узми, сине, да ме ништа не прогања ДК, узми
дијете, ја не смијем ДЛ, узмиде, Винка ГК;
аорист: мој отац узе мене Брез, ја узе викати Пл, тамо вамо, узе он Лоп, узе
ли ти штагод? Реб, узеше пошто зашто Осл, узеше ону пушку Суш;
р. придев: кад је узо другу годину Бал, а њози узео дукате Г, узела јој најљевше
дијете ДЛ, узели воз сламе Б, сватови мене узели Брез.
538. МРЕТИ
презент: што не мрем Г, дошло је д-умрем СР, сад мре народ таки Б, он оће
да мре Суш, требало да се мре ГК, тео да мре Мил, легла да мре Реб, не може да
умре Бал, не ваља распојасан да умре Д, и умру два брата Остр, сад мремо В, морали
да помру ГЛ, морамо да помремо Брез, изумремо ми старији Пл;
императив: умри (сви пунктови);
аорист: и он умре Брез, помреше људи Г, помреше и они Лоп, народ помре
СР, за двајес четри сата помреше Реб;
р. придев: ако је умро на мрску ГБ, кад ми је ђед умро Брез, ил би ондај умрла
Б, троје умрло у ње Лоп, изумрло њи доста Остр, родила троје деце па су и мрли Др,
са су изумрли СР, помрли су деда и баба Вр, после помрли Реб, на брзину помрли
Огл, помрло ђеце ДЛ; мајка ми умрела Суш, али то је сад изумрело Пл.
539. Глаголи с кореном -СТРТИ
презент: простре, свуче Б, простреш оно уже ДК, и простремо кудељну В,
разастремо листове ДЛ, из мочила разастремо Мр;
да стерем и ја З, простерем седам стотина Лоп, простерем лопарић К, она
застере те ћилиме Бал, исечено као пердика и настере мало К, зими разастере лис
ГБ, пoвади се и разaстере Огл, и простере она ћилим С, шеница се простере ДК, то
се простере снопље Д, застереш собу Лоп, на кравет простереш Лоп, простереш
аљетак Брез, простереш вако лиске СР, кад стеру тамо оне подигну Т, простеру
бреме сламе ГЛ, па простеру шеницу З, сламу настеру Лоп, сламу разастеру Лоп,
не иде вече под сушила де-стеремо веш Мил, застеремо вако сламу Суш;
императив: простери то дијете по стрију Бог, иди у реку и опе простери Пр;
аорист: простераше ћилим Вр;
р. придев: прострла виж вуруне Мр; војска прострела сламу Ст; простерала
ћилим Лоп, простерали они туд и сена Бр.
Глаголи друге врсте
540. БРИЈАТИ (СЕ)
презент: не брије се Брез, то обрије озгор К, да се бријемо ДЛ, нису волили
да се брију Г;
императив: обри се туде Мил;
аорист: обријаше се после Брез, ја се одма обрија ГЦ;
р. придев: бријали (сви пунктови).
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541. ТКАТИ
Глагол ткати има облике презента:
а) оправим и чем Др, почнем да чем М, це. о дан чем на воликом дану Остр,
ја-дол седим и чем Пл, знала да чем СР, која снује да чеш ти Суш, тако се че постав
Д, предемо и чемо Лоп, оснујемо и чемо Осл, чемо без Суш, од оног лана, чу Лоп,
чу на разбој В, изачем торбу Лоп, предеш и изачеш Реб, платно што изачеш Туб,
изаче шал Др, изачемо и сламарице Бр, изачемо кошуљу Пр, предеш и изачемо Туб;
б) плетеш или да ткеш Бог, натуриш на разбој и ткеш В, па се после тке Л,
што се тке платно Туб, ткемо у четри нита Мр, и ткемо после СГ, па то тку ГЛ,
џакови се тку Суш, изаткем мени сукњу В, изатке се В, послије се изатке тај без Мр;
в) научила ме је да ткам О, седнем вече да ткам Пр, оћемо да ткамо
и
шарен це Г, да изаткам Мил, изаткају С, па о тога изатку Бог, па ткају ГЦ, кад
ткају ДК; и једном забележено: почнем и да ткајем Мил.
Исто је и у Ваљевској Колубари (Радовановић 2006: 125), а у Тршићу и
Љештанском чем/ткам (Николић 1968: 425, Тешић 1977: 231).
р.придев: ткао се постав Л, од вуне је се ткало Мил, шта сам изаткала
Б Брез Лоп Мил СР, ћерима наткала Лоп, колко сам наткала Туб, колко сам јој
сам ћилима поткала ГБ, мени све поткала О, ја-сам више ткала ноћом В, ткала
и прела Г, поњаве ткала себи ДЛ, ткала сам није било марама Пр, платно се
ткало Остр, ткали вреће Бр, то су ткали појасеве ГЛ, потку и то смо изаткале К,
изаткивале од конопље Вр, то смо ми саткале Г, жене су то ткале Реб.
Једном сам записала и облик: па чевала ћилиме Т.
Глаголи треће врсте
542. БРИНУТИ (СЕ)
презент: бринем ја Мил, да се побрине за де. цу В, бринемо сад Бал;
императив: побрини се С;
р. придев: онда сам бринуо Сит, бринула се ја Бог.
543. ВИКНУТИ
презент: ја њега викнем В, ка-те ја викнем ГЛ, не могу да га викнем З, само
викнем у бразду Мил, подвикнем у шуми Реб, кад ти викнеш В, ако подвикнеш ето
шумара Реб, она само викне Г, викне пе-шес кућа ДК;
императив: викниде га Остр, викни и ГЛ, подвикни и ето и Ст;
аорист: ја-викну В, он викну једну жену В, викну мене ГБ, викну на њу ДЛ,
кад викну узе прут ГЦ, док мене неко викну СГ, он викну лијепо мене Суш, викну
командир С, кад моја сна подвикну Реб;
р. придев: трећи пут кад је га викнуо Брез, овај је беден викно ГК, једампут
и викнула С.
544. СВАНУТИ:
презент: осванем за разбојом Пр, опет осване д иде сутре да жње Туб, и
осванемо туде Бал, кад оће да сване Вр, како сване пуна кућа Пр, сједим док сване
Суш, чекам да сване радни дан С;
императив: види, па осваните Бал, освани дол С;
аорист: осванусмо ми З, ја освану код њи Сит, осванушмо јадне Лоп;
р. придев: уторник освануо Брез, у Велики петак јутри освануо мртав Пл,

Говор Ваљевске Подгорине

291

Слобо ми освануо на Савиндан С, кад је сванло Б, оно још док није свануло Лоп, ако
није свануло не види се Суш, ја сам осванула на Лучиндан В.
545. Међутим, поједини глаголи треће врсте могу прећу у прву:
(ПО)КИСНУТИ
презент: кацу метли да не кисне Лоп, туриш озго грања да не кисне Суш,
накисне мало М, кат накисне Мил, оће да нам покисне сено Туб, он мало прокисне
Л, оно прокиснује Сит, мало да укисне Г, па то да чекаш д ускисне ГЛ, ка то надође
ускисне Мил, и oно ускисне Огл;
императив: види ако мош покисни С;
аорист: покисо, ускисо, накисо (сви пунктови);
р. придев: ја покисла Туб, сва покисла Мр, као ускисо Реб.
МЕТНУТИ
презент: метнем сламњачу у кола Б, метнем у вуруну Г, метнем на шпорет
СР, у то метнеш воска ГБ, метнеш у плас ГК, метнеш за ватру лонац Лоп, ка се
оно влаће метне Вр, метнемо у мочило Д, озгор метнемо лупачић К, метнемо на
лист Лоп, после две сламарице метнемо СР, горе метну с обумјеру Мр, метну ту
де је карлица С;
метем у воду Л, метеш у рерну Вр, вратило метеш горе Л, метеш оне
кудеље Лоп, уже се мете на земљу ДК, мете се на мрца З, на лесе мете се горе Т,
метемо у чардак Осл, метемо на сунце Др, мету се лупаци долен К, мету се вако
лесе Пл, мету се паре Ст;
императив: после мети кувај Огл, мети дете на кревет Пл;
аорист: ћилиме мето свукуд Бал, жену метуше у вајат ГЦ; метнуше мене
според вуруне неке Лоп;
р. придев: крај шпорета метуо Др, метула крај мене ГЦ, све ја метула на
једно место Л, воз метули озго Б, па метули кото на ватру Мил, он је ото мето
Остр, и она метла Г, метла у торбу Остр, кацу метли да не кисне Лоп;
метнула у бешику Мр, метнула кудељу Остр, метнули онај воз Б, метнули
људи Лоп, метнула она Пл, метнула сам ја тамо Туб;
545а. Још неки од глагола треће врсте у свим пунктовима могу имати аорист
или глаголски придев радни по првој врсти: погибе, изгибоше, промрзоше СГ,
стегошмо боље Пл; промрзо, стегло; поред: стегнуше, погинуше, промрзнуше и сл.
Глаголи четврте врсте
врсте:

546. Глаголи четврте врсте типа добити, крити и сл. остају у оквиру ове

презент: сваки добије Б, добијем на рогове Бог, добијеш вуну дебелу ДК;
воде не смије да пије ДЛ, ишо би да пијем воде Остр, што пијемо воду Ст, каку
пијете каву Пл, процеди се у литар и пијеш Бр; чим се напије Брез, сам се напијеш
воде Пл; даде јој каву те попије ДЛ, попије ис чаше Мил, кад попијем ђевојачку
каву Брез, попијеш чај С; о тога се кријемо Реб, мораш да се кријеш СР, по шумама
криjу сe Г; озго то стави покрије ГЛ, покријем да мало омекша Огл, покријем се
Сит, покријемо губером ГЦ, покријеш озго СР, озго покријеш поњавом Суш, покрију
небеса Остр; прекрије жаром В, прекрије га неким ћебетом Т, прекрију се кошуље
Др; нас децу сакрије ГК, одемо у подрум те се сакријемо Суш; шије оне гуњеве
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са гајтаном Бог; ондај шнајдер сашије гуњ Г, те сашијем одијело Брез, сашијем од
постава Туб, сашијеш сламарицу Т, сашију точкаре ДЛ, мараму сашију од постава
Лоп, пришије са стране Лоп; прешијеш чивку дол Бр, прешијеш Брез; прешијеш
чивку дол Бр, прешијеш Брез; убије ту бабу Осл, не смем ја д убијем Бр, убијемо све
по четри зимине Г, кад убију посек Вр, убију гују Пл; патофнице доље да обује ДЛ,
чарапе да се обујем СГ, то обујеш К, кад преко зиме обујеш Лоп, доље опанке обују
ГЛ, они обују ДЛ, да они сутра обују Мил;
императив:
а) оди ћеро попи каву С, ако га волиш ћути и кри се Д, уби боже мене Б, убите
мене Суш, водите га тамо убите ГЦ, пи и лијекове Суш, пови дете Др, сакри то СГ,
напи се и ти З, саши таку Г, пите млеко Остр, ајде, попите то Г, сакрите њега Брез;
б) онда обуј нешто левше Огл;
аорист: доби ја увече одело ново Бог, дете доби парализу Осл, добисмо
панталоне као радничке Бог, кад једаред добисмо смену С, добише неку Реб,
добисмо четри топа Бог; ја тебе уби Вр, клече и уби њи двојицу Остр, и уби неколко
С; попишмо по каву В, она њега уби Г, убише ону гују Брез, што ли ме ондај не
убише Г, дођоше и убише је ДК, убише га јадног С;
р. придев: добио је прекладу ГК, добила сам челицу СР, тридесет момака је
добило позив Ст; попила сам каву Брез; ако су се понапили вина Д; децу крила од
учитеља Сит, он је се крио Мил; покрио и гуњом Бог; сакрио се неде у шуми СГ, ја
сакрила се у неки ћошак ГК, дал се нису де биле сакриле О, сакрили се туд Пл; што
ми је све шила Г, овуда порубе шили Г, шио панталоне Туб; сашила вреће СР; док
смо ми ушили џак Пл; жалост убила Брез, убиле га Швабе Реб; памучне чорапе обула
Брез, само обула пироћанке Суш, дол су обули обућу К, обуво се СГ, он је обуво те
точкове С, прво сам обуо Остр, таман он се обуо СГ;
т. придев: добијено тако Мил, пре што су пијене О, кaшике су сакривeне Огл,
није сашивено Д, ваљда да је убијена Стевка Мил, казато кад је убијен ГЛ, нако
обувена С.
547. Глаголи четврте врсте на -ава (давати, познавати, продавати и сл.) гласе:
презент: млади се даје преслица Брез, онда се следећи пут даје душно ДК,
четрести дан даје се Огл, даје стоци Пл, дајем по сто динара ГК, дајемо Радин дар
С, дајемо за крану Туб, немој да ми дајете дете С, дајеш овцама Лоп; не познаје те
ГЦ, ја тебе познајем Г, познајеш ли ти овога С; у Љубовији продаје, што се љети
продаје малина Брез, не продајем ни сир Реб, продајемо печурке ДЛ, продајемо у
Ваљеву Реб кад наиђу да нам продају Мил донла Стана и Миливој па продају С;
р. придев: давала је по шеснес ГК, праунуци давала еклано нешто Мил, нама
комшије давале да јемо Осл давали на чутуру Сит; познавала га та баба моја ГЦ;
восак су продавали сељаци Бог, продавали на два места Лоп, продавали и кутлиће
Огл, ни се млијеко продавало Брез, продаво лепење оним рабаџијам Д.
548. Глаголи на -ива (тип: избацивати, даривати, казивати и сл.) у презенту
најчешће имају промену по четвртој врсти:
он овам избацује СР; то ти бака казује Лоп, не казујеш ништа Пл, свекру
да дарује СР, дарујем дете Бал; мени наређује да не смем да се венчам Туб, сам
наређују Бр;
али и: она то уређива ГК.
549. Глаголи четврте врсте на -ова- (тип: ковати, куповати и др.) доследно
имају презент по четвртој врсти:
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н умијем д откујем ДЛ, моро сам да поткујем Г; није то било да се купује Др,
купују ови прекупци ГК; што ти гладујеш ДЛ.
Глаголи пете врсте
550. У петој врсти остају глаголи јахати, брисати, скакати, рамати и др.:
млада јаше коња Брез, узјаше коња Лоп, брише се Вр, узела деца да обришу Туб,
одма скаче Мил, прескачемо ми преко ограде ГЦ, врљика се тури и стружеш Суш,
истружу перду Осл, јабуке настружеш Туб, оструже се дрво В, лошо ниче Г, или
да се срче Г, сви срчемо ис једног чанка ГК, срчемо сви из једног чанка Осл, те он
то посрче ДЛ.
551. И следећи глаголи имају промену по петој врсти: раник се окреће Брез,
окреће се витлови Г, не окрећем се доле С, четри окрећу ГЛ, људи окрећу Г, дол
заокреће ГЦ, меће лубиће К, мећеш на капију венчиће Т, туд се мећу судови Б, у
тегле помећем О, сламњаче помећеш Б;
551а. Глагол слати гласи:
пошаље ме отац и мајка Реб, пошаље неког мученика Туб, пошаљем њози
ГБ, тражи ако има ви да пошаљете нешто Б, пошаљеш у Ваљево В, ову пошаљу да
дође Д;
сутредан пошље Брез, мене пошље други пут В, да ти пошље Остр, он пошље
имена Пл, пошљем обадвоје за Београд Г, пошљем човека Сит, пошљем ја четри-пет
струка Лоп, пошљеш некога В, кући пошљу позив Вр, пошљу у Београд Туб.
552. Глагол жети исто као и у Ваљевској Колубари (Николић 1969: 55,
Радовановић 2006: 315) има двојаке облике:
а) кад је стигло да копа и жње Брез, жњем шеницу српом Бог, ми жњемо на
руковед СГ, сутре жњу код други ГЛ, де ће више да се нажње Л; пожњем сама ГК,
пожњемо шаровину Осл, шеницу пожњемо ручно српом Пр, пожњу ту шеницу Вр,
ми купимо пошто пожњу З;
б) други што жање жетеоц Бр, која не иде да ради да жање Брез, жање на
срп ГЦ, са српом се жање СР, жањемо [шеницу, зоб, шаровину] Др К Осл, како
жању Ст; пожање и покоси ливаде ДК, оборимо за дан и пожањемо Пл, пожању
три ектара шенице Д; около прожање О.
Глаголи шесте врсте
553. ДАТИ
презент: ја дам ђеци Брез, дам на колевку паре З, у туђу кућу не дам Реб,
даш му шта има Бал, да ми даш ћерку Огл, неђе те да ћилим ГЛ, држава да да Б, да
ти сомуна Вр, да да долам В, он да ујам од жита Мр, отац да ме да домаћину Р, не
да један другом Туб, дамо му љеба Мр, дамо деци Остр, не дамо је ми К, колко ви
мени дате Реб;
дадем тако све свекру Суш, ниси требала да дадеш ДЛ, даде мени мало пара
Суш, преслицу даду Брез, говорили да ћу да даду Лоп, даду отац и мајка Р, па ти даду
јабуку Со, не даду вамо СР;
императив: дај боже да остану Б, дајде може ли ракија Бог, ал не дај се ГБ,
после дај да се дијели ГЛ, дај да т испричам СР, дајде ми воде Бр, дајде вам Бранка Г,
дајде то влакно Пл, дајте му чашу Мил, унуци подај Сит, подајте седам дана нека
редује Туб;

294

Драгана Радовановић

аорист: ону писму дадо да прочита Б, узе те јој дадо Пл, мени даде прво
јутро Лоп, даде ми свекрова Г, он-ништа не даде Пл, не даде му данашњица ни
динара Брез, мени не даду ништа ГБ, дадоше нам једну јабуку Бог, дадоше ми неку
траву ГЦ, дадоше га у школу СР;
р. придев: кад је Бог дао дијете Б, дао мом оцу имање Бр, није дао да остане
Брез, није дао мени део В, није ми дао чича Пр, па му дао лепењу СР, мајка га била
дала ГЛ, није дала да прави се Лазарица Реб, дала деверу у Стубло С, дали су ме моји
Брез, мене дали чичи Реб, кога сам волила нису дали С, дале Арсену Туб.
554. ЗНАТИ
презент: знам да читам Бал, знам у паре Брез, знам на чем те остаљам ГБ,
знам ов ка-сам дошла Остр, и сад ја знам Реб, знам колко треба СР, не знам коме
Со, не знам да теби опричам Туб, знаш воз онај на колима Б, знаш кудили њему Вр,
знаш како отац се опија М, знаш која сам била Со, знаш шта је СР, знаш ли како
мени Богдан каже С, треба да се зна Брез, зна се ко је редара Д, зна се да иде жито
Л, зна кад је свој ред Пл, знамо от прије Брез, по том знамо В, знамо по петлови К,
знате и ви Суш, децо ви то не знате Лоп, чобани знају се Мил, волови знају С, жене
знају да то оснују Туб;
знаду ови моји Лоп, они знаду нас Кнежевиће Мил, знаду СР, они знаду каки
је он био Туб, они сазнаду Реб;
императив: знај обећавам ти ГЦ, знај саде и ти ГБ, знајте и то Вр, знајте,
децо Суш;
аорист: да знадо да ме заболе Г, баш ништа не знаше Огл;
р. придев: знао да прави опанке Бр, знаво је један човек ГБ, само знала да
плетем Бог, не би знала ниједну сорту С, пре се знало ко је газда Л, знали по томе
да играмо К,неке жене знале С, прошле године и сазнала Туб, после смо сазнали Б.
555. ИМАТИ
презент: имам разбој В, имам кокошију З, имам и сад тоциљ Пр, имам
колибу Реб, имам осмак Суш, окета имаш Д, ако имаш ора СР, пре има онај сијач
Бог, туд има доктор Бр, држак има ГК, има и јазаваца Туб, ми имамо наћуве Брез,
имамо веденице на речицама Вр, имамо мало овде расаде Г, па колко имате К, имају
раници гвоздени Вр, имају вратила Туб; три куће имаду Б, имаду и са српови Вр,
имаду вод ГБ; имадем тога брата Суш, лампа имаде Суш.
аорист: имасмо у Буковима С, имасмо нешто Туб;
р. придев: није имала ни деце Б, имала је кујна Огл, имала сам раније ђеда Ст,
огњиште имало вако В, имало је ноћи Пл, имало четири ока Реб, имали смо вајате
дрвене Вр, имали смо ми дућан Д, имали смо бунар Лоп, имале с oним равницима
Огл.
556. Глаголи гледати, чешљати (се), играти (се) гласе:
презент: гледам у-нај почетак Г, стоку гледам Пл, дете да гледам Реб, гледам
у тебе Сит, није ни њега имо ко да гледа Бог, он гледа у ме В, гледа дар С, свекрва
остане кот куће и гледа Суш, гледамо кућу Мил, гледамо стоку СР, лепо те гледају
деца Б, они гледају у ме Брез; погледам икону Др, ђе год погледаш Мр, кад погледаш
вечи Туб, погледаш на оној лончари Т, угледам авион Вр;
ишчешљам ону вуну Суш, сa тим гребенима се ишчешљa Огл, нисам могла да
с очешљам Г, ал она мене очешља Г, рaшчешљају и oнaј пoздер Огл, да се чешљаш
ујутру О, чешљаш комушу С, па мало вако чешља Г, чешља нас ДЛ, чешљамо Брез,
па чешљамо ДЛ, вуну чешљају Лоп, да се чешљају М;
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не могу више д играм ДЛ, поведем коло да играм Мил, играм са њим С, ко
не зна д игра Брез, коло игра у црквеној авлији ДК, на брдима коло игра чобана Мр,
играмо Лазарицу Л, као да играју виле В, знали по томе да играмо К, играје Сит,
чобани играју ДЛ, играју око куће Суш, почеше коњи да се играју Туб; ми мало
одиграмо К; ја-кад поиграм Г, ђеца се поиграју ГЛ;
императив: гледај у ме ГБ, погледај ту ДК, погледајде доле Мил, гледајте ви
овце Брез;
очешљај је О, чешљај кучине Мил;
ајде играј ДК;
аорист: кад ја погледа горе ГЦ, ја овако погледа Брез, ја погледа В ДК,
погледасмо ми ГЛ, кад ја погледа буква пала С, погледасмо курјак уватио овцу Реб,
гледаше и веле Пл, погледаше Суш; угледа њу Брез;
играсмо тамо Т, ја одигра коло СР.
557. ПРСКАТИ у презенту редовно има промену по петој врсти:
презент: не пршћем Лоп, растопиш у тигањ и пршћеш Г, да пршћеш Лоп,
пршћеш да не би падала прашина Мил, сат се то пршће свуд О, малена се пршће
СР, ми нећемо да пршћемо Г, како пршћу малену СР; попршћем за једну сезону
Д, попршћем мало овом водом С, дошо да попршће воће З, попршће се Остр, и
попршће СГ, дају нам да попршћемо Бр, попршћу оном зобљу Бадњак Мил, попршћу
саде Со. Исти облици забележени су у Ваљевској Колубари (Радовановић 2006:
128), али и у говору какањских и зеничких Срба. У њима С. Реметић види наносе
источнобосанског ијекавскошћакавског дијалекта (2000: 934).
императив: не пршћи више ГЦ;
р. придев: Драган је прско Г, јесам прско Лоп, па смо прскали и свињце ДЛ,
то је попрскало Пл; уп. и примере: он иско од мене С, иско ја Мил, никад није иско
СГ, једном искала Суш.
Глаголи седме врсте
558. Глаголи живети, доживети, волети, полудети и сл. гласе:
презент: де ја живим Брез, и о тога живим ГБ, што живим волико Г, толике
године да живим Остр, живим сама Реб, имаш о чега да живиш Суш, живи главно лепо
Бог, могли смо да живимо Суш, живе са нама Туб, они живе С; па ако доживи Огл;
воду из ђерема волим Пл, волим и данас дањи гвожђе Пр, то нај волим да
поједем СР, де. волиш иди Вр, ако га волиш ћути Д, ко воли јачу вареницу Брез, воли
да му се мушко роди Мр, гријота је раздвојити ко се воли С, волимо ми Пл, волимо
чак оне иза брега Реб; заволи га и тако Со; али и: ко воле да пије Бал.
р. придев: живио брез жене Брез, дол живио Сит, сто седам година је живила
Вр, дабода живила М, живила у колиби Суш, тако је се пре живило ГБ, целога века
смо живиле СР; тако смо се поживиле нас две СР; доживио је велику старост В, касам доживио Лоп; преживила сто огњишта Туб;
мене највише волио Бог, тата волио ме близу да да Лоп, волио сам да прођем
кроз село Мил, ја би волила да сам са њима СР, нисам волила у комшилук Т, волиле
су станарице С; заволио се Осл, заволила се са момком Сит;
волео јести гљива Пл, волео доле Марица и Рајо Сит, волео ме најбоље о све
деце Ст, волела сам да плетем Бр, наопако га је волела Осл, ако сте ви толико њу
волели Остр, то су волеле да бају С; са њом се заволео Осл, заволела се са мном Сит.
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полудила сам Пл, ја полудила С, полудио народ Осл.
559. Глагол ВИДЕТИ гласи:
презент: видим оце нема Б, не видим добро Г, сад не видим толико Туб, видиш
дал је се нека разлегла О, видиш ћеро Туб, види она срп Вр, види све боље Лоп, нас
нe види Огл, види медвед Реб, преко плота да види Сит, да видимо имал шта у вајату
С, оћу да нас виде Остр, виде девојку СР;
р. придев: видио њу Бог, видио га са коњићом Туб, ни видила доктора Б СР,
јеси видила Со, видила сине кроз прозор С, јеси видила скоро Дивну Туб, де. сте
видили змију Г; кад је видла да немам ГБ, видли њега СГ;
видела на једној свадби С, нисам је видела како с удала Туб, видели се Г.
560. Глаголи типа ЗАМЕНИТИ и сл. гласе:
инфинитив: ако с истрињи мораш променити Лоп, да ће га заменити реко Вр;
презент: мош ли ти да промениш то Мр, ондај треба да променим Пл, узмем
те заменим Г, заменимо се ми Ст, ми њи да сменимо СГ; долази старија екипа да
смене нас ГЦ, променеш ваздук Осл, и тако се промене Пл;
императив: замените сад Со;
аорист: ондај га сменише Реб, променише и тамо Д;
р. придев: заменила Г; ал променио је кум име Пл, само нисам памет
променила СР, после дужег вре. мена променило се Реб, што смо се променили вере
Лоп; сменили длаку Брез; али и: и сменула ГЦ.
561. СЛОМИТИ
презент: сломим руку Д, сломим десну руку Лоп, сломи кук Осл, сломи ногу
и умре Туб, сломе ногу Л;
императив: сломите по пола Мил;
аорист: ја оно сломи Др, сломишмо некако Лоп;
р. придев: сломио се ДЛ, сломио ногу СР, шесете ја сам се сломила Брез,
сломила сам ову руку Лоп, сломило руку Л.
562. Глаголи с кореном на ст на целој територији гласе: пустим/пуштим,
наместим/намештим, напустим/напусштим.
Глаголи осме врсте
563. ВРИСКАТИ // ВРИШТАТИ83
презент: дете само реко плаче и вришти ГБ, деца само вриште ГЦ, јавриштим, бегам Г, оно што вришти ноћом Лоп,
аорист: само завришташе Г, завриштасмо у глас Л;
р. придев: гризло је руке своје и врискало Лоп, дијете и врискала, каки Пл.
564. СТАЈАТИ
р. придев: стајо у Тјешњару Брез, стајо лектрични шпорет Др, стајала за
обалом Др, стајала у оку С, стајало вако за рану ДЛ, стајало цео дан Т, стајали по
игранкама Бог, стајали смо неколко пута заједно Огл, стајали ко девојка и младић
Осл, стајали су и после у шпајзима Туб, стајале су пе-шес година ГК, ту су стајале
све оне видрице О, стајале оне тамо Остр;
он је стојо Брез, ми смо мало стојали Осл.
83
О карактеристичним односима ономатопејских глагола овог типа в. у Реметић 1985: 372, и у Ивић
1997: 256, у нап.
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И у Ваљевској Колубари моја истраживања потврђују оба лика, а према
Николићевим налазима само стајао (Радовановић 2006: 129–130, Николић 1969:
57).
565. БЕГАТИ // БЕЖАТИ
презент: ми ондај бегамо Пл, они бегају С; бежим да се удам Бог, бежим
наниже Пр, немој да бежиш по мраку В, свако у своје бежимо Пл; оно прасе
побеже В; она бижи ис куће ДЛ, пјевац запјева она бижи ДЛ, само ћутим и бижим
да побјегнем Брез;
императив: наишо старији чоек и бежи Огл, бежи (свио јатобски пунктови),
она виче бежи СГ, ћути бижи Бог, бижи напоље Л, бижи само од њега ДЛ, ако
изије каје бижи ДЛ, ако не мож ти бижи ГЛ;
р. придев: нисмо ми бежали Бог; неки су и бижали Брез, није нико бижо ГЛ,
ђецо, бижте ДЛ.
566. ЋУТАТИ : ЋУТИТИ
презент: само ћутим ДЛ, запушио трећу и ћутим З, ја ћутим Мил, ћутим
Пл, ја трпим и ћутим СР, ја ћутим СГ, ако ћутиш Реб, што ти ћутиш С, па ћути
Б, води волове и ћути Вр, ту се ћути док он чита Лоп, ћутим Бог, ћуте оне Лоп;
р. придев: тата је ћуто ГЦ, само је ћутио О, све ћутила с нашом Миљаном
С, они су ћутили ГЛ, ми смо ћутили О, ћутиле нисмо никад Остр; али и: увек сам
ћутала Др.
Примери недвосмислено указују на укрштање глаголских врста. Облици
радног глаголског прилога творе се по седмој Белићевој врсти.
567. БРОЈАТИ
инфинитив: па ћеш после набројати ГЦ;
презент: морам да бројим Реб, толико моташ и бројиш Туб; исто и: избројим
колко има оваца Пл; како ћу д одбројим ГБ, одброји и тамо сручи у тањир Брез, треба
нешто да се одброји В, ко зна да одброји Остр, јетрова мени одброји ДЛ, треба да с
одброји С, одброје крави ГБ; он нама поброји овце Лоп, ми побројимо оне лајке Лоп;
императив: број, изброј, преброј (у свим пунктовима);
р. придев: све ја бројила сама Пл, бројила са братом Ст, бројио он Вр.
568. ЗАСПАТИ
презент: заспим и зима ГЦ, од поноћи заспим Мил, и заспим Туб, оде за плот
и заспи ДЛ;
р. придев: заспо сам ГЦ, уватио га инфра и заспо З, заспо и није се пробудио
Лоп, он је заспо био Мил.
Помоћни глаголи
569. Помоћни глагол БИТИ појављује се у презентским ликовима:
а) бидем, бидеш, биде, бидемо, бидете, биду;
б) биднем, биднеш, бидне, биднемо, биднете, бидну;
в) будем, будеш, буде, будемо, будете, буду;
г) буднем, буднеш, будне, буднемо, буднете, будну.
569а. Императивни облици потврђени у свим селима су: биди, бидите, бидни,
бидните, буди, будите, будни, будните.
569б. Остали облици гласе:
аорист: би, бисмо, бисте (сви пунктови), бисмо/бишмо, бисте/биште
(јатовска зона);
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имперфекат: бе Пл Лоп, беше отуд и она Остр, дал беше и он са нама Ст,
бијаше љето Мр;
футур: бићу, бићеш, биће/ бићемо, бићете, бићу (сви пунктови).
Сасвим је уобичајен несвршен и учестали облик бива, бивало, бивале и др.
570. ЈЕСАМ
Глагол јесам гласи као и у стандардном језику: јесам, јеси, јесте, јесмо,
јесте, јесу/нисам, ниси, није, нисмо, нисте, нису.
Овде нема облика типа ни ми је, ни му је и сл., карактеристичних за Шумадију
и Мачву (Реметић 1985: 376, Николић 1966: 278).
571. ХТЕТИ
презент: оћу, оћеш, оће, оћемо, оћете, оће/оћу/ћу; нећу, нећеш, неће, нећемо,
нећете, неће/нећу (сви пунктови).
572. Када је реч о творби имерфективних и итеративних образовања, у
свим пунктовима уочен је снажан утицај тренутних и учесталих глагола: пустити
: пустати, спустити : спустати, наместити : наместати и сл. и пуштати :
пуштити, спуштати : спустити, намештати : намештити.
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Ђ. П Р И Л О З И
Прилози за место
573. Упитни прилог где за место појављује се у следећим фонетским
варијантама де./ђе:
де. су кокоши Бал, де. ш ти Б, де. си ти изродила децу Б, де су говеда Бог, реци,
де. ти оћеш Бр, де. ти је школа Брез, де. да нађем ГБ, де. си ти рођен ДК, де. сам имала,
питаш Др, де. ћу бити Др, де. нађеш ове Д, де. си месила ГК, де. д идеш ГЦ, каже, де.
ћемо тату Г, де. зовете Лоп, де. су ти краве, баба М, де. је ваша воденица С, де. ти је
био свекар, пита Мил, де. је то рађено Огл, де. се десило Осл, де. ти остаљаш Остр, де.
сте моја лепа деца Пл, сине, де. су ти краве О, де. с имо, мој дијете Пр, де. сте пошли
Реб, де. је сад његова ћер Сит, де. ћеш Со Ст, де. сте мене нашли СР, де. си нашао СГ,
де. ми је Стевка Туб, де. д идем Т, де. ти је књижица З, де. ти је Ната В, де. идеш ти Вр,
де. си Бог те божији ГЦ, де. си пошла ГК, де. ти је био мама вајат Сит;
ђе има боље Брез, ђе си и нашла ДЛ, ђе ћете ноћити ДЛ, ђе ћемо да ноћимо
Туб, ђе имаш воду ГЛ, ђе је он радио Мр, ђе је Радован Суш, ђе је сад Станка Суш.
574. Сасвим је уобичајен упитни прилог куд(а) којим се означава којим
правцем, којим путем (РСАНУ): не знам куд би Брез, ку(т) ти оћеш ГЦ, па куд
мислиш Огл, куд оде Лоп, куд да прођем Суш, куд се до њи иде С, куд је требала д
иде Огл, куда оде СР, куд сад они пролазе Остр.
575. Карактеристичан је (посебно у говору старијих) упитни прилог кам(о)
који се употребљава:
а) када се пита за правац: кам си пошо (сви пунктови);
б) када се пита за нешто што није присутно, а подразумева се да треба да буде
ту: камо ти овце Лоп, камо ти капа Мил, камо ти шофер Брез;
в) камо среће/среће (сви пунктови).
576. Прилоге сложене са где и куд илуструју примери:
а) негде. туд у градинцу у сандук Б, ако пуштим стоку негде у зијан Брез, негде. онога рата Брез, негде. имају два човека веденицу Вр, пре је било негде. Г, негде.
и петнес ДК, има то негде. да се види у селу ДК, негде. је то рађало ДК, жели негде.
З, негде. да то постоји К, негде. у неком другом оделењу К, негде. од Ужицa Лоп, там
негде. нађе с ужичку страну Лоп, ка се пође вако негде. Остр, тамо негде. на ужичком
путу СГ, па негде. заптивале С; седнем неде. у ладу Др, пала неде. Л, неде. он побјегне
мученик Суш, ранили га неде и дошо је Туб, зар и вас неде има ГЛ; неђе код пиваре
Брез, неђе тамо око Мионице ГЛ; нисмо се нигде. састајали ГЦ, нис видила нигде. Г,
нигде. међу народ ишла нисам ДК, нигде. ме нису водили ДК, нисмо нигде. бегали Др,
један нигде. није ишо Лоп, нигде. је нема пос доле Мил, ње нема нигде. Осл, чобана
нема нигде. Осл, сама нигде. нисам излазла Т; волова нема ниде. З, ја не идем ниде. Л,
нисам био ниде. Огл, нема ти Живодарке ниде. Суш, није овде ниђе близу било Суш;
сад нема ниди то Бр, ово нема ниди СР, сутра нема га ниди С;
б) не можем никуда да изађем Мил, никуда бегали нисмо Пл, никуд не мож са
децом ис куће Б, ми никуд не смијемо Брез, нисам никуд из авлије излазила ГЦ, не
море никуд од снега Осл, ма нећу д идем из моје куће никуде Реб;
в) поп не може да стигне свукуда Вр, ћилиме мето свукуд Бал, нисмо свукуд
једнако ГЛ, свукуд ти кућно семе родило Д, свукуд вашера је било СГ, свукуд то се поп
меће Т, било свукуде ДЛ, свукуде Лоп, идемо свукуде Реб, свукуден а сад нема ниде СГ.
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577. Прилози овде, онде, ту јављају се у неколико творбених ликова:
овде: пресецај овде Б, ја с удам овде ГК, отац ме не да овде ГЛ, овде су сијали
једно вријеме ГЛ, узме мене овде са децом ГЦ, овај ми човек овде даво Г, овде био
је млекар Г, овде је влат ДК, да сједнеш овде ДЛ, овде у нас једно Љубино врело
М, преко љета смо били са стоком овде Мр, овде на oвoј нашoј реци Огл, овде ме
сачекала свекрва Со, овде сам музла СР; јер је снијег овђе голем Брез; дошла сам
овд Бог, овд тога било Брез, заволила момка овд Г, овд удари један колац ДК, била је
свадба овд Д, овд има мој врсник З, овд искупе се па певају мушкарци Пл, овд сам
се удала Со, овд живим сама Реб, сад овд иде совина С, дошо ђед овд Туб; рођен ов
у Балиновићу Бал, ов се жело српом Бр, удам се ов ГБ, она сад ов нема никога ГБ, ов
док су била моја деца Лоп; овдека смо јели Брез, дођемо овдека Суш, они се вратили
овдекан Брез, имам овдекан Брез, овдекан у селу Суш; овден она препада Лопатњу
К, ови овден К, ал био је овден Огл, овден било њи осам Осл;
онде: као она онде Бал, онде био пијац Брез, уза страну ону онде Брез, што
је био онде де.- су рабаџије Д, кад дођем онде ја ћу се обући Остр; дрекнуло ноде
ГЛ, имали ноде у комшилуку ДК, оно што је саденуто ноде ДК, ноде стрпамо у оно
мочило ДЛ, после ноде у воћу оправили кућу Др, брат ми осто ноде З, ноде под оним
дрветом Мр, почне се здравити ноде Сит, ноде ми смо сви своји Со, ноде дошла
ми ћерка СР, од ђерема ноде С, жене варе ноде млеко Т; они волови нод свезали Б,
удала се у комшилук нод ГБ, он изађе нод на оно брдо Др, метем и један лонац нод
Др, нод сам рођен З, ено нод кућа Лоп, наспеш нод куруза Лоп, оставе нод Мил, нод
се мешала потка Остр, завуставимо нод пре.д веденицом Пл, она наме.стена нод Пл,
ја се претурим нод С, нод ја се сећам кад је било камења С, имали сто вако онај нод
Туб; простере се ноден Т;
ту: ту је се ложила ватра Бал, децу сам ту изродила Бог, ту се тура кајмак
Брез, ту стајо тај лебац проје ГБ, ту се закува љебац ГЛ, после процедим ту воду
К, ту смо појили и краве и све Лоп, ту је било три бурета Пр, ту се млеко разлије
Туб; туд је се пекла проја Бал, туд се мећу судови Б, простерали они туд и сена Бр,
туд ми је осто живот ГЦ, туд има гатње М, туд је сикира Пл, туд се коље посеци
Реб, туд у шуми виш куће СГ, туд ја родим Ст, колко ме је увредио туд С, туд је
исто народ Туб, туд је одма више Веље Туб, туд је прело Т; туде се под отим сачом
испече проја Бал, туде измешам Бал, она жена Владисављева туде Б, туде побегну
В, туде су клупе свуд около зида ГЦ, мећемо и пара и туде Лоп, туде се дарива кола
свака М, туде је он додио Со; до Пецке саме била туден К, узели туден кума и старог
свата К; туне јутри родим на Миољдан Б, ови троје моји деце тун Б, тун у њиви Б.
578. Прилози овамо, тамо, онамо такође се појављују у неколико обличких
ликова:
овамо: до Сушице овамо Тубравић Брез, овамо шеница се простере ДК,
овамо дол до Борњака Огл, овамо загревала просторију Реб, точи овамо Т; вамо
наспеш у лампек Бал, с коњима вамо развалише Б, одијелили нас у Пустињу вамо
Брез, вамо старији једу В, изађиде вамо ГБ, овај вамо брег ГЦ, одошмо вамо у
Брезак Г, вамо опет један извор Др, други пређоше вамо З, имо две ручке вамо Осл,
кућарак вамо Остр, ово вамо дршка о даске Пл, држиш вамо оне ручице и враћаш
Пл, вамо да изујеш свекра Сит, вамо друга држи кудиљу Суш, вамо има ранија Туб;
кућа вам била стара Б, гоњали ноћом вам једној кући В, начинимо вам цеђ Г, вам
пошо на џаду Др, већ овај вам камени З, вам сам у овој соби младовала Со, каже
оди вам СГ; вамокан и дочекали Ст, ево је вамока Р; вами де ми је мати била Пл;
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тамо: у ној тамо соби био Бог, тамо спаво народ прије Брез, она је с удала
тамо З, тамо веже до Пецке К, тамо је патос Остр, тамо на Вилинцу чували
стоку СР, кад стеру тамо оне подигну Т; там у реку па повадиш Б, дрва ђе видиш
там пријеко Брез, ја там имала оца и мајку Г, побили там на неколко места З, преко
там реке Лоп, там будем бијен Реб, на онај оџак там напољу Туб; ето га тамока
Брез, врати се тамока Суш, сједиш тамокан Суш, тамокан брдила и брдо Суш;
пред Васкрс тамокана Брез;
онамо: онамо била кућа Брез, није он нигди био онамо В, онамо у Бирчани
де. и био С;
има онам једна преко ријеке моја врсница Брез;
ономо е иде С, ономо е севатра ложи Вр, ономо туриш Реб.
579. Поред прилога куд(а), забележени су и други прилози с просекутивним
значењем, тј. са значењем простирања и пута:
а) вако са шивкама и овуда Б, овуда порубе шили Г, он је пролазио овуда Мил,
има овуда река Т; има овудан по комшилуку ГБ, само оплето овудан К, ода овудан
Мил, овудан преко сиђем дол низ реку Пр, овудан је био пролазан пут Т; чита овуде
М, ово све овуде што се бели Реб, овуде бивао вашер Сит;
б) одо дијете туда дол Б, пешке туда низ раван Бр, ради и он туда Л, туда
пролази народ Туб; тудан вода јака иде Мил, Калабић је пролазио тудан Огл;
в) па га није било свуда Остр, свуд се вучу по шупама Бог, одала она свуд К,
свуд је злато закопато Реб, вода свуд около ушију СР, гоњали су га свуде Лоп, свуде
око ње па јединица била СР.
580. Посведочени су следећи прилози у комбинацији с предлогом од:
одакле: мислиш одакле Б, одакле сте море ГЦ, одакле сам се ја удала Мил,
сад ја не знам одакле је она С; дол одаклен довучу Г, одаклен је био родом не знам
Др, одаклен је вода Др, тизи одаклен сам ја Лоп;
однекле: однекле се оцу и мајци јавља ГЛ, њега газда поведе тамо до однекле
ГЛ, однекле из Црне Горе ДЛ, оздо однекле су носили воду С;
одавде: ка-су сватови моји наишли одавде Брез, одавде до оте шуме Др, ко
да одавде нешто пуче Пл, одавде од Рајића капије Реб, поранимо јутри одавде СР,
носила сам на Пландиште ручак одавде С, то све одавде отишло Суш, дође одавде
једна девојка Туб; није ми ни свекрва ишла одавден Брез, одавден смо отишли там
пешке Вр, пре исплетем одавден довден ГЦ, одавден мекицо завежеш К, одавден
смо ми рабаџијали Огл;
одатле: одатле почиње Јадар Осл, одатле вами де. ми је мати била Пл,
одатлен дете кад оћу да нараним Г, одатлен је прешо Мил;
оданде: извадиде оданде повесмо Л, оданде су пре се звали играчи за игранке С;
одовуд: мајка му је одовуде из нашега краја Брез; одуда ви сте скренули доле
Др, те се ми одуда иселимо овде Др, шума отуд и одуд а доле манастир Л, једна одуд
СГ, одуд (сви пунктови);
откуд(а): откуд нам мас Бог, откуд знам ни колко леса ГЦ, откуд знам куд пређу
Лоп, откуд мени мираз Осл, откуд ја знам ко је шта доно С, откуд ти мене знаш Туб;
отуд(а): он је отуда Бр, отуда дотерасмо овде Лоп, ишо отуда од Пецке
Мил, дошо пешака отуда Пл, отуда је се ватра ложила Реб, отуда преко овога брда
Суш; он отуд пође Брез, она ме отуд цени и поштује ГБ, отуд иду у цркву Мил,
ка-су пошли отуд Немци Пр, отуд ми њега поведемо СГ, отуд мене повели Суш;
он пође отуде вам Брез, отуде из Растила ГЛ, отуде дошо Суш.
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581. Преглед прилога за место у комбинацији с предлогом до:
докле: зна докле треба да угрије ГЛ, докле се заоре Д, докле видиш горе Мр,
докле се не испече Огл, она докле гори С, после је се игра докле оћу Туб; све ставим
доклен се не умекани Бр, доклен ода ногама Лоп;
донекле: да смо довели донекле овде СГ, кад он стиго дол донекле у воће СГ,
носи донекле па спушти и остави Туб;
довде: испржио се сав довде вако Б, довде је у њега нос поједен Брез, брада
довде Брез, назувице само довде ГЛ, улази довде С, довден му прст одбијен Брез,
кожно довден вако ГЦ, тозлуке довден то назују К, чуло се то довден на Церу Мил;
дотле: има пракљача вако дотле Др, дотле је био све тенак З, вако је било
дотле Мил, дотлен има драгијевчанска река ГЦ, дошли дотлен Мил;
донде: био је одав донде Реб, донде носим чекију С, текме колко одавде
донде С.
582. Творбене и фонолошке варијације следећих прилога занимљиве су и са
историјског и са лингвогеографског аспекта:
доле: ово је гумано доле Бал, доле крај Милавца Брез, ископа се мало доле
Вр, вако доле на сред куће В, однесемо доле код дрндаре Лоп, доле лиске висе
Пл, осече и доле Пр, доле све је то очло Реб, доле да има стајаћлука СР, имала је
дрвена ступа доле Туб; дол је цигла попатошена Бал, прешијеш чивку дол Бр, она
је дол ниже Ваљева Д, бојио дол неки Светомир бојаџија З, дол имо раник Остр,
дол је било у Јадру Пл, дол до оне реке Туб; није мене отац тео да да долам В,
правили корито једно долам В, долам што смо имали земље ГЛ, долам огњиште
Мр, они су долам Реб, баскија је долам Реб, има долам оправио сам Сит, долам
је било де-сам дошла Со, дођем долам С, послали долам долам С, у Васиљевиће
Суш, доламо су Брез, послен доламо сишли Брез, трговцу у Јабланици доламо
Сит, вода доламо што протиче Сит, долам има брдо волико Туб, долам има крпа
Туб;
горе: сад она је горе Бал, исте.рала волове горе Б, пешке изиђем горе В, мајка
отрчи горе комшијама ГЦ, горе виш Пецке Г, овај нит изиђе горе ДК, код колибе
горе ДЛ, навише горе Иве Др, додио кући горе Др, то је све горе Д, он је купио горе
З, горе било до Пецке К, вратило метеш горе Л, мало омастим по вру горе Огл, оно
је горе Ребељ Со, тетка Драгића дућана одма сам горе С, горе саде онај бријег Суш;
била код бабе горен ГБ, горен до Богданића К; гор мало собице Б, оно гор зовемо семе
Бр, гор ако је шупља плећка Брез, сад ми гор у Влашићу ГЦ, одемо чак у Буково
брдо гор ДЛ, гор сад ми је там братић Др, они су препадали гор Азбуковици Остр,
гор де. се куруз бацо Остр, сестра ми гор далеко Пл, капак гор што се поклопи Пр,
погони гор она два камена Реб, гор ноћивала ноћом Со, гор и укувам С, гор је по
Мравињцима Суш; била земља горам В, кад је почета горам да се ради ГЛ, побјегну
горам ГЛ, горам купили ту земљу Мр, само горам звата кошуљица Реб, прођи горам
немој јаукати Реб, потрај кола горам Сит, горам други крај Со, не смем да се вратим
горам С, ми узели горам плац С, горам памучну кошуље Туб, први горам мој Туб,
преноћим горамо В, док ови горамо кажу ђе си био В, горамо траве више Мр, горамо
соба Мр, она је горамо више Сит, осече горамо до оног завеска Сит, имамо шталу
горамо Со, горамо му кућа Туб; в. Карту 10:
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582а. Остали прилози за место су:
одозго: потиче одозго и(с) Скадра Г, одозго нако на два она кочића Лоп, о чега
одозго Пр, одозго ћилим и јастук Реб, одозго поспеш и оно развучеш Сит, нашараш
одозго и стављаш СГ, да види кога су одозго и(с) села покупили С, ту се уведу те
жице одозго Туб, пустила си одозго Т, на пример и веш одозго Т; покријеш одозгор ту
проју Бал, одозгор цигла Бр, са чунком лупнеш одозгор ДК;
одоздо: потерали овце одоздо Пр, одоздо има пробушен патос Реб, вратило се
одоздо оснура Туб; кад иде нешто одоздол Реб; одоздор са Капетанице ДЛ;
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унутра: унутра се ложи ватра Бог, па се мете унутра Пл, отишо му унутра
по цревима С, закувам уље унутра Туб, цев унутра и вако бацаш там Туб;
изнутра: ово оделењице урадим изнутра Бог, била изнутра циглом зидана Осл;
споља: гледо сам у ваденици што ложиш споља З, споља лакована Остр;
напоље: изишла јадна напоље Б, бижи напоље Бог, изнели сир напоље К,
метеш тамо напоље Л, напоље окупаш се Мр, у текме изнесеш напоље Пл, рудари
изађу напоље Реб, изишла напоље С, избави тамокан напоље Суш;
напред: крене после опе напред Брез, натрашке ил напред у кућу В, носи се
дрво напред В, одма напред да пресечемо ГЦ, точкић напред Осл, напред за мном
шефу Туб;
назад: он узмичи назад Брез, нит смем назад ГЦ, једно пе-шес година у назад
Др, назад и ти гледаш Лоп;
позади: чатлов позади Д, спред ни позади Д, вамо позади цвикле Огл, вам
позади имa наткривeно Огл, уватило за гуњ позади рамена Реб;
близу: имала ћер близу Бог, мајка волила близу Г, имо девојку близу Мил, ту
су они близу Мил, зато су ме одвели близу Реб, немојте дијете близу мушкарца Со,
и тамо била близу Суш;
далеко: нисам се далеко ни удала Бр, Брезовчани нису далеко ДЛ, далеко
гонили чували стоку Др, није далеко на пречац М, не да ме мајка далеко Р, подалеко
је то било Брез, тетка ми је та била подалеко В.
Прилози горам(о), долам(о), дољам(о) употребљавају се у централним
и јужним пунктовима области. Исти прилози посведочени су у Ужичкој Црној
гори (Марковић 2011: 600) и у говору Љештанског (Тешић 1977: 182). У њима С.
Марковић види сложене прилошке форме горе амо/овамо горе које усложњавају
значење прилога доле, горе и истовремено сугеришу невелику удаљеност
(Марковић 2011: 600). Иако би се могла домишљати различита објашњења,
изгледа да се у овим примерима најпре ради о системској аналогији према овам,
онам и сл.
583. Прилог около јавља се у споју с предлозима на и у:
денчиће шенице наоколо Вр, наоколо се суши ГЦ, свуд наоколо ДК, обавијеш
наоколо ДК, двајес наоколо Д;
проковано около ексерчићима Бог, као синија и около Бог, ђенеш около Брез,
тече около испод Сушице Брез, около поседамо Вр, атула се вако звала около В,
около озида ГЛ, около путем само Г, сви около да поседимо Г, ко нема с воловима иде
около ДК, покрије то све и да вода иде около ДК, озидано и около ДЛ, свуд около око
оне карлице Др, около овизи обручеви гвоздени Др, садене се около у круг Д, около
су саденуте кладње Д, прошли смо около око Јадра З, около су окeта скроз Огл,
около се направи котар СГ, заграђена около С, џадом около Суш, ил се мете камење
около Туб, у образдак уоколо СГ.
584. Обични су и ови прилози за место:
а) лево према Поћути Брез, тамо су Плушчани лево О, поставе се штемпле
лево Реб, једно скретање у лево Реб, кућа им је била лево СГ; б) десно иде у Пецку
Г, десно обавијаш Пл, у десно квер зват Реб, десно вако као узбрдо С; в) узбрдо/
низбрдо (сви пунктови); г) прилошки израз: насред/насред (сви пунктови).
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Прилози за време
585. У употреби су следећи прилози за време:
кад(а), каде: кад је умро њезин отац ГБ, кад прелади ГЦ, кад кољемо зимине Г,
кат се венчавамо К, кад видимо сунце Л, немају кад Пл, кад орибам обручеве Пр, напасу
кад је зора С, кат се постаља Остр, кат стигне вршај Пл, кат сам се удала Суш; када
изнесеш из шенице Мил, када људи купе влаће Суш; каде узре Др, каде снујеш Суш;
прилошки изрази: спавало се како кад Брез, како кад доеш у Ваљево Огл,
некад о Митровдану; кат себе, откат себе (сви пунктови);
некад(а), некаде: останем некад Бал, некад одем Брез, некад су пре носили
Вр, некад иде мајка Д, некат сам седила Л, некад ужелим се Мр, некад зејтином Ст,
некад н умеју д иду С, копало је се некад ручно Туб, некад у паприциној орајевини
Бог, некад водим волове Осл; некада је цео овај заселак ишо ДК, некада узме цеђа
Остр, некада почну почетак Сит; некаде кречи Суш;
никад(д): никад ме изударо није Брез, никад речи нисам му рекла З, оно никад
нисам видила СГ, нисам имала никад мање СР, нису никад казали С, никад поздравио
ниси Туб, никад школе учила Брез, није никад туђи положaјник Огл, није никат
шајкачу носио О; нисам могла никада СР;
сад(а), саде: кажем сад овој деци Б, сад не сијеш Бог, сад метну јабуку Бр, сад
расецаш Д, сад имају ранила О, сад се разроди народ СР, сад су почеле и свадбе Г,
није било ко сад Лоп, де ја сад пантим Осл; није ко сада Мил, да се једе ко сада Огл,
шта ћу ја сада Пл, вала-скоро сада и не доде Туб;
и саде мом оцу нарезали Бал, није то ко саде Вр Л, нема ни њи саде Мр,
држимо саде комину Огл, саде плети Сит; није то било ко саден Брез, није ко саден
Лоп, саден мој син купио прскалицу СГ, саден измишљају С;
тад(а): тад је се ранило Бал, муж је тад био ашчија ГК, била тад цура Д, тад
су и запалили школу З, имало тад сито Со, тад се млело у воденици Туб; кудељна
кошуља тада била Реб, тад она не заспа Сит, тада почело и са плугом СР;
онда: онда су стигли пироћани Бал, нисмо онда ни знали Бр, онда кад ме је
шћела ујести Брез, онда ћу те презвати З, онда се поређају по леси Остр, кад преду
онда и пуште СР; нису ондак ме дали Бал, ондак брата пошље Бог, ондак се млати
Брез, ондак чекетало метне се Лоп, ондак у кући секо дрва М, ондак је Чањо отишо
С; ондај доведе се овца ГК, па се ондај жање ДК, ондај се са њима подијелила Мр,
ондај кад закувам тесто Огл, ондај пуштају сватове Со; дознамо ми ондан М, било
ондан добро Пл, ондан иди Т.
586. Уобичајени су и прилози: докад ли ћеш то моћи ДЛ; до сада сам брала
СР; од часног поста па до сад В; служила досад К, ако досад није кући дошла Остр,
досад ја покажем СГ, покисели досад Туб, што сам зарадио досад Туб;
докле-год плане Остр, докле-сам год могла д идем Пр, докле-год на пламен С;
кад је год слава Г, кад ми год дође нека криза ДК, вако кад је год Мил, кад год нешто
се ради О, да смо се позавађали кад год Осл, кад год наместа му кревет Остр, кад
год оћеш Суш;
откад су постали тепици ГЦ, откад је у Ваљеву Мил, откад ти њега не
поштујеш Остр;
587а. Наводим и остале прилоге за време:
данас: данас дању развијем сама Бог, и ове свеће данас Вр, данас радни дан
В, отишо данас у рато ГБ, данас жњу ГЛ, данас не моремо заједно З, и данас дању Р,
у нас су данас бериоци СР, водимо данас Ст, ти-не дође да једеш данас Суш;
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јуче: јуче си ишла ГК, јуче кад га видила гор Остр, јуче сам ја био Реб,
Крстовдан што је јуче био СР, де.-сте ви јуче били С;
сутра: сутра јој права година ГБ, сутра кo(д) другoг Огл, сутра дођи Сит,
сутра нема га ниди С; па ћеш ти опет ćутре Мр, сутре сирим Брез, сутре жњу
код други ГЛ, сутре опет да сујем М, сутре Цвети Пр, иде сутре да жње Туб;
прексутре толко Мил, прексутре кo(т) трећег Огл, прекусутре Цвети Реб; заповеда
шта ћемо сутри Лоп;
сутредан: дошли сутредан Б, сутредан умеси се чесница Л, сазнали
сутредан Остр, сутредан освиће празник Пл, сутредан прави се ручак Пр,
сутредан по њу иду Сит, оста до сутредан СР, сутредан начини се мајача Суш,
трећина сутредан била Туб;
587. Делове дана означавају следећи прилози:
јутрос: јутрос кажем Брез, јутрос си узварила то млеко Мил, јутрос је
отишо О, јутрос устала у пола четри Туб; де сте били ојутрос ГЦ, ојутрос Осл,
ојутрос смо покопали Бог, ојутрос је се мењало Пл;
вечерас: вечерас ко тебе ГЛ, ја шта намислим вечерас Лоп, вечерас којег ти
пошљем човека Сит, ја-ћ д идем вечерас за Милана Суш;
ноћас: ноћас колко пуцају Б, ноћас сам је пробудила Лоп, ноћас нисам Мил,
који вашер ноћас С, шта ћеш ноћас Туб;
ујутро/ујутру: на Лучиндан ујутро В, ујутро смо изашли воде Туб; ујутру
рано поранимо Бр, ујутру кад се враћамо В, на Бадњи дан ујутру ГЛ, ујутру ранили
смо Лоп, ујутру да понесем ране Реб;
јутру/јутри/јутре: јутру умијемо се Брез, јутру да наложим ГБ, јутру
заповеди Г, јутру напасемо Др, закуваш јутру Л; јутри устанем у четри Бал, туне
јутри родим Б, ја-дошла јутри крави ГБ, јутри закуваш Г, јутри ја појем ДЛ, јутри
ручак се звало Мил, јутри је песма Реб, поранимо јутри одавде СР; кад ја одем
јутре Пл;
дању/дањом: данас дању (сви пунктови); седну дању да ручају Остр, седила
дању Пл; дањом Б, носимо дањом Л, није дањом Сит, пре био вашер дањом С,
дањом оде Туб;
ноћу/ноћом: ноћу запалиш вењер Брез, маком ноћу Осл, ноћу се враћо Остр,
ноћу неко обије вајат Остр, идем ноћу доле Пл, изишо пред кућу ноћу Сит, да не
дођу јазавци ноћу Со, дође ноћу у витији СР, народ ода ноћу Туб; у Ваљево пешке
ноћом В, ја ноћом устанем Мил, ноћом повезивала О, ноћом дођем у воденицу Реб,
гор ноћивала ноћом Со, зовемо послен ноћом СР;
(у)вече:, ја вече јадна ону упртим Б, вече упртим торбу В, седило се вече Д,
затворила овце вече Реб, оћу да идем вече Сит, вече ми ложимо ватру Со, цел дан
и вече СР, вече предемо лис СГ, свекар пита вече С, дошла на Митровдан вече Суш,
вече се преде Туб; закувам увече за чесницу Бал, увече чим мрак ГК, увече мора да се
поткува ГЛ, нижеш увече Пл, дочекујемо госте увече Пр, она увече обаја Реб, увече
туд је пуна авлија Сит, увече се ту заседнемо СГ, пошла увече кући Ст, увече свадба С;
предвече: мало предвече носим Осл;
довече: да видим довече ГЦ, довече ћеш друго да засириш Мил, доћемо ми
довече мало Пл, довече жалба Реб, дођемо довече Туб;
588. У функцији прилога или прилошких израза јављају у свим пунктовим
јављају се именице: у јесен, у пролеће/у пролеће, лети/љети, зими, зимус, летос/
љетос/летос, пролетос/прољетос/пролетос, лане, лани и сл.
589. Карактеристични прилози су и:
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пре: то пре ткано Б, није то имало пре као данас Бог, тако се живило пре ГБ,
пре додили они Др, уносили су пре Д, пре продала З, пре се знало ко је газда Л, па
се месило пре Лоп, пре је се брао са комушом Осл, пре се јела жута проја Реб, пре
то поделише волове Р; прије Брез Туб ГЛ ДЛ Мр Суш Бог.
после: после протури кроз ово Бал, после овде био Брез, после побјеже ГЛ,
после довео у Ваљево њу К, па се после тке Л, после смо ми сватили Лоп, па је се
после секла обала Осл, врате се после Пр, они после помрли Реб, сишли после на
Ставе Сит, после се кисели Со, после лепиш С, после мени ткала Суш, не мош да
ткеш после Туб; послен иде кум Бр, мене су послен извели ис куће Брез, послен сам
с удала ГБ, послен су прешли на лебац Г, послен крпицу поквасимо ДЛ, послен кад
је сејач Д, послен занемогла Л, послен се бере Пл, послен се рађало Сит, послен ме
ударо Туб; посље Мр Брез Суш ДЛ.
Овде спадају и прилози који су употреби у свим пунктовима: раније, касније.
590. Од прилога којима се означава трајање неке радње или стања бележила
сам у свим пунктовима:
ваздан, увек (/увијек), стално, једнако, опе, опет, неки пута/неки пут, наново,
поново, јако, ономад; и: задана, завида.
591. Прилози у значењу „сад“: одма, часком, очас, ђа у изразима „ђа тамо,
ђа вамо/ђа там, ђа вам (сви пунктови).

Прилози за количину
592. Уобичајена је употреба следећих прилога за количину:
колико: колико оћеш жица ДК, колико узајмиш толико ти дође Сит; колко
имаш народа Б, колко има ђеце Стевка Брез, колко д осече ГБ, изачеш колко можеш
Д, колко има то гостију К, колко сам убелила постава Со, колко је Љубо пута пратио
СР, колко ће они мене држати ту СГ, колко сам наткала Туб;
(о)волико: надошло оволико Бал, играју оволико ДЛ; што живим волико Г,
треба волико да остане СР, волико није више пружо СР, има волико четвртно О,
пусти по волико Туб;
толико: ако су били бијени толико Брез, одигне се толико ДЛ, толико мора
имати вајата Д, није толико да је болово Д, ми њега нисмо толико Остр, он је се
толико престравио Реб, нисмо толико продавали СР, не могу да причам толико СГ,
толико наснују жица Туб, то је се толико напатило Туб; она није толко радила ГК,
толко да упртиш ти кото ГК, толко се посоли Г, толко спреми Д, вам смо солиле
толко К, неће ни да пије толко Лоп, толко се није ни пекло Осл, упртим и толко
пренесем Остр, толко идем Пл.
593. Остали прилози за количину гласе:
много: много ми је левшији Бал, много ми боље кад постим Б, не треба и
много помињати Брез, нисам првим дет(т)ом била много уморна ГЦ, у једном много
лесица ГЦ, не ваља много живити Г, ал не запиње много снагом ДК, у ове сејелице
иде много З, много осовала Мил, много ја исприча С, код нас је ов много народ бољи
но дол Туб;
запантила сам млого лошо Бр, мораш млого да даш Брез, ту је млого дечкова
страдало Вр, има млого кућа затворени ГЛ, ми смо били сиромаси млого ГЦ, сновале
то млого Лоп, то је омануло млого Мр, волио ме је млого деда О, сад је народ млого
нездравији Реб, није млого болово СР, дочекала сам млого Суш;
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доста: имо година доста Б, шта вали доста сам живила ГК, рађале прије
жене доста ђеце ДЛ, има доста комиоца К, моји су тизи имали доста земље Лоп,
да је доста мени Остр, од оваца доста бољи кајмак СР, доста народа у кући СГ, ја
сам доста наеклала Т;
пуно: деда је мој пуно живио Пл, деце је било пуно Пр, имаш ти обичајева
пуно Р, поранимо нас пуно Со, имало је пуно народа СГ, било нас пуно чобаница Ст,
радила баба пуно С, ја то варујем пуно којечега Суш;
већином: већином предају млеко ГК, већином народ мрси СР, већином сам
ноћом радила С;
већма: сејало се већма бели куруз Осл, већма је сам он оро Осл;
мало: мајка ода мало тудан Бал, за џемпер предеш мало јаче Бр, па кад то
мало преври Л, да мало помогнем и њима Со, неки се провуче мало у кућу СР,
попршћем мало овом водом С, мало то почадиш Туб.
меко/мекицо: меко пре кад убију посек скину сланину Вр, жену му меко
дрмно шлог ГБ, ка- се оне меко откраве ГЦ, ја сједнем меко ДЛ, меко сплетеш
плетеница Лоп, после меко онај суд подгрејеш Мил, све вако отворе меко Мил,
меко запржи кајмаком Мр, само око лампе меко Огл, меко у пепео Осл, дол је био
меко раширен Остр, он иде меко Реб, меко се одмори код оваца Р, меко има мираза
СР, узнеш меко само посолиш Со, он меко тепо С, после се то меко Суш, те се меко
превене Суш, меко већи од нокта Туб, мекице само попили ГЛ, усирила мекицо сира
Бог, ка сам мекицо био већи ГЛ, одавден мекицо завежеш К, суне кајмака мекицо
Пл, узмеш мекицо воде С;
594. Учесталост понављања или редослед вршења радње исказује се прилозима или прилошким изразима за количину; пр. в. код мултипликативних
бројева.
595. Половина нечега се исказује:
а) непроменљивим по у вези везник и + по: чеко ме годину и по дана Брез,
дванес и по ектара ГЦ, бидем месец и по дана Др, три и по месеца Пл, вотњака има
два и по ектара Т;
б) пола: има пола сата В, пола од брвна ДЛ, кад продаш пола киле Пр, мећава
од пола пута Реб, поделићемо по пола Сит, ка се закопрца оно у пола ношију Сит,
однесе пола имовине СР.

Прилози за начин
596. У употреби је богат инвентар (понекад у различитим творбеним варијацијама) прилога за начин:
како: како ко оће шара Бал, како је било о мојој свадби Бог, отац како рекне
Бр, како сам прије причала Брез, како је се пре гајила деца ГБ, како је се то дијете
родило ГЦ, како је аманет оставио Др, како сам седио вам на крају Др, гледала како
жене раде старије Д, како се ашчије договоре М, како је он кесером замано Мр,
причо како су дошли пешака Пл, како су се патили са глађу Реб, како нисте видили
пот пут Со, како је пре било жалости СР, знаш ли како мени Богдан каже С, како ћеш
податкати Суш, како с удала Туб;
некако: баш некако после Миољдана Бог, док моји волови не. како заобиђоше
Реб, не. како прекинуло СР, некако отварато Суш;
никако: нисам ишла никако Брез, не могу никако да родим ГК, сад нису
волели никако Лоп, маћија гледа никако Осл;
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овако: овако сведнако боле. ме и дањом и ноћом Б, нагела се овако Др, чекај
овако Др, куваш док се не биде окретало овако Мр, оправи се овако каналић Пр,
прегрштима баца овако зоб Сит, исто овако упро прстом С, вако нагужваш Туб;
ложи вако Б, послен се насије вако ручно Бог, вако имам клагију Бог, вучеш грабље
вако Бр, није се јело вако за столом ГБ, излазе вако у пролеће Г, вако насеје курузе
Д, намешти се џак вако Л, зато сам ја вако повијена М, дупке вако стоји Р, вако има
рукуница СР, тура на страну вако Суш;
тако: то је тако било прије Брез, тако су у старо време Вр, тако да изведеш
моју децу Лоп, тако је се дијете кућило Мр, они дођу тако те ме обиђу Реб, тако
беремо СР;
онако: пре се правили ручно онако Бр, онако нека будне Брез; кажем нако
како сам прије причала Брез, оборило нако ГЦ, то је све нако било Пл, него нако
загивсали Пр, нако ме слала Јорданка С, легни нако Туб, седимо нако обашко Т;
597. Остали прилози за начин:
добро: слушала сам ја све њи добро Бр, разгреје се добро восак Вр, то сам
добро видила В, с ким ћеш проживити добро ДЛ, све ме је учила добро Т;
лепо: лепо те гледају деца Б, угријем лепо вуруну СГ, туре озго простираче
лепо Суш, живили су лепо Туб;
лошо/лоше: запантила сам млого лошо Бр, скудили там да је лошо Вр, мени
у планини лошо ГЛ, нисмо били лошо обучени ГЦ, лошо ниче Г, било лошо Др,
Вера мени је лошо З, како је то се лошо живило Лоп, богами ће лошо бити СГ, лошо
било С;
нормално: једе се нормално Мил, да би мого да живим нормално Сит;
обично: обично лети Вр, обично се нацрта ГБ, ткала обично пет ћилима Л,
обично бегали де није нанос Лоп, обично смо ми јели сир Мил, обично има свак СР,
обично ноћом СГ;
поштено: то није поштено ГЛ, мени поштено дали ГЦ, оћу ја поштено д
одрадим ГЦ, они мени враћају поштено Лоп, изудара ме поштено Мил, ја њози
кажем поштено Сит;
ретко (и ређе): додила ми је мајка отац ређе Бог, ретко ко је имо зејтин Бр,
ређе је ов додио Сит;
ручно: послен се насије вако ручно Бог, пре је било све ручно ГК, жела ручно
и копала ГЛ, ручно шеницу подрљају ГЦ, музем ручно Г, ручно још Павле коси и
плаћа СТ;
слабо (и слабије): слабо смо имали да једемо Вр, слабо сам ја тамо и ишла
В, слабо се јево и зејтин ГБ, слабо сам ишла по вашарима Суш, постимо али слабије
Бал;
споро (и спорије): нешто споро иде Г, споро је то било Огл, споро горе и
осветљава С, ако спорије ГЦ, боље спорије Лоп;
тешко (и теже): тешко њози јадној сироти К, данас је тешко С, најтеже
је било са овим Бог, нај ми је теже било Т; било мало потешко Бог;
тачно: тачно у дванес сати ноћи и зима Бог, то ти не умем тачно рећи ГЦ,
не знам тачно ГЦ, они би мене тачно појели С, у дванес сати ноћи мораш тачно
Туб;
друкчије: народ млађи говори друкчије Брез, доле се мало друкчије говори В,
друкчије ткано Пл, то је посно нема друкчије СГ, пре је се друкчије славило С, кад
одам мало ми друкчије Туб;
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другачије: ми смо учили другачије Брез, како ћу другачије Осл, другачије сад

заједно: ми смо тамо чобани били заједно Бал, са тизим мајстором заједно
Вр, не мору сви заједно да живе ГК, свако има пресебом кашику заједно Д, чували
стоку заједно Реб, свима заједно свега Сит, у кући сви заједно били Суш, сви заједно
дајемо за крану Туб;
џабе: годину и по дана џабе је Брез, немој Милева џабе одати В, то је џабе Г,
џабе је ако ти мош да родиш Лоп, удариће киша па носити џабе Пл, човек да рекне
џабе С, џабе су Срби изгинули Туб;
обашка/наобашка: деца обашка Бал Г Д, кајмак обашка Брез, обашка све
је било Лоп, поставе нас обашка поставе Туб, деца седала обашка Т, деца једу
наобашка Л;
полако: полако надвирисмо Б, полако ноћу запалиш вењер Брез, полако не
журите ви К, и ја ћ се полако украсти Суш, полако и оде Туб, полако идем пред
воловма Туб;
чисто/начисто: сиђе начисто рано Брез, начисто окопнио ГЛ, имa де заспе
куруз начисто Огл, пропадосмо начисто Сит, били сиромашни начисто Т;
једва: он једва дочеко Мил, пре једва чекају да га позовеш Мр, једва су на
смену јели Пл, једва се одбранио Ст;
исто: она је донела славу исто Брез, исто ка се мијеси чесница ГЛ, то је
исто наша мала само трећи брег ГЦ, то исто село Доње Љесковице ДЛ, вако исто
и сандрач имали Лоп, исто је то и данас дањи Мил, њи било исто три човека Туб;
пешке: преко Албаније пешке Бог, ишло се пре пешке Бр, петролејком и
пешке у Поћуту В, све пешке на пијац Лоп, пешке се иде Мил, ондај се пешке ишло
С, ишо сам пјешке у Ваљево Брез;
често/чешће: није често било ГЦ, у лето смо често прали Л, баш често ако
се не истрињи Лоп, пролазила често Марица Сит, пролази овуде често Туб, да ми
долазиш чешће Брез, сито је било опет чешће Остр, чешће ишла Туб.
поготову: поготову кад препичеш љуту Бал, поготову ка су преславе Огл,
поготову кад је лети О;
бајаги/бојаги/бејаги (прил. тобоже, као, као да в. РСАНУ): кака је била је са
два спрата кабојаги Лоп, узмем кабајаги да подупирем С; кобојаги да гледају мене
ГБ, кобојаги неке чешљове да купује М, ја кобојаги са њима СР, кобојаги украли овна
С; бејаги у шта ГЛ.
У свим пунктовим фреквентни су и ови прилози: гредом, узгред, дупке,
натрашке, наглавачке, назор, поименце, љуцки, поистија (сви пунктови).
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Е. П Р Е Д Л О З И
598. Регистрован је следећи инвентар предлога (у различитим фонетским и
обличким варијантама):
без /без брез /брез /през
уз генитив: закуваш без ичега Бог, без носаца Бр, немој ићи без пара Брез, без
црвене књижице ДК, без ноге К, бес тегова Лоп, остала без оца Мил, без дојљњог
веша Реб, клупе без наслона Туб, читала без наочара Т; не брез родитеља Бр, брез
мараме Брез, бре[с] свадбе ГБ, један брез руке Г; видим боље бреж њи Брез, не
могу бреж њега да продам Мил; изишле жене през њега Суш;
близу
уз генитив: не смије близу ватре Брез, близу те наше њиве ДК, близу комшије
ДЛ, изашо горе близу Иве Др, близу пута Лоп Мр, близу моје једне башче Остр,
близу дома Реб, један је близу воде Р, близу мушкарца Со, близу њиве Ст, близу
Бугарске Туб;
више/ виш /виж
уз генитив: кућу оправљену виш пута Бал, виш Пецке Г Остр, виш куће ДК
З, била шљива виш чесме Лоп, виш џаде Пл, доле кажу виш Става С, Вилинац се
зове виш куће горе Туб; гор више Медведника С, намеште мотке више-огњишта Г;
извише викендице ГЛ; виж главе је била круна ДК, прострла виж вуруне Мр, има
гор виж Ваљева Сит, овце су виж мене у обору С, Ратко је виж мене Д;
до
уз генитив: до Бабинца Бал, сједала до ђувегије Брез, до Тројица ГЛ, одавде
до џаде Др, до оне куће Д, до руке да жањеш Л, останем до мрака М, до куће Мил,
до те парцеле Мр, није до Плушца О, играла до њега Остр, једно до другог Пл, један
до другог Пр, до Оровице С, мош стајати до пола лета Туб;
за
уз акузатив: за вуну служиле Бал, уватише за руку Б, завеже за другу страну
Вр, објесила за појас ДЛ, за велику Иву Др, не б пошла за ме Л, за ону грудњачу
Мил, то је за потку Остр, доће она за Никољдан Ст, дошла за Павла С, тражени за
наслество Суш, закачиш за шљиву Т;
уз инструментал: идеш за плугом Б, једе за другом синијом ГБ, кувато за
ватром ГК, људи су били за асталом ГЦ, седили за великом синијом ДК, стајала за
обалом Др, што је за Живком Д, лете за мном Мил, ћерка ми је за Љубишом Осл,
дарују младожењу за ручком Сит, за кућом печу стоку Туб;
због
уз генитив: због момака Брез, њу доведе због имања ГБ, дошла збок стоке
Огл, дао волове због млека Пл, треба подвикнути због курјака Реб, због ове Јорданке
СР, Јеремијевдан због змија СГ, због мене да иде Ст, због вукова С, због њи сам и
отишла Туб;
из
уз генитив: било из овштине Б, она ми је из Маковишта Брез, из једне чаше
Вр, из празника В, отуде из Растила ГЛ, оздо из мале ГЦ, цедило из ораја К, из те
мушнице Лоп, донијела из рода Мр, пресо и[с] сира О, пијем воду из ђерема Пл, муж
из Ребеља Со, дође нека жена из рода СР, из ови судова Т, ис куће Бал Б ГЛ Л М Суш
Туб, дођу ис паше ГЦ, тако ис шале игро Др, ис једног чанка Мил Огл, долазимо иж
њиве Лоп, слушала сам иж његови уста Суш;
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иза
уз генитив: прође вамо иза мене В, иза Маглеша ГЛ, иза нас Г, једно иза
другог ДЛ, чумио иза слама З, иза ове што су лопови Лоп, иза мајке остала Мил,
иза мене дошла Осл, живио иза ње Остр, чак оне иза брега Реб, била гор иза куће
Ст, иза зграде С, иза Боже одма суседна кућа С, иза Милије Будимира Суш, иза
Крстића стигну Туб, иза рата није имало да се носи Туб;
испред
уз генитив: испред кућа Лоп, није била испред њи О, испред ашчије Сит,
стојим испред ње С, испред мене је било случајева Туб; свако има испрет себе ДК;
између
уз генитив: реке између нас нема Брез, између кришки ставим ГБ, између
оваца ДЛ, између вако две стене Лоп, између Миличин8це и Шабачке Камен8це Мил,
између сваки брда Осл, између ови кућа Пл, између Медведника и Јабланика Реб,
између овога брда Грановица С; њи двоје измеђ себе Г, измеђ јапије Мил, измеђ
волова Осл, измеђ рукува Остр, измеђ кућа била Пл, доле измеђ ногу Сит;
испод
уз генитив: испод луле Бал С, свезала испод Владисављеве куће Б, , испод
Повлена извире Бог, наређаш то испод стрије В, легне испод ногију ДЛ, испод
пазува Лоп, испод они верига Мил, испод Повлена Мр, идем испод вра Р, испод ове
шуме Сит, сејали испот куће Со, испод Медведника С, испод нас доламо Туб, виче
испот куће Туб;
ка
уз датив: пут ка Осeчини ДК, идемо ка Ваљеву Мил, терали горе ка Великом
Белегу Мил, ка раскршћу Сит;
код
уз генитив: код нас не гатамо Бал, иди код Владисава там Б, испитали се код
попа Вр, код бабе горен ГБ, код колибе горе ДЛ, боље било него код њи Мр, горе
код колебе Реб, била код мог оца Р, одмори код оваца Р, падо код капије СР, кот куће
Брез В ГК ГЛ Г ГЦ ДК Д К Л М С Туб Т, радила сам кот свију Осл;
кроз
уз акузатив: протури кроз ово Бал, дува кроз оне ћиришеве Брез, има овде
кроз Брезовице Брез, кроз ните В, прошли кроз Осечину ГЦ, кроз сито просеју ГЦ,
иде кроз Пецку Г, прокопало кроз Медведник Сит, млада је гледала кроз босиљак С,
удари сунце кроз оне ћиришеве Туб, крос те ните ДК, процеди се кроз крпу О; кроза
шеницу оде Брез; крож њи се уведе то В, пушти човека крож њиву Туб;
крај/покрај
уз генитив: крај ватре Б, доле крај Милавца Брез, џаба ти да будеш крај њега
Д, легла крај огњишта З, једемо крај извора Реб, крај њини кревета Сит, кућа је крај
џаде Суш, морам да стојим крај њега Туб, крај мене три ноћи ноћује Туб; покрај
ове стрије В, покрај мене ГК, издржим покрај шпорета ДК, увек покрај семена Осл,
покрај куће Пл, покрај пута Пл;
међу
уз инструментал: међу вре. меном ДК, међу тиме ударили су овудан Мил, ни
међу мртвим Остр, ни међу живим Остр, међу њима Сит, купили косачицу међу
првим овде Суш;
уз акузатив: нигде међу народ ишла нисам ДК, међу неку масу ДЛ, стави га
међу кољена Брез, ставим међу шаренице Д, убаце међу оне овце Остр, међу ноге СР;

Говор Ваљевске Подгорине

313

на
уз акузатив: на тај сач Бал, обесиш на врат Б, сад не сијеш на руке Бог,
забацим на кућу Бр, сијато на сачму Брез, изрендају на ренде ГБ, купимо сено на
камаре ГК, водила на приславу ДЛ, иде на бунар Д, два километра на пречац О, на
гужвице мотају Осл, иде на водени тоциљ Пр, повесма на преслицу Реб, тамо на
Иву Со, ајчем на курјаке С, на вериге објесио млијеко Суш, на четри стрије Туб, на
лесе мете се горе Т;
уз локатив: на средини просечену Б, треба д остане на црепу Бр, туљац
је на совини Бр, упржила лука на лоју ГБ, заитиш на бунару ГК, сачека мене на
ђерему ГЦ, на испиту се давало Л, на обраници смо ми носили воду Лоп, сушиле
се на лесама Остр, на самару Реб, надене се на кладњу СР, гор на брегу С, на оној
лончари Т;
навише
уз генитив: моји су мало навише горе Иве Др;
низ
уз акузатив: низ ливаду Бог, после смо отишли низ Дунав Бог, туда низ раван
Бр, низ ријеку дол Брез, идеш низ брдо ГЦ, вучем низ Тршицу Г, низ ону низбрдицу
Лоп, дол низбрдо низ јаругу Мил, после низ влакно иде Огл, низ неки забран Ст;
вуче низа страну Реб, низа шуму срећом Ст;
о
уз локатив: било о мојој свадби Бог, оно је најбоље о Илиндану Бр, сију
се они о Ђурђевдану Брез, што се ради о њој Брез, о Покладама се једе ГБ, носи
ручак и о Божићу ГБ, о прелима млад народ ГЛ, погинуо о Ускрсу Др, обесим о
тим дрвету З, одеш о слави Остр, о чем ви одате Со, гонимо о Ђурђевудне Суш,
о Миољдану се саселимо Туб, причамо о врачевима Туб, овце се клале о жетви Т;
од
уз генитив: чарапе од вуне Бал, дошла од Богосава Андрића Б, о[д] две струке
Бр, од мурузног брашна Брез, изаткивале од конопље Вр, одбрајам от страве ГБ, не
тражи од мене ништа ГК, о[д] даски оправиш Г, носио гуњић от сукна ДЛ, одуд од
воденице Др, једем што остане од косаца Мил, од Бебића Луке се иде Реб, кошаре
биле од бујади Со, поруб од ове рубине СР, носе чезубију од луча С, бижали од
милиције Суш;
око
уз генитив: дотрамо стоку око подне Бал, седе око те лампе Бог, обнесе
око мене Брез, седили око ватре В, обмотам око вратила Г, било око ови доба Лоп,
направи и око стожера ланац Мр, само око лампе меко Огл, данас дањи око чесми
Остр, поседали око стола Пл, кући дошо око Николаја Пр, свуде око ње СР, дошо
овде око Илиндана СГ, доле око Става С, саде око Томиндана С, играју око куће
Суш, негде око шљивића К;
по
уз локатив: метне по дувару Бал, зна се по петлима Вр, попазила по глави
ДЛ, некако по Петковачи Др, имала неке чвириће по себи М, бере дол по Јадру О,
пуца по неком гатању Сит, све прште по вуруни С, овце чувам по шевару Суш,
другарице пре ишле по жетвама Туб, имале жене по селу Т;
уз акузатив: по зламење ишли Брез, свекар ишо по ме Вр, идеш по Тијосаву
ГЦ, узмеш леб по леб Г, по бадњак иде да с осече Остр, по њу иду сватови Сит,
слали и по воду С;
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под
уз акузатив: метнеш пот сач Бал, под њу обучеш Бог, мајка води под руку
ГБ, донесемо сламу под астал ГК, дато оно под калем Д, била потпала под бреме К,
ради под наодницу Пл, узме мене под руку Ст, станем пот стре. ју ГЦ, узела ме тетка
пот своје Мил, потурио џачић онај пот пазу Пл;
уз инструментал: под отим сачом Бал, ложи ватру под њом Б, извор пот
Повленом Бог, пот стревама Бр, пот стубицом била В, пала пот чардаком К, лебац
дол под ватриштом Лоп, били под оним брдом Мр, горе под Јаблаником Сит, под
Велешом био С, пот кућом Бал Вр, жљезда је пот пазуом ДЛ, два леба пот пазуво
Л, седи по[т] трешњом Осл;
поред/ пореј / според
уз генитив: поред онога јасена Брез, другу кућицу поред оне В, дошли овд
поред реке Д, ложили ватру порет стана С; порај војске З; според коља Л, метнуше
мене според вуруне Лоп, мочило ископамо според СР, според онога дрвећа С, то је
све според потока Туб;
повр / на вр / у вр
уз генитив: онда повр тебе Т, повр сламе Сит; на вр мотке СГ, на вр куће Б;
ето га у вр башче Суш;
преко
уз генитив: идеш преко њиве Бог, тури преко ограде Брез, преко лета В, там
преко потока ГК, преко Јаловика Г, гонићу те преко бијела свијета ДЛ, преко Обнице
З, преко љета смо били са стоком Мр, не може преко Царића Огл, будне дол преко
зиме Пл, па може и преко Бебића Луке Со, завитлачим јабуку преко куће Суш,
Ђурђевићи су преко воде Туб;
према
уз датив: одведоше према амбару Б, он према вру одазво Брез, према сунцу
В, проја према народу ГБ, према Мравињцима вежу ГЛ, према лампи Г, према
Оровици Сит;
пред
уз акузатив: пред Лексија божијег човека Брез, пред Ивандан З, иде пред
њине овце Мр, пред Видовдан Мр, нека нeдеља пред Вaскрс Огл, једна пред овцама
Реб, пред белу недиљу Со, ту сам дошла прет кућу Брез;
уз инструментал: прет кошаром има обор Брез, ишла путом пред њима ДЛ,
полако прет стоком С, сједим прет кућом ДЛ, прет кућом Туб;
против
уз генитив: идем против бога ДЛ, демократи су били против краља Мил;
ради
уз генитив: нако ради циркуза В, ради беса В, ради здравља прво дрењак ГЛ,
овде се стави премера ради ДК, посвађамо се ради деце Пл, само ради истраге Реб,
само ради те деце Туб;
са
уз генитив: камење догони се са стране Вр, ишла ко са грма ГК, са те чесме
ГЛ, са тога преноса ГЛ, са пуно леса ГЦ, са потока ГЦ, са извора ДК, купимо са
чешарја вуну ДЛ, имало и је са свију страна Др, са Става долазила овде Лоп, смакне
се капак са казана Пр, да не би купио са земље Сит, са штале полажеш Суш;
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у
уз генитив: има у мене гор Бр, то се у нас кум не мијења Брез, у нас се то
постило ГБ, у мене Мијо причо ГК, колко вас је било у Цвеје ГЦ, у мене доле неки
брезак Г, у нас је било дванес окнију Д, родиле у нас шљиве Л, у ње је све Мр, у нaс
имa тeкме дрвенo Огл, у ње је било седамнес ил осамнес година О, има ограду ко
год у нас О, у мене баш отац покојни Остр, ко те ногарице у столице Пл, у мог оца
више нема никога Реб, није лепо млеко у козе Реб, видим има у тебе Сит, у једне пет
ћерију СР, није било у народа свију С, у нас је био патос Туб;
уз акузатив: у школу нисам ишла Бал, дошла у сиротињу Б, шћер се удала у
Ваљево Брез, суши у банке Вр, метнеш у плас ГК, наспем воде у леган Г, ставимо у
долап ДЛ, ражљевамо у канту ГЛ, мећемо у џак Лоп, отишла у бели свет М, мајом
засирим у грудњачу Мр, у предње чело О, посијеш у земљу Реб, далеко у Станину
Реку Р, свирали у свиралу Сит;
уз локатив: спавала у вајату Брез, живило у задрузи ГБ, уваљан у ваљарици
ДЛ, па се месило пре у вуруни Лоп, преседнем мало у путу Мр, стоји у врећи Реб,
овце звоне у воћу Р, јунац у штали СР, бојим вуну у оровини С;
уз / уза
уз акузатив: учила овако уз брата Бал, донијела уз Јабланицу Брез, садену ус
колац Вр, они шиљкани уз ноге Г, потрчи уз ону страну М, уз ватру Мил, ишла уз
волове Осл, стојим још нако уз онај кревет Пл, како смо се намучили уз рато СР, ја
ставо уз Десанку С, ваденица уз нашу реку Туб, не треба ус часни пост Брез, денемо
ус колац Вр, уздупчиш га ус кућу ГК, он оде ус Коњиц Д, преслони ус кућу Т; ову
шиваћу уза спрему Брез, уза страну ону онде Брез, ја уза степенице навише В, кућа
уза сам пут В, што он оће уза ме Г, уза свекра ДЛ, иглу понеси уза се ДЛ, уза зид
воде Др, наиђе официр уза строј Др, однела то уза ме К, изијем уза страну Лоп, уза
шуму Лоп, иде уза ме Мил, више сам уза свекрову Огл, твоје дете уза се Реб, уза
шуму С, иду уза зид С, ваља га уза се; ја то научио уж њега Д, дође машина, уж њу
Мр, кад погледиш уж њиве Пл, после њи два научили уж њега Туб;
учи / уче / оче / уочи
уз генитив: вече учи недеље Бр, учи Ђурђевдана седам дана Брез, учи Божића
ГЛ Т, учи Задушница завршио зидање Др, учи ти велики годова Лоп, учи Петровдана
плетемо вјенчиће Мр, учи Божића свак се стара за печенице СР, учи Пророка ондај
пуштају С, пешке дошо учи Никољдана Туб; палили уче Нове године ГК, држимо
светло уче Божића Лоп, уче Миољдана О, пале уче Петровдана СР, наш мајалук уче
Пророка С; уоче Задушница ГЛ, уоче славе имамо гости ГЦ, уоче Ђурђевдана ГЦ;
оче празника ноге се перу Лоп (исп. т. 235); постимо Крствдан уочи Богојављења
Брез, уочи Божића се не спава Остр, млада уочи свадбе иде у њен род Сит, уочи
Лучиндана дођемо Суш, увече се плету венчићи уочи Ивањдана Т; било гостију очи
славе Вр, месим леб, колаче, очи славе Остр, донесеш вече сламу очи Божића Сит.
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Ж. В Е З Н И Ц И
599. У испитиваним пунктовима поред употребе пуних облика, везници али,
или, нити уобичајено се јављају и без завршног и. Илустративно наводим примере:
ал: кога ја да гласам ал ишла сам луда била Б, разговарали смо нас двоје ал
опе не брез родитеља Бр, радила сам добро све, ал нисам никад школе учила Брез,
имо сам жену ал умрла ми Д;
ил: носила у корпи некој ил у ковици Брез, подмастим плек машћом ил
зејтином ГЦ, чутура ракије ил влаша ракије Мр, добијем чорапе ил нешто ме дарива
онај Остр, мењало је се два пута годишње ил једном Пл, код бунара ил код воденице
С;
нит: никад ја нисам скинула мараму нит сам ја очешљала В, Не смеш да
вичеш никога нит би ти се озовнуо Лоп, Свекрова ми вели немој ме викати нит ћу
то доћи ако родиш женско СР;
ни: нико то није презно ни реко Б, није имо оца ни мајке ГЛ.
600. У свим пунктовима сасвим су уобичајени и везници: вољ, било.
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З. Р Е Ч Ц Е
601. Из обимне грађе издвојене су оне речце које обликом или значењем деле
српски простор:
дабоме, јабоме (за појачавање тврђења, в. РСАНУ): туде живим, дабоме К,
има карличица, текмешце, дабоме К, он уђе у коло дабоме К, били неки Цигани,
дабоме Лоп, паметна дабоме Мил, дабоме свекра, свекрову Осл, сира, кајмака
дабоме Т;
ваљда/ваљад (за изрицање оправдане претпоставке): ваљда ћу мрети сад
Б, ваљда сам отишла на Спасовдан ГЦ, мени је осамдесет друга ваљда Мил, пред
Преображење ваљда Огл, зато ваљда и живим СР, ваљда судбина била Т, сад
ваљда сикирација Т; ваљад му је досадило дол Г, ко се ваљад не живи са човеком
лепо Лоп, деда ваљад правио Осл, ваљад чуперава била С, ваљад капу да му
поставе Суш; та ваљаде несрећна судбина Брез, пито ме ваљаде Д, ваљаде нисам
се навадила Реб;
ево/ето/ене (за показивање): ево нек ти кажу Брез, ево је ов пот кућом
воденица Вр, ево ти дијете поједи В, ево, дол је оџаклија Пл, ево га ложи кречану
Сит, ево, ја вака стара живим С, ево, и сад у плетеницама Туб; само ето и одоздо
Б, ето виш куће ГЦ, ето сине Др, ето, доље башча кукаљ је ово Мр, ето видиш
старост Огл, повадила кошпе и ето Пр; ене шта и је ДЛ, ене, колко сам имала на овој
ветрини Суш, ене, јелечади свакојаки Суш;
јок (уместо одричног не; и у вези ма јок): јок нико сад не носи Брез, види он
тебе а ти њега јок В, јок, ко да младос пита М, реко јок дијете Сит; ма јок, жело се
љети Брез, ма јок каке сличице В, нисам ни у школу ишла ма јок ДК, ма јок, све
ручно копали Осл, ма јок, море, боже свети Пл;
јашта („него шта, како да не“; в. РСАНУ): јашта су они су њега довели Б,
јашта је пре било игранки ГК, јашта сам, мој дијете ДЛ, имало јашта оно свирало
Мил, јашта је, сине Реб, јашта моја ћеро С, јашта сам, ја сам га гонала вод Туб;
еда (у значењу „има ли“): еда ли ови Мил, еда ли Ђуре СР, еда ли Илије С;
ја (потврдна речца): сви пунктови.
дабо(г)да (за појачавање при исказивању жеље, у проклињању, в. РСАНУ):
дабода живиле Б, дабода ти очи иструлиле ГЛ, дабода не дошо ГЦ, дабода живила
Г, гладан дошо црко дабода С, дабогда им ђаво одно Брез, дабогда ти изгорело Брез,
дабогда поцркале ДК.
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И. У З В И Ц И
602. Узвик хајде појављује се у ликовима ајде, ај, ајдемо, ајмо, ајте: ајде да
крстимо Бал, ајде да радиш там Б, ајде да одредимо кад је свадба В, ајде да бегамо
ГЦ, ајде да запевамо ГЦ, ајде да скуваш кафу Д, ајде да видиш де су ти краве М,
ајде да га тражим Мр, ајде да једемо Пл, ајде да једемо леба Реб, ајде да дајемо
Радин дар С, ајде да те баш објасним С, ајде да стресемо рој Суш, ајде да се запали
лампа Суш, ајде Олга завијај Л, ајте Мил; ајдемо не могу више М, ајдемо молим те
Пл, ајдемо те у кућу Туб.
603. Остали карактеристични узвици бележени на целом подручју су: бре
(за истицање, наглашавање, в. РСАНУ), море/мор (за наглашавање, истицање
испитаности, уверљивости, значаја и сл., в. РСАНУ), дела, деде(р) (за подстицање,
в. РСАНУ).

IV
ЗАКЉУЧАК
604. Увидом у материјал, пописом и анализом основних дијалекатских црта,
утврђено је да је подручје Ваљевске Подгорине углавном компактно. Да претежу
заједничке црте и да је диференцијалних особина мање показује следећи преглед:

Заједничке особине
А) Прозодијске особине
605. Говор Ваљевске Подгорине је говор са новоштокавским прозодијским
системом, што значи да познаје шест прозодема: четири акцента (два силазна а, а и
два узлазна а, а), неакцентовану дужину и краткоћу (т. 17).
606. Дистрибуција акцената одговара правилима размештаја акцената у
осталим новоштокавским говорима (т. 18).
607. Одступања од новоштокавског размештаја у неким категоријама речи
и појединим лексемама забележена су на целом подручју; она спадају у ред оних
општег карактера, својствених (у неједнакој мери) и другим новоштокавским
говорима. Могу се сврстати у четири групе (т. 19):
(1) примери у којима се појављују силазни акценти ван првог слога: а) у
домаћим сложеницама: Југославија, земљорадник, глувонем, понајвише, јашта,
малолетник, пољопривредом, првокласна, међувремену, међутим; б) у страним
речима: алуминијума, кубатору, аператор, документа, комадант, апсолутно;
в) у генитиву множине именица мушког рода (тип: добровољац): добровољаца,
солунаца; г) у прилогу таман;
(2) речи у којима се јављају два акцента, најчешће у облицима суперлатива
придева и прилога: највеће, најгоре;
(3) примери дезакцентуације појединих акцентогених речи: а) презентски
облици помоћних глагола хтети и бити (ош-бити колко, биднеш-стигла; б)
глаголски облици каже и реко у служби узречице (каже кад је свануло, дођи реко
вам; в) именичка заменица шта, поједине личне и показне заменице (шта-би, јасам, тај-други); г) речца нека и само (нека-види, само-седам; д) придев добро у
поздравима (добро-јутро);
(4) примери у којима се у једносложним прилошким облицима среће
дугоузлазни акценат: вод, гор, нод, туд.
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608. У говору Ваљевске Подгорине углавном су очуване Даничићеве послеакценатске дужине. Конкретно – стање је следеће:
(1) На последњем отвореном слогу: а) непосредно иза дугосилазног акцента
углавном се чува (т. 21): мајке, каца, мали, ралски, први, вари, мијеси, пређу, вуко
и сл., али и: кила&, грешна&, ује&; б) непосредно иза краткосилазног акцента најчешће
се чува, а спорадично има вредност полудужине (т. 22): од Иве, до штале, петнес
гужви, од мали ногу; Бадњи дан, пречи; сваке, тизи; друга, трећи, седне, сује, ђену;
даље, ређе; мореˇ, оћеˇ; в) непосредно иза дугоузлазног акцента добро се чува (т.
23): од врбе, око лампе, динарева, проштаца, празни, свију, обеју, врти, опреду,
поткиво, дањи; г) непосредно иза краткоузлазног акцента доследно се чува (т. 24):
воде, сестре, бакрени, ђеверска, некаке, свега, једне, четри, грми, донесу, дошо,
јуче, нако, ене;
(2) На последњем отвореном слогу непосредно иза једне или двеју
неакцентованих дужина: а) у позицији ˆ+¯+¯ скраћена је или сведена на
полудужину (т. 26): литара&, метара&; зиданаˇ; биљакаˇ, пиљакаˇ; б) у позицији
˝+¯+ˉ чува се или се (ређе) реализује као полудужина (т. 27): година, надница,
кучина; вишањаˇ, столицаˇ; в) у позицији ˝+˘+¯+ˉ готово се увек чува, а само се
факултативно своди на полудужину (т. 28): Ваљеваца, жетелица, Млађенаца;
јагањацаˇ; г) у позицији ´+¯+ˉ углавном је сачувана или се може јавити и
полудужина (т. 29): варница, џакова; кајсијаˇ; д) у позицији ´+˘+¯+ˉ дужина
је или сачувана или се јавља полудужина (т. 30): луталица, намерница; од
Бранковићаˇ; ђ) у позицији `+¯+ˉ дужина се готово увек чува, ређе су бележени
и примери са полудужином (т. 31): веденица, шареница, игранки, домаћинска,
солунски, четврта, једанести, дарива, истањи; мушкињаˇ, покојниˇ, поделиˇ;
е) у позицији `+¯+¯+ˉ дужина није сачувана (т. 32): домаћинстаˇва, Босанаˇца,
мајлираˇни; ж) у позицији `+˘+¯+ˉ дужина се најчешће чува (т. 33): девојака,
просилаца; калуђерска; виљушакаˇ;
(3) На последњем отвореном слогу вишесложних речи неакцентована дужина
непосредно иза краткоће: а) у позицији ˆ+˘+ˉ по правилу је готово изгубљена,
спорадично има примера и са полудужином (т. 35): до Винчине&, фарбају&; ђурђевске&;
Дивнинеˇ сестре; б) у позицији ˝+˘+ˉ квантитет је доследно сачуван (т. 36): бабице, од
преслице, ваљевски, попије, подбију, отуда; в) у позицији ˝ +˘ +˘ +ˉ углавном се чува
(т. 37): до Буковице, граораста и сл., али и жетелачкиˇ; г) у позицији ´+˘+ˉ готово
доследно је очувана (т. 38): из болнице, лупају, одају, рађевски; ређе измешајуˇ; д)
у позицији ´+˘+˘+ˉ чува се (т. 39): од љесковине, разликује; ђ) у позицији ` +˘+ˉ
сачувана је (т. 40): из фуруне, прстију, богате, фластичне, колика, нолико, изаче,
војицно; е) у позицији `+˘+˘+ˉ дужина је стабилна (т. 41): од вурунице, из Оровице,
девојачка, препредени, запокладују, дивитачки;
(4) Судбина неакцентоване дужине на затвореној ултими: а) непосредно иза
дугосилазног акцента најчешће се чува, реткo се своди на вредност полудужине
(т. 44): празник, стрином, дрвном, сувом, првим, грдим, мијесим, спредај; снајко̌м,
црно̌г, прво̌м, меша̌ш; б) непосредно иза краткосилазног акцента доследно се чува
(т. 45): бадњак, пашник, бунар, свадбом, милог, шумског, вашој, неког, тизим,
другом, еклам, слушај, синоћ; в) непосредно иза дугоузлазног акцента чува се (т.
46): руком, млакој, њеном, дванес, шесет, везем; г) непосредно иза краткоузлазног
акцента увек се чува (т. 47): капак, бакреним, наког, једном, деветнес, педесет,
исплетеш, потрај, горам;
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(5) На последњем затвореном слогу непосредно након дужине неакцентована
дужина у позицији ` + ¯ + ˉ није у потпуности очувана (т. 49): благајник, округлом,
четврте, окренем; девојко̌м, намири̌м, кудељни̌м;
(6) На последњем затвореном слогу непосредно иза краткоће (т. 50): а) у
позицији ˆ+˘+ˉ може се чути или се своди на полудужину: Ђурђевдан, Булчиној;
задружно̌ј; б) у позицији ˝+˘+ˉ доследно се чува (т. 51): јабучњак, гуњачкој, двајестој,
варујем, школован; в) у позицији ˝+˘+˘+ˉ чува се (т. 52): Буковицом, буковачком; г)
у позицији ´+˘+ˉ чува се (т. 53): началник, пројиног, приликом; д) у позицији ´+˘+˘+ˉ
чува се (т. 54): прскалицом; причевачког; разликујем; ђ) у позицији `+˘+ˉ сасвим је
стабилна (т. 55): лупатком, дрвеном, овизим, седамнестој, заитам, редујем, закопај,
оћерат; е) у позицији `+˘+˘+ˉ чува се (т. 56): приколицом, бодљикавој, доручкујем;
(7) На унутрашњем слогу: а) непосредно иза дугосилазног акцента
дужина се чува или има вредност полудужине (т. 58): вежемо, циједимо, малога,
осмоме; гули ˇмо, прејеˇмо; б) непосредно иза краткосилазног акцента дужина
се чува доследно (т. 59): зламење, рајтозне, стевана, свакоме, је д емо, еклано,
назвато, нагела, довољно, одавно, кријући; в) непосредно иза дугоузлазног
акцента дужина је стабилна (т. 60): дување, назувци, лепоме, дванесторо,
вршемо, радећи; г) непосредно иза краткоузлазног акцента квантитет је
очуван (т. 61): видовчица, де војка, јаловка, деветнесторо, чешљамо, немојте,
заграђени, почеше, доламо;
(8) На унутрашњем слогу у позицији `+¯+¯× дужина је углавном стабилна (т.
63): венчавамо, умачемо, озидана; изајеˇмо, попршћеˇмо;
(9) На унутрашњем слогу непосредно иза краткоће судбина дужина је
следећа: а) у позицији ˆ+˘+¯+× чува се (т. 65): мајчинога; б) у позицији ˝+˘+¯+×
доследно се чува (т. 66): мученика, Рујевика, Суводања, љубоморна, празнујемо,
варовано, поткопали, наопако; в) у позицији ´+˘+¯+× такође се чува (т. 67):
преседнику, сустанемо; г) у позицији `+˘+¯+× добро се чува (т. 68): Медведника,
веселога, војицнога, заитимо, позаимано, застирала.
609. У говору Ваљевске Подгорине у појединим категоријама речи јављају се
дужине којих нема код Вука и Даничића (т. 70):
а. Дужење пред сонантом илуструју примери (т. 71): Богдан (Богдан); Гавром,
оцом, момком, свекром; комунизам; његов, њезин; какав; Божин, зовин; међутим,
дужење изостаје у броју један и облицима јесам, нисам.
б. Дуг је вокал о добијен вокализацијом л на крају слога (т. 73): бериоци,
засеок.
в. У радном глаголском придеву вокал о добијен сажимањем вокалских група
доследно је дуг (т. 74): венчо, игро.
г. Вокал о дуг је и кад није добијен сажимањем (т. 75): женио се, водио;
д. Дуг вокал имају именице подне и доба (т. 76).
ђ. Именице женског рода на сугласник с творбеним суфиксом -ост и у косим
падежима имају дужину (т. 77): жалости, радости.
е. У множини етници имају дуго а (т. 78): Бирчани, Младовчани.
ж. Дужина се јавља у генитиву и акузативу личних заменица за 1, 2. и 3. л.
јд. −мене, тебе, њега, повратне заменице себе и заменица ко, шта и сав − кога, чега,
свега; потом у дативу коме и у инструменталу киме (т. 79).
з. Дужину имају прилози (т. 80): каде, саде, данас, вечерас, ноћас, јесенас.
и. Дуг је суфикс у компаративу прилога (т. 81): згодније, раније.
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ј. Дужина се јавља у 3. л. мн. презента глагола хтети −оћу, нећу и у облицима
футура −бићемо, проће (т. 82).
к. У различитим категоријама речи карактеристично је дужење у сантхију (т.
83): баба је, она се, даво јој, много ми.
610. Нису потврђене дужине у примерима (т. 84): вилаˇма, јабукаˇма; пргаˇв,
зеленка̌ст; скину̌ти, садену̌ти, готови̌ти, кити̌ти, бегаˇти, помињаˇти, дођошеˇ,
натерашеˇ, чабрић.
611. У говору Ваљевске Подгорине широко се потврђују оба типа преношења
акцента:
а) староштокавско преношење акцената на проклитику (т. 87–115): за дан,
испод брега; за појас; из Ваљева, на брду; на руку, на воду, за ноћ, у јесен, на очи, у
планину; код мене, у тебе, до њега, са себе, о чега, иза мене, испре себе, за мене; код
ње, испред ње; код нас(!), због вас, иза нас, за нас, и њи; за мном, са тебом, преда
мном; уза ме; у што; од ове, на оно, на- ном; и сама; по два, и шес, и двоје, до друге,
иза друге; не знам, не би, не било; от пре, и прије;
поред далеко мање примера у којима оно изостаје: за дан, преко дана; у
Ваљево, на брдо; низ руку, на земљу, на Цвијети, у јесен, по планини; до мене, због
њега, за мене; на ову; за два, код друге.
б) новоштокавско преношење акцената на проклитику (т. 116–145): на пут,
пре Ђурђевдан, из Влашића, ис кола, према сунцу, за чудо, ко цркве, над ватром,
испот куће, пре смрт; код ње, око ње, за њу, за њим, за њом, о њој; код нас; за
нама, пред вама, за њима, о нама; и ја, ни ја; и код нас; за ме, по те, на се; код мог,
са тим; и то, ни ти; у нашу, без овога, збок тога, за оним, за неко, и ова; на горњи; у
личној, и здрав; два-три; у првом, за другог, и други; и боље, за боље; и вам; помало;
ја не радим, не бој, не видим, не дадоше, не видела, и зна, ни видила, да видим, нек
иде; п о р е д: на крај, на вр, на дну, у Винке, за славу, око ватре; за њи, и ја; из мог,
и то; на ову; на старо; два-три, на трећем; и сад; и нема, да видиш.
Б) Гласовне особине:
612. У свим испитиваним пунктовима забележени су очекивани аналошки,
односно морфонолошки икавизми (т. 162–188; т. 211–213): баби, мени, о теби, са
тим, са дрвеним, на оним, момака нежењени, од мали ногу, јавили свима, са тима;
видила.
613. У заједничке фонетске икавизме убрајају се (т. 172–177; т. 180, 182; т.
211–212): старији; бијаше; бијаде/бијаде; није; гријота, стрија, маћија; додијати;
видрица, сикира, кукуриче;
614. Назал Ѧ > а (т. 216): жалац.
615. У вези с рефлексом полугласника забележени су примери (217): Васкрс
(најчећеше) : Ускрс (ређе); податкана, низа страну; подавијем, кроза те; санове.
616. Вокалску функцију р има у познатим позицијама (т. 218): мрс, врла,
одупрла, брду, врсница, испржим; рђав; често је бележена девокализација р у
речима свекрова, јетрова, поред −свекрва, јетрва.
617. Елизија вокала захватила је (у неједнакој мери) углавном све вокале (т.
225–226): д едем, д измрзне и да иде; н умем, н умијеш, да с одморе, како м угледо;
ал, да т; на но, ак, нег; да м оперем.
618. Контракције вокала добро су посведочене, али нису доследне (највише
има потврда за сажимање -ао у радном гл. придеву): везиво, кото, ко, ка, заву;
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сонима, дванес; доно, погино и сл., поред: имао, дао, знао, као, заова, саонице;
довео, пепео, дебео, окренуо (т. 227–236)
619. Забележено је и потпуно и делимично редуковање вокала (т. 239–243):
Лексија, лектрични, некцију, беспарио, Секованије; казла, дон8ла, колко, видла,
аљин8це, овдан; нек, куд, Бож, мож, гор, држ, богам, вам, недељ/ недељ; и: воденици,
калупи.
620. Губљење слога (обично групе од два гласа) потврђују примери (т. 244):
куруза, виш, мош, ај.
621. Супституцију вокала показују примери (т. 245): вашери, долеко, колендар,
вагете, алове, вршелица, аперације и сл.
622. Артикулцију сонанта ј илуструју примери (т. 247–253): једи, једи,
јабом; лој, имај; ајдук, снајка, барјак; гајили, старијег, појас, моја, пријо, ранију;
јопет, проја; ондај и сл., поред: синијица; пи, попите, сакри, сакрите (наравно,
његова најслабија позиција су вокалске секвенце са и на другом месту, посебно у
композицији и+ј+и).
623. Артикулација гласа в је стабилна, ретко има лабаву артикулацију или се
још ређе губи (т. 254–259): богаство, друштво; забављо, Милисављев, здрављом;
врбе, видовчица, надвирисмо; ђаво, биво, саков; у вабрици, јевтика и сл., поред
свекрову, остаљо, стаиш.
624. Сонант -л на крају слога и речи дало је о (рефлекс -о аналошки се често
преноси и у облике у којима није било услова за ову промену, типа руководиоц,
руководиоца); финално -л сачувано је у примерима Драгодол, астал, бол, а напоредо
се бележи − бел : бео, вол : во, кисел : кисео (т. 260–263).
625. Сугласник ф се замењује (вабрици) или се чува (фабрици) (т. 264–266).
626. Глас х је доследно уклоњен из фонолошког система (најчешће губљењем,
ретко супституцијом другим консонантима): аброве, лад, вру, пресане, разни људи;
дијам, снаву, кранило, тиг (т. 267–269).
627. Африката џ јавља се у примерима (т. 270–271): џемату, абаџија, веџба
(из тога проистиче да се добро чува опозиција џ−ђ).
628. Промене или одсуство промене у сугласничким скуповима једнако се
реализује у читавој области (т. 280–301): а) тица, челе, шеница, сово, ћерку, де, зове,
гуња, вири; чкрипају, чпијуни, џбун, заџмирим, гњиле, жглобови, кљешта, жљеб,
жљезда, фластичне; млого, глето, шљива и сл., поред − пчелари; школу, шпорет,
жмири, гнила, зглобови, пластеник; многи; младе, спанаћ, студена, стрњика,
шлипери, ткале, члањак, црвен, сврака; б) лис, шес, чврс, прегрш, гроз, поред −крст,
грозд; в) пантим, једампут, бомбоне, болбона, гламни, рамње, тишљерај, штрањку,
узне; свињче, прековча, најлевше, овштини, гивс, клевкара, ловте, гувно, вотњака,
обраници, поред − упамтите, главно, амбар, дажбине, земље, никне, легне, теглу,
чунком, узмеш, свинче, поткопча, општине, тепсију, чипке, лопти, Тамнавица,
сламњаче, божићни.
629. На целом подручју извршена су следећа јотовања (т. 313–323):
старо (међа), ново (грмље, гробља, здравља, робље, снопље, влаће, коље, грање,
зеље, грожђе, крављим, глађу, зобљу, машћу, трећи) и спорадично подновљено
јотовање (кршћаво, запушћено/крштаво, крштено; поред: напустали, запустено).
У југоисточном делу области извршено је и јекавско јотовање; в. т. 316 и 707.
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630. У вокативу јд. именица м. рода -е се проширило и на именице с (некада)
меким сугласником у основи типа Милоше; потврђен је наравно и наставак -у иза
меких сугласника − пријатељу, учитељу и сл. (т. 322).
631. У инструменталу јд. именица м. рода -ом се ретко и недоследно
проширило на именице с (некадашњим) меким консонантом у основи типа ножом
(и -ем); колебање показују и примери типа мужем : мужом (т. 323).
632. Именица пут у једнини има двојаке наставке: путом/путем (т. 323).
633. У облицима множине није констатовано озбиљније нарушавање стандардног односа проширења -ов-/-ев- (т. 324): крајеви, јежеви, чукљеве, обручеви и
сл., али и ножови.
634. У генитиву множине именица м. рода забележени су наставци -а (момака,
вукова, динара, дана, берача), -и (везује се најчешће уз бројеве и у конструкцијама
којима се изражава мера или количина: пет ари, седам месеци, десет сати) и -ију
(гостију) (т. 325).
635. У акузативу множине се поред стандардног наставка -е (аброве) спорадично бележи и архаични облик акузатива с наставком -и (у гости, имамо гости, на
Цвети) (т. 326).
636. У дативу, инструменталу и локативу благо је нарушен новоштокаски
синкретизам (чувањем архаизама): остави гостима, са ђацима, по вајатима; поред:
с волови, по петлови, у Ђурђевићи (т. 327).
637. Етници и nomina agentis у једнини имају редовно наставак -ин (т. 328):
Бирчанин, чобанин; у множини се основа не проширује − Лесковчани, чобани.
638. Поред примера у којима је у номинативу једнине и генитиву множине
дошло до аналошког продирања вокала о<л (везијоц и сл.), сасвим су уобичајени и
они са формантом -лац (просилаца) (т. 329).
639. Двосложни мушки хипокористици и лична имена типа Јова/Јово на
јатовском подручју чешће се завршавају на -о него на -а, а на ијекавско-екавском
редовно на -о. Међутим, присвојни придев и на једном и на другом терену гласи
Јовин, Божин и сл. (т. 330–333).
640. Тросложна и вишесложна мушка имена типа Антоније гласе двојако (т.
339): Зарија : Лексије. (Лична имена се неретко породично наслеђују и тако постају
део традиције па се у конкретном случају ради само о постојању оба творбена типа,
што је недовољно за уопштавање и евентуално лингвогеографско ситуирање.)
641. Тросложна мушка имена с наставком -оје не прилазе именицама -а
промене: Милоје (-Милоја-Милоју) (т. 341).
642. У инстр. јд. им. ср. рода јављају се наставци -ом (брдом, уљом) и -ем (с
кољем) (т. 369).
643. Нема озбиљнијег нарушавња стандардног односа у реализацији
форманта -ет- у косим падежима једнине (т. 370): бурета, дрвета; јајета и сл., па
и стаклета, међутим − иза ува.
644. У генитиву мн. јављају се наставци -а, -и и -ију (брда, кљусади, очију)
(т. 371).
645. У дативу, инструменталу и локативу множине редован је наставак -има
(т. 372): говедима, с јајима, на тим вратима.
646. Уочено је неколико типова образовања множине именица средњег рода
које у једнини имају проширење -ет- (т. 373): а) колективне именице на -ад (бурад);
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б) суплетивни облици на -ићи (пилиће); в) суплетивни облици на -ци (јагањце); г)
множина с проширењем -ета- (дугмета).
647. Лична имена на -ица, типа Љубица, имају доследно вокатив једнак
номинативу (т. 395).
648. Код именица које се завршавају на велар у дативу и локативу углавном
су сачувани резултати друге палатализације (т. 397): Јорданци, мајци, у реци, у
суруци; уз одступања попут: мајки, на игранки (уп. Душанкина).
649. У генитиву множине се, поред чешћег наставка -а, јавља и наставак -и
(т. 398): измеђ врста, поред − између кришки.
650. У појединим планинским селима у генитиву множине именица ж. р.
потврђен је нулти наставак у бројним конструкцијама: осамдесет годин (т. 398б).
651. Поред најчешћег наставка -ама у дативу, инструменталу и локативу
множине именица ж. р. на -а (женама), потврђени је и стари облик локатива на
Става, у котлина (т. 399).
652. У дативу једнине личне заменице за прво и друго лице једнине и
заменице за свако лице, поред на целом терену добро потврђеног мени, теби, себи,
у ограниченом броју пунктова регистровано је мене, а у свим пунктовима куку мене
(т. 415).
653. У инструменталу једнине заменице за прво лице доследно је мном, а
облици заменице за друго лице и заменице за свако лице гласе тобом/тебом, собом/
себом (т. 416).
654. Подгорски говор не познаје архаичне енклитике си у дативу, односно у
множини у дативу и акузативу ни, ви и не, ве (т. 419).
655. Испитиваној области непознат је акузативни енклитички облик личне
заменице ју у трећем лицу женског рода (т. 423).
656. Облици упитних заменица за каквоћу с наставком -и доследно су у
употреби без в (т. 446): каки човек.
657. Добро се чувају аутентични наставци меких основа у једнини мушког
и средњег рода придевско-заменичке промене: моје, које, наше; овчије; крупније,
туђе; треће; в. т. 453.
658. У генитиву (акузативу) једнине мушког и средњег рода придевскозаменичке промене углавном је очувана репартиција наставака тврде и меке промене
(т. 454): мојег/ нашега, слабијег, трећег итд., а само спорадично поштенијог.
659. Наставци меке промене сачувани су и у дативу и локативу једнине
мушког и средњег рода (т. 455): мојем, најбољем и сл., а само изузетно у обимној
грађи регистровани су примери типа мојом.
660. У генитиву (акузативу) једнине мушког и средњег рода употребљавају
се дужи и краћи облици (т. 457): мога, малога, другога, Милојевога, према − мог,
бајатог, првог.
661. У дативу и локативу једнине мушког и средњег рода придевскозаменичке промене најчешће се јавља наставак -ом, ретко -оме, спорадично -им (т.
458).
662. Код присвојних придева од именица мушког и женског рода на -ица
доследна је алтернација ц у ч, нпр. Миличин (уп. Душанкина) (т. 465).
663. Од именица на -ија присвојни придеви чешће имају формант -нски него
-јски: авлински, коншински, шумадински и сл., према − комшијски (т. 467).
664. Архаични придевски наставак јь чува се у именима празника типа
Ивањдан (т. 468).
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665. Присвојном придеву типа говеђа одговара именска изведеница говеђина,
уп. и пилећина (т. 473).
666. Збирни бројеви од 4 па надаље имају наставак -оро (четворо, петоро и
сл.), формант -еро врло ретко (т. 489).
667. Финално инфинитивно -и се углавном чува (т. 496): посати, радити,
прећи, стићи; потврде за крњи инфинитив су ређе: служит, појест.
668. Глагол моћи у првом лицу једнине презента има облике можем/не
можем, морем/не морем, могу/ не могу (т. 498).
669. Глаголи шесте Белићеве врсте у трећем лицу множине најчешће имају
наставак -ају (изаткају, постаљају), али се јављају и наставци -ду (знаду), -еју (не
смеју) и -аје (имаје) (т. 502).
670. У седмој врсти готово редовно је -е (т. 503): оправе, поклопе и сл., уз
спорадичне потврде -у: долазу, носу.
671. Имперфекат је редак (т. 505): беше, знаше.
672. Футур од инфинитива на -ћи гласи доће, стиће (т. 508).
673. У 2. л. једнине императива глагола четврте врсте с основинским вокалом
и доследно је попи, сакри и сл. (т. 510).
674. Глаголски придев трпни јавља се с формантима -н и -т (т. 512): куван,
ложена; куповате, донето, метуто.
675. Код глагола прве и седме врсте реализује се алтернација коренског
сугласника (т. 513): вежена, ношени; ређе носене.
676. Глаголски прилог садашњи је редак (т. 516).
677. Глаголски прилог прошли се чува једино од глагола бити (т. 517).
678. У презенту глагола јести готово редовно је једем, једеш, једу и сл.
Старије стање регистровано је у траговима у појединим западнијим пунктовима
(јемо) (т. 521).
679. Глаголи ићи с префиксом из- има ликове изићи=изаћи (т. 523).
680. Код глагола с основом на велар најчешће долази до алтернације вучу,
печу, сечу и сл. (т. 533).
681. Поједини глаголи прве врсте у неким од облика прелазе у трећу врсту
(помогнем, легнем и др.) (т. 537).
682. Глагол срести има промену сретим (уп. сретио) (т. 537).
683. Глагол узети има ликове узмеш/узнеш (т. 537в).
684. Глагол ткати има три презентска лика (т. 541): чем, чеш, чу/ ткем,
ткеш/ ткам, тка.
685. Глаголи треће врсте добро чувају основу на ну (бринем, викнем и сл.) (т.
542).
686. Глаголи на -ава-, -ива- и -ова- у презенту имају промену по четвртој
врсти: дајем, дарујем, купујем (т. 547).
687. Глаголи дати и знати појављују се у двојаким ликовима: дам/дадем,
знам/знадем (т. 553–554).
688. Глагол прскати (се) у презенту има промену по петој врсти: пршћем,
пршћеш (т. 557).
689. Глагол искати у р. придеву иско, искала (т. 557).
690. У свим пунктовима забележен је прилог за количину меко, мекице у
значењу „мало“ (т. 592).
691. У значењу „сад“ уобичајен је прилог ђа.
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692. Предлози се јављају у различитим обличким и фонетским варијантама; уз
то, и сумарним прегледом овог дела грађе, могу се запазити занимљиве синтаксичке
појединости, као нпр. употреба конструкције у+ген. у посесивној функцији: у мене,
у тебе (т. 598).
693. У категорији везника пада у очи облички особито вољ и функционално
занимљиво било (т. 600).
694. Из обиља записа у аутентичном контексту регистроване су речце:
дабоме, јабоме, ваљад, ево, ето, ено, јок, јашта, еда, ја.
695. Карактеристични узвици су (т. 601): ајде, ајдемо, бре, море/мор, дела,
деде(р).

Диференцијалне особине
А) Гласовне особине
696. Унутрашња диференцијација говора Ваљевске Подгорине најизразитија
је, као што се и претпостављало на основу досадашњих истраживања (С. Реметића
у првом реду), у инвентару, односно у структури инхерентног вокалског система (т.
147).
697. С обзиром на различиту судбину старог гласа јат, установљене су две
групе говора (т. 151): а) говори са незамењеним јатом и б) ијекавско-екавски и
екавизирани ијекавски говори.
698. Незамењено јат чува фонолошку индивидуалност у свим позицијама
– под акцентом, неакцентованом дужином и у неакцентованим слоговима (т. 156–
159): снега , млеко, не сме; лети, бежи; пробеседи, средини.
699. Секундарно јат илуструју примери (т. 160): пречешћујем, брез, колеба,
копревама, езедемо, боле, изгоре.
700. Изостаје укрштање префикса нѣ- > ни- (т. 169): неко, неки и неко, неки;
нешто и нешта, негде, негде/неђе, некад и некад, неколко и неколко.
701. Код предлога прѣд и прѣко нема преласка ѣ>и (т. 171): пред кућу, преко
лета и пред, преко, према.
702. Релизација ѣ испред ј (примарног и секундарног) диференцира простор
у следећим случајевима (т. 174–177): гријота : гријота/ греота; Бијоград : Београд;
грије:згреје, сије : сеје/сије.
703. Рефлекс јата у ијекавско-екавским говорима: а) у дугим слоговима у
начелу ије (у особеној реализацији), у екавизираној зони дуго е (т. 192–200): снијег,
циједимо, двије, прије; лепо, цепаш; сијече, ријека; време, млеко; донијела, увијек; б) у
кратким слоговима по правилу је, у екавизираним говорима кратко е (т. 201–205):
вјенчала, вјешање; посједали, бесједи, млекар, леб; девојчица;
704. Рефлекс кратког јата иза р је најчешће е (т. 206): срећом, сазре, изрежем
итд., поред (у ограниченом броју лексема) је − горјела, окорјело, старјешину.
705. Однос међу префиксима пре- и при- углавном је стабилан (т. 207):
прибаве, прикучило; преварио и сл., поред − презно, Приображењу.
706. Јат се реализује различито у примерима (т. 172–184; т. 212): леја // лија,
леја; гријота, греота // гријота; веје // вије, веје, сеје // сије, сеје; белег // биљег,
недеља // недиља; уседелица // усиђелица; Београд//Београд, део // дио, део, беочуг //
биочук, бјеочук, беочук; бежи // бижи.
707. Систем опструената диференцира подручје Подгорине тиме што су у
ијекавско-екавској зони јотовањем добијени гласови ć и  (т. 246).
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708. Јекавско јотовање бележено је у зони ијекавско-екавских говора (т. 316):
ишћерам, виђети, ćеднемо, иелица, љебац, мљечаре.
Б) Морфолошке особине
709. Двосложни мушки хипокористици и лична имена (тип Јова/Јово)
најчешће се завршвају на -о; двојаки облици забележени су у северозападном делу
области (т. 331).
710. По обрасцу именица -о основа хипокористици и лична имена могу се
деклинирати само у ијекавско-екавским селима (т. 331).
711. Поред лика Александар, у јатовским селима неретко је и Лександра (т.
344).
712. Поред стандардне промене именице дан-дана-дану, у ијекавскоекавским пунктовима забележене су потврде старе промене у именима празника: до
Ђурђевадне; регистрована је и једна усамљена потврда с проширењем -ов-: данове
(т. 348).
713. Поред наставака -и, -ју и факултативног -(ј)ом (осим у прилогу ноћом,
дањом), у ијекавско-екавским пунктовима забележен је и наставак -им (т. 405):
зобим, мастим, смртим и сл.
714. Поред мофолошког лика неодређене заменице нешто, у ијекавскоекавским и у појединим јатовским пунктовима појављује се облик нешта (т. 434).
715. У јатовској зони потврђене су и несажете форме присвојних заменица (т.
439): мојег, својег/мојем, твојем.
716. У првом и другом лицу множине на јатовском терену забележена је
паралелна употреба аорисних наставака -шмо/-смо, -ште/-сте (т. 506).
717. У централном и јужном делу области веома су чести прилози за место
горам, долам, паралелно са горамо, доламо (т. 582).
718. Табеларни приказ некацентованог квантитета и релације према
оближњим сродним говорима:
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Табела 1.
област/
позиција
Ваљевска
Подгорина
Ваљевска
Колубара
Рађевина
Узовница
централна
Шумадија
Ужичка
Црна гора
Љештанско
Тршић
Драгачево
Горобиље
Моравички
говор
Мачва
Обади

мајке

литара

Винчине

празник

Булчиној

вежемо

мајчиног

+(-)

±–

–(±)

+–

+±

+(±)

+

+–, ±

–

ø

+–

+–

+±–

+

+
ø

ø
ø

ø
ø

+
ø

ø
ø

+
+

ø
ø

–

ø

ø

–

ø

ø

ø

+–

+

ø

+

ø

+–

ø

+
+–
+–
+–

+
±–
ø
ø

ø
ø
ø
–

+
+
+–
–(+)

ø
ø
+–
ø

+
+
+–
ø

ø
ø
ø
ø

+–

+

ø

+–

ø

+–

ø

– (±)
+

ø
ø

ø
ø

±–
+

ø
ø

±–
+–

ø
ø

+

+

+–

+±–

–

+–

ø

Горње
Цапарде

Табела 2.
област/
штале
кучина Ваљеваца преслице жетелачки бадњак јабучњак Буковицом зламење мученика
позиција
Ваљевска
+(±)
+(±) +(±)
+
+(±)
+
+
+
+
+
Подгорина
Ваљевска
+ (±,
+–, ±
–
–
ø
±
+
ø
+
+
Колубара
–)
Рађевина
+
+
Ø
+
ø
+
+
+
+
+
Узовница
ø
ø
Ø
ø
ø
ø
ø
ø
+
ø
централна
– (+ уз
Ø
ø
ø
+–
ø
ø
+–
ø
Шумадија енклитику) –
Ужичка
+
+
Ø
+
+
+
+
ø
+
+
Црна гора
Љештанско
+
+
Ø
+
ø
+
+
ø
ø
ø
Тршић
+–
+–
Ø
+–
ø
+
+–
ø
+
ø
Драгачево
+–
–
+–
ø
ø
+–
+
+
+–
+–
Горобиље
+
+(–)
Ø
+
ø
+
+
ø
+
ø
Моравички
+
+
Ø
+
ø
+
+
+
+
+
говор
Мачва
+–, ±
–
Ø
–
ø
+ ± – +–
ø
+
+
Обади
+
+–
Ø
+
ø
+
+
+
+
+
Горње
+–, ±
ø
Ø
+–
ø
+±–
+
ø
+±
+
Цапарде
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Табела 3.

област/
проштаца варница намерница одају љесковине руком пројиног причевачког назувци сустанемо
позиција
Ваљевска
+
+±
+±
+(±)
+
+
+
+
+
+
Подгорина
Ваљевска
+
ø
Ø
ø
±–
+
ø
ø
+
+
Колубара
Рађевина
+
ø
Ø
–
ø
+
+
ø
+
ø
Узовница
ø
ø
Ø
ø
ø
ø
ø
ø
+
ø
централна
–
–
Ø
ø
ø
+
ø
ø
+
ø
Шумадија
Ужичка
+
+
Ø
+
ø
+
+
ø
+
+
Црна Гора
Љештанско
+
+
+
+
+
+
+
+
ø
ø
Тршић
+
±–
±–
+–
+–
+
+
+–
+
ø
Драгачево
+–
+–
Ø
–
ø
+–
+
ø
+
+(–)
Горобиље
+
+–
+–
+(–) +(–)
+
+
+(–)
+
ø
Моравички
+
ø
Ø
ø
ø
+
+
ø
ø
ø
говор
Мачва
+(–, ±)
ø
Ø
–
ø
+
–
ø
+
ø
Обади
+
ø
Ø
+
ø
+
ø
ø
+
+
Горње
+(–, ±)
–
Ø
+±–
–
+(–)
ø
ø
+–
–
Цапарде

Табела 4.
област/
позиција
Ваљевска
Подгорина
Ваљевска
Колубара
Рађевина
Узовница
централна
Шумадија
Ужичка
Црна гора
Љештанско
Тршић
Драгачево
Горобиље
Моравички
говор
Мачва
Обади
Горње
Цапарде

воде шареница домаћинстава девојака фуруне вурунице бакреним дрвеном приколицом јаловка медведника

+

+(±)

–

+±

+

+

+

+

+

+

+

+

–

ø

ø

±(–)

ø

+

+±(–)

ø

+

+(–)

+
ø

+
ø

ø
ø

+
ø

+
ø

+
ø

+
ø

+
ø

ø
ø

+
+

+
ø

+–

ø

ø

ø

+

ø

+(–)

ø

ø

ø

ø

+

+

ø

ø

+(–)

+

+

+

+

+

+

+
+
+
+

+
+–
+–
+–

ø
ø
ø
ø

+
±–
–
+–

+
+–
+–
+

+
+–
ø
+

+
+
+–
+

+
+
+–
+

+
+–
ø
+

ø
+
+
+

ø
ø
+–
ø

+

+

ø

ø

+

+

+

+

ø

+

+

+
+
+(–,
±)

ø
+

ø
ø

ø
+

+±–
+

ø
+

+
+

+±–
+

ø
ø

+
ø

+
+

+±–

ø

+

+–

–

+–

+

ø

+

+±
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Легенда:
присуство дужине +
одсуство дужине –
има вредност полудужине ±
присуство и одсуство дужине +–
факултативно, спорадично ()
недостаје податак ø
719. Табеларни приказ важнијих појединости у вези с јатом и паралеле са
сродним говорима:
Ваљевска
Подгорина
а) девојка
б) сијено /
сено;
прије
судбина ѣ бијела / бела;
донијела / донела;
ђевојка /
девојка
а) припада;
пребаве: прибијем
однос префи- б)привати,
кса прѣ-:при- прекрију;
презно : Приображење
дат.-лок.
баби, у шуми
јд.им.
особине

дат.-лок.
јд.зам.

мени, о теби

лок. мн. им.

у вајатима

морфолошки
икавизми
заменичкопридевске
промене
икавизми код
глагола VII
врсте

са овим, од
они, овима,
са свима, у
брдним

видио, живио доживила поцрнила видили

видити,
зажелио
преживила

одсуство
података

компаратив

богатија

икавизам
испред ј

а) сеје / сије
б) сије / сеје
а) недеља
б) недиља,
недеља

икавизам
испред љ

Ваљевска
централна Ужичка
Рађевина Узовница
Љештанско
Тршић
Обади
Колубара
Шумадија Црна гора
иј
сн ег /
снијег /
сено;
лијеп
свет;
сијено / лева;
иј
у св ет /
двије
лиеп
иј
двоц евка/
двије
донела;
вријеме / иј
прие
двоцевка;
д
ете
/
време;
де
в
ојка
девојка девојка бијело /
време;
диете
иј
иј
дон ела / до(деда) св етла /
време;
осијече /
дониети
венац;
нели;
љебац,
однела;
ђевер
вјенчали /
пјева / месту
мјесто /
вјетар, љеб
девер
леб
преближи: одсуство прибројала пребада, признају, предали,
прибити податка : презнати прилажем; преселили пријатељ;
приелаз,
/ пресекли, приврћеш
се ;
приварила: предали,
превоз;
причешћују;
пристанем
приварили препало
прибавити
прибаци:
се:
= пребапрепуцаше
премакне
вити
се
сестри, на жени, по одсуство Зорки, на одсуство ђеци, у
ђеци, у
жени
ватри
соби података ливади података
школи
школи
мени, по
мен, теб,
мени, по мени, о
одсуство мени, теби,
мени,
мени, на
себ // мене,
мени, теби
теби
теби
података
себи
теби, себи
себи
тебе, себе;
одсуство одсуство по чабро- одсуство
на прстима по бреговима по зубима
у вајатима
вима
података
података података
са овим,
с тијем,
тим, млади,
од они,
српски,
његовим,
одсуство неким, са добрим, моји,
овим овима, са с отим
свима, с
туђим
података свима, по
свима
свима, у
твоием,
овим
брдним
моием

старији здравији
просио,
сеје
недеља

сејати

сијали

одсуство
недиља
података

волијо

волила
= волела

волио

здравија сретнијег

поштени

чистија

јевтини

сеје / веје

посијемо

сије

гриати

недеља

сијала
недиља

недиља

недеља =
недиља
неђеља
= недеља
=понедељник = неђеље
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720. Табеларни приказ морфолошких обележја и релације према сродним
говорима:
особина
инстр. једн.
им. м.р. с
(некада) меким суглас.
инстр. једн.
ср. р.
инстр. једн.
им. пут
Јова / Јово

Антоније

Ваљевска
Подгорина

Ваљевска
Колубара

централна
Шумадија

Мачва

Љештанско

Тршић

Горобиље

Обади

-ом = -ем

-ом (-ем)

-ом

-ом (-ем)

-ом = -ем

-ом

-ом

-ом = -ем

-ом = -ем

-ом (-ем)

-ом

-ом (-ем)

-ем (-ом)

-ом (-ем)

-ом

-ом = -ем

-ом (-ем)

-ом

-ом (-ем)

-ом

-ем

-ом

-ом

-ем (-ом)

Јово– Јове
Пера –
Андра
Ћета–Ћете– Пере– Пе–Јови
– Андре
Тешо –
Драго–
Ћетин
рин
(Јова–Јове–
(Андро– Теше – Те- Драг–Дра(Цвејо–
Божо –
Јови;Јово–
шин
гин
Цвеје–
Боже – Бо- –Андре)
Јова–Јову),
Борин
Цвејин
жов
Јован
-ије = -ија
Антонија
Јелесије (Алимпију Димитрија Димитрије Аксентија
=Антоније (Саватија)
и Алим(Јеремија)
пије)

суфикс –ин
у једн. им. Лесковчанин Баболучанин
м.р.
вок. једн.
Љубица
Љубица
ж.р.
наћве

наћве
= наћуве;
текме

наћуве (наћве, наћиве)

мени, теби,
себи

енкл. облик
дат, зам.
ми, ви

нам, вам

нам, вам

мном
тобом
= тебом
собом
= себом

мном
тобом
= тебом
собом
= себом

Вићентије

Димитрија
=Димитрије

хришћанин

грађанин

одсуство
података

Љубица

Јелица

Милица

Драгица

Љубица

Љубица

наћиве
= наћве
= наћуве
= наћуве
= наћуи

наћуве

наћве
= наћуве

наћве

наћве

наћве

мене,
тебе,
себе

мени, теби,
себи

мен, теб,
себ, мене,
мени, теби, тебе,
себе,
себи
мене, тебе,
себе

дат. лич.
зам. ја, ти,
себе

инстр. једн.
ја, ти, себе

Мисачанин Шапчанин чобанин

Божо–
Божо – Божа – Боже–Божи
Божово
(Бране)

мени =
мене,
теби =
тебе,
себи =
себе

мени, теби мени, теби

нам, вам = недостаје
ни, ви
податак

нам, вам

нам, вам

нам, ви

нам, вам

мном (са
меном),
тобом =
тебом

мном
тобом
= тебом,
собом
= себом

тобом = тебом, собом
= себом

момном,
тобом,
собом

мном,
тобом,
собом

њен = њезин

њен = њезин

њен
(њезин)

одсуство
података

њин

њиов = њив

њин

какав =
каки

какав =
каки

каки,
таки

одсуство
података
каки (какав).
таки (такав)

Јовањдан

Јовањдан

мном,
тобом,
собом

3. л. једн.
њен =
прид. зам. њен = њезин њен = њезин
њен
њезин
за ж. р.
3. л. мн.
њин
њиов =
њин
њин
присв. зам.
= њиов
њив
каки, таки
каки,
таки
каки,
таки
каки,
таки
какав, такав = какав,
= какав,
(какав, та- = какви
и сл.
кав)
= такви
такав
такав
О Ивањ- Ивањдан
наст. јь
Јовањдан
Јовањдан
дану
присв.прид. авлински комшински шумадин- авлински
од им. -ија
= пешадиски
ски
вишљи
вишљи
вишљи
висок
вишљи
= височији
(виши)
четри
четри (чечетири
четри
4
тири)
= четири
11
једанес
једанес
једанес
једанес

бекрински пешадин= ракијски
ски

Јовањдан

Јовањдан

комшински
= ракиски

армински
одсуство
података

вишљи

вишљи

вишљи

четри (четири)
једанес

четри

четри (четири)

четири

једанес

једанес

једанес

Говор Ваљевске Подгорине

Ваљевска
Подгорина
60
шесет
можем
1.л. през.
= морем
гл. моћи
= могу
3.л. мн. гл. -ају, -еју, -ду
VI врсте
(-аје)
3. л. мн. гл.
VII и VIII
-е (-у)
врсте
особина

Ваљевска
Колубара
шесет
можем
(могу, морем)
-аје, -ају,
-еју, -ду
-е (-у)

централна
Шумадија
шесет

Мачва

Љештанско

Тршић

Горобиље

Обади

шесет
не могу =
не можем

-ају, -ау, -у,
-аје, -ду

-аје, -ају,
-ду

шесет
могу =
можем =
морем

шесет

можем =
могу

шесет
могу
(можем,
морем)
-ају

-ају

-ају

шесет
могу
= морем
(можем)
-ају, -иу
(умиу)

-е = -у

-у (-е)

-е

-е (-у)

-е

-е (-у)

Скоро се
потпуно
изгубио

само најфреквентнији
глаголи

сачуван у
малом броју
глагола

дођосмо
= одошмо

дођосмо

дођосмо
= дођошмо

сачуван
сачуван у
сачуван у сачуван у усачуван
малом
у малом
имперфекат малом броју малом броју малом броју броју
гла- броју глаглагола
глагола
глагола
гола
гола
дођомо, дођошмо
1. л. мн.
одосмо
скренусмо побисмо,
дођосмо
аориста
= одошмо (видошмо)
одошмо (стигосмо)

футур од доће (доћи доће (доћи
инф. на - ћи
ће)
ће)
2. л. једн.
импер. гл. попи, сакри попи, сакри
IV врсте

т. придев

звано
= звато
савијен
= покривен
отеран
= отерат
ожењен

везен
т. придев
= вежен
глагола I донешен
(доврсте
несен)
т. придев
кршћен
VII врсте
= крштен
гл. прилог
редак
садашњи
гл. прилог изгубио се
прошли
3. л. мн.
през. гл. I
вучу
врсте
изићи /
изићи
изаћи
= изаћи
3. л. мн.
легну
през. лећи
спасти
спасти
= спасити
чем = ткем
ткати
=ткам
иште / пршће;
искати
иско

звано
= звато
савијен
= покривен
отеран
= отерат
ожењен
везен
= вежен
донешен
(донесен)
кршћен
= крштен
редак
изгубио се
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могу (можем)

доћи ћу
(доће)

доће

поћу

доћу

доћи ћу (стиће)

доће

сакри

пиј

попи

напиј се

саши, пи

попи, сакри

зван
= зват
побијени
= покривено
теран
= отеран
изграђен

орато
= звану
убијен
= напит
терато
= бацан
ломљен
= склонит

обрато
= обрано
савијен
= изувен
продат
= продан
ожењен

опрат
= опран
добивена
= добит
ожењен

позват
сашивена
= добијена
ожењен

обран
= обрат
сабиен
= ожењен

вежен
донешен

извежен
донешен

помужен
(везен).
донешен
= донет

извежен
донешен

навезен
донешен

вежен
отрешен

пуштен

кршћен

крштен

кршћен

редак

редак

редак

редак

изгубио се

изгубио се
туку
вуку
(вучу)

кршћена кршћена
(крштена) = крштена
није редак

редак

изгубио се изгубио се изгубио се изгубио се

вучу (туку)

повучу
(извучу)

печу

тучу

вучу

вучу

изићи
(изаћи)

изићи
= изаћи

изићи
= изаћи

изићи
= изаћи

изићи
= изаћи

изићи
= изаћи

легну

полегну

легну

легну

легну

легну = седу

легну

спасити

спасти
= спасити

ткем

ткам

иште

одсуство
података

дам (дадем),
знам (знадем)

дам (даду).
знам (знаду)

волим

волим

бежим

бјежи

спасти
спасти
спасти
спасти
спасти
= спасити = спасити (спасити) (спасити)
чем = ткам ткем, ткам
ткам
чем (ткем) ткам (чем)
(ткем)
(ткејем)
ишћем
иска
иска
иштем
иште
= иштем
= иште
= иште
=
искам
(иска)
(искају)
=ишће
=ишће
дам = да- дам = даду дам = даду
дам
=
даду
дам = даду дам = даду
дем,
дати, знати знам
=
знам =
знам =
= знаду знам = знаду знаш
знам
знаду
знаду
знаду
= знадем
волим
(воволим
(воволим
(воволим
волим
волети
волим
лем)
лем)
лем)
= волем
= волем
бежим
бежим
бежим
бежати
бежи
бежи
бежи
= бегам
= бегам
= бегам

изићи
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Ваљевска
Подгорина

Ваљевска
Колубара

централна
Шумадија

Мачва

ћутати

ћутити (ћутати)

ћутати (ћутити)

ћутати

ћутати =
ћутити

бити

бидем
= биднем
= будем
= буднем

даривати

дарују
= даривају

особина

Љештанско
ћутити
(шутити)

бидем
буде
бидем
= бидне
= будне
будем
= буде
= бидне ==биднем
= будне
= биде
= буднем
= бине
= бине
дарују
дарују
дарива (да- дарујем
рује)
= дарива = даривају
= даривају
бидем
= биднем
= будем
= буднем

Тршић

Горобиље

Обади

ћутати

ћутати
(шућети)

ћутити
= ћутати
= шућети
= шутити

буде

бидем
(биднем)

будем
= бидем
= бинете

дарују

дарују
= даривају

дарују
= даривају

721. Општи је утисак, и статистички гледано, што се види поређењем,
с једне стране, списка заједничких и, с друге стране, диференцијалних црта на
прозодијском, гласовном и морфолошком нивоу – да је говор Ваљевске Подгорине
умногоме компактан. Цело подручје, наиме, обједињују новоштокавска обележја.
Међутим, дели га, управо на структуралном нивоу, једно битно обележје – инвентар
а тиме и структура инхерентног вокалског система. Зону јасно диференцира судбина
јата. Од пунктова обухваћених истраживањима више од тридесет је без икакве
сумње јатовских. У свима њима јат, у вредности затвореног е /е/, има статус засебне
фонеме, у онаквом смислу како га је у српској науци о језику дефинисао Павле
Ивић, а у савременим српским говорима у границама Србије Слободан Реметић.
722. У северном, западном и источном делу подгорске области јат је добро и
документовано потврђено у свим позицијама, без обзира на слог, прозодијски моменат
и фонетски контекст. Наравно, једини ограничавајући моменти у том смислу су његова
историјска позиција (нпр. ретко појављивање у иницијалном положају) и морфолошке
односно морфонолошке промене, које су старосрпске као завршен процес или
развојна тенденција која је трајала кроз дуги средњи век, претежно у наставачким
морфемама (нпр. у деклинацији, именичкој и придевско-заменичкој). Уз то, инвентар
сугласничких фонема јотовањима је проширен гласовима ć и  у ијекавско-екавској
зони, али у ограниченом броју речи. У ствари глас  се само спорадично потврђује.
723. Циљ овог прилога није било доказивање доказаног (у феноменолошком
и ареалном смислу), у Реметићевим истраживањима пре свега, већ монографским
описом отклањање још једне белине на мапи српских говора, одређивање зоне додира
са ијекавско-екавским говорима, као и прецизирање јужне границе јатовских говора
на подручју Ваљевске Подгорине – назнаке даљег њиховог простирања у другим
правцима и одређивање њеног кретања у области Ваљевске Подгорине.
Ово истраживање је документавано, и идући од села до села, потврдило
границу коју је проф. Петровић апроксимативно одредио (1982: 126) по којој „јужна
граница јатовских говора не би прелазила Повлен“. Обављено истраживање прецизно
је показало да се јужна граница јатовских говора протеже до источних обронака
планине Јабланик и даље наставља углавном левом страном тока реке Јабланице.

V
ТЕКСТОВИ
1) Говори са незамењеним јатом
Балиновић
Правила сам бабине, било је народа пуно и правили смо вече игранку. Туд је
било до сванућа народа. Мале бабине, обично дође се са малим поклоном: донесе
се погача, закољеш кокош, сат колач зову. Ка-се дете роди, меси се погача, ево она
је се породила у болници и чим је изашла из болнице ја сам умесила колач, погачу
на прилику зовемо, а два колача умесим. Један пробушим, а један умесим исто нако
као погачицу. Два да се роди још једно, то су гатње. И то сам ја однела на бабине,
отишла ја доле и дарујем дете. Кажу да није добро нема просаца ако се женском не
умеси. Мале су обавезне. Море ко оће д умеси. Било ко д умеси ис куће, тако је о
крштењу.
*
Носили смо плетенице. Досадило ми сад чешљање, узмем ја сама и осечем.
Нисам запамтила да су ме шишали. А волела сам да буднем потшишана, али није
нико се шишо.
Кад прође година дана треба ујак да ошиша дете. Ја-сам имала брата и старији
син кад је узо другу годину треба да га ошиша ујак и дође засуче рукаве, то-су гатње
биле. Ако нема ујака шиша родбина нека преча. А женско не шиша дете, па моја
унука није се шишала уовште.
Милка Новаковић,1936.

Беомужевић
Дошли сутредан ка-су ове Грујичиће попалили све. Они су дол попалили све,
само ... били су то и Немци и партизани. Ови прекопају њима пут, пале гор. Амбар
био пун шенице и пуна кућа свега и деда ми тај био доле. Чича отишо и оженио се,
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стрина, те се тетке удале, а деда осто да чува кобојаги ако сви оду, све ће попалити,
ако неког има, нећу. Он јадан осто, стрина ми пошла, ови отишли гор у Босиљке
де-је тај отац мој очо у кућу. Отишли гор њима. Она пошла, они иду уватише свекра,
уватише за руку и одведоше де је тај амбар и ја на капију погледа само и ја видим
... тај пиштољ, ја видим оце нема да је пао. Ја одо, не вреди. Сутредан дошли они
одуд, да се иде неко да види, а та моја стрина и ја, па људи не смеду д иду ко зна
можда су дол. Ми пођемо доле, оно кокоши остале само. Кокош шушњи, а ми јој,
деш бојим се да су они и полако надвирисмо се там – ништа боже само ко-год
граном да с помео само та вуруница остала, а био колики је вајат па чардак велики,
па амбар велики, па кућа та с три оделења и подрум. Ништа није остало само ето ти
те вурунице. Деда изгорио код амбара. Узели воз, знаш воз онај на колима што вуче.
Узели воз и метили бреме сламе на њега и метнули онај воз на њег озго и запалили.
Ка-смо ми дошле, воз изгорио, деда изгорио сав – печен испржио се сав довде вако
прегорило колењаче и дол остали му опанци пре ношени. Остале вако ноге дол, а
ово све знаш кад изгори месо, спржиш и вако овудан, гуњић носио. Он увек има
понеки динар роб у џепу, оно остало му вако на земљи и неколко динара у џепу.
Ми ондај вратимо се кући, кажемо овима, мој отац и чича дођу тамо ...Ови дошли
двојица простирку узму и простеру и оду ископају рупачу скују од проштаца као
дашчице те метну оно туд и саране шта ћу. После су издали оброке, даће како је
требало... е, мој, дијете...
Иванка Радовановић (Грујичић), 1914.

Братачић
Прели кудељу. Пре се сејала кудеља, ниси имо ко сад. Чеш, изачеш постав,
мораш да избелиш и сашијеш кошуље људима и нама. Вунене џемпере носили.
Дуге и кошуље носили. Он је носио гуњ. Правио Шоле дол доктора отац. Туд има
доктор не знам како се презива. Шоле, његов отац шио, био шнајдер. Шио гуњеве,
шио капе, шајкаче. Гуњ, све они гајтани овуда, прешива. Тако пре момци и носили.
Шишамо овце, опереш, носиш те уредиш. Била вуновлачара у Осечини, послен
предеш. Плетемо чарапе, џемпере, ћилиме. Није било да се купи памук па да чеш
по памуку шареницу нег морам да опредем и основ и да оснујем, навијем. Јашта
сам знала, и да снујем и да навијам. Удари кочиће вако, туд ударе два кочића и дол
један, па онда опе врате па вако још и ту се направе као чини, правиш оно куд ће
протуривати после. На разбој изачеш, ћилиме измећеш и нако. Шаре, оне. Ради се
зими, ради се и ноћу, обесиш лампу вако, о разбоју, није било светла. Ов је дошло
светло шесет осме. Нисмо дотлен имали светла. Запале жене ону жижу, још скину
стакла да не горе много гаса. Није било да се купи, било рата.
Негосава Николић, 1932.
*
Јагњећа вуна је јарина. Од ове године што се шиша која се ојагњила зове се
јарина, ал од оваца маторина. Има разлике. Моја сестра је ишла занат учила и није
тамо нико знао да каже како се зове јагњећа вуна. Само она сетила се, мама ми је
причала да је то јарина – она је то чувала за ћилиме. Најлепши су ћилими о(т) те
јагњеће, јер није оштра.
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Дошла једна млада и послала је свекрова да понесе воде. И она затрче се,
а отишли ови да ваде циглу. Она се затрче па падне, скрка се. Плаче, дође кући
пожали се мужу, а свекрова је пита шта ти је са видрицама. Па јебле те видрице
виш да сам се разбила. А она каже „немој улазити у кућу ако си разбила видрице!“;
видрица је била скупља...
Вера Ђуричић, 1937.

Врагочаница
И биле су те воденице ал више комшија морају да мељу ... Меље понедељак
цели дан и ноћ, ал било је то и пре дођу и договоре се како ће да поплаше једнога
човека у воденици. Он отишо наложио ватру да спава у воденици и да меље. И засуо
кукуруз док неко каје лупа на врата. А била му и жена са њим, а он шта ће каје ево
неки лопова. Јок, вампири. Док ови запале неки угарак и одају около воденице – јесу
вампири. Онда шта-ћу па отворе воденицу и зауставе коло да не меље. Они метну
неку мотку. Излете из воденице и побегну кући, покупе брашно и однеше.
*
То је у Јабланици било. Ишли они у воденицу. И пођу из воденице, а усред
неког врела и било неко гробље. И ми идемо док ускочи се неко јаре на кола. Мој
отац вели, не окрећи се. Иде, иде док дође до другог гробља. Ја оћу д умрем. Мој
отац води волове и ћути. Кад дође до неког гробља, оно петли запеваше. Док он
повика – мол те се богу што петли певају досад би ти била моја вечерица. Они се
престраве и дођу кући и разболе се. А то је био неки вукодлак, човек. Кажу, тог су
виђали увек у Јабланици у Јовањи. Волови све теже вучу. И мајка се разболила од
страа. А деда је после и умро. Јесте се десило у води. Из исте воденице је понео. И
прикаже се човек у води. А каже само су волови из страа почели да стају да стају.
И он се био престравио.
Милојка Чолић, 1927.

Горња Буковица
Ја-знам да одбрајам от страве. Ја-сам то пуно деци одбрајала. Ка-се дете
престрави па врисне у сну, па не море да спава па плаче. Мени то жене донесу, а
олово треба да има. У последње време немам олова, нема де. да се нађе, па ја рекнем,
ја-ћу одбројити ал нема олова. Они се снађу, ал коме сам год салила страву знаш
како су ми се закваљивали, како буде детету вајда. Научила ме једна жена, била
жена чувале смо стоку, ја-била дете. Она жена ... а имала ти- стрина, па имале
деце, а она мене све пита за стрине по имену. Ја за једну кажем добро је, а дете
само реко плаче и вришти, не море да спава ноћом, сам га носају. Она мени каже
„ћеро, да ја теби кажем да ти њему салијеш страву, то је се оно престравило“... Она
мени прича како се оно олово растопи у кашику, како се сипа у воду, како се дете да
покрије црвеним је л венчаним, неком аљетком и како ћу д одбројим. Јој па не могу
ја то запантити. Запантићеш ... Исприча она мени. И ја сам гредом то шапорила
да не заборавим. И чим сам дошла кући, ја-сам то мојој стрини испричала – онда
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било тог олова послен рата пуцато из метака, јабом па били некаки округли ко
кликерићи. Одма ја сали оном детету страву, дете целу ноћ спавало, није се јављало
па за чудо свима. И послен једно о друго то-се чуло и почеше мене звати. Па пре два
месеца ми из Ваљева човек довео жену и двоје деце и знаш како се закваљују како
је било деци добро ... Преплаши се дете о свачега ... Јесам причала свима, ал нећу.
Најбоље ко није удат, ожењен. Истопи се у кашику метем па на жар, оно се истопи
и трипут растопим оно једно олово и успем у чанчић неки ... и одбројим и обично се
нацрта о чега се дете уплаши – нацртавало је се као зечић, као тица, животиња нека
... трипут – први пут на главу, други пут на стомачић, трећи пут на ногице и умије
се са том водом и буде вајда. Даду, ал нећу ја д узмем ништа сам руке ради, ваља
се. Донесу шећера и каве ... ов сам једној девојци скоро сам јој казала, Јасмина се
зове – Јацо, напиши па пробај не некоме док се не удаш, почни, сали на некоме. Они
то кобојаги оћу а после и мрзи.
Тонка Јевтић, 1921.

Горње Црниљево
Једаред сам била решила да побегнем и заговорла да он дође до мојег
дворишта и ја д изиђем и д идемо. Била је киша, моја је бака то приметла и рекла
мом оцу. Каже „Тијосава је се припремла да бега“. Тата је мој узео пушку и почео
да пуни пушку „да видим довече ко ода око моје авлије“. Каки, ја-нисам више смела
изићи ис куће. Моја мајка отрчи горе комшијама и каже „отиђте, рецте Томиславу
да не долази“, а он се овде био припремо са његовом стрином и са још једном
њеном другарицом Радом, да пођемо да је водимо. Живорад долази и каже њему
„Томиславе, немој д идеш случајно, Ранко ће те убити, немој д идеш по Тијосаву“.
После десетак дана нисам никуд из авлије излазла. Нису ме пустали, а нисам ни
тела. Почо мир. После ка-сам почела ја да излазим, да идем на бунар, на ђерем, он
сачека мене на ђерему. Зна се јутри ка се иде на воду, рано. Сачеко ме на ђерему
и каже „ајде или те кољем“. Реко „ја нећу“. Он извади нож из џепа, а моја мама се
сећала да ће он бити, да ће он доћи на ђерем и одозго поче грдити „Шта ш ту, је л
моје дете не може никуд да изађе да ти ниси ту?“. Он се окрете и оде. Грди целу
фамилију, Чокићи ваки, онаки ... Надимак смо тај од старији имали. Послен месец,
два дана нисмо се нигде састајали. Није мор, каки диго руке. Ја-пошла мојој баби,
кад ја окрето се, он виче „чекај“, имо јатаке. Жене неке, старији људи. Сви су га
волили и цен8ли. Није био пијандура. И ја горе на вр њиве. Кад ја погледа горе
једна њива преко ограде има чобана. Чувају стоку. Морам стати. И он дође „Јеси се
уплашила?“, реко „нисам, ал већ дркћем“, „не бој се ништа“ каје. Останем ја, нисам
ишла ни баби, отрчим само да се прекажем баби. Годину дана нисмо се после опет
узели. Ја-сам оклевала да послушам родитеље. Де-год сам ја... Ваљда сам отишла
на Спасовдан; от куће оставим маму, тату, седе, варе млеко. Ја стојим код њи, а
овоме рекла да чека доле у равни, да ћ ја доћи у раван доле испот куће. Стајала ја
туд и мислим шта ћу. Бога божији овај је сигурно доле. Ај, реко д иде па шта ми
Бог да. Окренем се ја од родитеља и пођем, а он дошо већ до дворишта, дошо до
куће. Прескачемо ми преко ограде доле и ја протрчим њега. Мајка је почела кукати,
јаукати. Тата је ћуто, ништа није реко. Баба рекла „Е па нек је жива и здрава и
сретна па де да је“. И то се заврши. Кад послен пе, шес дана овај мени вели „видо
сам бабу Ику (Илинка) и рекла је да дођеш и да донесеш трешања, а у нас било
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трешања. Реко „набери па да идем ја да однесем“. „А де ли је тата?“, каже „он је
отишо кот чиче Бранка, отишо је код њега на копање“. Идем ја код маме и бабе, нећу
ме грдити. Кад тамо ја улазим у воће, па пре(т) тату. Тата гони краве. Нит смем
назад, нит смем њему напред. Ја-стала вако ко укопана. Прекрстла руке, и нек буде
шта оће. Вели „Добро-вече. Шта то ти, море, уради?“. Ја смако раменима, ништа
нисам урадила. Каје „Ајде, горе, ето ти маме и бабе у авлији“. Он отера говеда да
затвори и повеже. А оне обадве видиле и мене и тату и потрчале према нама. Бојале
се. Они ме нуде. Кат са пошла кући „иди овуда, иди овуда“. Било лето, нагазиће на
змију, иди путем. А тата вели „Па је л она вас питала јако куд је требала д иде?“.
И тата није долазио годину дана, и родила сам старијег није долазио. Овд је било
венчање, било стотињак људи. Сутре, обећо је и дође да беремо грожђе. Ја-кат сам
га видила... и после је долазио и буде с нама цео дан. И волио је да дође ...
Тијосава Савић, 1935.
*
А тај Лександра Гејло примио је Калабића кад је мерио имање код његове
куће станово. Радио као геометар за време бивше Југославије, тријес осме девете
године. И туде јео и пио, био дочекан љуцки. Калабић отишо у четнике и наиђу, дођу
четници да траже леба. И дођу кот чиче тамо, тражили од чиче леба, а он каже: „Ко
сте ви?“. Каже, четници. Они оду, врате се школи, а у школи је била војска и кажу
нас неки чича изгрди. Он каже „ите ви чичу пове(д)те“. Комадант Калабић наредио
да доведу чичу. Доведу њега и истучу. Ка- су га истукли, а он чоек виђен, није за
тучу, цењен био. Он крене дол низ Тамнавицу па кући, па пре. ма нашој кући овда на
пречац. А неко каже, оде чича у Сечину да тужи Немцима. И врате они њега и каже:
„Водите га тамо, убијте“. И поведу га они низ јаругу, кад учитељ рече „Знаш шта,
Никола, тукли твога пријатеља“, „Трчи, поведи, вратите га да не убију“, ал готово,
чича изгуби живот.
Боривој Ивановић, 1925.

Вујиновача
Кућа старинска, огњиште имало вако доле на сред куће, звао се сач неки
вако округло и ту је се месио лебац и тим се сачом покривало.Тури се тај сач се
угреје па се тури, па се озго прекрије жаром. Земљани лонци, у земљаном лонцу све
кували пасуљ и кромпир и купус. Ту није било куповни лончића. Вериге имају озго
обеси се котлић и угрева се вода, ћасе су биле земљане, кашике дрвене, а пегла на
жар. Ја и сад је имам. Били су исто тањири таки земљани, из празника се није јело.
Празници су скора... ћаса неколко и ти тањира неколко и дрвене су кашике, дрвене
су кутлаче. Синија је округла и(з) синије се јело, није вако астала било.
*
Ја-сам плела, везла, ткала. Уредиш вуну, ишчешљаш вуну. Ошишам овце,
па оперем вуну па ишчешљам је. Овце се шишају у мају месецу. Ишчешља се та
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вуна и гребени, изгребена се и ондај се преде. А са се носи да реди. Предем и ткем,
опредем стреку, звала се стрека танко вуне и купим памук и оснујем и навијем. Јасам знала да снујем, мени је казала тетка та. Ја би то и сад умела. Оснује се и навије
се и ја изаткем мени сукњу. Помотам ту пређу и наместиш тамо мосурови се звали,
а вако се имају два дрвета и пробушено там и вам као летка нека, протураш на то и
нанижеш и оснујеш. И натуриш на разбој и ткеш. Ја имам разбој и само горе. Разбој
са не треба никоме, сад не че нико. Има брдо имају они што туриш ноге па брдила и
у њега се тури брдо и то поклопиш. Колонтуре – се зову оно што туриш ноге. Имала
сам ните, крож њи се уведе то, мораш да уведеш пређу. Кроз ните па кроз брдо, па
повеже се доле увуче има гвожђе неко за то, оне везице и затегне дол вратилом и
ткеш. Ноћом се радило, лампа па турим поре себе. Ја-сам више ткала ноћом нег
дањом. Ткала и ћилиме и губере и сламарице. Вретено и преслица. Море да се удари
кад падне. Ја сад само плетем помало, а не предем. Има две године сигурно нисам
прела. Не морем ја. А плетем чарапе, пулувер, џемпер.
Милева Марковић, 1923.
*
Мучио сам се ко Кристос. Кад ме је посло за једно прасе код Ћосе и ставили
га било у подрум неки и прасе побегне, ал он га доно први пут. Он мене пошље
други пут: „Иди понеси прасе што је побегло!“ Ја дођем тамо нађем једну жену о
те куће де је узето прасе, па мени каже: „ Шта је Томиславе? “, однели су сви људи
ал има ово једно уватићу. Ја кући донесем прасе, каже тури га у кацу, нека га у
каци. Ал он је д извинете доно мушко прасе вепрића, а ја донесем послен женско.
Нисам ја знао ни ја, нит је она жена. Он позове једнога преватници, некога Сретена
да ујалови и то је мало рамо на једну руку пао са цера. И каже, долазим ја и ватам
оно ис каце прасе и пружам ономе човеку што треба д ујалови, а ја улазим из неке
лотрице озго. Човек држи прасе и окрете се и каже Алимпије, имаш ти друго прасе,
ово је женско прасе. Е, јебо ... почне на мене и оном мотиком и оће мене ал онај га
човек одгура. Оно прасе побеже, ја потрчи д уватим прасе, не гледам што је он мене
ударо. Тако сам препатио девет месеци. А не смем да дођем кући да кажем.
Посло ме је ... е, он и баба су седили око ватре и грејали се: „иди Пркула“, не
вели ми ни именом тако мало да ми и потепа, а цепало је напољу – дугачак пањ два
метра, дебљи, на њему се сечу дрва. Ја сам и тамо дошо и узо три церова дрвета по
дужини један метар и турио преко леве руке. И улазим на његова врата у оџаклију
де-се ложи ватра. Имала су два камена да се попнем као степенице. А он и баба седе
поред ватре. Ватра се расијала, пуцка, није то имало ни светла ни ... гори ватра и
сија. Ја у кућу и корак д уђем, он мени д извинеш на изражају каже „марш“. Ја се
уплашим, на мени је кошуља кудељна и гаће, ципеле, немам ништа од одела друго.
Вратим се један два корака назад и држим она дрва, стајо, стајо и мислим што ли
ми је реко то. Па сигурно нисам реко добро-вече. Па се поново враћам и улазим
касније и кажем добро-вече, а он „јебло те вече, напоље, како улазиш у кућу“. Ја
се још више уплашим, повратим се назад... стајо, не знам шта ћу сад. Сигурно реко
причају нешто па нису завршили па да ја не чујем. Кад баба његова каже „иди,
море, лудаче, нек де. те уђе, па друго ће вече знати“. Он прелази с оне стране врата,
ја сам с ове и каже „ајд, улази“. Видиш ли натрашке ил напред у кућу кад улазиш,
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па шамаром ... Он другим шамаром. Е, у моју кућу ка-се улази, носи се дрво напред
иде дебљи крај и тако улази. А код мог се оца то није гатало. Као нећеш ти нама
натрашке ништа унети.
Томислав Цвејић,1932.

Гуњаци
Тријес и троје било у Љубе Марковића задруге било. А са буде петоро
шесторо не мору сад заједно. Фамилија смо. Љубо се звао најглавни. Лепо се
слагали, тријес и троје народа. Изађе све то, раде, пољски рад, копају, жању, косе,
пре је се жело. Заповеде, Љубо био домаћин. Он јутру заповеди овим млађим,
Марин рођени свекар. Заповеди шта ћу да раде. Да косе, јел ако је да се жање, жању,
иду да косе ливаде. Српом жањеш. Купе и вежу, а ливаде косе косама. Вежу, чупају
ужета од... Вежу садену у кладње. Ударе колац и дену. Е, послен доје машина те
оврше. Вршећа машина, гумно.
*
Имала сам просилаца, он каје није још у мене ћерка за удаје. Од седамнес
година почели просци долазити. Било је ис Пецке, ис Белотића, Остружња, из
Братачића. Миражџинка. Ондај оћу миражџинку, дијете, оћу момци нек је ћораво
једно око, само оћу миражџинку, јебо и мираз. У кућу долазили и нако питају. Код
гуњачке школе буде вашер и питају. Дође мени један – Тоша Симић, имо је сина
зове се Иванко. Ја одиграла до једног коловође, у Белој Цркви био вашер, Мала
Госпојина. Ја само се пуштила, водио један он је био ковач. Јордан онај Радовановић
из Остружња, док Иванков отац, Тоша иде мени. Шта ће он онај човек вам мени
међу цуре. Коло игра у црквеној авлији. По три кола игра. Он како доје, здрави се
са мном, каје: „Косо, оћеш ти мени бити сна?“ Ја-се насмеја, па кајем оћу. Каје, мој
имењак реко, они били по шатром, пили, реко. Само ако се оћу деца. Е, ако је отац
реко „оћу“. Каки, ја се смејем, ја лажем, мислим не до бог.
Веле, Марковићи удају се ко Цигани, све ис куће у кућу. Из Марковића у
Марковиће, све ис куће у кућу. Њена је свекрова прва дошла у Марковиће. Дикосава
друга, Надежда трећа. Чекај да т кажем. Коса четврта, ја пета, Споменка шеста,
Милена осма, Дара… све у Марковиће. Кажем ја, дал није својта. Пито Тику, попа,
њему било име Тико. Ја оћу Косу, Тошину за мог Богдана. Каје, из Марковића она,
па јес из Марковића. Све мој свекар опричо. Каје, то-је се каже, Рашо, вели Радоји,
разродило. Ја сам пречу својту, пречу сам својту венчо, имају и род и пород, и живи
и здрави. Слободно, море. Узми је за снаву. Па, реко ако је његова, гријота …и живи
и здрави и данас дањи, Рашо слободно узми.
Косара Марковић, 1922.

Горња Каменица
Сипамо, посиру. Са се купи она маја. Маја. А пре је било кад закољеш свињу,
осушиш сиришта или теле неко оно изађе онај бураг, сириште. То-с опере лепо и
усоли се, усоли и стоји седам дана и после обесиш, оно се исуши и ка се исуши... е,
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после сечеш по парче и у једну теглу, правиш ти посиру. Са се навадили и купујемо.
Лакше је. И налијемо том сурутком, тим пресолом. Стоји и то надође, и пос узмемо
млеко подгревам, будне топло млеко и у једну шерпу и по једну шољу, чашу …
Јесам, некат напијем се, што, шта вали. Напијем се не. кат ракије кад ми доје
нека мука. Једаред гутнем само, Једаред гутнем, шта вали. И печем ја ракију и
пробам. Казаћу ти како се пече. Накупим, натресем, џенерике и накупим, па шљива
… ја џенерике. Буре, накупим пуно буре, оне имају воду своју, попуште, не сипам
воду. У шљиве треба вода. И кад она преври, да не потоне, узмем и печем. У казан,
сипаш, напуниш казан и печеш и тераш у кофе две. Једну пробаш... јес пробо кака
је, ваља ли... Кад испечеш ондај после просипаш ону комину, печеш препек. Враћаш
ту ракију исту и печеш препек, љута да буде.
Станислава Перић, 1933.

Доња Каменица
Ручно се радило у мом дому де.-сам се ја родила, волови су орали са плугом.
Дрљача је дрљала са гвозденим клинима. Сејат кукуруз на сачму несевано са
руком, па се зове сачма, није имало сејача. Копано са мотиком, кад заузме десет
њи, па сваки копач има метар, па нас десеторо кад иде заузмемо постад и копато.
Прокоп, па после петнес дана се огрто куруз. У том кукурузу се сејо и пасуљ. И кад
дође берба брато ручно. Клипак одломиш и у колима воловским се вукло кући и у
неку зграду се смести или напољу рпа и комило се. Комушу на једну страну, куруз
на другу и то се...
*
А жело је се са српом. Ја сам жела четрес два дана из дана у дан сваки дан.
Сунце ка-се рађа ми-смо у њиви, спрем лампи доручкујемо или месечини. Ручак
долази око девет сати. Ужина долази око један-два, а вечера је кот куће. Па на
руковед, а старији људи иду и вежу снопље. А то снопље се веже ... бира се место
де је шеница порасла мало већа и плете се уже. А уже се плете, саставе се оба влата.
Узме у једну руку неколко, колко мож да стане, у другу и завеже као жене са што
вежу канап. Завежу оно уже на чвор, а жиле од шенице, њима се веже сноп. А то
уже се мете на земљу и руковед са шеницом се остаља на то уже. Уже је ово, овде
су жиле, а овде је влат и од једног и о другог и ово се завеже на чвор. И онда се иде,
што се жање, то зовемо постад – свако има испре себе један метар да жање. А буде
ту некад и по педесеторо жетеоца и овде се стави премера ради од ове ... руковед...
овде се стави четри-пет ти руковеди и уже се са склопи и свеже. Свеже се тако да
обавије једно око другог.
Бранислава Срећковић, 1928.
*
Тка. Има разбој. Овако као две осовине. На једну страну горе је то зарезано и
то се зове вратило. Дал ми је Мишко бацио чунак, неки дан кад је распремо? Можда
и није. Погледај ту. Вако стоји вратило. Испо тога имају брдилице. А то де.- стоји
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брдо. Можда с посматрала ове Ужичане кад ткају. Од брда имају ти нити. Нити тосе исто ради од кудеље ил од вуне. И то има једна дашчица овако де то жене ните.
И то се нити ручно и увуче се штап један горе други доле. Те ните имају своје де
се уводи та пређа. А пређа је на вратило, вратило је велико и она је распоређена
сантиметар и мање, жица од жице. А крос те ните иде, а нити су двоструки, овд је
половина, а доле је штап овде је штап и сад да би увео пређу жена узме ово на доњу
страну крос ово горње и провуче жицу дол. И све редом тако кад тка, доле имају
положници које се везује за жице и то се претискује ногама. Претиснеш ногама
вако овај нит изиђе горе, спустиш овај два подложњака имају, претиснеш овај, овај
се спусти дол, а ти протуриш са чунком лупнеш одозгор и то је то.
Па била прела, велика буду педесет-шесет прељи. И омладине било пуно у
селу. Ћемане, бас и до дванес сати предеш и до пет играш. То је народу сеоском био
излаз, није било корзова...
Олга Срећковић, 1928.
*
Били су сватови и ка-су били нa тoм брду, ударе Турци. Побију се и пoгине
млада. Младу сaрaне под јeдном брезом. Дрво, бре. за. Звала се oна Дела. И oстало
је Делина бреза. На тој кoти највишљoј, било звоно. И ко први примети Турке, он
испадa на то брдо и вуче за кoнопац да oстaли чују да бегају по јaругама, пo шумaма.
Живко Срећковић, 1926.

Драгијевица
Ја и сад кад је црвено и црно слово ја уопште не радим, а петку ниједну не
мрсим. Бож, сачувај. Радо, без шале да ти ујна каже, ето сине пише у календару
тресковита среда, у среду сад. Они кажу четврта од Ускрса. То због грома и да се
пости. Марковдан се не ради због змија. Обичај је у селу да се не ради ако се ради
тај дан онда ће ући у кућу змија ил ће ујести неког змија. Знаш како једна прошле
године дошла, Саво дошли ми учи Марковдана, реко сутре нећете децо ништа
радити, дошли њи двојица. Кад ми дошли оно волика трава у дворишту. Они узели
косачицу, ја овде легла уморим се далеко док дојеш из Београда мен досадно седити.
Кад чује се косачица, ја реко они оправљају, ја изиђо, оникосе. Озго о сушице де-смо
сушили месо, па вако право они одоше. Ја седим ов упаде комшинка каже „Чујо, ево
ти змије оће у подрум“ И то онај смуђ она највећа. Јој куку мене а ја држала гуме,
имала, држала троје свиња, по зимину им мало ранила док сам била куражнија. И
пилића пуно двориште пилића. Кад ја док дошла тамо ње нема. Ја узмем и оправим
и каже „иди Маро твојим путом, ја ћу мојим, иди Маро твојим путом“, она полако
оде око оне гуме, оде низбрдо и запалим крпу и метем и један лонац и нод деје она долазила. Она дошла пред подрум крај капије и пола се уздупчила уз онај
стуб. А подрум био отворен. Јој, ја после не смем д уђем. Тако се трипут каже иди
Маро твојим путом, а ја ћу мојим“. Старе крпе, обично сми ми од вешева које су од
постава а сад свеједно, крпа, свака смрди. И нисам смела да метем пре зграду ватре,
него сам метула у један стари лонац туде жара усула и оно горело и дању и ноћу и
звала ... Пос више нисам видила је.
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Љубинци чоек ишо у гљиве па донео дрва дал је била петка пред Марковдан.
и мете и у гајбу, у гајбу крај шпорета метуо ... кад Љубинка вече легла чује се дрва
чагрљају. Ја упали светло кад погледа змија у сандуку. Андрија, Андрија, спаво син
у другој соби. Јој, ево змије у гајби де-су дрва. Каже, ћути, мама. Андрија зовнуо
Милоја, упалио кола овоме човеку и он казо ја не могу доћи болестан сам, ја ћу
одбројити само нек је не дирају. Нека отворе врата. Нека отворе врата, она ће отићи
и пос каже Љубинка не видесмо кад оде. До сванућа светло горело и кад се она
провуче каже ... стајо лектрични шпорет ... и каже око шпорета и на врата изашла
и отишла.
И знао је да намести желудац, што кажу гастритис. Он каже прокува лонче
воде мораш да мирујеш да лежиш на кревету и кад ври вода стави мало соли и
неколко мрвица леба у ту воду. Скине са шпорета метално лонче, узме метални
тањир, све мора да буде метално, преврне и стави код твог кревета де ти лежиш и
каже све оно ... Рада сад зна да одбраја. Пиши, каже: кажеш имена родитеља – Видоје
и Мара родише коме желудац. Врата са места, желудац на место тако трипута у себи,
прекрстиш се, погледаш на овај метални тањир, доле стоји вода, буде пуно воде и
за пола сата сва вода се покупи – киселина и тако три вечера.
Тијосава Вилотић, 1923.
*
Обојицу, овај ми старији син отишо у шуму са трактором да потра неки
ћутак, мен с чини мого је д изнесе. Он је отишо сам, сна ми није била отишла, отишла
тамо у њено село у Вилотиће. Он оде и погине у шуми и одем ја те га нађем. Ја
га нађем. Послен дошла ми сна и дошо комшилук. Отишо, било лошо време као
кишица поросоње. Кад ја на равни, мого је д изнесе ћутак кад ја он под трактором
већ готов. Преврно трактор на се. У каки, не дај боже да се ником деси тако. Овај
ми други син млађи после четри године он кад је дошо и видио овог брата он почо
јаукати, што мене бог није узео, овај је се био оженио старији. Кад ... и он послен
четри године дошо мени био Видовдан, празник, дошо мени и сутредан каже „доћу
да беремо малину“. И отишо с колима и један га Лопатањац удари у кола и убије. Он
био у колима, он с камионом и убије га. А мужа ми ударио тресак у кући овој дол
кући. На вратима био, сам изишо напоље, кад загрми само пуче кад ја погледа он
је код врата већ. Послен понеси у песак там да га затрпамо, велимо преживиће ... а
овај његов син млађи била деца „јој, ко ће нас лебом ранити ...“, не дај боже ником
тако да се деси .... и ето, са свим тројицом, сачувај боже. Страшно је било, тако се
преживи. Иксан преживи свашта, каква те беда снађе и мука ... тврђи је иксан од
челика. Не мош у небо, не мош у земљу ... ал дал је то судбина нека, проклета.
Зорка Гаврић (Пантелић), 1930.

Лопатањ
Отишла сам у леп дом, у задругу. Е, моја децо, дођем ов па родим моја три
сина, па живила седам година са човеком па останем и ја удовица са том мојом
децом. Вала миломе богу деца су ме слушала лепо. Учила су ми школу лепо, па сам
била на ту моју децу задовољна. И данас сам дањи децо на њи задовољна, јесам
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се намучила. Рато је објавило се. Вуна се, сине, одузима, радимо ко црнци ја и ове
свекар, нас двоје. А девера отрали на вежбу у Сарајево. Одатлен ка су га на вежбу
отрали, после .. и више о њему нисмо знали пола године. Кад се јави из Немачке и
четри године је био у Немачкој. Кад је требало, сине, да се пуштају, ондај богу душу
дао. И останем ја, мој овај сад најмлађи кад он отишо, а овоме средњем била ми две
године, у трећој, а овај ми је старији што је са мном овде само пошо у јесен у школу,
а он је отишо ус часни пос, треће недеље уторак залапише га и отрали га на ону, ја
на вежбу. И отац од њеног свекра, и он је ишо, двојица њи два брата. Е, после, ај,
а кад је пошо он је децу волео, три сина .. Девер мој имо два сина и једну ћерку. И
он ондај само мени учину „Љубица, гледај ми децу. Како ћу гледати кад немаш од
чега, војицне крајчице ја сам састаљала да мојој деци није само ја него цео свет ...
немам. Они пођоше у школу, а вече долазе а ја долазим с копања сад видиш не копа
се куруз, а ми усејемо по два ектара, па то морамо све мотикама да окопамо. Два
пута ја и ове свекар, ми први а последњи долазимо иж њиве. А имала сам свекрову
нерођену, децо ... млого ми је добра била. Гледала ми је децу. Она њима да вечеру,
она њи смешти да спавају. А мој свекар је један био нерођени, ја долазим, сине,
мотику вешам, а бакрач, они котлови пре били. Бакрач сине вешам о веригама, а он
учини мени сирота „Љубица, шта ћеш то?“. Оћу моја три детета д окупам. А скинем
оно сине па оперем па осушим за у понедељак у школу. А учитељ Лале неки је био,
каже мени „Љубица, само нек је чисто“ А ја кад крпим, сине, ја гледам и данас дањи,
како ћу да је окрпим да ми се не зна много закрпа. Па, децо, од мука видиш вам у
панталонама што сам стављала деци мојој, ја осечем па наставим друго ... а оно
осечем па искрпим овден да се не зна да окрпљено. Радили цело лето сине, радили
ако је да дрљамо ја и овај ако је да оремо нас двоје идемо. А они сине, дођоше по
Јовањдану само прославишмо па отраше до зрна ис чардака. Пун чардак отраше
... па још да нису отишли да узајме нег седам метара и натрали те узајмили па смо
ми сине црн живот провели. Пуна је авлија ко-год дође док с имо. Кад је мој човек
отишо ја сам била као гледали стоку ја и он. Остало једанесторо говеда у штали. А
сине, казујем ти само оно што сам протурила не до бог да те лажем. Ми-смо само се
нарезује, не знам назвали га некаки, дете моје, баш и то да т кажем кулаши некаки
бедни. Назвали га и само удрите на кулаша. Е, кад дође сине, во да се изведе из
јарма. Сине, то ти бака казује, јесам матора ал сву сам муку упамтла. Сву. Вола
из јарма смо предали, сине, па је мој девер отишо ове свекар, отац овога оженио
се из Бобове па у њега пуница остала и она млада удовица па радила с кравама.
Он оде па купи од ње краву. Дотра да увати с волом, сине, да вуче. А неки Крста
баш да т све кажем то-сам упамтла, о, вала те боже каје ка-сам доживио па вако се
прекрстио да Перо вуче с кравом и с воловима. Па, ајде сад па живи ти сине, живи
кад није нико старешине није имо.. Издржашмо, вукошмо с кравом. Док опет робље
не дочепашмо се мало да купимо волића, волића ... кад је рато оно било ...
Љубица Јанчић, 1914.
*
И, јесам имала који море сат. Кад петли певају. Било ... чујеш пето пева,
обично. У три сата у четри тако. А тај његов отац свекар он кад се накашље, значи,
време је да устајеш. Они су пре ранили људи тизи били ајдуци, имали су они волове.
Треба д иду они на њиву да раде. Ти треба да спремиш ручак па треба да носиш
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на њиву. А треба вече да спремаш вечеру кад долазе. Куваш пасуљ, кромпир које
су жене биле оне код колебе, код колебе буду. Две јетрове па поредом. Ова је ове
године догодине ће она. Сир и кајмак и кува она нешто и сланина. И мало омршаја.
Само није било ко сад. Нису мешени колачи, нит је сарма била за славу. Јој , било
ћути, злато моје и било и бојо се ... Сад можда и боље. Био свекар бог и сунце.
Јесам неко време, после и он сам реко немој. Био он опасан, свекрова била мирна.
Био нећу да рекнем, нек рекне Стојан. Овда и плотове прескако, там му је била ...
а весела та свекрова Тоша, она је све грдила и клела па патила, ваљда. Није смео
му нико да каје. Шта мислиш, смела му је жена рећи. Ја, знали су оде вече, она
била удовица и ујутру чим зора, он иде прескаче плотове иде од оне Борке. Звала
се Борка.
Вукосава Ђорђић, 1933.

Мајиновић
Има овде у нас једно Љубино врело и сад било седење. Жене преле, плеле и
каже звала се једна Љуба, а она из Бобове девојка била, каже има вила, има вампира.
А Љубино врело има веденицу с наше стране иде, а бобовска веденица била. Каже,
шта има, нема ништа и оћете да се кладимо да ја идем да забодем. Е, како ћу ја
знати да ћеш ти да идеш. Каже, девојка знаћеш, биће моја преслица у томе извору
забодена. Међутим, она је дошла на извор и то све што је причано уватила стра у
себе, опет и потреви преслицом, биле сукње дугачке широке, големе ношене, у скут
сукње, како је она потревила преслицом у скут сукње и свлачила сукњу наниже
она је мислила да њу нешто из воде и цркне. И остало Љубино врело. Цркне од
страаа, ал без везе. Она је стра узела у себе што су целу ноћ о том причали. А причо
ми је мој девер Живота, ишли на свирање њи три, четри. И кажу превиђа се код
ситаричког гробља, превиђа се. Идемо ми као барјак бело вије се у гробљу. Ови
тројица стадоше, а јој не смемо даље, ај да се вратимо ... ма ко не сме, одо право
ономе. И он доје, оно пешкир на крсту. Ветар дуво и машо пешкир.
Верослава Мићић (Павловић), 1929.

Миличиница
Бадњак пре сунца донесу, сад оду у шуму па осечу, донесу пре сунца, ставе
ус кућу и изађу, ми деца изађемо, љубимо Бадњак. Гатају пре, каде љубимо Бадњак
да љубе овце јагањце. Љубе овце јагањце, љубе краве теоце...Баце зоби и попршћу
Оном зобљу Бадњак. Ми то још и увек тако радимо. Које иде за Бадњак оно носи
зоби и рукавицу. И вече ми исечемо, сад у шпорет, а пре је било на огњиште, ложе
на огљишту. А сад ми метнемо у шпорет. Оставимо само једно парче јутри мало кат
долазимо. Идемо кравама, идемо овцама, свињама ми ондак мало чарамо онај жар.
Увече на Бадњи дан уноси онај ко је оцеко Бадњак, он уноси и у кућу. А ми донесемо
же=не сламе деци и убацимо у сламу онај ораја, јабука, пара, бонбоне; има деце бала
Богу и куће. Је л чарала у вас овца Бадњак? Код нас је чарала овца. прегрнеˇ се
са губером изатканим. Донесе се јутри на Божић, положајник биде доведу овцу.
Јесте. И саде доведу овцу и узму покрију је пре губером, то од вуне је се ткало. И
то покрију овцу с ониме и даду кози колачић онај умесимо дамоˇ јој онај колачић и
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дамоˇ јој јарме и то као положимо јој, изљубимо. Колко варница ... ал јесте нема то
сад. Није у нас положајима био човек. Која прва ис кошаре изиђе и она носи клепку
целе године дана, носи клепку те се чује де су овце. Тако се гатало. А саде није ... иду
сад нека деца. Пуно пре којешта је било.
*
Свадба. Јој, ја како сам дошла, ти би се и ти зачудила. Мене су дошле две
синов це и тај мој човек да ме води. Мој брат млађи и сестра, а онај брат и сна доле
спремају као вечеру. Ја се облачим д идем као да сам пошла не знам де сам пошла.
Оно једно, сестра ми та жалости стоји. Нисам побегла, они су знали, ал вече, ја
нисам тела д идем за удовца, мислим да неће нико знати кад ја одем. Тако сам била
малоумна. Већ вече, они кад ме обећали, обећала ме та тетка моја. Било је то код
мене незгоде. Моја та тетка. Ја била одрекла. И она каже: знаш дијете, како оћеш,
иди за сирому, а тај момак што сам се ја са њим дружила, он је био танак. Узела
га ујна и ујак под своје. Иди дол, каже, па се мучи, аврамовићким женама чешљај
кучине. И ја послушам ту тетку; не знам ја...
и

Живодарка Вуковић, 1925.
*
Ја сам ту пролазио, ишо ту и разговаро са девојком па сам послен прешо те
ову моју узо. Ја сам био двајес и пет година нисам се женио. А у нашем месту ако
прођеш двајес пет година ти си старији момак. Ја ондај шта ћу. А обелоданили ми
вако: ја узмем лепо па нађем ову моју код оваца. Живорада мајка и кажем: „Оћеш ти
за мене да пођеш?“, каже: „питај моје“. Реко: „слушај, нем(м) да питам твоје ништа
ако се ја и ти договоримо“. „У реду, ја оћу“. Ја одем после њеноме оцу: „Слушај,
оћеш ти д удаш ову ћерку за мене“. Каје, „море, није она за удају“. А они знаду нас
Кнежевиће, она је ис сиромашне куће, а ја из богате. Пијем ја са њим ракију, а он
једва дочеко: „Слушај, ја ћу да кажем њојзи да она дође“. Она у соби другој. Она
отвори врата. Овде, ова кућа. Ћале, оћу ја њу. Он је видио њу једаред кад је прошла
из Осечине боса. Има једна девојчица у Шумарцима. А Шумарци зове се тај засеок.
Има тамо једна ал не знам чија је, али добра сече корак кад иде, а иде боса само
пљешти, а држи ципеле у рукама да не поцепа. И ја је пито чије си, а она мени:
„Добар дан“, саге се каје љубим руку... Е ту ћу да доведем. Оде он послен и пита
да дођемо да гледамо кућу. Гледали кућу, испекли ми прасе, договоримо се, вршим
свадбу. Триста педесет сватова пешака, само троја кола. А двадесет и две младе у
Миличин8ци се венчавају ондај. Двајес две младе. Мени мати казала вако: „Е, сине,
сине, све спремамо само не волим да се копила рађају. Ако не идеш у цркву ништа
што ми успевамо волико неће бити“. „Мати, не бој се“. А Теодесић био Драгојло...
одем, венчамо се, вратим се. Сву сам децу крстио како треба. Нисам се ја либио.
Слушајте, ја ову ако сам грешку направио...
Жена била осам година млађа. Е, знаш како се било. Ка-смо дошли, ка сам
дошо и довео, то је било овако. Ја сам казо њој: „Слушај, дрма свадба у нас, ми
у кревет да лежемо. Слушај: оца, мајку имаш да ми поштујеш, моје родитеље не
смеш... шта год сматраш само мени кажи шта не ваља, а ја ћу то после...
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Брат мој, није видио, био слеп али био ... е саде мене стрина наврати његова
мајка види дал ће шта год бити од њега, пошто је он неспособан. А млада као лутка
и сад они у кревету спавају. А ја ти дођем, а ја ти полако улазим вако на врата и
полако подвлачим се под кревет и лежем. И дојоше они и легоше. Саде да видим
шта ће бити ал добро је, прошло је неки дана. Је ли Жико како зовеш чику Милића,
каже: оцо; како зовеш нину Лепосаву, каже – мајка, како зовеш Обру, каже - деверко,
како зовеш моју Даринку мајку – мама, како зовеш Милана – ђешо, како зовеш
његову маму – мамица, како зовеш Тићу - Лепојко, како зовеш Ружу – сестрица;
како зовеш Мицу – Милосна; како зовеш Драју - лепотан; и тако све ... Ја слушам.
Ондај пипну је, она каже „бежи од мене“, а ја ти лепо полако, а оће џигерица да
ми пукне од смејања па полако шибај, шибај па с извучем ...Знаш шта сам једаред
радио, њему. Направим се ја да сам млада. Била нека Славка девојка и она говори,
а он не види. И правим се ја повежем се и легнем. А он није се био оженио, а а он
младић бујан. И саде ја се повежем, а она уђе ту кад нема ови старији. Она говори
њему ако оћеш ја ћу доћи да легнем са тебом. Ајде у кревет. На врага све је то било
а пита „што ти то не мош да говориш, кад он примети да сам ја кад је ме стего кад
је почео да бије ... а добио сам батина кад је осетио да није Славка да сам ја. Почо
да ме пипа. А ја немој молим те Боро, пусти ме изудара ме поштено.
Тривун Кнежевић, 1924.
Остружањ
Печеницу ујутру ка-се све заврши то, домаћин исече. На два начина је се
прчен ца користила. Код нас, у нашој кући је кориштена плећка десна, осече се …
Е, заборавио сам. Чара се ватра, чара се ватра, то се звао положајник. Честита. Дође
или комшија или неко од фамилије. Обично комшија. И дају дар. Добијем чарапе ил
нешто ме дарива онај, честитам „колко жара, толко пара, колко они варница, толико
овчица, колико …“. Ако мушка деца, женска деца, а код други је било прво сечу
главу, па оно остаљају, а та плећка лева, она је се остављала за Богојављење. А на
Богојављење је обавезно ишо неко ис куће у цркву и тамо се светила богојављенска
водица. И понесе се вако једно стакло, и у то стакло се наспе те водице и она целу
годину дана до друге стоји увек зачепљена, туде.
Деда ка- ту плећку отвори гледа горе, горе она чашица де има. Ако има нека
мрља или бушка, каже се умреће неко у кући, ако има доле испод, умреће неко од
фамилије. А имало је једно, онако доле на дну самом као мрштелица. Ота моја баба
није волела тог мог деду, па каже, њега звала Брато „у нас нема старешине;“ а он
каже одавно њега нема. Откад ти њега не поштујеш, њега нема.
и

Спасојевић Живорад, 1923.
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Плужац
Јесмо млели кад оћемо проје. Шта ш ти кад имаш шенице што-ће ми проја. Имо
је млин, гоњено у млин. Пре веденице, отраш у веденицу и самељеш. Имало је дол у
Јадру у Пецкој, четри веденице. Са то, ништа. То је пре оправљено, ја сам њи запантила.
А сваки домаћинац имо свој ред. Зна кад је свој ред. Зна кад је свој ред, он иде и меље.
Имали ред, нека горњака била... И једареда ми натоваримо, потерамо, а имали смо и
волове, па... Борисављеве сестре био и њега нана одгајила, био дечко. И он оде гор орати
код једног човека, а ја и Борисав поватамо краве, двоколица и сантрач наместимо, поте.
рамо да самељемо за свиње и за стоку, јарме – четри џака и дол идемо низбрдо, дол
оћемо, била потреви се шунагла и расцепи нам џак и поче жито излазити. Док једна
девојчица гони оздо, видим ја да оно дете нешто носи. Реко, Мијо, имаш ли иглу? Ка
имам, вели дај да ушијем џак, проби нам шунагла. Ушијем ја и појем. А овај ов Свето
саде, де.-си била де.-је Зорка, и из Драгојла неки Мачак – они натоваре и они пођу и
прођу нас туд док смо ми ушили џак, они нас прођу и оду. И дођу они Мијо и заспу
туд доњу веденицу, заспу и оду гор и ону горњаку де.-смо ми требали да мељемо, оду
и скину ону паприцу и не море веденица да меље. Дојемо ми гор, идемо ми с кравама,
краве научиле ко и волови, на оној двоколици, иде поред оне ... кад ето ти они озгор иду,
њи двојица. Пита њи Борисав де. сте били? Ишли у горњу веденицу да видимо ка дал
има ко да меље. Нема Боро никога, ватра је ражарена, само заспеш, самлећеш и ти каје
одма, ено ватра ти. Јој, само дијете да ти испричам. И дојемо, стварно, пустимо краве,
повежемо, и Борисав упрти џак и однесе и заспе гор онај кош. А није гледо дол. Оде там
и пуста воду, реко Борисаве јеси л пустио воду, каје јесам. Па дијете не окреће се камен.
Гурниде, ка мало. Ја вако гурнем, не море да се покрене каки... реко, нећу ја гурати више,
нема од овог ништа. Е, сад она има мало вам де.-се подиже, де.-се спуста. Дал није овде
мало треба спустити, гледај ти. Јој, каје, они су мени ово скин8ли. Метну он руку доле
нема каје паприце. Свето и Драгојло скин8ли. Јеси видио каки су то људи били. И нама
је било тежем, Мијо, ако се верујеш, покупиш оно жито из онога коша. Нема туд да има
шерпа ил неки суд да ти то купиш. Имала само нека лопатица. Онај, и једва покуписмо и
натоваримо, поватамо краве и дођемо дол код њи. И завуставимо нод пред веденицом.
И Борисав њима каже: Драгојло што ви вако урадисте? Јел то, каје, није болан, срамота?
Да-вас срам, вели, будне, нисам ја ... да је дошо неки човек озгор из Оровице, па не би
требали вако да урадите. Ка, шта смо Боро урадили?, што сте скинули паприцу да ја
не самељем. Каје, ми смо видли ватра горе, неко је млео... Ајде, закуните се ви вашом
децом. Ево вам и краве и ова двоколица и ова четри џака жита. Ништа не тражим, ја идем
кући мојој, а вама ево ово само се закуните да нисте ви. Закуни се ти да смо ми скин8ли.
Нећу ја да се кунем, куните се ви. Јој, ми, ај одемо горе, Марковић неки био Гвозден,
одемо код њега, дојемо гор почнемо причати, а он сад нападне на Борисава д иду гор на
ту бедну брану да одјазе воду, да не мељу у њој. И ја, и ота Стојана, Гвозденова жена.
Немојте ићи молим те. Шта ти знаш, отићи па се побити па убити један другог, па јебем
ти и мељаву. Ћут, Борисаве, немој ићи молим те. И ноћи ћемо овде, сутре ћемо ићи па
самлећемо ако биднемо... дол у отој дол веденици, нећемо ни ићи гор. Кад престане они
ћутише, седисмо, причасмо о које чему, причасмо и полегаше и поспаше. Кад ја јутри
петли певају, ја узе викати Борисаве, ајд... умесимо се мало поватамо краве оно стајало
нако. Дојем доле, они самлели и отишли. А туд је имао човек, веденичар. А и он узео и
засуо једну торбу. И каје, Боро, са сам засуо торбу, да сам знао да ћеш доћи, не би каје
засипо. Па, нека Љубо нек самеље, чекаћу, ка-сам чеко целу ноћ чекаћу и то. Изамне
чоек ону торбу, покупи не знам чије је било. И ка-су они ов наишли, нана вели, свекрова
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ми тек се сунце вели дијете рађа, ја вас погледам. Ја, изијо, они каје, иду. Велим, деде
мој Боро и снајка и они су отишли јуче, па и нема. Ето и они ћу, саћу и они су пошли
за нама. Нана весела скапала погледајући, саћу они доћи. Нана, вели, нема дијете, ја
изајем па се надвирим, дал идете одакле. Ми самељемо она четри џака и дојем вод
оно већ један сат. И Борисав оде сутредан, у Сечину и најо једног човека ис Пољана
исто и каже како су они радили. Одма, позове Свету и каже Свети: „Свето, да одеш да
метете ону паприцу де.-сте је нашли да вратите и да оставите ноде је л ћу вас прејавити
миницији. Одма ћу миницију послати, само ако не будне још за два сата, она наместена
нод. Отрчи и намести. Он, човек вели – са ћу д идем да видим. Ако не буну наместили,
миницију шаљем. Ја-сам то неколко пута приповедала и причала. Ја-то не би урадила
море.
Радојка Марковић, 1924.

Ребељ
Имам колибу а одав два сата пешака до моје колебе. То је горе с ону страну
Медведника према Кошљама. Има пут крос шуму о дома одавде од Рајића капије,
горе на вр Медведника и између Медведника и Јабланика ми прелазимо нашу
планину ... нема песто метар између те две планине. Само има један посед, ектар
земље између Медведника и Јабланика и туда има пут. Ево, сад ова комшинка она
за неки дан се спрема да иде горе код колебе гони овце. Сама буде горе. Има дивљи
свиња, срна, јазаваца, бивало је и медведа. Ја сам се баш једне прилике сусрео са
медведом. Мој отац кад је дошо из Немачке и(з) заробљеништва и морали смо да
идемо у зараду да се неки динар заради да се купи жита. Ми смо ишли и секли смо
дужицу од букава и он је осто да ноћи у колеби, а ја дошо овде код мајке и ујутру да
понесем ране и добро сам поранио. Ударила је мећава од пола пута, снег, вејавица.
Ја-ка сам био на домаку колебе између Медведника и Јабланика нешто је кренуло
кроз ону олују у виду пласта, сена, велики, али ... и само то креће се према мени. А
ја сам се уплашио, тако се нашо у незгоди па не могу да кажем а-а, него а, а .. крено
сам можда триестину метара, ка-сам ја сагледо нашто личи – он иде према мени, а
ја сам моро да одем у десно, пожурио сам па-сам и потрчо и он је прошо путем и
ја сам дркто о страа. Какав курјак, медвед. Велики је л ови што имаду медведи по
золошким вртовима лоше се ране, ово је месождери звати, они су тешки ... имо сам
двајес пет година. Углавно ... планинчина је то, ал он је се више сагео него ја, он
је толико посего главу по снегу и њему смета дување. Виђали смо и мртвог. Ја сам
ишо у ајку на медведа и имало је нас неколко који смо били присутни да нам дође
можда једно десет метара ... кад је ајка га потисла уз неку долину, а он је имо тај
продор ку треба да прође на вр Медведника ми-смо њега пратили. И ми смо изашли
гор по изнад њега – он је се упутио према нама, имо је пећину, имо је склониште
у Медведнику и ми смо били изнад њега – док овам супротно са друге стране, са
неке косице вичу, ови који су ајкали, који су плашили њега, оће у пећину. Ми смо
озго завикали на њега али под страком видимо ... је л све што се деси пред њим, он
би уништио, те смо морали да отискујемо стене према њему, да он скрене лево или
десно, да не иде право према нама.
Љубомир Кнежевић, 1933.
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Ситарице
Тај у Ребељу горе под Јаблаником, и сад има ти његови потомци. Марковић
се презиво, Величко ... Он је вршио више плен по Босни, пребациво се преко
Дрине и доносио је, добро је доносио о Турака ... имали Турци дукате пре и данас
имају. Није имао да крије тамо да остаља, није знао де. ће. Он је доносио Кости
Алексића, трговцу у Јабланици доламо. Де је сад расадник у Јабланици кад пођете
видићете од оне кафане Тадића остаљо код њега и казо „чувај ми газда Коста ове
паре па кад бидну требале мени да ја узмем да идем ... поделићемо по пола“. И он
је тако доносио, нанео доста, поделићемо по пола. Оправио Коста тога Алексића
домаћином, узо Коста кућу у Ковиљачи бањи, у Врњачкој бањи ... ређе је ов додио,
познаво је наше људе, није и пљачко. Вршио плен по Босни. Те паре, он је дошо
Кости томе де је остаљо и казо „газда Коста, требају ми паре д идем. Он му вказо
„Брајко, добићеш паре сутра дођи“. Он сутредан дође увече, а он је жего једну
кречану преко пута Јабланице, један из Пакаља му жего кречану. Он је дошо и казо
му „вечерас којег ти пошљем човека убаци га у кречану да изгоре, а колко ти ја дам
неће ти мало бити“. И он вече дошо да носи паре, каже, јеси дошо, е да ми нешто
учиниш, да ме послушаш да однесеш овом раднику вечеру, ево га ложи кречану.
И он донео и каже, ево вечера, а он „спусти је ту“, у ала горе та ватра, горе добро,
он гледо а овај га за врат увати и за ноге и фикне у кречану тога ајдука. Да остану
Кости паре, он је отишо у пувор за пар минута и зато је тај Коста Алексић његов син
Божо имали богаство. Узели од ајдука и оправили сами себе домаћином. Видићете
кафану ако идете овим путом. И пропали су сад ...
*

Видоје Ракић, 1920.

Треба да гађа јабуку и да скине. То је заповест домаћина. Обично скидају. Касе уђе унутар, ондај се седа за софру, ка се заврши ручак, изведе се млада, дарива
се. Прво се руча па кад почну да пију четвртом као за премка што се зове, ондај се
изводи млада и доводи до младожење, кума и старог свата у прво чело. И ту седне
и почне се здравити ноде. Ка-се руча иде се цркви, девер, ципеле. Има која спрема
младу. Купи се одело, домаћин купи млади одело, девер је обично узимо ципеле. А
аљину и дувак као мрежа исплетена око главе, дувак се звао. Натури се около и то
се с иглама и шналама испревата да не би спало. Прстен јој доноси кум и стари сват,
купи младожења бурму. И кад дођу у цркву на венчање поп тражи. Браћа изводе
младу и девер иде са њом. Ако нема браће, доведе је рођак неки. Доведу је софри.
Тамо чека онај с пушком кад изводе младу и он пуца. И кад пуца по неком гатању
неко ко сме он метне поред прага пушку те млада пређе преко пушке да бидне
здравија. И ка(д) дођу на премер кући, млада стаје на кола и прегрштима баца овако
зоб преко себе на кућу. И зоб ту простире кочијаш који је возио. Простере ћебе да не
би купио са земље. Ондај баца јабуку. Баца, а народ се сабије па по двајесторо једно
на друго. Баца млада јабуку и ко узме јабуку, он је на површини. То је јабука од
чутуре, што се носи са чутуром. Сад кад је свадба, кад доведу младу, треба волико
дете да будне накоњче. Пресуствује свадби свекар. За муштулук иду зетови, иде зет
и враћа се ћевап испред ашчије. Направљена шиљак, месо, испечу там. Узме ћевап
и газдарица му да кошуљу на раме, дарива га. Он продужи и срета вам младожењу,
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старог свата, кума и остале докле има ћевапа. Свекрова снаји да преслицу, вретено,
игле. Започне мало, као да ради. Знале су пре девојке да раде.
Гвозденија Ракић, 1928.

Суводање
Вукови су сине, ја сам била ко колебе у планини. Била трудна сином
Слободаном. Они су пошли из јаруге и право њи четри пошли мојој колеби. Ја сам
зинула једампут и викнула „О, Стано, о Миливоје“ – они су срећом чули ка сам
викла. Други пут ка сам зинла да викнем они су одузели авас. Ја сам зинула да вичем
ал нема аваза и они су чули сине и носе чезубију од луча. Горе нашли како зове се у
планини од бора. И они су запалили одуда и вичу –У а, у а, у а - они одоше, а били
су почели да копају и они би мене тачно појели и обоје деце, Слободана у стомаку
а Рада је била мала са мном. Само да није било Стане и Миливоја ја би била готова.
Са ватром да нису запалили чезубију и ишли озго, они су већ били Веро поткопали.
Изашла и(с) собе, чекије узмем кабајаги да подупирем. Шта је чекија за курјака.
Унутру била и видила сине кроз прозор. Прозор био мали са шивкама. Он пробије
поткопа врата почели су да поткопавају били су ко год саде Јорданова кућа, а само
преко брега. Викала „О Стано, о Миливоје“ – и они су једном чули срећом ка сам
први пут викнула, други пут ка сам викнула нема аваза. Мене је Стана и Миливој
спасили. Знају. Додили су они, вукови су ишли, узму јање упрте и однеше. То је
било у Рујевику до Оровице. А ја изађем ноћом па ајчем, а овце су виж мене у
обору. Изађем у сред ноћи па ајчем на курјаке. Јашта, вичем „у- а, у-а, у-а“ и они
бегају. И ја сам палила зубију – плаше се ватре. Опасно се ватре плаше.
*
И да ти причам ћеро. Кад на Стајнику вашер, ја, прескочила сам, дошла ја и
Ружа по те ираме цуковане и ми једне недеље дошле, није богами био је радни дан.
Кад иде један одуд цоколетине обуво ... јој, каје, је ли мале могу ли да вас пратим
ја до Ромни? Бежи, бежи реко, мој отац левши је о тебе. Де да ја тебе водим кро(с)
Ситарице не до бог, иди ђаво те одно. А мени је Цвета њега насочила. Не би ја овде
дошла да није било Цвете и да није било бабе и деде. Кад на Стајнику вашер у
Причевићу и дошла ја и Ружа и тај Никола са мном разговаро и он ће да поведе
коло, ја ћ д играм до њега. Кад ја погледа, растави мене један у шеширу дол на доњу
страну, растави ме, који је држо коло Николи држо рођак Мићо. Гледам ја јес он бог
га не би јебо, јес овај што сам ја њему казала. Кад ето ти још једнога. Каже, је ли
мала, јеси заузета данас? Реко, ја јесам „ С киме си заузета?“, реко заузета с овим
што играм са њим. А бил ти могла се откачити од њега да разговараш са мном?.
Реко, с тобом немам везе никаке, мој отац лепшији о тебе. Е, Веро, овог ми крста
то ми је реко, исто овако упро прстом „иди, мала, да знаш да ћеш бити моја“. Е, то
ми је реко на Стајнику Војислав. Мене је баба и деда удали, а отац ништа ме није
пито ни мајка. Знаш, Раденко, чула си за њега. Е, он дошо они су били у краљевој
гарди, он и мој тата знаш с коњима кићанке. Е, он је видио мог тату у Ваљеву, ја
сам била речена ов за њега. Е, Ниџо, дал није твоје дете обречено у Вендиће? Јесте,
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неди тамо је реко тата и нана. А слушај, имаш како дрво близу куће? Имам липу,
ал није близу, иза зграде. Слободно кад дојеш кући ти оно твоје дете узми па обеси.
У Вендићима ће ти бити обешена целог века. Тата дошо кући, поче јаукати. То
сам данас чуо, немој да ми дајете дете. А баба каје „ја је дајем ти се не питаш, ја је
дајем“ е, тако је било пре. Мајка није волила никад. Била свадба. Ја и Зора дошле
за један дан, две свадбе биле. па јел добро, не ваља, дијете своји смо ... што ћу ја
да вршим свадбу ка-смо своји Вендићи. Кум доно бурму и са моје руке смако кум
и одно. Зора је пре венчата. Узо одма са руке, да не би купово свакој млади бурму,
венчаво у фамилији. Имо оца и мајку, били ко старији народ. Ја сам морала да
слушам и да поштујем што ти је год речено па да је у ватру, у ватру. Ниси смео от
човека да рекнеш речи, ћути. Иксан прави, који не мисли данас шта ће сутра нема
га ниди. Сутра док планираш дан пропо, отишо.
Ћеро, ја сам имала косу довде. Ја сам се једва рашчешљавала. Имала сам
дугу косу, а ка сам била млада вал је до земље. Јабоме, ја чешљала, имам и данас
имам плетенице. Ево, игле, ево игле укоснице.
Љубица Вендић, 1923

2) Ијекавско-екавски и екавизирани ијекавски говори
Богатић
Свеће, праве се од воска, али они нису могли да праве од воска чистога него
су морали да мешају парафин. Имо је парафин ... ја сам ишо и имо је он посуде
плекане калајисане, чисте добре и док су они фитиље те набаве за мале свеће имало
овако се направи рам и озго једна шивка и канап се тај који се сече и то се намота
горе има на средини дршка, а доле има ... и ту је један радио синовац код њега
пуно. И колко оћеш свећицу оно се накупи и он после оно остави да се то стегне, а
волике свеће имо је исто једно округло као синија и около... исечу по мери и около
све позадевани ексерчићи и обеси тај фитиљ на ексерчићима и исто има ранију
доле и он увати онај фитиљчић и имо је са оним шиљком и оно завата и полива низ
онај фитиљ. Оно се вата. Они су стављали помало само воска, а восак су продавали
сељаци. Восак се добије од кошни од чела. Ка-се исцеди мед оно пошто остане
после то се прекувава и ту се створи восак од меда.
Миливој Матић – Мићан, 1925.
*
Дружила се са њим три-четри године по Грацу код оваца, он сиромашнији
и не дају д идем. Ја с мислим шта ћу они мене закључају, била једна магаза, ја
спрчила они дроњица што сам имала па свезала у мараму да понесем. А они нашли
па прекрили. Кад ја треба д идем нема тога. Ја се наљутим па забијем се у тај кревет
као да спавам, али смислим – горе био шубер, кад окомимо мурузе горе сушимо
комушу па спустамо доле у јасле говедима. Ја-имала једну аљиницу шарену нако
пресечену и мараму на глави. И устанем ја и кроз тај шубер озго се спустим у
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подрум де-су говеда и коњи и доле ка-се спустим ја преобучем аљину да бежим
да се удам; аљина преврнута, каиша нема марама остане виси озго наниже. Они
дођу и нађу то и видили ондај да сам ја побегла. Отац ми дође у оштини радио био
благајник годинама. Мајка јадна плакала кукала, вели нема је отишла је, а он ондак
најмлађег брата тог пошље „иде ти види дал је она тамо дошла”.
Милица Антонијевић, 1928.

Брезовице
Дали су ме моји. Сјећам се са сватовима сам очла, нисам очла пјешке. Са
сватовима са кљусетом, млада на коња. Видела сам га ко цркве ка-сам се вјенчала
са њим, после га видела вечи ка-сам дошла овде; ото, не знам ни ја ђе је био. Очо
прије мене, ја ти причам богами. Са сватовима сам ја дошла, млада, ја сам на коњу,
а ђеверска мајка водила коња, ђеверова мајка. Било је седло па неки ирам и узјашем
се на коња и ту сам дошла прет кућу. Имала сам ђевера па мајка његова и моја кума
она ми је из Маковишта из Ужичана... дошли су сватови и мој ђувегија са њима.
Сватови су посједали на софру и мене су послен извели ис куће. Млада није сједала
да сједне у прво чело са човјеком. Мој отац каже код мене нећете сјести ниједна. То
ниједна није сједала до ђувегије прије, тако су све биле младе прије. Садекан прти
је, носи је ... Извео ме мој брат. Имала сам аљину на себи и капут и ципеле. Сад је
разлика у одијелу, ово у мене јелече. Одијело, заједно, тако ти је код нас било. И ка-су
сватови пошли ја сам узјаала коња и ишла на коњу до у Пустињу. Отишли цркви и
вјенчали се и опе су они довели кума и та свекрва што је била ђеверова мајка довела
кљусе овдекан и скинули мене с коња.
*
Ћути, никад нико никога није пољубио ко цркве и гредом. Таки обичај биво.
Кога, о боже сачувај. Кунем се. Сад је прошло, он је умро могу те лагати како оћу,
ал не лажем те. Све ти причам. Никад то се није љубило гредом, ни у сватовима,
сад је други обичај. Ја нисам, ја-се не стидим тога казујем ти. Није свекрва ишла от
куће. Обичај је кад дођемо прет кућу тамо изнесе се послужење, кава, послужимо
се и каву попијемо шоље ... Кад сам пошла од моје мајке у сватове, попила сам каву
и разбила шољу, а овде нисам лупала. И шећера се баци из руке преко себе, и сад
тако, таки обичај. Попијем кафу и ударим о земљу и разбије шољу. Сад ударе о
кола, разбију очас. Донели су они мени долекан одијело. Није ношено ћевап прије,
није свекар. Послужила ме, да ти право кажем чини ми се са медом, не знам. Чини
ми се са медом и каву су узварили, ушла сам у кућу.
Била свадба два дана. Свадба се рачуна онај први дан ка-сам ја доведена са
сватовима из мог рода и други дан послен тај је сав исти народ додио и прилоге
доносили и свадба била јабоме. Моји дошли и они други дан. Донели погачу и кило
ракије. Мајка ми је послала плетење и иглу и у кануру пређе, није ни мотато ништа.
А садекар носе, и ја треба да смотам и почнем да плетем после кад доспијем. Дала
ми је свекрва преслицу да предем прво, преслицу даду. Дала ми је кад је радни дан
био, кано млади се даје преслица. А ка-су сви сватови очли и народ се разишо и
остали ми сами, свекрва ми је дала преслицу и вретено. Спавала сам у соби, нисам
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у вајату. Родила сам послен друге године, никад доктору очла нисам. Никад, да ме
је женски љекар прегледо. Ћер сам родила овд, огњиште било, а сина сам родила у
шуми доле. Моја је свекрва осекла некаким српом пупак, прије је то тако сјечено.
Богами, био је тај срп добар, вако га турила на шљиву.
*
Па три мјесеца по Ђурђевудне, три мјесеца по Илиндану, од Илиндана до
Митровдне... па то ти је годишње доба: три мјесеца од Ђурђевдана до Илиндана,
а три од Илиндана до Митровадне. Шта ш поново више? Од Ђурђевадне знаш кад
је Ђурђевдан, до Илиндана три су мјесеца, од Илиндана до Митровадне то је пола
године, а од Илиндана, од Митровдана до Ђурђевадне су шес у зиму вата, па ти
мјери како ош.
Милица Петровић 1928.
*
Долазили су и четници, брада довде. Баш сам причала овој мојој снаји
јутрос. Јутрос кажем, реко дошли у Велимировој кући игра, ја стојим дошо ми и
отац и мајка на игру и брат тај старији. Ја сам дошла и стојим уз мајку. Један поведе
коло четник довде брада, млад је, други дође отуде ајд вам са мном да играш до
њега. Ја погледа у мајку она очима да идем, морам одиграла и он мени даје сат
ручни. Реко, то ја не носим, мени то не треба. Ја се вратим мајци опет и станем код
мајке. И не волим ни данас, не волим ко носи браду, не волим. Толико је страк, они
толико су страк. Ја-сам била горе ка-сам била у планини и мајка ми и отац били
кад вече керови лају, горамо баба Ката та, што је стрина мога оца виче Недиљко
каже, лају кучићи, баш су дошли курјаци на овце. Он пошо иди, види. Он пошо кад
горе човек се види пошто завршено рато. Он горе кад погледа два човека према
небу види, пошто је горе брегчић, знаш. Он побјегне у вајат и брже затворисмо и
закључасмо вајат, кључаница дрвена само врата море да устави, не море да отвори
друкчије. Јабоме. Дођоше на врата лупају. Лупају, мајка каже „Ко је то?“ – отвори.
Не отварам никоме, немам овде, а овај најмлађи брат био доламо ђе-нам је кућа. И
она каже, не отварам ником ноћас, кад сване отворићу, ја-сам сама са ђецом. А ту
ми је и брат старији и ова двојица. И Светомир био ... и Видоје и тата и нана.
Они одоше и одоше доле колиби једној, једног човека и после су га уватили
у сред дана и убили у Вујиновачи, Милоје. Ондај је Сириџим и овај море и ондак
су они тражили Милоја д убију и Сириџим је тражио Милију мог да њега убију
и њега. Он је ошамарио под Рамном Гором дошо Стеван Сириџим ошамарио га.
И он је довео њи да га убију, у први мрак, није ни први мрак био, убили су га у
Вујиновачи, Милоја. Чекај, чекај, јесу прије Борисава убили ... нешто не знам, да
ли су га прије убили или после ... Јок после, били су Милоја прије убили. Ка-су га
ранили у Лостуку горе и преко Гредине и тамо и за Јаблаником су они њега убили.
Каже, они су убијали ко је партизане подржаво, они су клали. Они су седам
људи ваљаде ил девет, не знам колко оно би, Сретен Милићевић, Томић Живорад
онај и(с) Сушице, Радивој море из Џелата онај, пет су ондај протерали и побили и
Саво, Саво је побјего, оне поклали гор. Један је побјего, а оне поклали гор. Јој, шта
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смо претрпили. А ја сам, још сам била, била сам још партизани дођоше каже „ти
се дружиш, ти знаш за Вукомана Прокића, а он је био четовођа. Како ћу ја знати,
па казо ти је његов син. Реко, ја не познајем га, а дружила ја се са његовим сином.
Каже, са ћеш ти да идеш са нама у Вујиновачу, па ћеш кад те биднемо турили на
струју, све ћеш касти. Ја нећу ићи са вама, а ви мене убите овд. Партизани. Ја са
вама нећу ја не знам тог човека, нисам га никад видила.
Видосава Новаковић, 1923.

Горње Љесковице
У наћве, наћве дрвено и ту се закува љебац. Ал није ко сад. Него увече мора
да се поткува сељачки квасац. Ако изгубиш тај квасац мораш д узмеш пасуља
белога да скуваш па оном чорбом од онога пасуља да закуваш па то да чекаш д
ускисне и са тим се закувава мали квасац. И то се поткува у једну чинију. Био
земљани лонац, а тамо просијеш брашно и спремиш и саспеш онај квасац и чекаш
тамо док ложи се ватра у ту фуруну. Док се оно после размијеси се лепење... у нас
ов је било четворо и у девера четворо, а свекрва, баба сједи пре млекаром и сваком
детету по кашику кајмака у оно пола лепене. Млијеко се скува пре биле оне дрвене
карлице што се звале. Био посебно млекар. Имају полице и то се носи у ономе
бакрачу тамо разлије и сутредан скида тај кајмак ... али сириште није било куповно.
Него о стоке се ка-се коље стока одере се ... било од свинчета, било од ... а најбоље
је кад имаш говеђе, јунеће ...
Косана (рођ. Радовић) Мирковић, 1925
*
Четрес ... ка-сам био дијете, ту су били партизани, четрес прве и четрес друге
партизани ка-су овде били. Нијемци су навалили на Букове, они су били овде код нас
све до марта четрес друге године. Четрес друге године у марту уоче Задушница –
сад Задушнице се помичу, последњу су пборбу овде водили. Тројица су партизана
погинула и један од Љотићеваца, Недићеваца, сњег је био до кољена, а они су њи
потисли прво у Брезовицама водили борбу, па на Мравињцима водили борбу данас
ко прије један дан ноћом су дошли овде и они су из Ваљева Немци добровољци ти
Недићевци – отуде из Растила и овде горе кућа била пуна кућа њи дошла партизана.
Има и боси у џаковима ноге замотане, а сњег је до кољена. А и би негде око дванес
сати ватра је се отворила, пуцњава је сви они испадоше држи ... мука. Кад је
прикучило вече, сунце гријало, прикучило вече престаде борба, почеше долазити.
Била ми је тада то је било четрес друге, била ми је баба жива. Они чим ује у кућу то
је била пуна кућа, ми ђеца на кревет. Ето и донијеше једног рањеника, Војина неког
Софранића из Голе Главе, био је официр не шћедоше ђецу да шћерају с кревета, а
баба је била и болесна и стара и умрла је после годину дана, њу шћераше с кревета
и њега ставише на кревет. А ми гледамо. Допадоше неке женске и неки плачу ...
допадоше, ударише му неку некцију, он се само накашље – крв му на уста удари.
Ми гледамо на кревету, стојимо и гледамо и брзо је изумро. Нападоше на оца мог да
иде да вуче рањенике. Има волове, сњегови су били големи, сони му остале тамо,
вуко им неку рану и остале можда има одавде пе-шес километара у Ђурђевићима
неким. Волове догно ал није мого волове са сонима. Па ево волова, ал ја немам са
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чим да вучем. И он ондај ... тамо је био и неки штаб тада и вукли рану њима. Траже
они алат да сарањују. Нису знали кад ту су били почели да печу неког леба, борба
се отворила, после моја мајка ложила и ватру и испекоше и однијеше све скидоше са
њега, само оста у вешу. Један крај њега дечкић млад плаче ко киша. Био му брат. И
они су тада окренули и отишли. То је био одред Бороте Мајера и онај Филиповић.
После тај одред кад је разбијен неђе тамо око Мионице, објешен. Филиповић, Мајер
и Борота су објешени у Ваљеву на пијацу. Они су ћутили и Мајер и Борота причали
су ови људи ишли су људи те гледали кад је вјешање било. Филиповић је говорио
до краја, грдио, сово, а они су само сагли главу ни ријечи нису рекли. Њему су зато
подигли споменик, а њи нису признали. Њи су објесили у Ваљеву.
Средоје Павловић, 1933.

Доње Љесковице
Има јашта камења колко оћеш и змија, одем у јагоде па оду те моје синовице
са мном, ситне јагоде и одемо чак у Буково брдо гор и та ђеца ... ја сам највише
могла да наберем и та ђеца прате мене све за мном. Веле, Заја зна ђе има. И ту иде
па за мном и дојемо ми под једну букву вако је се буква разавила, гране је пружила
по десет метара. У пријеко и дођемо ми по ту букву, црвене се јагоде. Јој, ене шта
и је, ми нод за јагоду змија. Јој, ђецо, бижте, ми отале бижи имало пријеки путићи
некуде па бижи. Само да побјегнемо. Кршеви су, камење је. Шарке, поскоци, зле
имају и оне које уједу... и ја носила цегер, корпу вако на руци кроз и траву ишла
и мене зврци овде. Опазила ја само ко да ме боцнуо трњић. Трњић ме убоде, тако
ми се учинило. Ја, вако, оно је кап крви ту. Била сагета и носила корпу што сам
брала ја у њу. Ту је кап. Чула сам каже ко има здраве зубе да смије оно да ишчупају,
бижи ђе ћу ја да с отрујем. Оно је отров. Па сам тако дошла дући. Почела моја
рука да отиче. А моја је мајка знала да одброји. И срети мене, ја идем. Она иде от
куће, ја идем ис планине. И одброји ми на путу. Ал ни боцка, ништа, а ова Верина
свекрова она је знала д одброји али боцкала иглом. Не би мени вајде ништа оно
што мени моја мајка одброји. Дођем ја кући ова Верина свекрова моја јетрова мени
одброји и све избоцка, избоцка иглом – оно све жуте капи излазе, отров и појем ја
јутри у Ваљево ... Оток голем, оток је волики. И јутри ја појем у Ваљево жљезда
је пот пазуом скочила и ја идем, а оно ишло људи, народа са сви страна, Ужичани.
И иде неки Ужичанин и ја се вратила из Ваљева и сјели на Присадима доле да се
одморимо на Марковишту што се зове. И он мени каже: „Што ти идеш кући, ниси
ишла лекару ?“, шта ћу лекару. Е, јадо моја да је то била зла она – ти би умрла до
куће“. Него није била зла, била питомија. И ја дојем кући, опет оток. Она жена мени
боцка, одброја ми мајка моја и она одбраја, одбраја. Знала је и моја мајка знала је и
та Верина свекрва.
*
И моја сестра нападне да јој дам једно она нема дјеце, да јој дадем једно а
она неће, плаче, неће од мене. Мој свекар бијаше, ајде и ја ћу с тобом, ајде, ајде па
ту смо близу па ако ти је жедна, ти биди ... и оде она јадна, оде. Е, после ми умре,
ја жалим на то. Ја одем гатари. Била се звала Пера опанчара жена Српкиња, није
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Циганка. Српкиња жена али све је знала и мени све, све мени оприча, ти си водила
њу неђе међу неку масу. А водила је моја свекрва, заова ми удата у Селаке у Сушицу
и водила на приславу и та жена што је то моје дијете урекла она је ишла путом пред
њима и кад је се окренула и видила да иду оне, она је сјела на зид неки и сачекала
њу, сачекала њи. И моје дијете то њу пољубило у руку, рекло „љубим руку, бако“, а
она је њу попазила по глави и рекла „Е, јебла је Радојка узела јој најљевше дијете“ –
то моје дијете. И моје дијете гредом глава заболила и тамо кад је свекрва дошла није
могла да једе ни да пије. А волило уза свекра попило, прождере и ракије, прождере
и вина. Малу седам година кад је умрла отишла од годину двије дана. Јабоме, није
имала дјеце, кука нема дјеце имала једно па саранила мушко па онај дај ми ти. Е,
мени она гатара каже ниси требала да дадеш, она да је она би имала своје нека те
помогне ако море са парама са чим да купиш нешто дјеци, а не дај дјеце о себе.
После су ми тражили овога најстаријег да њему препишу све, ја нисам дала, ја
кајем, више не. И тако мучило се.
Загорка Марковић, 1922.

Лелић
Насије се та шеница и онда се дрља. Клини гвоздени каво и саде, али ово су
сад тракторске, пре биле воловске. Клини имају метални. Те клине имали, ковачи
правили, камен се стављо да буде тежи, дрљача да буде мало боља. Расте шеница
и кад дође до руке онда се жање, сазрели, ми кажемо до руке да жањеш. Жњело се
ручно, српом. Ко ће боље да жање, по српу се потерају и онда то једно за другим
идеш, жњеш, де ће више да се нажње. Иду бериоци, ишчупа се шеница и плету се
ужа и после се на та ужа иду старији људи и они и деца вако која су млада, они иду
и мећу на та ужа и ужа се вежу и купи се то. Снопови, денеш коце. Скупљаш на
колац, пре што је се жело није требало да стоји, то је било суво и онда се с колима
гони и дене се на колац, садене се. Пе-шес они редова вако се укрсти и денеш. Није
баш ни суво мало се попрне. Ујутру се порани те се начупа за уже док је влажније.
Чупа се шеница ујутру раније, после старији људи садну у лад. Ето. Испричак.
*
Е, сад то тесто што кажеш то поткувамо наобашка и мало јаче и исечем и
врло мало метем га на шпорет да не би то млого се препекло. И сечем звали јука.
Метемо кајмака, млеко. Јело се за ручак, то кажу да је лажљиво, мора да има још
нешто ус то. Не може то ... то ка-се жело, правила се јука... куво се купус и месо
овчије. Купус слатки. Метем месо, омастим месом, додам лука, парадајза, наспеш
у то. Запржаваш мастим, обично смо више мастим ...И цицвару, метеш воду, метеш
кајмак, ако оћеш мало и масти и то проври, ври ... мораш јер то је курузно, мора да
се замасти најбоље и узмеш мурузно брашно и укуваш га густо. И то сипаш после
у чиније и једеш са сиром, са кајмаком са чим оћеш.
Олга Радојичић, 1930.

Стрмна Гора

Е, сад имам да вам кажем једно зло које нас је задесило. Четрес треће ка су
четници били овде, па тамо негде на ужичком путу званом Каменитовац, тамо су
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четници заклали њи девет. Девет њи поклано на путу и оставили. Мој отац је за то
чуо. И то је било баш на Тројице. Ми се спремамо да идемо на преславу, моји ујаци
преслављају Тројице, а и његове жене родбина иде и он, идем и ја... таман он се
обуо, ја обувам чарапе да се обујем и ја док мене неко викну. Виче те Мирун Тешић
мој комшија. Ја изађем кад он стиго дол донекле у воће и виче мене: „Ајде“, па
сишо дол до на дну воћа, кад ја овде јавук. Ја брже потрчи, а овај мој млађи чича ис
куће истрчо и потрчо тамо. А мој брат дошо и ушо у шталу и видио отац се обесио.
Ми отале потрчи ја и тај мој чича потрчи тамо у шталу ... сад да би га скинули и
подигнемо га, али готово издано. Био сам у осамнестој години. Ти четници што су
поклати тамо, он је то чуо и бојо је се да ће и он допасти тога јада. И ка сам се ја
спремио ту, обуво се, он је изашо и мене зовно и каже оди вам. Ја изађем, пођем за
њим, он у подрум. Доле нам је био подрум де је и сад у ове куће. Уведе ме у подрум
и показује мени. Видиш, каже ово пара што имамо, ја сам ту овде сместио. А он је,
он је паре држо. Он је учио школу и био је писмен. Није ми казо колко ту има. Ту
су паре, а нешто има и горе, имо он асталић његов у његовој собици. Има у вијоци,
ја сам то каже казо Аци - то ми је тај млађи чича. Зна он за те паре, а зна и Миле
тај старији син, старијег чиче. Зна и он, па ако некат дође до деобе, знаш како се
паре деле.
*
Ја сам чуо прича ка-сам био дечко, кад ми је причо покојни Станоје и овај
Пантелија, када су наишли Бирчанин одоздо из Седлара. Он је наишо овуда, терала
га потера и кад је дошо тамо у Тројане, наша река, баба, прамбаба, седела, чувала
овце и кад је наишо, ка су тели да га увате она каже, седне имала велике сукње и она
седне на њега и покрије га сукњом. И ка су наишли питали: „Баба, шта би са оним
ајдуком?“ „Сине, сад оде низбрдо!“ И тако је он њу и наградио оставио јој пара.
Младен Филиповић, 1923.
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Dragana Radovanović
Summary
THE SPEECH OF VALJEVSKA PODGORINA
Valjevska Podgorina is a region in western Serbia. Podgorina is a geographical,
ethnographic, historic and administrative area around the upstream portions of the rivers
Kolubara, Jadar, Tamnava and their tributaries. The speech of Valjevska Podgorina has
not been studied in detail, nor has it been the subject of a monograph, except in the form
of partial references in the context of vocalism. In view of this, the aim and main purpose
of this thesis is to fill in another blank section of the Serbian dialect map, taking into
consideration the following two most prominent and most significant features in terms
of linguistic geography: definition of the southern border of yat dialects and definition of
the points of contact with ijekavian-ekavian speeches. In accordance with the standard
principles of traditional Serbian dialectology, the thesis is written by using the methods
of linguistic geography and descriptive and comparative methods for the analysis of
the materials, which are classified according to these principles. The thesis analyses
characteristic prosodic, phonetic and morphological features of the idiom belonging to the
speeches with unsubstituted yat (subdialect of Šumadija-Vojvodina dialect) in northwest
Serbia, as well as of the idiom belonging to ijekavian-ekavian speeches of the Eastern
Herzegovinian dialect in western Serbia.
From the prosodic viewpoint, the thesis describes the inventory and distribution
of prosodemes, (confirming the steady Neo-Shtokavian system) and the fate of posttonic
length, concluding that Daničić’s posttonic length has been well preserved in this region.
From the phonetic and phonological standpoint, the thesis presents the inventory and
distribution of phonemes; ascertaining that different outcomes of old yat differentiate the
studied area. From the morphological viewpoint, the thesis analyses the morphological
features of the speech – declension, conjugation and unchangeable words.
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ова књига је резултат рада на пројекту Дијалектолошка истраживања
српског језичког простора (178020), који у целини финансира Министарство
просвете, науке и технолошког развоја републике Србије. она представља незнатно
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Уводне напомене1
1.1. Горња пчиња налази се југоисточно од врања. има 54 насеља од којих су
44 у Србији (Трифуноски 1964: 7–9). Масивом козјака и Ђерманске планине пчиња
је одвојена на југу од жеглигова и Славишта. планине чупино и доганица одвајају
је на истоку од околине криве паланке и Босиљграда (крајишта). на северу, од
околине врања пчиња је одвојена масивом коћурске планине и Мотина. Са западне
стране границу чине ниске планинске косе Црни камен и Заједница, које одвајају
Горњу пчињу од околине Бујановца (Трифуноски 1964: 5).
Горња пчиња састоји се из два дела. Један је висока и пространија планинска
пчиња, која захвата делове на истоку, северу и југу. други је нижи и мањи део на
западу и југозападу (Трифуноски 1964: 8–9). У целини она је планински крај који,
за разлику од доње пчиње, није имао повољне саобраћајне везе са поморављем.
ипак, највећи део Горње пчиње, изузев уске јужне и југоисточне зоне (која
припада Македонији), упућен је на врање и његову околину (Трифуноски 1964:
10–11).
„област је позната у народу под општим именом пчиња, по главној реци која
протиче кроз предео. али река пчиња протиче и кроз друге области у свом средњем
и доњем току. Стога, за разлику од њих, овој пчињи становници понекад дају и
назив Горња, који се местимично среће и у литератури, на пример, у радовима Ј.
Х. васиљевића и Ј. Цвијића. име Горња пчиња је од географског значаја...”
(Трифуноски 1964: 9).
Становништво Горње пчиње је углавном српско, има мало Македонаца и
сасвим незнатно Цигана (Трифуноски 1964: 7–9), али не зна се много о његовом
пореклу. на основу појединих презимена, имена родова, назива „појединих
географских објеката” и сасвим мало писаних података, Ј. трифуноски закључује да
су у појединим деловима Горње пчиње раније живели и власи (Цинцари) и Јуруци.
временом Срби су их потпуно потиснули (Трифуноски 1964: 47–49; ЗлаТановић
1996: 13–16). Моравци пчињане погрдно зову шоповима, мада се они не сматрају
шоповима (Трифуноски 1964: 9–10; ЗлаТановић 1996: 17–18).
1
Уводне напомене (т. 1.1–1.3) преузете су, у једном делу, из монографје Говор Горње Пчиње. Гласови и облици (Јуришић 2009а: 11–14). Грађа на основу које је настала поменута монографија такође
представља најзначајнији део грађе и за овај прилог проучавању синтаксе једног призренско-тимочког
говора.
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Материјал за овај рад снимљен је у селима: шапранце, шајинце, коћура,2
Голочевце, Горња Трница, Лесница, Горњи Козји дол, Трговиште, радовница,
пролесје и Црвени Град. Црвени Град је истовремено са Коћуром најсевернији,
а Лесница са Горњим Козјим долом најјужнији пункт, док се Голочевце и Горња
Трница налазе у централном делу ове области (в. карту 1).
Број становника у овим и другим пчињским селима нагло опада. почетком
деведесетих година прошлога века, према попису из 1991. године, у Шапранцу је
било 105 становника, у Шајинцу 97, Коћури 367, Голочевцу 113, Горњој Трници
117, Лесници 217, Горњем Козјем долу 119, Трговишту 1787, радовници 1041,
пролесју 77 и Црвеном Граду 195.3 десетак година касније, у попису из 2002.
године, у Шапранцу је било 83 становника, у Шајинцу 90, Коћури 234, Голочевцу
63, Горњој Трници 86, Лесници 159, Горњем Козјем долу 101, Трговишту 1864,
радовници 998, пролесју 67 и Црвеном Граду 149. Број становника повећао се
једино у Трговишту, варошици која представља економски и културни центар ове
области (и то вероватно на рачун броја становника у суседним пчињским селима,
удаљенијим и неприступачнијим).

карта 1
1.2. дијалекатски материјал за овај рад (преко 50 сати снимљеног спонтаног
разговора са више од 30 информатора) забележен је у периоду од септембра
2
коћура (једина од истраживаних пунктова) није евидентирана као део општине трговиште већ
као део општине врање – према подацима Завода за статистику републике Србије (http://sr.wikipedia.
org/wiki/Коћура).
3
Статистички подаци о броју становника налазе се у: попис 1994 и на интернету (на адреси http://
sr.wikipedia.org/wiki/пчињски_управни_округ).
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1993. до јула 1999. године, а затим од јула 2005. до августа 2010. године. то је
углавном исти материјал на основу кога је урађена монографија о гласовним и
морфолошким одликама горњопчињскога говора (Јуришић 2009а), само што је за
потребе синтаксичких истраживања проширена мрежа пунктова (Горњи козји дол
и трговиште).
неки од података проверавни су и код школованих носилаца говора родом
из ових села. Места из којих је забележена потврда означена су скраћеницама:
Г (Голочевце), к (коћура), кд (Горњи козји дол), Л (Лесница), п (пролесје), р
(радовници), т (Горња трница), тр (трговиште), ЦГ (Црвени Град), ш (шајинце),
шп (шапранце).
из техничких разлога у забележеним потврдама не може се приметити
специфичан изговор неких гласова: вокал /ə/ се најјасније изговара када је под
акцентом, а када је ненаглашен, пре или после акцентованог слога, изговара се нешто
лабавије, пасивније односно отвара се према вокалу /а/; сонант /н/ има веларни
изговор испред /к/ и /г/; консонанти /ћ/ и /ђ/ изговарају се са слабијом фрикацијом;
африкате /ч/ и /џ/ изговарају се нешто палатализованије него у књижевном језику.
1.3. Горња пчиња дуго није била озбиљније истраживана област. од
етнолошке литературе прво се појавила књига Горња Пчиња Миленка Филиповића
и персиде томић 1955. године (филиповић – Томић 1955), а затим, 1964. године,
потпуније дело Јована трифуноског Горња Пчиња, у коме се налазе резултати
антропографских истраживања пчињских села (Трифуноски 1964). Монографија
Јована Хаџи-васиљевића Јужна Србија II, Прешевска област садржи доста
етнографске грађе из пчиње (Хаџи-васиљевић 1913), али аутор је пчињу посматрао
као део прешевске области. новијег датума је књига Пчиња Момчила Златановића
(1996), за коју сам аутор каже да јој је средиште интересовања „остаци разних
старина, културно-историјске прилике и усмено песништво”.
Када су у питању језичка истраживања, ситуација је слична: радови а.
Белића (1999б) и о. Брока (1903) не обухватају простор Горње пчиње, а владимир
Стевановић је умро не стигавши да заврши своју дисертацију Говор Пчиње.
много касније објављени су радови: Микротопонимија општине Трговишта (В.
СтеВаноВић 1979), Топоними у средњем сливу Пчиње (ЗлатаноВић 1988), Прво лице
једнине презента у говору Горње Пчиње (КоСтић 1997–1998), Неколико напомена
о унутрашњим диференцијацијама пчињскога говора (Јуришић 2007а), Неке
акценатске занимљивости из пчињских села (Јуришић 2007б), Друго лице множине
аориста у Говору Горње Пчиње (Јуришић 2009б) и монографија Говор Горње
Пчиње, Гласови и облици (Јуришић 2009а). не треба, међутим, заборавити ни радове
у којима се налази и грађа са овог простора: Torlak accentuation (алеКСандер 1975),
Речник говора јужне Србије (ЗлатаноВић 1998), Систем личних заменица у јужном
појасу призренско-јужноморавских говора (Јуришић 2005).
дакле, у српској дијалектолошкој науци о овоме говору дуго су постојали
само најфрагментарнији подаци, а тек од 2009. године стиче се потпунији увид у
његове гласовне и морфолошке одлике. када је у питању синтаксичка проблематика, она доскора није била предмет истраживања у овом, а ни у другим призренскотимочким говорима (осим у појединим детаљима у оквиру неких монографија), тек
је 2010. године изашла из штампе књига о генитивним значењима у јабланичком
говору (Жугић 2010), а затим се појављују и ситнији прилози проучавању синтаксе
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горњопчињског говора (Јуришић 2010; 2011; 2012; 2013; 2014), стога је циљ овога
рада да се бар донекле осветли синтакса падежа једног српског говора са аналитичком деклинацијом.
1.4. Aналитичка деклинација представља један од крупнијих балканизама и
битно обележје говора призренско-тимочке дијалекатске области. Горњопчињски
говор, уколико се изузме вокатив, чува једино форме номинатива и – у сасвим
ограниченом броју примера – датива. општи падеж, који је облички у потпуности
синкретизован с акузативом, истиснуо је облике генитива, инструментала и
локатива, и готово све облике датива. овоме треба додати и то да су множинске
форме номинатива и оп доследно изједначене (пошто је код именица м. рода најпре
дошло до потпуног обличког изједначавања акузатива мн. са номинативом мн.). З.
тополињска, која схватање падежа подиже са морфолошког на морфосинтаксички
ниво, „не оставља место за појам ‘casus generalis’” већ сматра да се ради „једноставно
о синкретичком именичком облику који ступа у различите падежне односе” (уп.
Тополињска 2002: 10).
1.5. деклинациони систем истраживаног говора врло је упрошћен и своди се
на номинатив, општи падеж и ретке остатке дативних форми (које иначе одлазе међу
последњима из језичког система говора захваћеног аналитизмом). његова синтакса
падежа самим тим је обележена у односу на синтаксу падежа стандардног језика
и српских говора са сачуваном флексијом, међутим, методологија синтаксичких
истраживања разрађена на корпусу савременог српског језика и старосрпских
споменика може се применити и на истраживани говор. наиме, сва значења која
предлошко-падежне конструкције могу имати у једном мање „прогресивном” говору
(неком новоштокавском, на пример), постоје и у говорима са изгубљеном флексијом
(призренско-тимочким), где предлог у комбинацији са именицом у општем падежу
уз глагол одговарајуће семантике може исказати одређено значење без класичних
падежа. дакле, семантика представља оно од чега се може поћи у проучавању
синтаксе падежа српских говора, који немају увек исте морфосинтаксичке форме,
чиме се постиже уједначен синтаксички приступ свим нашим дијалектима (уп. с.
павловић 2000: 12).
1.6. овај рад је подељен на четири поглавља (поред увода и закључка) од
којих је свако посвећено сачуваној падежној форми: Номинатив, Датив, Општи
падеж и Вокатив. У првом поглављу, Номинатив, тежиште анализе јесте на „неочекиваним” конструкцијама које одступају од стандардног српског језика и од
прилика у новоштокавским говорима (поред краћег осврта на очекиване синтаксичке службе у реченици – субјекатску и предикатску).4 У поглављу Датив, дт је
инвентар свих сачуваних дативних форми, поменуте су синтаксичке функције овог
падежа и оп у дативним функцијама, а дативна значења, која су нашла своја места
у одговарајућим семантичким круговима у оквиру поглавља о општем падежу, овде
су само набројана. У највећем поглављу – Општи падеж, дијалекатска грађа је распоређена по семантичким категоријама од којих свака представља посебну целину, при чему су (очекивано) најбогатије две семантичке категорије – спацијалност
4
поглавља Номинатив и Вокатив урађена су по угледу на истоимена поглавља у монографији о
синтакси падежа у параћинском поморављу (милорадовић 2003).
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и темпоралност.5 општи падеж је посматран као падеж у функцији спацијалног,
темпоралног, квалификативног, каузалног, интенционалног, кондиционалног, концесивног, посесивног и спецификативног детерминатора. ради боље прегледности,
у оквиру одређених категорија налазе се, поред оп, и ретки облици датива (то су
углавном дативне енклитике и можда нека од сачуваних дативних форми међу именичким заменицама – њему, кому/коме, некому, никому, свакому). Синтаксичке
функције општег падежа (субјекатска, предикатска, објекатска), као проблеми који
се тичу синтаксе реченице, овом приликом нису обрађивани. вокатив, форма за
дозивање и обраћање, добио је у овом раду своје поглавље, мада су различита схватања око тога да ли се он уопште може сматрати падежом (в. цитирану литературу
у: МилорадоВић 2003: 191).

5
поглавље Општи падеж (односно тежиште овога рада) је организовано углавном на начин који је
дао С. павловић у својој књизи Детерминативни падежи у старосрпској пословноправној писмености
(2006) уз извесне допуне преузете из књиге Синтакса савременога српског језика (прецизније, из
поглавља Семантичке категорије у простој реченици: синтаксичка семантика п. пипера и Синтакса
и семантика падежа и. антонић – синТакса 2005) и монографије Детерминативни падежи у говору
северозападне Боке (с. павловић 2000), али у складу са природом самог дијалекатског материјала.
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номинаТив
2. осиромашен инвентар падежних форми којима говор Горње пчиње
располаже свакако је утицао на то да се номинатив, поред очекиваних синтаксичких
служби у реченици – субјекатске и предикатске, употребљава и у конструкцијама
које одступају од прилика у стандардном српском језику и новоштокавским
говорима. нове функције номинатива су у књижевном језику обично покривене
генитивом (или, ређе, неким другим падежом). тежиште анализе овога падежа
биће управо на тим „неочекиваним” конструкцијама уз осврт на стање у једном
косовско-ресавском говору, који је процес аналитизма озбиљно захватио.6
2.1. Oсновна синтаксичка функција номинатива јесте субјекат у реченици:
петyл пojе ли, вампiр утeкнује (р), снaшка дaде бакшiш на кuћни (шп), нeће ми га
ни чaша збeре (ш), Тuрци на конaк овдe доодiли (шп), њiн овyн ме утепaја (ш), а
нaша је кuма па за њeга билa (ш), таквo је дошлo сyг врeме (т), Јa онaм на ртiну
кəт посaдеше грa (п) и сл.
Уско је повезана са чињеницом да се ради о независном падежу и његова
предикатска служба у реченици (именски део предиката): тyј Стaнко ми jе бијa
брaт (Л), момyк останaја да си бiде гaзда (Л), бре, oн, е[м] ми jе зeт по рuжу, ем ми
jе кумашiн (р), Сiма им кuм бeше (р), јa да сəм лaзар (ш), Јовaн је тaтко на овeја
(Г), јa девoјка кəд бeше (т), пoсле па момковiца биднa (к), мi бeмо дeца (ЦГ), нe ли
сте вi његoво дeте? (Л), онi жeнски чeљад бeву (к) и сл.
2.1.1. номинатив се јавља и у предикату уз глаголе вика/каже/зове, чије је
значење „називати некога или нешто неким именом”, при чему се глаголи каже и
зове могу сматрати облицима преузетим из урбаног градског говора (који се уз то и
ређе срећу): па бијa ергeнин па кəт се жeњи ‡ младожeња се вiка (ЦГ), совeљка гу
вiкамо нiе (р), вiкамо ги прiтке и на њi сaдимо (ш), лyца, па лəцaње га вiкамо
(т), jедyн тeгљи нaгоре jедyн нaдоле, трвoњ га вiкав (т), зeље га викaмо (р), какo се
вiкаше онyј бoлес (п), а нi га зглaмница вiкајамо тyк (р), aет га вiкашемо (ш), мi
си ги вiкашемо градiне у стaро врeме (Г), и неки бoлез дојдe, вiкашеву га дефтeрија
6
ради се о говору параћинског поморавља, чију је синтаксу падежа врло детаљно обрадила С.
Милорадовић у својој монографији (милорадовић 2003). када су, међутим, у питању призренскотимочки говори, обично недостају подаци како о овом, тако и о другим питањима везаним за синтаксичку
проблематику, па самим тим најчешће није могуће направити поређења између поменутих говора, нити
извести неке озбиљније генерализације.
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(т), дефтeрија га вiкаја (т), онi га вiкаја тyк истрiшљəк (р); тoј се кaже главњa
(т), а његoво се кaже ћемaне (ЦГ), отiде и из онiја, мi ги кaжемо кoвчази (р), кaжев
гу задuшњица (р), ложiца се кaжеше (р), пијaнка га напрeт кaжеја (р); и пrви брaт,
Душaн се зoве (к), тyј, Марiнко се зoве (к), а јa сəм се звaла, ћeрко, Анђeлковић
Десaнка (к) и сл.
понекад се на овоме месту употреби облик вокатива, и то најчешће онда када
се именица односи на особу: свaћо ме вiка поради‿ћeрку (Л), па и тyг је такoј билo:
кoја oће вiка свекrву мaме, тaте, кoја нeће – па нeће и тoлко (р), којa oће поштuје
свeкра, свекrву, вiка мaмо, тaто (р), а понекад је немогуће разлучити да ли је у
питању вокатив или номинатив: па онe си ме такoј свe нaне вiкаја, сeстре (ЦГ), не
дрuкше но бaпче свe са гу викaли (ЦГ) и сл.
У конструкцијама типа „име му је ...” лична имена се, очекивано, налазе у
номинативу: Ђурђiја му iме на онoга (р), а тyј, нaјстаро детe, мuшко, Нaско му iме
(п), Тaса му iме на њeга (к), а онo ву Алтaна iме на бaбу ми (п), и uлеже тaј нека
Лепoсија ву iме (р), на мoју мaјку ву iме Нaза (п), на мaјку ми Сaнда ву iме (к),
а њoзе iме билo Мiра (Л), Илiнка му бeше iме, четiри мeсеца га чувa па ми не
бидe (р), Пeрса ву iме бeше (к) и сл. нису, међутим, необичне ни конструкције са
обликом имеше: Блaгоја му iмеше на тoга ми домаћiна (р), деда‿Влaтка му iмеше;
Рaце ли му iмеше? (Г) (уп. Јуришић 2009а: 253).
2.2. номинатив једнине и множине именица (са квантификатором или без
њега) употребљава се уз глаголе имати* и бити*, када имају тзв. егзистенцијално
значење „постојати”, и уз њихове одричне варијанте, што се поклапа са стањем у
параћинском поморављу, само што се овде генитив, наравно, неће појавити ни по
изузетку (уп. милорадовић 2003: 38, 70). када су у питању сродни говори из призренско-тимочке дијалекатске области, мало је података, али у говору алексиначког
поморавља помиње се оваква употреба номинатива: „уз глаголе буде, има (било,
имало – безлично за оба броја и били, имали за множину), где у стандардном језику имамо облике генитива, при чему није битно да ли се ради о именицама с
квантификацијом или без ње, као ни то да ли се ради о потврдним реченицама или
негацији” (Богдановић 1987: 233). У Ђаковачком говору постоји кратка напомена о
овоме: „Уз облике глагола бити и имати, нарочито ако су одрични, партитивно значење у субјекатској функцији казује се обликом номинатива” и наводи се неколико
примера (м. сТевановић 1950: 142). Може се, дакле, претпоставити да ова појава
карактерише читаву призренско-тимочку дијалекатску област, али би било пожељно детаљније је истражити и утврдити евентуална неслагања између поменутих
говора. тако, на пример, анализом снимљених спонтаних разговора на простору
Горње пчиње, примећује се да су конструкције са глаголом имати* много фреквентније од оних са глаголом бити*. како је у другим говорима поменуте области,
засад се не зна.
2.2.1. Глагол имати* (са значењем „постојати”) у испитиваном говору има
широку употребу као предикат егзистенцијалних реченица. он се може појавити
у а) презенту (у облику iма и у једнини и у множини сва три рода), б) перфекту (у
имперсоналном облику је имaло или, ређе, у облику за одговарајући род и број – тј.
са субјекатско-предикатском конгруенцијом), в) имперфекту (у облику iмаше и у
једнини и у множини сва три рода) и, ређе, г) аористу (у имперсоналном облику
имa). У конструкцијама са поменутим глаголским облицима налазе се именичке
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лексеме у номинативу (и тамо где се у стандардном језику употребљава генитив
– у позицији логичког субјекта). У говору параћинског поморавља, међутим, не
помиње се појављивање поменутог глагола у аористу и имперфекту (милорадовић
2003: 38–49).
а) iма брiч, овoлки брiч (ЦГ), бајги да iстин iма вампiр (р), и тuј, једyн
Младeн га iма (к), па у кaменат iма блaк пaпрт, неки сiтанчəк (п), тuј на Богорoдице
собoр iма (к); јa и још еднa, још еднa iма бaба (Г), ел дeверица iма пред мeне
iде, девoјка, дeверица се кaже, ће ме провeде (р), iма нeка, жeна нeка (р), тuј iма
jеднa троjеглaва змијa (Г), јaбука iма jеднa испот‿кuћуту такoј (п), кључaрка iма
на врaта (р), али плoча нека мoжда гу iма (т), iма еднa трaва кантериoнка (к),
Мaре, iма ли гу мојa Coна? (к),7 па терзiја iма (шп), Станoја тuј га iма jедyн
Крстaтински (п), и Тoза едyн iма гoре, тaм, з дечiца малeчки (Г); iма ли гrне куде
вaс (Г), и млекцe кəт iма (п), iма тuј еднo пiле пojе, дiво ‘дивље’ пiле (п);
вампiри у тuј воденiцу iма (р), iма си вuци (Г), али пастiр трeбе, вuци iма
(Л), па iма кaњети гoсти (Л), грiп когa га утeгне, па тoј лeкови iма, тoј се спрeчи (п),
Aј тaмо у стрeју, iма погaнци, вaће си погaнци (р), тројiца нaјвише, неки‿стaрци
ако iма (к), да вiдиш кaкви ћелiми iма (к), овдe ћoсафци iма, гaрвани iма, oрли,
врaне (п); амбулijе iма свuде сyк (р), iма и дiве јaгоде (п), овдeка далeчко кuће
iма (к), iма крuшке, јaбуке, слiве мoдре (ЦГ), Лaстəвице iма, ма и сyк летeв тудe
глeдəм (п), iма ечмeна плeва (т); iма си кoтлики (Г), iма ги тiја пiлики тудe по
тrње летeв (п), iстин ги iма једнi кaмења тəквi (р), дваiца брaћа iма (т);
ако iма некoј та гу дiгне (п), у јaбукуту нeкој iма (ЦГ), мoж и да iма сyк
некoја (ЦГ), ако iма ники од Леснiцу, испрaти га нaгоре (Л), iма једнo малeчко,
нaше (к) и сл.
б) лоповлyк је имaло и напрeт (шп), имaло jе и дрuк рoт (р); имaло нeка
барчuга, како овакoј, кoлеста како вирчe (Г), вoда си гу је тuј имaло (р), и имaло
нека дuпка (р), па от комшijе се jе имaло мuка (р), у тргoвиште је имaло мутавџiја
(кд); огњiште jе имaло па около‿огњiштето ће залiћав (т), oни си се дiгнеф па
си донeсев дудuци ели гaјде имaло је (шп);
и имaло тyгк вампiри по свeт (р), кəд је имaло вəмпiри (к), и тaм, собoри
имaло (к), Ћoсафци имaло (п), чiче имaло, свекrва, свeкар (к), тu[ј] је имaло
однапрeд џандaри, бiвши (р), чuкəм конoпље, чuкəм, имaло конoпље (Л), ондe
каквe пећuрке је имaло онде-нагoре (Л);
па имaло је понeкој (Л), нeко имaло крiво (р);
умрeше си oбе, па од бoлес, дек је заимaло лекaр, па ће однeсеш детe куде
лекaра (ЦГ).
ређе се могу чути конструкције у којима постоји субјекатско-предикатска
конгруенција: каквo ти нeма, свaкаква бoја је имaла (р), у неку гoру орлoва кuћа
имaла (Л), онa имaла стaница овдe (р); Стo трiјес и пeт кuће су имaле, а сyк нeма
(к).8
в) iмаше двa кoња (р), мaјстор‿неки iмаше (п), едyн овyн iмаше (р), jедyн
орa iмаше (ЦГ), тuј iмаше собoр (к); па еднa бaба гу iмаше тaмо у Ћурчiци, па
7
У наведеној потврди неопходно је појављивање енклитике личне заменице уз именицу у
номинативу, да би њено значење било Маре, да ли је ту моја Цона?, тј. не може се рећи: Мaре, iма ли
мојa Coна? Међутим, у примерима типа: и тuј, једyн Младeн га iма (к), енклитика може и да изостане,
а да значење исказа не буде промењено (И туј је један Младен).
8
о паукалу се овом приликом неће посебно говорити, осим напомене да су његови облици, када су
у функцији номинатива, стављани са одговарајућом групом потврда.
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дојдe (р), а онa iмаше врaтница (р), iмаше jеднa зyлва, но онa се бeше оженiла (р),
нaша једнa стeлна крaва iмаше (ш), iмаше гу тaј четвороoкеста кuчка (Г), Iмаше
пrви пuт малaрија (п), тuј дoле плeмња iмаше (р), једнa баба‿Стaменка гу iмаше
у Баждaрци (р); млeко iмаше, сiрење (п), Милaнче едyн га iмаше (т);
па ѕвoнци iмаше (р), тoј у радoвницу ги iмаше тiја павuни (п); па неке
долaме iмаше пoнапрет (ЦГ), тyг iмаше жeне, девoјке, свe дoђеф (шп); iмаше
троiца брaћа (р), дrва сuви iмаше (Г) и сл.
г) н-iма слiве, н-iма црeшње, а пoлани слiве имa и црeшње, пuно бeше (п).
2.2.2. код одричних исказа именичка реч је, такође, у номинативу, а предикат
се обично појављује у: а) презенту као нeма (у једнини и множини сва три рода), б)
перфекту као нeје имaло, и ређе, у в) имперфекту као нeмаше и аористу као немa:
а) с пуздeрке ми jе светiла – гaз нeма (р), дiнар нeма нiгде (к), и нiгде
дoктур нeма (р), ако се слoшаш, oно нeма, нeма лекaр (к), нeма сyк такyв маркизeт
(ш), мi кəт се вoлимо ‡ нeма рoт! (Г), ако нeма кuпен сaндук, напрaеф си (к), нeма
такyф свeт овдe (п), и нeма спaс (п), па iма овдe Бoшко сaл и онaм Гoран, дрuк
нeма (р); ако нeма вечeра! (п), нeма јaбука, еј, дeшо, овдe што нeма, сiне! (ЦГ), и
шijе с iглу, нeма машiна (шп), нeма фuта, сuкња да се кuпи, тики да изəткajеш!
(шп), тuј сəм си јa самa, свекrва нeма (р), Ниjеднa блiзу при мeне нeма (р); преко
зiму нeма млeко: oфце прегoрев, крaва и онa вoди се, одбijе телe, не дaва (п), нeма
путовaње iч (к), нeма тoј сyк (р);
Бробiнци, вика, нeма (ЦГ), и слaвимо си. Aко нeма гoсти (к), дoктури нeма,
но по жeне (р), мi сəз говeда вrшешемо, нeма кoњи (т); нeма вiше тeј бaбе (ЦГ),
па нeма сyк тeј тəквe бaбе што знajе (п), па нeма тoј више навaм, нeма тəквe
жeне (ЦГ), у сeло нeће жiвев веће, нeма шкoле (Г).
поред фреквентнијег нема, предикат у оваквим конструкцијама може бити
у облику: н-iма: н-iма брaшно, н-iма нiгде да се кuпи (к), а тyк, н-iма дoктур,
н-iма афтoбус, н-iма нiшта, нiгде (р), н-iма пrстен злaтəн, н-iма нiшта (ш),
Сyк, н-iма јaбука, нiшта нeма! (ЦГ), нeма нiшта, н-iма млeко, н-iма сiрење, н-iма
нiједно (р) и сл.
У устаљеном изразу, такође је уз одрични глаголски облик нема употребљена
именица вајда у номинативу: о[т] тoј нeма нiшта вaјда; нeма о[т] тoј вaјда (р).
б) Тyј бoлес напрeт нejе имaло рaк! (п), нejе имaло дoктур (р), дрuк рoт нejе
имaло (р), на огњiште ели шпoрет, но шпoрет нeје имaло, на огњiште, на верiге
(Г); и тyк нeје имaло кoса, свaк свoју прiроду (ш), нeје имaло ни олoвка нити нiшта
нiгде (р); нeје имaло овaкво ћeбенце (к), печeње нeје имaло (ш);
нeје имaло вuци тyгк (шп), Једнe гoдине iч нeје имaло вuци (к), нeје имaло
како сyг желeзни корiта (ЦГ), нeје имaло овaкви крeвети (к), нeје имaло лeкови
нiкəкви дрuги (Г), напрeт нeје имaло сaндəци (Г), тyк нeје имaло тањiри – каленiце,
од зeмњу (Л); нeје имaло пuнене папрiке (шп) и сл.
поред обичнијег неје имало, може се ређе чути – немало (са потпуно истим
значењем): немaло дрuг дyн (р), лeк немaло на нoгу (п), онo немaло напрeт сoбе,
сaл‿ти кuће (р), децa ги немaло, немaло га тaтко (р), а немaло дoктури напрeтке
(р) или: однапрeт, тaј бoљка нe гу је имaло (п).
као и код потврдних исказа, ређе се срећу конструкције у којима постоји
субјекатско-предикатска конгруенција: oна, додuше, тyгк нeје имaла шкoла (Л).
нису необични ни примери овога типа: нi jе имaло крeвет, нi jе имaло
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дoбра покрiвка, нити нiшта (р), нi је имaло сапuн да нaђеш, нити чi[с] сапuн,
нити онакyв, нити овакyв, нiшта! (Г), однапрeт се увəмпирувaли тoј љuди, нi је
имaло ни инeкције, нi је имaло ни нiшта (к).
в) онa ичeр овдe пројдe, ал Дeјан га нeмаше! (ЦГ),9 онo, дoктур нeмаше
напрeт! Јoк, дoктур нejе имaло (п), у цrкву се венчaли, а рaније нeмаше венчaње
(ш), онo тyк и дoктури нeмаше као сyк (р), дoктури нeмаше, дeте (р),
а овeј две-три гoдине немa јaко снeк (п), и немa вiше бoрба (п), па дeг да
ги нaјде, дeшо, кəт овuј гoдину немa нiгде пећuрка (ЦГ), и врaне сyк однемa, какo
сyк почe рaт, и тoј oднема (п).
2.2.3. имперсонални егзистенцијални искази формирају се и помоћу глагола
бити* у облику 3. л. јд перфекта (било је) и номинатива именичке речи:
зyл живoт е билo (Г), Кrв је билo довдeка (к), oно мрaк билo, нoћ (Л), кəд
билo нaјвећ мрaс (т), тu[ј] је билo рeт мi да отiдемо (Л); тo[ј] је билo бoљка! (п),
тo[ј] је билo крeмен женa, нe онaкој, крeмен женa је билo! (п), такoј, ее, у стaро
врeме какo jе билo женiдба! (ЦГ), тo[ј] је бiло бiвша Југослaвија (шп), и тyк је
билo крiза како сyк (п), мuка је билo тyк (р), мuка jе билo, тики забарaви се (т), тyк
је рабoта билo (р); по трi, четiри oра је бiло тuј (ш);
и такo[ј] је билo лaзарице (ЦГ) и сл.
потврде номинатива уз глагол бити* у персоналним облицима перфекта:
тy[ј] је бoлез бијa пoнапрет (т), епа евe, Блaгоја Кrстински што је бiја, oни
вiкав, од вəмпiра је бијa (к), па чyк под грoбје воденiца jеднa билa (к), Крeмен
женa билa! тo[ј] је крeмен женa билa! (п), а тaмо еднa сoбица е билa (шп);
осəмдесe ђaка су билi (т), тiја комiте са билi (Г), офчaрите кəд билi (ЦГ),
па Рiмљани билi (к), тiја су два‿собoра бiли (ш), Двaесе човeка са билi у овuј
кuћу! (ЦГ), кəт сəм отiшла тaмо (…) па дeвери, овy[ј] је бијa, Ђoра, и Лeка, Цветaн,
четвoрица са билi, и Манaсија четвrти, и jеднa ћeрка је билa (ЦГ), Четвoрца са
брaћа билi, кəт сəм јa тaм отишлa (ЦГ), едyн iмаше трi децa и онi двоiца, тoј су
петiна билi (р), та седмiна су билi кəт сəм јa дoшла (к), четiри етrве са билe
(Л), Eте такoј, мuке са билe напрeт, нeје имaло нiшта! (Г), кəт невeсте билe, јa
прiчəм какo се жењiли (ЦГ), онe сламeне кuће билe напрeт (т), Трi aмбарчики су
билi, колко‿онoј крeденче висoки нагoре (к), дванaез децa на мaјку билi (р).
код следећих потврда не може се поуздано знати да ли су имперсоналне или
нису: тyг богaство jе билo (к), тyг венчaње је билo, сyк сaмо брaк прaев, uпис (к), али
eте таквo је врeме билo (р), тo[ј] jеднo девoјче је бiло (ш), бiло си jе млeко овакoј (т).
номинатив именица уз овај глагол (којим се формира егзистенцијални исказ)
присутан је и у следећим потврдама:
кəт отiде куде онoга удовцyта, удовyц онyј што бeше (ЦГ); Кuћа си тaј бeше
(р), Ма не бeше, мори, такyв, додeк Лoза бeше (п), и jеднa рeкла ‘блуза’ бeше дrпава
(к); бeше женчe еднo (Г);
о, по трiесе, педесe чuвајамо кəд бeја сiнови (п), дебeле кошuље тyг бeја (р),
Мiра и Бuдимка ли бeја, бре (р), двe снaшке тuј бeја и сiновите двоiца (т), четiри
ћeрке, до скoро му бeја (р);
мoј мuж биднa тuј мaлка (к), онa и сyг бiдна мuка као напрeт (к), кудe бидe
тyј смoк (Г), сeдəм гoдине oн овдe бидe (п), и oн бидe у рaт та пoгина (р), енe кəд
бидe њeкња онaј мећaва и онyј мрaс (р), тaј баба‿Нeда до скoро бидe (Г), овдe
Бuгари па кəд бидoше (р);
9

и овај исказ би постао бесмислен када би изостала заменичка енклитика (уп. са напоменом 7).
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кaква козa iма да бiдне (к);
а дa л ће бiде тoј, дa л мож ги исфaћав? (Г), пrво ће бiдев лaзари па
предњiце (Л).
одрични искази са овим глаголом много су ређи од оних са глаголом
имати*. У истраживаном материјалу има их само неколико, али нису неочекивани
у пчињском говору (а има их и параћински говор – милорадовић 2003: 41–42).
да не бeше Вeрица, тeше uмру (Г), ама нe‿беше тyк страoта (ш), да не бeја
партизaни, свe тeмо да изгорiмо (Г);
па двa ву тiја не биднaше (шп).
2.2.4. У говору Горње пчиње, дакле, могуће је егзистенцијални исказ формирати на неколико начина (поменутих у т. 2.2.1, 2.2.2 и 2.2.3). неретко се дешава да
исти информатор, у истом контексту, спонтано употреби више поменутих могућности: онa имaла стaница овдe (р), а одмах затим: тuј шкoла кудe jе билo, тu[ј] је
стaница билa, тu[ј] је имaло однапрeд џандaри бiвши, па је имaло пoсле овiја бuгарски милицaјци ли (р), тaмо тuрско кəд билo, па Рiмљани неки имaло (к), имaло
свe тyк, али бiло је нaрот, а сyк, штo iма? (ш) и сл. ова појава „комбиновања”
уочена је и у говорима алексиначког и параћинског поморавља (Богдановић 1987:
252; милорадовић 2003: 42–43, 47). Суштина је у томе да се, на пример, исказ: па
чyк под грoбје воденiца jеднa билa (к), може формирати на неколико начина, а да
његово значење остане непромењено: па чyк под грoбје воденiца jеднa бeше // па
чyк под грoбје воденiца jеднa iмаше // па чyк под грoбје воденiца jеднa (је) имaла!
2.2.5. именица је у номинативу и у кондиционалној конструкцији типа: да
нeје женaта за лeб да трпeв (т), да не бeше Вeрица, тeше uмру (Г), да не бeја
партизaни, свe тeмо да изгорiмо (Г).
2.3. облик номинатива се такође употребљава за исказивање партитивности,
на месту где се у стандардном језику појављује партитивни генитив. У функцији
квантификатора уз именицу у номинативу (у забележеним потврдама) може бити
именица (а) или прилог (б):
а) мeсо си oстана, пuн тањiр (к), свe ву jе бaшка: ложiца, каленiца, тaче
вoда, свe (Л), канaче iмаше вoда, расипa тuј по онoј (р), канaта вoда ће се понeсе
(р), сoл iмаше грuмење (р), тyг iмаше симiти пuни кошeви (шп);
онo iма иљaдо и пестoтина oка сeно! (ЦГ);
б) овeј две-три гoдине, нeма млoго мрaс, сувомрaсица, нeма млoго дебeл снeк,
а однапрeт рiнемо (п), па снeг је млoго, рaшо, билo тuј гoдину, дoвде (к), та имaло
млoго ђаволeтине напрeт (р), пuно је собoри имaло (к), тo[ј] је пuно вyшке билo (к),
iмаше тyк пuно лaзарице (шп), ау, тiкве овuј гoдину билo тuј пuно (р), дeца iма
пuно (шп), кəт се имaло коџa љuди (р), море, iма коџa гoдине (Г), слaбо имaло гaс
(Л), тyг је имaло рeтко, рeтко учiтељи (Л).
2.4. У истраживаном говору једнакост се може исказати поредбеним речцама
како/као/ко, које се комбинују са обликом номинатива именице. Међутим, уместо
очекиване конструкције ка(к)о + номинатив појављује се ка(к)о + ОП када је
именска реч са којом се пореди – (лична) заменица:10
10

ово се односи на оба типа компаративности: оној која подразумева довођење управне радње у везу
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и oн, iч не чujе са шићeр, сyк си пijе ко мeне слaтку кaву: помaлко кaву, а
пoвишке шићeр (п), онa iсто и као тeбе дoјде. тəквa uбавка, uбавка (ЦГ), јa сəм
iшла у тeчеј, па кəт сəм бiла како тeбе (ш), као тeбе iма плaви oчи (к), као тeбе
кəт сəм билa млaда (Г), па и јa сəм сyк како њuм доживiла (р), плaва, плaва, iсто
као њoзи, iсто тəквa зборљiва, iсто! (ЦГ), не збoреше како нaс (Г); јa сəм и јa таквa
остaла како тuј (р); остaло нeко детe, девoјче како тeбе, сирaк (р), еднa како тeбе
девoјчица (Г), па овaј у нeготин iма двe ћeркице, једнu као тeбе, iде и онa у шкoлу
(к) и сл.
када се, међутим, за поређење узима именица, она је, као и у стандардном
језику, у номинативу: oн си спijе као вoл (п), oна знajеше како бaбица (Л), oн је
по мeне ишyја како вoда (к), тoј си лaзи по нaс као врцa (к); и јa бe како Сaња
(Г), тeлци ме уплискaше та како свiња (Л), свe како сeњка по коњaтога тoзинога
ишлo (Г), цrн како гaрван (п), нyћве iма дrвене, како корuба (Л), онyј српетiна
како косa (Г), прaво детe као пuшка (к). овде долазе и примери чији се облик оп
формом изједначио са номинативом (а код којих се, такође, ради о номинативу): али
здрaви смо билi како дрeн (Л), подрадiла си кuћу, жiви као човeк, а јa жiву као
ѕвeр (п), згuжваф се како свiнско цревo (п), а мi свi као прaсци се џiпкамо (шп),
ко трупчe се uџипка (т), кuкамо јaдне како кuкавице (Г); и jеднo као бoјлек довдeка
длyго (шп), како остaл, сaл му нiско ножiце и кoлесто jе (р), имaла нeка барчuга
кoлеста, како вирчe (Г), па бутiњ iма, како кaче (р), млeко као сiрење гuсто од oфце
(Г), да вiш какo jе дебeлко ко лубенiче (р), iмаше нeки два-троiца овaкви, као
Мiле (р), једнi кuчики што iмав, бəш оволiчки, ко волoви (к) и сл.11
Ситуација је иста и када се поређење врши помоћу речи колко:
оволiчке прaћке колко пrс (к), колко овoј детe, толiчəк (Г), трi aмбарчики
су билi, колко‿онoј крeденче висoки нагoре (к), Море, длyге, длyге, змijе длyге, па
смoци колко колeна дебeли! (Г).
појаву да у оваквим поредбеним конструкцијама „често стоји генитивакузатив м. номинатива као и у околним македонским и бугарским дијалектима,
мада ни употреба номинатива није искључена”, Белић није детаљно анализирао
(што и сам напомиње). Закључио је, међутим, „да се та црта поглавито употребљава
у дијалектима јужно од нишаве” (Белић 1999б: 401), што опет није погрешно; на
пример, у алексиначком поморављу увек уз поредбену речцу (кај, ки, како) стоји
номинатив, а конструкција типа јунак како мене – нема (Богдановић 1987: 229, 261),
док је у горанском говору уопштена конструкција како/ка + ОП, а само у нижим
селима, и то ређе, може се чути и: ка + номинатив (младеновић 2001: 484). чињеница
је, међутим, да уз већину Белићевих потврда нема оног минимума контекста који
би омогућио праву анализу, а затим, када се погледају употребљиви примери, опет
треба одбацити оне „у којма је генит.-акуз. правилан и с тачке гледишта других
наших дијалеката”.12 преостале Белићеве потврде ове појаве потврђују закључак
са истом радњом у другим околностима (в. т. 4.3.6) и оној која представља поређење детерминисаног
појма са другим појмом – компарантом (в. т. 4.9.6).
11
У истраживаној грађи налазе се и две потврде одступања од наведених правилности: онa бeше
такoј остaла како јa сyк, самa (р); а oн едyн лeп мoмəк, како тaтка му (тр).
12
Синтагма како + номинатив може бити део поредбене реченице чији глаголски део предиката није
изречен: oна знajеше како бaбица (Л), и тада се у истраживаном говору на месту номинатива (обично)
личне заменице појављује облик оп: не збoреше како нaс (Г). ове случајеве треба одвојити од оних у
којима се ни не очекује да именска реч после као буде у номинативу, на пример: чувaли смо га као... као
голuба, па сyк се изигрaва с нaс! (п).
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изведен на материјалу из Горње пчиње да се одступање у односу на ситуацију у
стандардном језику тиче само заменица.13
изражавање неједнакости постиже се употребом речце него и но, при чему
је појам с којим се врши поређење у облику номинатива:14 нeје бунaр, но вiр (р),
нeје овaкво, но трпeза, кoло (р), нe мaчето, но нaчето! (ЦГ).
2.5. демонстративне речце еве, ете/те, ене редовно су у употреби са
именицом у номинативу (а), при чему, између облика еве, ете/те, ене и именице
у номинативу може да се нађе и заменичка енклитика у акузативу (б). тако је и у
другим сличним говорима (Богдановић 1979: 103; марковић 2000: 222), док је у
стандардном језику „слободни генитив у реченичним еквивалентима (оказионалним
варијантама реченице) уз презентативе – речи којима се у непосредној комуникацији
саговорнику скреће пажња на неки објекат или екскламативе – узвике ево, ето, ено,
гле” (синТакса 2005: 130). потврде:
а) евe ми стaп (п), eпа, евe стaнəт кудe је (р), па евe Качaрска воденiца
гoре што jе (р), еве овaј вuта, и од њuм ћу глeдам и ћу си ткaем (р), па овдe евe
етrва ми Ђuрђа (п), евe Дuшко и iма jедyн (син) у Зaгреп (р); етe тoлка глaва (Г),
етe бeла чaшка гoре (р), етe ђувeчи (шп), онi етe овiја сyк излəгaли нoвицу (р);
енe Владiмир (р), па енe Дiмча ондe спрема нaс (п), енe онoј Дuшково бeло (р), eне
онeј трi што са (р).
понекад изостане номинована именица, тако да уз речце еве, ете/те, ене
стоји само заменичка енклитика у акузативу: и мeне евe га каквo је (ЦГ), тики етe ти
га дојдe (Г), етe ти га сабaјле (к), етe си ги сyк, што останaше, жiви‡здрaви (п), тe
си ги гoре (Г), енe гу ондe (р), енe гу ондeка више пuт (шп) и сл.
честа је и комбинација речце ете са показном заменицом у номинативу: ететyј рекнaја (р), и пrс, тики ми виснa, ете-тyј пrс (р), тuј па, кiтке овaкве, ететаквe кiтке, трi надoле, па нашijене (р), byш ете-тoлка глaва (Г), от падобрaн
шамiја на jеднu стрнu овoлко ширoка – етe толiчка, на еднu овoлко (ЦГ), eне-ондe
онoј што‿e, ете-тəквiја (ЦГ).
б) Мaмо, тoј евe гу бaба нaша (ЦГ), прет кuћу евe гу сyг вoдата (р), а евe
гу еднa у кuћу, на рогoжу (р), евe гу овaј (к), евe ги нaши дечiшта, од мeне пo са
оболeли свi (ЦГ); па тaј етe га сyг дoктурат што jе (р), и сyгк етe ги вамiлија овдe,
ондe (р), етe гу зeмња, лeга (к), па етe гу кочiца (р), етe гу сoба што је намeстена
(к), етe га комшiја (Л), oн Шпiра eте га и дyн-данyске jе у дрuгу држaву (р), Бuгари
етe ги, рече, iдев отuт, откут‿шкoлу (т), и етe ги тiја партизaни (п), и тe ти ги
Бuгари на врaта (к), онa тe гу и сyк тaј кошaра (р), jеднi тe ги онде-гoре у Aрсинку
(ЦГ); енe га Дeјан (к), енe гу рогoжа онaм (р), енe гу цrквата (р), Малeчката енe
гу спijе (Л), енe га танuрче на овoј (к) и сл.
2.6. конструкције са заменичком редупликацијом, у којима се налази енклитика личне заменице у акузативу и именица у номинативу, иначе распрострањене у многим српским народним говорима (милорадовић 2003: 45–46), и
овде су сасвим уобичајена појава (уп. т. 2.2.1 и т. 2.2.2). оне са показним речцама
13
Судећи према једној потврди (у т. 509) из монографије о говору Црне траве и власине, може се
очекивати слична ситуација и у тамошњем говору (вукадиновић 1996: 253).
14
али ово, наравно, не одступа битно од стања у стандардном језику или другим нашим говорима
(в. на пример: Богдановић 1987: 261).
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већ су поменуте у претходној тачки (2.5 под б), а преостале се могу сврстати у
две групе:
а) за у нaрот ‡ бoљи га човeк нeма од ивaна, а у кuћу jе свињa (п), капuт ми
га нeма дугaчки (Г), нeма гу Блaгица да ти покaже вретeно штo је (к), тaј гу бoљка
нeма (п), Ма нeма га Дaне (п), Мeнче га нeма (ш), ма тoј Мiле га нeма (к), мојe
Шaре га нeма, онo је удaвено (т), Свe за дiнар да кuпиш, а и онe ги нeма пaрете (Л),
а овiја моi ги нeма (р); нeмаше га је стрa нaшотога стaрца (Г);
б) некa га дeте овдeка (к);
кaмо ти га мuш, кaмо да дaдете нiшто (Г), кaмо гу мојa Стaна (п), „кaм ти
ги мeовите... кaм ти гу крaвата... а мoљците кaмо ги?” (шп).15
2.7. Синтагме типа „страх ме” и овде могу бити реализоване: 1. са акузативном
енклитиком личне заменице (слично као у стандардном српском језику): стрa га, не
смејa (Г), а стрa ли ви је бiло (т), стрa ги от стaрцатога (шп) и 2. уз удвајање личне
заменице: мeне нe ме стрa (шп), мeне ме стрa (к), нeмаше га је стрa нaшотога
стaрца (Г), Iч гу нeје стрa билo и њuм (к), а нaс ни стрa, тресeмо се (п). оно
што у горњопчињском говору представља извесну „егзотичност” јесте употреба
номинатива онде где се очекује пуни облик акузатива личне заменице за 1. л. јд.: и
тoј не‿мe jе интересuвало да запaзуjем, јa тoј ме стрa, па кəд запрiчав јa ме стрa,
и такoј – тoј не знaм (р), Јa ме затoј стрa, кəт рeкне ... по три‿мeсеца кəт рeкнев да
iдев, тo[ј] jе млoго! (ЦГ), а јa ме стрa (р), Јa ме њeкња онyј снeкг oплаши (р); кəд
онa ме бiла све слимiла. кəд га oпушти пoсле, oна се смeје, јa ми смeшно (к), Јa
ми умрe сестрa ми (р), Јa ми доoди, доoди да рeкнем (р).
2.8. Број потврда са употребом номинативне форме у улози вокатива сасвим
је ограничен (в. т. 5.6).
2.9. номинатив може бити, као и у другим нашим говорима, део беспредикатске
реченице: бeше сəмнaло, дyн (ЦГ), Oна сuра, сuра па едyн oпаш! (ЦГ), Ма ли, рeко, a
бре, смoк! (Г), па будaла, да бe му далa тuј eдну чeргу (Л), амaн, дeшо, кaква лисiца
голeма! (ЦГ), Пeсма, пeсма, пeсма, али нoге ни отпaдаф (ш), а кобiла – вoда, како
да jе бaњана (п), Девојчiња, а онo снeк, до колeна! (р) и сл.
Занимљиво је и то да се уз именицу, у функцији субјекта, понекад налази и
лична заменица, такође у номинативу, којом се наглашава номинована реч: сaндəк,
oн заклoпен (Г), онa Дарiнка, дег девoјка па вампiр ће гу нападнuје (шп), а онa кuћа
стaра, сə слaму, па се улепiла (р), Детe нejе кaдар и онo (р), oне, девoјке, спраљaле
су (шп), онi децa мiслев iде тaтко (р), онi, дeца, малeчки (к).

15
понекад заменичка енклитика изостаје: Бoже, кəт рипнa, вiка: „кaм вачeра, кaм вечeра!” (п),
кaм мe ‘мех’? – iзеде мољyц (шп).
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даТив
3. Говор Горње пчиње одликује изузетно узнапредовали аналитизам: дативни облици именица нису сачувани, све функције датива преузео је оп, а именичке
заменице, једине у овом говору, чувају старе облике датива уз велике недоследности
и бројна ограничења. У овом поглављу је дат инвентар свих сачуваних дативних
форми,16 а затим су представљене централне синтаксичке функције датива и аналитичке конструкције са предлогом на (која се налази на месту старог датива). ради
боље прегледности (али и због чињенице да је датив готово потпуно замењен општим падежом), датив / оп у функцији посесивног, спацијалног, темпоралног и квалификативног детерминатора добили су своје место у одговарајућим семантичким
круговима у оквиру поглавља о општем падежу.17
Сачувани облици датива
3.1. као што је већ речено, међу именицама нема сачуваних форми датива.
оне су врло доследно одстрањене из морфолошког система горњопчињског говора и
замењене на-конструкцијама, чиме се испитивани говор везује за опште развојне тенденције балканословенских језика. Мада, на пример, у северозападним македонским
говорима, који по бројним особеностима чине прелазне идиоме према српском језичком простору, има остатака посесивног датива. тога има и у бугарским дијалектима,
као и дативних енклитика личних заменица са значењем припадности (уп. милорадовић 2003: 139–141). У већини испитиваних говора призренско-тимочке дијалекатске
области чувају се дативне форме или се бар могу срести уз конструкцију на + оп,18
16
тачке 3.2, 3.2.1 и 3.2.2 припадају морфолошким истраживањима, а овде се налазе само ради бољег
увида у то који се облици датива чувају и под каквим околностима.
17
датив / оп у одредбеним функцијама обрађени су у Општем падежу у оквиру поглавља:
Посесивност (т. 4.8 – 4.8.4), Спацијалност (т. 4.1.1.2.3; 4.1.4; 4.1.4.2.1 – 4.1.4.2.1.2; 4.1.4.2.5),
Темпоралност (т. 4.2.1.2; 4.2.1.2.3) и Квалификативност (т. 4.3.4; 4.3.4.1).
18
на простору косова и Метохије оне су прилично стабилна категорија (младеновић 2001: 269–270;
младеновић 2013: 141, 192; ремеТић 1996: 447–448; м. сТевановић 1950: 140–141; м. павловић 1939: 169),
али већ у говору Заплања, може се говорити о дативу посесивности и намене, и то само у једнини и код
именица с обележјем живо (+), док су облици датива множине реткост (марковић 2000: 223). У говору
алексиначког поморавља чувају се у ограниченој мери остаци датива у свим деклинацијама, у функцијама
посесивној и наменској, а односе се на жива бића, углавном на лица и при том, такође нема забележених
облика датива множине (Богдановић 1987: 152–153). У Говору Понишавља аутор констатује да је оп преузео
функције датива, али примећује (уз приличан број потврда) да су „дативи са значењем намене, управљености,
окренутости, commodi, incommodi и сл. ... прилично укорењени и код најстаријег слоја становништва”
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само овде готово да их нема ни у траговима.19 Конструкција на + ОП потиснула је
слободни датив. Слободног општег падежа у функцији датива, из разумљивих разлога, нема. Када су у питању предлози који у српском језику иду уз датив, а којих је
иначе мало, овде их је још мање: сачуван је предлог према и спрема (истог значења
као према) и они, наравно, иду уз оп. предлога ка/к нема, али постоји нови предлог
накуде са његовим значењем (ка, према).
3.2. дативне форме чувају се у ограниченом броју именичких заменица:
a) Личне заменице имају облике номинатива, датива и општег падежа, при
чему је врло чест синкретизам облика оп и датива (в. табелу 1 у: Јуришић 2009а: 135).
У 1. и 2. лицу јд. једнаки су облици за датив и оп,20 у 1. и 2. лицу мн. нису сачувани
пуни облици датива, а у 3. лицу једино личне заменице за м. и ср. род јд. у дативу
чувају форму њему, с тим што је тај архаизам територијално ограничен на источнији
део Горње пчиње (западно функционише само облик оп – њега). наравно, тамо
где егзистира облик њему, може се чути и облик њега у функцији датива, што опет
говори о надмоћи оп. облици њози и њозе, који свакако представљају пуне дативне
форме заменице она, могу се чути на већем делу истраживане области (нема их
једино на крајњем западу); међутим, оне су својим функцијама изједначене са оп –
њум(а), односно, изгубљен је осећај да се употребљавају само у означавању датива.
У мн. 3. лица пуни облици оп и датива су изједначени (њи, њим(а)) и нема строгих
правила у њиховој употреби.21 Када су у питању енклитички облици, у једнини свих
личних заменица постоје акузативне енклитике облички различите од дативних (ме
~ ми; те ~ ти; га ~ му; гу ~ ву), док је у множини ситуација мало сложенија: ни и ви
су множинске енклитике заједничке за акузатив и датив 1. и 2. лица, при чему се,
спорадично, као акузативне енклитике могу јавити и форме не и ве, док је у 3. лицу
мн., на северозападу истраживане области облик ги једина множинска енклитика, а
на крајњем истоку чува се архаично им (р, п, ЦГ) и врло често се чује ново ни (ЦГ,
п, р, Т, Л) као дативна енклитика (поред спорадичног ги).22
б) дативне форме осталих именичких заменица срећу се ретко и недоследно,
уз очигледну тенденцију да буду потпуно истиснуте аналитичким конструкцијама
са предлогом на. Тако је са именичком заменицом кој, која, осим облика номинатива,
(ћирић 1999: 120). У складу са овим запажањима јесте и оно да се у говору ниша датив боље чува него у
околним селима (Тома 1998). то посебно важи за именице м. р. на сугласник код којих су, по свему судећи,
дативни облици генерално очуванији него у другим деклинацијама (Тома 1998: 179). када су у питању остала
истраживања призренско-тимочких говора, датив се увек чува у ограниченом броју случајева, и увек боље
него у Горњој пчињи. тако га у Црној трави и власини (вукадиновић 1996) има више код именичких, али и
међу придевским заменицама, а спорадично се појављује и међу именицама, мада је очигледно много чешћа
конструкција на + ОП; у говорима Бучума и Белог потока стари облик датива се чува у ж. роду и код м. рода
на -а (али код старих људи и у врло ограниченом броју примера) и у неким устаљеним изразима код других
врста (бог, брат), затим код личних заменица и заменице кој и код показних заменица овија, тија, онија
(Богдановић 1979: 66–68); у говору Лужнице не помиње се чување старих дативних форми, али очигледно
их има код личних заменица (опет више него у Горњој пчињи), затим код придевских заменица постоје и
облици датива за заменице мушког рода, међу чијим потврдама је уочљива и једна „симптоматична” (у овuј
кuћу мојeм свeкру во!), у којој је присутан датив именице м. рода јд. (ћирић 1983: 77).
19
У забележеном материјалу нема ниједне сачуване форме овог падежа код именица, али он се може
препознати у прилогу кноћи: кнoћи прaимо бeдву (шп), да ги дaате до кнoћи, ће се батiшев (т).
20
о синкретизму облика оп и датива у 1. и 2. лицу јд. писано је у т. 3.2.1.
21
У истраживаном материјалу из пунктова шп и Г није примећена форма њим(а), и не може се са
сигурношћу тврдити да је то случајност.
22
потврде дативних форми личних заменица, али и форми оп у фукцији датива, могу се видети у
поглављу о личним заменицама у: Јуришић 2009а: 134–150.
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има још посебне форме датива – коме, кому и оп – кога (в. т. 158 у: Јуришић 2009а),
али и са заменицама некој, никој, свак, код којих су само неколико пута забележене
форме некому, никому, свакому у дативној функцији, а много чешће оп (некога,
никога, свакога) са предлогом на (в. потврде у т. 161 и 163 у: Јуришић 2009а).
дакле, постоје дативне енклитике (мада и ту има извесних синкретизама)
и пуни облици датива међу именичким заменицама – њему, кому/коме, некому,
никому, свакому, код којих дативна форма није преузела и функције оп (као
на пример код облика њозе/њози, њим(а)), али, које све чешће замењује оп са
предлогом на.
3.2.1. општи падеж без предлога у функцији датива може се појавити само
у једном случају – уместо пуног облика датива неких личних заменица: мeне више
не помaга нiшта (Л), Море, тyк се појавiше и мeне (ЦГ), деда‿Милaн вiка: мeне
разбi глaву, грuди, вика, uтепа ме! (ЦГ), тoј какo је мeне билo (р), сeдоше и јa ни
казuју као тeбе (т), ће ти дaвам јa чiсто кравaјче тeбе (р), oтку[д] тeбе пaре (р),
како јa вaс што прiчам, такoј са онi мeне причaли (ЦГ), и oна, њuм кrв не мoж да
устaев, кrвава глaва! (п), па тамyн њuм гoдину ставiше (п), братанiце су доодiле
нiм, од брaта ми ћeрке (р), дек сəм јa њiма (р) и сл.
облици мене и тебе били су, изгледа, исти у акузативу и дативу још пре
него што је оп преузео све функције косих падежа. наиме, овај говор је изразито
екавски, па су у њему старо дативно мънѣ (мьнѣ) и тебѣ дали екавске облике (као и
у неким другим говорима, „нарочито јужног типа” – Белић 1999а: 218–220), тако да
су, од промене ѣ у е, акузатив (касније оп) и датив ових заменица били изједначени.
вероватно зато мене и тебе у дативној функцији могу да стоје и без предлога на,
а аналогијом са њима, могу се спорадично срести и слободни облици вас, нас у
дативној функцији. облици њози/њозе и њим(а) такође су формом стари дативи,
иако су у функцији оп, па се, можда стога могу чути и без предлога на. У прилог
овој претпоставци иде и чињеница да се облик њега (али и кога, некога, никога,
свакога), за који постоји и сачувана дативна форма у једном делу Горње пчиње,
увек појављује са предлогом на када има дативно значење (в. т. 3.2.2).
чињеница је, међутим, да се пуни облици свих ових заменица много чешће
могу чути са предлогом на (а), затим са својом дативном енклитичком формом (б)
или у комбинацији – дативна енклитика, предлог на, пуни облик оп (в)23 и, на крају,
могуће је употребити само дативну енклитику, а да пуни облик изостане (г):
а) вiка на мeне (к), тeшко на нaз девoјке (р), какo је на нaс (п), и на њeга
купiмо (ш), онi дaвашеф по неки‿дiнар на њeга (к), помaгамо, онa на мeне, јa на
њuм (к), пoсле је на њuма овoга човeка довeла (ш), нeма на њuма нiшта да остaне
(ЦГ), на њoзе сaл средiнка; на њoзе тaтко тaм, и мaјка, у Бaваниште, на тuј стaру
снaшку; и на њoзе толiчко дадeв лeб (Г), кaко трeба на вaс (K), и на њi сəм шарaла
(к), oни су тuј седeли и на њi су оставiли стaн (ш), прoјдеф партизaни – на њiм
лeп, прoјдев Бuгари – на њiм лeп (ЦГ);
б) мeне ми мaјка омесiла чiсто кравaјче (р), што несu ми овiја зuби мeне
(п), мeне ми се спijе (ш), ма oтку[д] ти тeбе, каже, пaре (р), тeбе за у шкoлу ли
ти трeбе? (к), ће ти дaвам јa чiсто кравaјче тeбе (р), а нaс ни су комшijе дођувaли
23
редослед у појављивању ових елемената није битан, односно једино је важно да предлог на иде
испред пуног облика заменице (на њега), а дативна енклитика може стајати испред ове синтагме, а и
после ње.
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(шп), напрeт са ни нaс такoј причaли стaри (р), нека ви мрeје вaс тuј (р), вrне ву њuм
крaву (ЦГ), омeси ву кравaјче uбаво, от пченiцу, њoзе (Л), па ву га оставi њoзе на
крeвет (р), њoзи што ву је пaкос поправiја (ЦГ), њi ги је блiже тaм (ш), њiм ги је
кулiр бiја (р), пuшке им њiм наодiли (р);
в) на тeбе iстин ли ти је вuк удавiја кoзу? (к), као на вaс што ви дaвамо лeб,
iсто и на њi (к), на њeга нoге му отiчав (шп), тaса му iме на њeга (к), такoј му на
њeга причaли неки‿стaри (к), и на њuм ву оставiла по сeдəм (к), па и на њuм да ву
прaеф свaдбу (ш), па ву дaва на њuма о[д] трiпут, а oна па на њeга (шп), онoј ву
пoсле остaне на њuма (шп), тuј ги је бiла кuћица на њi (шп), на њi ги је далeко; нe
ги тамy[н] на њi (шп), на њi ги вiкам (к), однeсе ги се на њi (Г);
г) у пaмет ће си ми је (к), јa ми умрe сестрa ми (р), oфце да ми измuзе (Г),
oћува ми је, нeје тaтко (р), дa л ти је причaла? (к), да ти кaжу прaво (Г), јoш
натaмо су ни грoбја (к), нe ни је за давaње (Г), кудe су ви кoла? (к), што‿вi е? (Г),
штo да ви прiчам? (р), па ви запричa за тyј кaмен (п), једe ли ви се (Г), ће ви се обeси
(к), умрeла му жeна, па набедвiја да му испрeдев маaње и да му сплeтеф чарaпе
(шп), цунa му рuку (ш), дa л му рaди ножiца (к), сyл џoпке ву нaшли (к), и ће ги
тeра да ву пасeв (р), и на тaтка ву тeтка сəм (ш), кудe ги су рoт (ш), доoдеф си ги (к),
бaницу ће ги омeсиш (р), па јa свe ги дaам (ЦГ), плaтев ги (Л), не знaм штo да им
однoси за едeње, за облеклo; ама турaмо им лeп (ЦГ), Сiма им кuм бeше (р), и онa
ни дадe женa, којa је тuј, пaрче, и пoсле отiдев кудe ће се растuрев; дoјдев угaсев
ни лaмпуту, онi вijев; и потепaше ги тuј: вrжев ни нoге нагoре па бijеф сə стaпови
(ЦГ), рaњимо си ги, данyс ћу ни тuрим јa лeп (р), млeко iмаше, сiрење, тaм да ни
однeсу та да едeв; па нe ни се рабoти, лeгав такoј; јa ће ни казuју пuт, јa ће ги вoду
(п), јa ги лyжу, лyжу, казuју ни, казuју (Л), тoј децaта ме млoго пuти тeрав, па ни гу
прiчам (т).24
3.2.2. Једини сачувани пуни облици датива међу именичким заменицама
– њему, кому/коме, некому, никому, свакому, појављују се без предлога: њeму свe
отвoрени врaта; тuримо њeму гoдину (ЦГ), па штo jе тoј, пoла њeму, њeму па пoла
му гу дaав, дeшо, oн, не рaди! (ЦГ), oна и њeму фrљи (Л), њeму је овaква нoга; њeму
су цревa вaдени двaпути (п), њeму се не свiђа овдe да седi; њeму женa умрeла (т),
донeла њeму ручyк да јeде (Л), какo рeкја нeма нiшта, и њeга плoча пo‿главу –
пaуу, пuкне глaва и њeму! (п), ципeлка му испaдне њeму; е, ће му је мерaк и њeму
као на дuле; па турiше му њeму гoдину (ЦГ), а и сiнови са му и њeму у Бoр; онa
му гу тuри њeму у uво; њeму му такoј рекнaли (Л), дaде му и њeму (п), давaше му и
њeму дег зaгина у држaвно (Г), нешто му се десiло у врaње њeму (р);
дадeш комu пoјас, комu чарaпе; комu што‿ћe тi дaваш (ЦГ), приoдеф свi
и кoму марaма, комu кошuља (шп), комu не вaљам нека ми искoчи ис кuћу (п), а
комu рuке вrзане, комu нoге вrзане, комu тuрено овaкој (к), комu е рaмна табaна нe
га прiмав у вoјску (ЦГ), мoра га дарuјеш, свaкога по нeшто, кому‿кошuљу, комu
чарaпе, кoме јастyк; кoме шəмiју, кoме фанeлу, кoме ципeле (к), и онa комe да
остaви (п), на сeстре, комe сандaле, комe рeкла (шп); ни му је нeкому нeшто дaја
(р), и кaже нeкому (ЦГ), свe су ми снaшке aрне, свaкому нека су aрне, и свaк нека
iма тəквe (п).
Само једном је примећен редни број у дативној форми, али са предлогом
24
Бројне су потврде са дативним енклитикама. такође је изузетно честа редупликација датива,
односно оп у функцији датива.
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на: па мoже oна да попрaви, ел на дрuгоме да кaже, да прiча дрuги (к). поред тога,
уз облике њему и коме забележен је чак неколико пута предлог на: а на њeму се
десi такoј (к), и на њeму очuкав (ш), па на њeму нaјпосле (р); на кoме чарaпе,
на кoме ћелiми (к). овакви примери, с једне стране, говоре о очигледном утицају
изразито фреквентне конструкције на + ОП у значењу датива, а с друге стране
– наговештавају да су и једини дативни облици на путу да стекну исти статус
као њози/њозе и њим(а). У прилог овоме иде и чињеница да је у једном делу
истраживане области већ увелико превладао оп њега са предлогом на, а онде где
још увек постоји дативна форма њему (источнији део) може се, такође, спорадично
срести и поменута конструкција: и на њeга купiмо (ш), штo ми јeдемо, тoј и на
њeга дaвамо (шп), онi дaвашеф по неки‿дiнар на њeга (к), ушмrцнемо кəд га
измeшамо, знajеш, мi на њeга (Г), и на њeга целивa (шп); на когa кoлко му одговaра
(Г), на кoга пченiцу, на кoга којe му трeбе; на кoга што iмав; на кoга гу дaва (к), кyд
на когa искyчав oфце (ш), епа, на когa да вiкам; на свaкога се дaде: на когa чарaпе,
на когa марaмче (к), порuчи си гaзда на когa да пoјев (Л); по тoрбу на нeкога тuри,
на нeкога нeма (шп); на свaкога по нeшто (к), и сyг на свaкога по два‿тањiра (ш),
на свaкога рuку ће целiвам; и на свaкога пaрче ћу тuрим; от свe што iма на свaкога
ће прuжи (р), oдма на твојe сeло, на свaкога да кaеш; целiва рuку снaшка, на свi,
на свaкога, и на децa; сe тoј прiчам на свaкога жiвога (п).
правило је да се у функцији датива никада не употребљава оп претходно
поменутих заменица (њега, кога, некога, никога, свакога) без предлога (као што је
случај са облицима мене, тебе, нас, вас, њум(а), њози, њозе, њи, њим(а) – уп. са т.
3.2.1).
велики број потврда аналитичке конструкције на + ОП, уместо пуног
облика датива тамо где се он чува, као и потврде са „неочекиваним” синтагмама на
+ дативна форма заменице јасно говоре о „стабилности” датива у истраживаном
говору.
Синтаксичке функције
датива / оп (на месту старог датива)
3.3. датив / оп могу се у говору Горње пчиње појавити (као и датив у
стандардном језику) у функцији семантичког субјекта, семантичке допуне у
(семи)копулативном предикату и у функцији индиректног објекта.25
3.3.1. У функцији логичког субјекта (најчешће је то човек коме се приписује
неко „психо-физичко” стање, уп. антонић 2004: 68–69) појављују се дативне
енклитике, пуне форме личних заменица обично са дативним енклитикама и
аналитичке конструкције на + ОП (које су истиснуле стари датив). реченице са
оваквим субјектом могу бити импресоналне и персоналне, што илуструју следеће
потврде:26
1. пijе ми се (р), а uјтро, чiм стaну, онo ми се jeде (т), тoлко ми се едe (Г),
кoлко заjeдеш, тoлко ти се едe (Г), нeма да рeкне, jедe ли ви се (Г); uзвика, мeне ми
25
дакле, у питању је периферни падеж (јер у реченици не може бити у позицији граматичког субјекта
или директног беспредлошког објекта уз прелазни глагол), који се одликује обележјем директивности (в.
анТонић 2004: 67–68).
26
потврде које се тичу логичког субјекта у дативу разврстане су на сличан начин као код и. антонић
(2004).
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се спijе (ш), тeбе ти се стужi, вeрке (Г);
2. стəмнi ми се (р);
и тaј чoрба ми се огрзнaла ‘огадила’ и сyг не oћу да гу вiду (р), и знajеш
кoлко ми (прст) омeта (р);
3. досадiло ву се (ш), па и не свiдеше му се, ма дiнар му нeће прuжи, дiнар!
(р), не свидeло ву се (р);27 њeму се не свiђа овдe да седi (т); Мeне ми се млoго свiђа
Сrђанова девoјка! (ЦГ), Сyк, што‿мi смiћа, што‿мi мeне дeјан смiћа да га кuнем?
(ЦГ).
Логички субјекат је бележен уз глаголе бити*/јесам, који у синтагми са
именицом или прилогом типа: мерак, жал, тешко, криво, такође казују неко стање
(а који чак могу изостати, али се њихово присуство подразумева на дубинском
нивоу исказа):
лyко ми бидe (Г), нiшта нe ми jе тeшко, само мuжш ми jе тeшəк (т), нaј ми
aрно овдe и тuј сeду (т), aрно ни бeше (Г), нe ги је дoбро (ш); Мeне ми jе крiво (ЦГ),
и мeне ми нeзгодно на онiја дрuги да не прuжим (т), Мeне ми смeшно: тyк ме кaра,
а пoсле – aјдете! (р).
У исказима типа: жао ми је, јад ми је и мерак ми је бележене су обично
акузативне енклитике: за сaат толiко нe ме бeше жaл (ш), нe ме жaл за нiшта (ш),
и не мoж, не мoж гу чuвəмо, а жaл ни за њuма (п)28; тoј ме је нaјвише јaт, да ми
га бурiчка (к), па јa затoј ме, свaћо, јaт, што вiка одонuт по свiњете (ЦГ), сiне, и
мeне ме мерaк да вrжеш тi лeпу марaму (тр), и њeга си га мерaк (тр), али: е, ће му
је мерaк и њeму као на дuле (ЦГ); и онa, пa ву јaт (т)!
4. за едeње, пo едe, за рабoту, iч ву се не рaди (п), нe ву се доoди навaмо (т),
па нe ни ‘им’ се рабoти, лeгав такoј (п); нe ни је за давaње (Г);
5. кoлко ти трeбе за зељaник (Г), не трeба му oфца (р), пaре му трeбев (ЦГ),
свe што ву требaло донeја (р); мeне ми трeба (т), на кoга којe му трeбе (к), какo
трeба на вaс (к); мoра нeшто да ти фaли па да улaзаш (шп);
6. дiзəм, дiзəм, дiзəм, па чiни ми се, искiну се дизaећи (п).
7. У идиоматизованим конструкцијама „име му је ...”, у зависности од
интерпретације, може се евентуално уочити субјекатско значење датива (опширније
о томе у т. 4.8.4).
3.3.2. када је у питању функција семантичке допуне семикопулативном предикату, у истраживаној грађи није било потврда датива / оп „у функцији семантичке допуне уз глаголе типа припадати, присуствовати, дорасти, одговарати ‘бити
погодан’” (анТонић 2004: 77), мада се таква њихова употреба може очекивати. тешко је, међутим, наићи на датив у декомпонованом предикату (уп. анТонић 2004:
79) пошто појава декомпоновања предиката и није уобичајена у горњопчињском
говору. Забележен је само датив / оп у функцији семантичке допуне копулативног
предиката:
штo му је, јa не мoгу да знaм (п), што‿вi е? (Г); нека е здрaвје на свi, па и
њeму нaјпосле (р).
27
Глагол свиди се јавља се готово редовно уз негацију (као и придев несвидљив ‘себичан, шкрт’) и
значи да неко нешто не жели да да (најчешће) или уради због себичности, шкртости.
28
С обзиром на то да је у овом говору ни и акузатвна и дативна енклитика, може се само
претпоставити, на основу претходна два примера, да је и овде у питању акузатив.
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3.3.3. датив и оп на месту датива (најчешће је то конструкција на + ОП,
ретки сачувани пуни облици датива именичких заменица и дативне енклитике)
врло су фреквентни у функцији индиректног објекта.
3.3.3.1. изрицање намене и давања обично се постиже аналитичком конструкцијом са предлогом на уз глаголе који значе давање, доношење, достављање,
слање, спремање и сл. потврде:
па јa uзну, та да ги дaм на тeј сeстре (шп), Iмам јa jедyн, да га дадeм на
Дeјана (ЦГ), па дaр дадeм на кoњи (ЦГ), епа дадeш на свeкра кошuљу, ћелiм, чарaпе;
по пeт дaра на тiја (ЦГ), дaде на еднi беснiци (к), снaшка дaде бакшiш на кuћни
(шп), при мeне обojи зaедно су дарувaли, дарuјев, и oн дaде на бaбу и овaј дарuје
(ш), а нeки па на голeмете, па пaрице нeке (даде) (Г), и сyг на овeј им дaдомо зrно
(р), на тoга по еднu нaдницу свi дaдев, на тoга драгомaнина (Л), на свi свaтови
ће дaдеф тoј (т), на свi, на свu свaдбу (дају дарове) (шп), на свaку кuћу је дaја
жiто (к), на Драгомiра сəм напрe[д] далa (Л), јa сəм на Ђuру пе-чeз далa (Л), па
откршiла толiцко, далa на петлeто (р), а на пaјсторчето јaдно далa цrну (ЦГ), да
ли са далi онi прaсето на Милaна, ел јoк? (р), дaр дaва се на свaтови, на свi (шп),
нiшта тuј на попa не дaвамо (шп), онoга мuжа на онuј дaав (к), а сyк си ги свe дaвав
млeко на децa (Г), дaвав на онeј жeне (шп), па ву давa на њuма о[д] трiпут (шп),
и давaла ни вuну да пeрев, тaј мaћија, и на њoјњото и на тoј сирачeто (п), бeше
на млоsiна давaла (р), па на онoј мuшкото му, вiкашеву, давaли (к), епа, и на попa
чарaпе дaвајамо (р). У неким исказима подразумева се глагол давања у дубинској
структури: на свe жeне по оволiчко плaвешче (ш), на тiја глaвни – ћелiми (к), на
сeдəм децa по толiчко, по толiчко и лeп отiде тyја (ЦГ);
па ги додaва онaмо, на њигoви (к), једнa је правiла, на онu[ј] је додавaла (п);
растuрамо се и пaре подeлимо, на свaку по толiчко и подeлимо (р);
мeне ми нeзгодно на онiја дрuги (деца) да не прuжим (т);
и кuм ће ми донeсе пoвој, чорaпке на детe, и плaтно (ЦГ), несa ли пратiли
пaрете на Вiлипа да ги нoсим (ЦГ), сiр, млeко, однeсемо на партизaни (ЦГ), дoста
сəм износiла на Цaнета и на Рaде да ги изнoсу (ш);
на мојe Сuне нeсəм му нiшта спремiла бaшка (к);
свe на свiње тuрəм (р), по тoрбу на нeкога тuри, на нeкога нeма (шп), и oн
(поп) га тuри (дете) на кuма на плaтно (р), тoј нaјтро на крaве тuрамо (Г), какo је
на дрuго детe турiла iме (ЦГ), oне несa овaкве кaпете, но кaпе онaкве па кiтке тuј
натuрено на младожeњу (ЦГ), на еднoга јoж гoдину не турiли oн дрuк стiгја (п),
цrну кошuљу нoси јoш – на тaтка му несa турiли гoдину, на Сiму (р);
и онo седнaло да вечeра: петлe – кoкор, кoкор, онo му врљiло от пeпелат;
мaче – мaо, онo му врљiло и на мaче; кuтре около њeга, и на кuтрето врљiло, па
си повечерaло, па си лeгло (р);
онa н-умejеше на кuче да сiпе (п), тoј ће сiпнев на детeто молiтву (Г), да
цrпе на брaта Драгољuба (к), укачiла се гoре да скiне жiто на кокoшке (р);
штo да му рабoту и на овнa (р).
изрицање намене и давања постиже се и сачуваним дативним облицима
(наравно, увек су у питању конкретне именичке заменице – в. т. 3.2): дaде му и њeму
(п), давaше му и њeму дег зaгина у држaвно (Г), тuримо њeму гoдину (ЦГ), онa му
гу тuри њeму у uво (Л), донeла њeму ручyк да јeде (Л), oна и њeму фrљи (Л), и онa
и њeму му свe светe (р), дадeш комu пoјас, комu чарaпе; комu што‿ћe тi дaваш (ЦГ),
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мoра га дарuјеш, свaкога по нeшто, кому‿кошuљу, комu чарaпе, кoме јастyк (к), на
сeстре, комe сандaле, комe рeкла (шп), и онa комe да остaви (п), ни му је нeкому
нeшто дaја (р).
потврде са личним заменицама код којих је облик оп преузео и дативне
функције, или код којих облик датива има исту употребу као оп (покрива и друга
падежна значења, а не само дативно): ће ти дaвам јa чiсто кравaјче тeбе (р), и
oни њoзе нeшто дaдев (Л), не дaва на мeне рuку (ш), мeне ми дaде, ма јa не знaм,
и мeне ли бeше кошuља (р), штo ми јeдемо, тoј и на њeга дaвамо (шп), и на њoзе
толiчко дадeв лeб (Г), као на вaс што ви дaвамо лeб, iсто и на њi (к), и коji су
овaкој комшijе блiзу, и на њiм се дaде (к), мaјка ми омесiла чiсто кравaјче, јa
тeбе да ти дaам (р), дaде ни петстoтине мaрке пaре нaс (п), њiм двe ни дaдомо (р),
не далa им њiм да едeв и онi (р), на њuма ву дaдо једнu (к), да му тuрав субoтнину
на њeга (Г) и сл.
потврде са самостално употребљеним дативним енклитикама: ћу ви дaду,
дeца (Г), нeам да ти дaм (ЦГ), дотeрам ги uвече, дадeм ни ‘им’ лeбəц (п), дадe ни
ели кошuљу, ели ни дадe чарaпе (ЦГ), кoлко iмəш – тoлко му дaве (р), дaр ги дaдемо
(шп), и давaла ни вuну да пeрев (п), подaдемо му шикeрче па измyкнемо (шп), ма
дiнар му нeће прuжи, дiнар! (р), плaћав ни пaре (ЦГ), јa ћу ви донeсу једeње (р),
да iде да ти донeсе промeну (р), донeсе ми от слiве чoрбу ис кaцу (р), кəд рuча[к]
ги се принeсе (шп), тeј не пaре, но њiне ми вrнев (ЦГ), тuрев му млeко и мaсло
(п), тuрав ни лeп у кuће кəт iдемо (ЦГ), турi им у јaсле сeно (р), па ће тuрамо ни
зељaнчики и млeко за поткuсак та јeдев (Л), па овдe овaкој им турiли на обрaзи
(р), док ву четерeсницу не тuрев (р), зrна им пуштiмо (р), млeко ги сипuјемо (Г),
јa ни ичeр наврљa прет кuћу, па не тoше гу поглeднев (ЦГ), па штo да му чiну кад
oће да uчи (р), „Јa сyк штo да ти рабoту!? нiшта ти не мoжу.” (р) и сл.
3.3.3.2. Глаголи семантичке групе користи (а) и штете (б) допуњују се обично
на-конструкцијом (која је настала као алтернативна форма старом слободном
дативу):
а) трeба на свaку да кuпи по нeшта (к), на којu девoјку кuпев (к);
кoj oће, на невeстуту пoчне да бeре ‘сакупља’ та онa да jе пoвише (ЦГ);
а трeба да му на дeте сплeте чарaпе (шп), што напрeле преко нoћ на тoга
човeка кудe су у кuћу улeгли (шп), на ћeрку непрeдено, на њoјнуту (ЦГ), да ги
зaкрпу на Мiтка овeј панталoне (т), скрoјимо на дeца кошuљке (тр);
а на овoј омeси от пeпел, на сирачeто (п), тaј мaћеја узeла та омесiла от
пeпел кравaјче на тoј детe што му је мaћеја (р), кəкyв лeбац ћу ни омeсим на
децaта (ЦГ);
и такoј, на онoга човeка ели ожнejев, ели окoпав, помoгнев га (шп), Eне,
дрвa му тeрав на Ивaна (п), Јa сəм на децaта лaни, однeсоше, бeше набрaла (ЦГ), и
на комшiску жeну пaсла (шп), па вrжемо љuљчицу на детe тaмо у ћoш (Г);
данiла ги нaправи и на онoј детeто амбулijе (к), да напрaви на овiја љuди
лeп (к), море, сiне, пoнапрет јa на моje ћeрке какo сəм работiла (у смислу: правила,
спремала дарове) (ЦГ), сoбу сəм наместiла на унuка (к);
помoгнев на нeку жeну којa не мoже (шп), и на дрuге пoмогну (к);
на његoви сiнови да остaне (Л);
подeлев, на свi по барабaр (шп).
потврде које следе, са глаголом баје и поје, делом свога значења припадају
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и т. 3.3.3.5, где се налазе реченице у којима глаголска радња значи неки облик
вербалног обраћања:
на овuј ву бајa (Л), (бajем) на твоu грбiнку (ЦГ);
на когa ће пoјемо на овoј нaше (к), пoјев и улeгнев у кuћу, чiнев здрaво-жiво
и пoчнев да пoјев на човeка... па ће кaжев тaмо онeј жeне, на стaрога ли ће, на
млaдога ли, на децa ли, ће пoјев и отiдеф пa у дрuгу кuћу, та два дyна iдев, у пeтəк
и у субoту... пред велiгден (ЦГ), нiе пoјемо на пченiцу (р), пojемо на љuди (р), па
на малeцки децa па какo пojеше онa (ЦГ).
У некима од горе наведених примера (са глаголима који значе корист) могуће
је конструкцију на + ОП заменити конструкцијом за + ОП. то су они исти случајеви
код којих је у стандардном језику слободан датив могуће заменити предлошкопадежном конструкцијом за + акузатив, без битне промене у значењу реченице.
на пример: да напрaви на овiја љuди лeп (к), могуће је рећи и на овај начин: да
направи за овија људи леп, а да се суштина исказа не промени. тако је и у следећим
потврдама: на коњa трaжи зoп (т), мојaта двajес (ћилима) на свe трi iма ћeрке
(к), на oбе крaве ако iма по двa колaча (Г). С друге стране, у потврдама: немoј,
децaта са си ги за њiм донeли! (ЦГ), Слaђəн купiја за нaс; вi си тoј трaжите за вaс
(к), могуће је употребити и конструкцију на + ОП у истом значењу. оваква врста
синонимичности, међутим, никада није могућа уз глаголе који значе штету:
б) ондeна на овoга, Дрaгана, е ли умрeја и сiн и ћeрка (ЦГ), и од врaње, енe
на брaта ми Радiвоју iсто и њeму женa прoшлу гoдину умрe од рaк! (п), бајги ми
ти на женu мuш умрeја (ЦГ), и мрeли на мaјку млoго и мeне ме крстiли Стaна, бајги
да застaне (ЦГ);
на неку‿бaбу па мaсло огребaла (Г), огребaла мaсло, изeла, на нику бaбу (Г),
покршiја сuдови по врaње, на меанџiју овдe (Г), па свe на онeј жeне измeша дрeјете
(р), украднeф цeли буљuци oфце на љuди (Г), кoњи подавiше тuј на маaлчани нaши
(Г), њeкња онaм спрoтива, на моjeга брaта удрiли у oфцу (п), на офцu искoчи усoв
(т), такoј на нeку искoчи офцu, крaву усoв на вiмења (п), заостaја овyс нежнeан на
љuди (Г), тuј на поштaрче орa ишчупaло (тр).
потврде са пуним заменичким облицима (датива и оп) и дативним
енклитикама уз глаголе семантичке групе користи (а) и штете (б):
а) па на jеднoга Бoшка да поje па кəт почe па њeму да тeра онeј пeсне (ЦГ), па
ву га оставi њoзе на крeвет (р);
купiја ву шамiју (ЦГ), пrстен да ти oставу (ш), трeба пaре шнaјдер да ни
шijе (шп), па ни крoимо мaнтице (деци) (Л), направiмо му кuћу (Г), бajе му тaм
(п), и oна какo ги чешљaла тeј, на мaћију ћeрке и ни бајaла (Л), пoјемо ги мi пeсну
(шп), Јaбуке дeјан да iде да ву тресe! (ЦГ), трaжеф кокoшке да ги кoљеш, бaнице да
ги мeсиш, што‿тi нe (Г), амyн, рuпу ми кoпете, земунiцу (р), отвaрете ни врaта (р),
кuвам ги кaфу (т), па пуздeрку запaли па овaкој држi гу и свeти ми, а јa га бaњам
детe (р), свiње, двe им се опрасiле (п);
б) њeму женa умрeла (т), њoзи што ву је пaкос поправiја (ЦГ), на тeбе iстин
ли ти је вuк удавiја кoзу? (к);
пoгина ми тyј (ЦГ), а мuжат ву пoгина у рaт (р), тaтко му умрe (р), iма
ондe троiца, бећaри, мaјка ни умрe, тaтко ни умрe, онi нiшта нeмав (п), бeше ги
чiча умрeја (ш), ћeрке ву се изженiше, сiнови ву се потrше (р), „нe, бре, њiву
ми олијавiте!” (р), а јa викнa крoшњу, па ги јaјца искршi (ш), опyнци ву вrљани,
чарaпе ву вrљане, говeда ву одвrзани (р).
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3.3.3.3. и на месту такозваног симпатетичког датива (који се понекад посматра
као посебна варијанта датива, у којој је, на неки начин, наглашено и значење
припадности29) у истраживаном говору јављају се очекиване на-конструкције, али
и сачуване форме датива и дативне енклитике:
у нaшу мaлу на еднoга човeка му никнaли зuби (к), (израсло му) бeло зубe
како на детe (к), на нeко дeте крiве му рuке (к);
њeму су цревa вaдени двaпути (п), какo рeкја нeма нiшта, и њeга плoча
пo‿главу – пaуу, пuкне глaва и њeму! (п), а комu рuке вrзане, комu нoге вrзане, комu
тuрено овaкој (к), комu е рaмна табaна нe га прiмав у вoјску (ЦГ);
на њeга нoге му отiчав (шп), oн ву нiкја зuп на њuм (к), џигeрица ву се њuм
јeла (п), oн оћaја да ву и њoзе, нoге да ву отсeче (Л), пoсле ми пa пoрасна кoса (ш),
дuшу су ми изeли (п), а што ги се вaди јaтка (орасима) (к), глaва ни ‘им’ је однемaла
кoсу на глaву, о[т] тuј шкoлу (ЦГ).
3.3.3.4. аналитичке конструкције са предлогом на (уместо старог датива)
бележене су и уз глаголе којима се описују различита стања:
iде по кuће, досaђа на љuди (Л), и онi вiкав: „рoд родiло, на амбaри
наваксaло, на волoви додејaло.” (ЦГ).
Глагол веровати*, међутим, према потврдама из сакупљене грађе, тражи
допуну у акузативу: нe га верuјемо (Г), мi смо си верувaли лекaра, а врачaра нe
(тр), у стaро врeме iде се, врачaри верuјев (тр).
3.3.3.5. У реченицама у којима глаголска радња значи неки облик вербалног
обраћања, најчешће – говорење, име лица или бића, према коме је та радња усмерена
(адресат), обично је исказано аналитичком конструкцијом са предлогом на (која је
на месту старог датива):
па се дiгну нaјтро и на тiја казuјем им (п), на тiја казuјем (п), Јa на овoга
рeко да му казuју (п), oдма на твојe сeло, на свaкога да кaеш (п), да му кaеш на
uјку (п), да кaеш на Лeпу (к), лeпо кaжи на детe (к), iсто и на овoга казaја (ЦГ), на
мaјку пa казaла (шп), казaла на снajе (п), а онa казaла на овoга што е у Скoпје (Л),
казaло на тiја љuди (Г), и јa не тејa да казujем на дeцава (Л);
тaј баба‿Oлга рaсказа на jедyн Мiтровдəн у радoвницу на цeл собoр љuди
(п);
вiкəм на тoга човeка мојeга (Г), па вiкам на овuј комшiку да наsiра (т), а јa
вiкам јuтрос на Младeна (р), јa вiкам на стaрцатога (ЦГ), oн вiка на женuту (Л),
па пoсле викaја на мaјку му (р), јa викa на деда‿Велiна (р);
и онa лисiцата му рeкне на вuкатога (т), и лекaр му рeче на тoга мојeга
тaтка (т), oни рекнaше на сeстре (шп), рекнaла на њojњото детe (Л), и oна на
мaјку рекнaла (шп), и рекнaла пa на мaјку (шп), онi на Дeшу бeја рекнaли кoлко
пaре (ЦГ);
iди нaлице, немoј нaопоко!” на онiја војнiци (к), а онa пришлa... па овaкој
на колeна на Драгuтина: „Гuте, сiнко, немoј, злaтан, немoј сiне!” (к), на петлa: iш,
орyл те однeја!; на мaче: мaц! (Л);
јa на моi децa прiчəм (п), (прiча) на његoви дeца (к), па oн прiча на моji
дeца (к);
на невeстуту пoчне да бeре ‘набраја кроз песму’ (ЦГ);
29

детаљније објашњење о овом типу датива в. у милорадовић 2003: 148–149.
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aј пiшемо на жeне (Г);
и онa се помолiла на вuци да гу пuштев (р);
и oн слушaја бајaги суђенiце какo му сuдев на онoј дeте (т);
iма да ми се смeјев на овiја, нaши (к);
Једaн на дрuгога мaјку си пцuје! (ЦГ).
потврде у којима је адресат пуни заменички облик (датива или оп) или
дативна енклитика уз глаголе обраћања:
њeму му такoј рекнaли (Л), и кaже нeкому (ЦГ);
како јa вaс што прiчам, такoј са онi мeне причaли; па јa вaс па прiчам (ЦГ),
напрeт са ни нaс такoј причaли стaри (р), тoј ни прiчаше нaс тaј нaша бaба (ЦГ),
њoзе ву казuју (Л); и мeне: „Гдe ти је домаћiн?” (к), Ма немoј тi мeне: – какo трeбе
да се вiка? (р);
такoј му на њeга причaли неки‿стaри (к), вiка на мeне (к), „кудe тi и онi,
штo га знaм, по свeт,” на њi ги вiкəм (к), на њuма нeма да пiсано (ш), сe тoј
прiчам на свaкога жiвога; oдма на твојe сeло, на свaкога да кaеш (п);
тoј децaта ме млoго пuти тeрав, па ни гу прiчам (т), јa ћу ни прiчам (ђацима)
(р), oн ги прiча (т), па ви запричa за тyј кaмен (п), чeке, да ти кaжу (р), oн, да
вiдиш, смeшно што ће ти га кaже (ЦГ), јa си му казa (Г), јa ће ни казuју пuт, јa ће
ги вoду (п), па онi ме прашuјеф што работiла сəм, какo, јa ни казuју (Л), тeрав ме
децaта да им казuјем пeсне (ЦГ), којe ће ви казuјемо (ЦГ), да ни докaеш пuт (п), да
ми oни напiшев еднu књiшку, дека ни докaзују (п), и oна ву вiче на тuј (р), јa му
вiкаше да ги мeри (р), подвiкне ву нeшта (ЦГ), нeшто ву привикaше (к), куде попa,
та oн вoду и тaм чaти ву, чiта ву, и донeсев гу, кaжев, молiтва (р), Смејaли са ни се
(ЦГ), ћу ви тuжим (р).
3.3.3.6. на месту датива у аблативној функцији узимања забележена је
аналитичка конструкција на + ОП и дативне енклитике:
на њигoви узiма њигoве рабoте ‘ствари’ (к);30
нeсу ми узeли за жiву глaву, нeћев (шп), ће ти uзне сrп, ће ти uзне копaч
(шп), овoј ће ти га узiмамо (ЦГ), да му ги мoш uзну (п), орa из рuке да му не uзнеш
(ЦГ), дaј дuшу да му uзнемо (т), oн ву uзне шикeрче (шп), uзнемо ги њiни глaси
(шп).31
3.3.3.7. Глагол разбира (и разуме) има и дативну и акузативну рекцију, као, на
пример, у параћинском поморављу (МилорадоВић 2003: 154):
да ме вiкаш о[д] далeко – ће чuју, да ме одвiкаш – ће ти се oѕову, а што‿ћe ми
кaеш, не знaм! не мoш те рaзберу нiкəко! (п), Смiља озгoр iскочи, из викeндуту,
ис кuћуту, ма рaзбра га, чuла дека вijе надoле, па по њeга надoле, па стiже га у
ливaдуту (п);
Ма јa не чuју, бата‿ивaне! пa, пoсилно ми казujе и не мoж да му рaзберу!
(п), јa не чuју, не мoж да му рaзберу, недочuју (п), тi тoј разбрa ли му? (п).
3.3.4. У горњопчињском говору, као и у другим српским говорима,
30
на месту синтагме на + ОП овде може да се употреби и од + ОП, што у потпуности одговара
стању у стандардном језику и другим српским говорима, где се поред слободног датива појављује у истој
функцији синтагма од + генитив (ОП).
31
дативне енклитике из наведених потврда могу бити замењене конструкцијом: на + пуни облик
личне заменице у ОП, али и од + пуни облик личне заменице у ОП.
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употребљава се и такозвани етички датив, који има чисто експресивну улогу (њиме
се износи емотивни став говорника према садржају исказа, али његов изостанак
не утиче на синтаксу реченице): што‿мi ти е, сrце? (Г), онo немaло напрeт сoбе,
сaл‿ти кuће како овaј овaмо (ЦГ), каквo ти нeма (ЦГ), кaква ти лaзарица (р), и
такoј ти рабoта (р), трaжеф кокoшке да ги кoљеш, бaнице да ги мeсиш, што‿тi нe
(Г), јa си му казa (Г), па дaр си ни дaде (р), лəгaла си људи, плаћaли ву, будaле (р),
Стоiле, aјдемо си у пoље (Л), и ће сeднемо си на слaму (ЦГ), вoда си гу је тuј имaло
(р), нeћу тuј, избeгам си по нaдвор, отiдефв ли си онi – јa си се вrнем (ЦГ).
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опШТи падеж
4. општи падеж је, као што је већ помињано, преузео на себе функције
и значења свих косих падежа. дакле, он најпре заузима, једну од централних
синтаксичких позиција – позицију директног беспредлошког објекта уз прелазни
глагол (јaбуке обрaла; мi си тuримо брaшно мумурuзно; испi си кaвицу; одврзувaли
са стoку; онa ги довeде пiлики; пa да гу вrже),32 а затим се њиме попуњавају и друге
синтаксичке позиције: директни предлошки објекат (пaзи на детe; за свaкога мiслу),
индиректни објекат (врзaја ћuб за рeп; у глaву га бeше нeшто удрiло), семантички
субјекат (њuма гу само глaва бoлеше; и дyн-дəнəс нoга га бoли; нeће ве је срамoта;
Iч гу нeје стрa билo и њuм) и семантичко језгро (семи)копулативног предиката
(што нeје за вaјду тoј iмамо; штo је за вaјду – нeма; па јa вiше несyм за рабoту;
стaрата jе завршiла за дoктурку у Бeогрəт).33 У овом раду, међутим, истраживање
је усмерено на општи падеж у функцији детерминатора (спацијалног, темпоралног,
квалификативног, каузалног, концесивног, кондиционалног, интенционалног, посесивног и спецификативног).
општи падеж се, у зависности од функције и значења, појављује у четири
структурна лика, а) слободан падежни облик, б) падеж везан предлогом, в) падеж
везан обавезним детерминатором (в. т. 4.2.1.1.1.) и г) падеж везан истовремено
предлогом и обавезним детерминатором (в. т. 4.2.1.1.2.2; 4.2.1.1.2.5).
Спацијалност
4.1. У условима узнапредовалог аналитизма, одговарајућим предлогом у
комбинацији са општим падежом именице (тј. аналитичком конструкцијом) и глаголом одговарајуће семантике могу се означити различити просторни односи и без
класичног падежа. У томе су битна два семантичка критеријума: одређивање позиције објекта локализације у датом тренутку (позициони или статички параметар
– предлог) и промена позиције објекта локализације (динамички параметар – упдругу централну позицију (граматичког субјекта), заузима, наравно, номинатив (в. т. 1.1).
У стандардном језику централни падежи јесу номинатив, као падеж граматичког субјекта, и
акузатив и генитив, као падежи директног беспредлошког објекта, док су остали падежи – периферни
(синТакса 2005: 120). У истраживаном говору оваква подела је редундантна пошто је оп преузео
функције и значења и централних и периферних падежа.
32
33
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равни глагол). наравно, не треба игнорисати важност семантике именских речи у
одређивању просторних односа.
а. Са позиционог аспекта посматрано, објекат локализације, најпре, може
бити у целини или делимично у простору локализатора (непосредна локализованост, тј. интралокализованост у: синТакса 2005: 727), односно, он се са њим може
поклапати (интралокализација – када је локализатор унутрашњост оријентира,
ареалокализација – када је локализатор површина оријентира). Затим, објекат локализације може бити изван простора локализатора (посредна локализованост, тј.
екстралокализованост у: синТакса 2005: 727), односно, локализатор може бити
испред оријентира (антелокализација), иза оријентира (постлокализација), изнад
оријентира (супралокализација), испод оријентира (сублокализација), између
више оријентира (интерлокализација) или близу оријентира (јуксталокализација)
(в. цитирану литературу у с. павловић 2006: 19). одређивање позиције објекта
локализације у датом моменту постиже се одговарајућим предлозима. они су у
проучаваном говору, најчешће, исте форме и семантике као и у другим нашим
дијалектима и стандардном језику (у, на, по, под/испод, над/изнад, пред/испред,
међу, између, до, од, из, уз, низ, поред, за), али има и извесних одступања и разлика
у виду нових предлога (врз, куде, откуд, накуде), оних који су (опет са тачке српског стандардног језика) само незнатно облички другачији, али су лако препознатљиви (спрема, спротив, поза, покре, кра/крə, крəс), затим оних који су архаични
(више, при, около) и, најзад, оних који су познати стандардном језику, али имају,
поред стандардног, и неко ново значење (по ‘иза’, од ‘са’). не треба заборавити
да се неки од предлога више не могу чути на истраживаном простору (к/ка, мимо,
ниже, о) или се никада не употребљавају у значењу које је сасвим „обично” у
стандардном језику (рецимо, са у аблативном значењу).
Б. поред предлога, којима се утврђује положај објекта локализације, за
означавање просторних односа битан је и кинетички моменат, односно, да ли се
конструкција предлог + ОП именице удружује са глаголима усмереног кретања
(директивним) или глаголима неусмереног кретања (индирективним). директивни
глаголи су они који у свом семантичком садржају имају архисему ‘савладавање
простора’ (ићи, ходати). при том, „директивност у неким случајевима не значи
промену места у простору, него томе блиску психофизиолошку усмереност”
(синТакса 2005: 726). У српском језику се директивни глаголи синтаксички раздвајају
од индирективних кроз избор акузативне или локативне форме.34 истраживани
говор, међутим, располаже само једним – општим падежом, тако да се у њему
ова врста диференцијације не може очекивати. овде ће, дакле, индирективност
(локативност) подазумевати одсуство динамике, односно глаголе мировања, а
директивност – глаголе кретања и реализоваће се као почетна усмереност или
удаљавање (аблативност), завршна усмереност или приближавање (адлативност) и
општа усмереност (перлативност).
С друге стране, губљење флексије вероватно је утицало на то да се употребљава велики број глаголских облика са префиксима (често неочекиваним с
тачке стандарног језика), који у себи носе додатна значења аблативности, перла34
У стандардном језику конструкције са дативом и акузативом су директивне, а конструкције са
инструменталом и локативом то нису, док се генитив, у зависности од предлога и контекста, може наћи
и у директивним и у индирективним конструкцијама (синТакса 2005: 726).
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тивности или адлативности и тиме прецизирају исказ, па, на неки начин, и надомешћују недостатак падежних форми (уп. с. павловић 2006: 20–24).35
комбиновањем поменутих параметара (а и Б), анализа просторних односа
могла би се и у овом говору свести на четири целине (в. напомену 5):
– индирективност (локативност / недирективност),
– аблативност (удаљавање),
– перлативност (општа директивност – линија усмереног кретања као
истовременог удаљавања од полазне тачке кретања и приближавања завршној
тачки),
– адлативност (приближавање).
индирективност
4.1.1. индирективност (локативност) подразумева одсуство усмерене
динамике у одређивању просторних односа. она се постиже глаголима одговарајуће
семантике. У зависности од тога да ли је радња директно смештена у границама
датог објекта (места) или је место радње одређено посредно, оријентисањем према
познатом објекту – битне су још две категорије у одређивању спацијалности –
локациона, која одређује непосредно место радње, и оријентациона, којом се
посредно одређује место радње (м. ивић 1957: 151). другим речима, локациона
или инклузивна индирективност подразумева да је објекат локализације у целини
или делимично у простору локализатора, а оријентациона или ексклузивна
индирективност да је објекат локализације изван простора локализатора (уп. с.
павловић 2006: 19; синТакса 2005: 727).
Локациона индирективност
4.1.1.1. Локациона (инклузивна) индирективност граматикализована је
најчешће предлозима у и на, затим предлогом по и, доста ређе, предлогом врз у
аналитичкој конструкцији. када је радња смештена у унутрашњост датог места
(објекта) узима се предлог у, а када је везана за површину – предлози на и врз.36
Статистички посматрано, у сакупљеној грађи предлог у је далеко фреквентнији
од предлога на. Тек онда по учесталости долази предлог по, којим се истиче
„контакт са различитим тачкама оријентира” (уп. С. ПаВлоВић 2006: 35), и коме
је дифузност битно обележје, а затим и предлог врз са значењем на, преко.
Локациона индирективност у стандардном језику и српским дијалектима остварује
се обично предлозима: у, на и по са именском речи у локативу, док се предлог врз
(непознат стандардном језику) са именском речи у генитиву (или оп) везује, поред
призренско-тимочких, још једино за косовско-ресавске говоре.37
35
Говори са аналитичком деклинацијом по правилу добро чувају глаголска времена, а лексика им
је „обогаћена” великим бројем префиксираних глагола. и у истраживаном говору задивљује репертоар
и „егзотичност” (из угла стандардног језика, наравно) поменутих глагола, на пример: зaнема, издaдемо,
издонeсе, изнапiјемо, изодaдомо, испобегaше, испродaдомо, изукрaднев, одневидeла, однемогaла,
однезналa, однетe, однечuје; позaрасе, поiзучи, порeкне, посрабoтимо, попризбiра, поподiго,
попослeгнем, проoће, пропoје.
36
о опозицији унутрашњост ~ површина, односно, интралокализација ~ ареалокализација в. с.
павловић 2006: 26–27, пипер 2001: 22.
37
према постојећој литератури, предлог врз, вероватно води порекло од предлога вр(х), и обично
има значење: (по)врх или истовремено на, поврх, преко, мада неки од истраживача косовско-ресавских
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4.1.1.1.1. интралокализација је врста просторног односа који подразумева
да је објекат локализације смештен у унутрашњост локализатора и она се остварује
помоћу предлога у у аналитичкој конструкцији:
тaј сестрa ми jе јoште у Бaнат (Л), тy[ј] jе Лaза у Бeограт (к), Мoме ми jе
нaјмал у Бoр (Л), на ћeрку ми унuка је у Врaње (шп), брaт ме вrна, тaј у Пaвловəц
што је, oн ме вrна (шп), онa билa је тaмо у Пeтку падiну (ЦГ), у Врaње са свiте
тaмо (ЦГ), а и сiнови са му и њeму у Бoр (Л), у Тргoвиште бидo (Г), мi у Богдaнце
кəд бeмо, мi iмашемо стoку (к), oн биднa коџa у бoлницу (Л), у Мiрчинци ли
биднaсте (т), овiја па у Бuгарску бидoше (р), затoј сəм билa у Мaтарушку Бaњу
две‿гoдине (п), у Бабuну тoј билo (р), у Пuнушефце, вiкав, негде тaмо бiло (шп),
али коji нeсу билi у Бuгарску (к), у Сuрдул кəд бe (п), сiн jедyн у Рuсију, а jедyн у
Врaње бeше (шп), тi што‿сi у селo (п), а у кuћу jе свињa, па дiва свињa! (п), а
oн jе у бuгарску вoјску војнiк, бuгарски војнiк (т), и дyн-данyске је у дрuгу држaву
(р), јa, ће га обрiшеш, и у њeга је дuша (к), у њiњо је зeмња отuт (Л), штo је овoј
на дeте устa (тр),38 јa у градiну бидo (ЦГ), и у гoрњуту кuћу куде бeше јa (ш),
мi у кuћу какo си бeсмо, свi Зaбелци (ЦГ), у кuћу бeја ми трi зyлве (ЦГ), у кuћу
бeја ми трi зyлве и Јовaн и дiмко – четвoрица (ЦГ), што је у дрuгуту држaву
бијa (п), једyнат је бијa у дрuгу држaву (п), па тaм бијa је у сaмачки дoм (п), Бијa
си едyн воденичaр у воденiцу и млeја си брaшно (ЦГ), jедyн jе бијa у бuгарско,
овдe на чiчу ми сiн (т), амyнте, а пeт недeље у гiпс тuј сəм билa (р), билa сəм у
сeло нaшо овдe (т), у овuј кuћу са билi (ЦГ), у њoјњу кuћу са билi двajес човeка
(т), у грaт штa ћеш, ће жнeјеш ли, ће кoпаш (шп), бaба ће ти напрaви у кuћу
свaђу (шп), jеднoга брaта iмəм у Јaбуку, Спiра му iме (п), iмам дoле чарaпе
таквe у iзбу (р), Станiке, iма ли у шишeто? (Л), вампiри у тuј воденiцу iма (р),
Свaшто у кuћу си жeна iма рабoту (ЦГ), oни љuди iма двajес човeка у кuћу (к),
па у кaменат iма блaк пaпрт, неки сiтанчəк (п), како нiе у iзбу што iмамо (ЦГ),
у неку гoру орлoва кuћа имaла (Л), у њuма што је имaло (к), нeма зuп у глaву (ЦГ),
да потрaжи бaба – онo нeма у врчвe ‘мали врч’ iч (Г), сyк нeма у овuј држaву
нiшта (т), нeма у нaшо кiсељəк (Г), али у кuћу нeма нiкојо, мaјка му умрeла,
брaћа му се иселiли, само oни (шп), штo ћеш кəд нeма нiшта у њi (р), нeмав
децa у његoву кuћу (р), Ма, пaмет трeба у глaву (п), сaл жiви дuша у њeга (ЦГ),
у сeло нeће жiвев веће, нема шкoле (Г), у Тргoвиште жiвев (Л), у толiчку кuћу
смо живeли (р), а куде тoга сiна си станувa у стaн (Л), у његoву кuћу oн станuје
(р), легaли у iзбиче онoј дoле (Г), и лeгам у лaт (Л), у штaлу си лeга (ЦГ), лeгамо
и призренско-тимочких говора често инсистирају на томе да му је основно значење преко. У неким
српским говорима не постоји разлика у значењу предлога вр(х) и врз (трстенички и чумићки говор, на
пример), док у већини призренско-тимочких говора вр(х) представља део сложеног предлога (у вр очи),
а врз је предлог са значењем ‘преко’, како је и у говору параћинског поморавља и левачком говору.
предлог врз уобичајен је у призренско-тимочким и косовско-ресавским говорима, али је забележен и
у смедеревско-вршачком дијалекту (касидол). изузеци су говор качера (део високе шумадије), који
не припада поменутим дијалектима (и у коме је значење овога предлога јединствено – због), и говор
Спича (једини зетско-сјенички говор у коме је регистровано врз). Узгред, овај предлог је забележен и на
бугарском и македонском простору. о значењу предлога врз у српским дијалектима, његовој географској
распрострањености и о предлошко-падежним конструкцијама овога предлога са генитивом / оп у
функцији спацијалне, темпоралне, квалификативне, каузалне и интенционалне одредбе писано је у:
Јуришић 2013.
38
испред речи устa готово се по правилу не чује предлог у, што и није необична гласовна појава.
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у онyј рoв (Г), у дрuге кuће ће лeгəф, ће пoјеф тaм, ће лaзарице (ш), тaтко мoј си
спaја у кuћу (Г), у њuњу кuћу смо спaли (р), такoј си спijемо у кuћу (шп), јa јaко
сeду у Радoвницу, него пa попослeгнем понeгде (р), а јa сeдеше у кoдник (п), кoј
ће сeди у њuма (т), овдe седeше, у овuј кuћу, овaкву (т), у тuј што смо послeдњу
седeли (ш), у афтобu[с] седeла с њuм (т), седeла сəм дoста у ћoш (ш), тaј свe
сeди у разбoј (ЦГ), а онiја си седeли у колiбу, легaли си (кд), Iду јa и нaпоље,
у ладовiну сeду (кд), свe у ладовiну сам седeла (кд), у ракiју змијa да стоji (Г),
етe си ги тuј, стоiф си у земнiк ‡ скапujеф се (п), остaви се од онoј тeсто квасyц,
у нeко шерпe и тaм си стојi у брaшно (р), и останaло си жiво у воденiцу (шп),
а децa сəм оставiла у кuћу затвoрени (п), па у малu кaњевф сəс кiтен котyл (ЦГ),
тuј си у нaшо селo си се кoпав (Г), копaли, жњејaли, рuчно свe, у селo (р), у сeло
коji се родiли (к), нашлi га у лoзје кудe се обесiја (Л), па кəт пoчне се мoтав у
телевiзор, та овакoј, вeрице, такoј, такoј, мoтаф се, мoтаф (Г), а вiдоте ли у вaш
ли телевiзор си? (Г), и кəт се стyмни овaмо у градiште, спрoтива и онi... (ЦГ),
едвa сəм се излекувaла тuј у Тргoвиште (Г), еднaта рабoти у Тргoвиште (Л), рaди
у продaмницу (ЦГ), давaше му и њeму дег зaгина у држaвно (Г), тaј баба‿Oлга
рaсказа на jедyн Мiтровдəн у Радoвницу на цeл собoр љuди (п), и у цrкву онaм
ће се вeнчав (Л), свe сəм ги јa крстељaла, сyл еднoга несyм га у цrкву крстiла (р),
ће се кuнемо у цrкву (ЦГ), у нaшу мaлу на еднoга човeка му никнaли зuби (к),
овy[ј] је дирeктур у Комунaлно мaлиат (Л), и онa jе жeњена тaмо у Македoнију
(п), oн само напiше тaмо у мeнѕу (ЦГ), овдe, у Карaџинци, а бре, свaку гoдину
си по jедyн мрejе (п), онaмо нешто врeкаше у Вrл кaмен (ЦГ), у књiгу мoжда
си видeла тi (Л), а лисiца, каже, написaла у пiсмо (ЦГ), видeја неки‿врaпчики
у дубiцу (шп), У Маргaнце што појaмо сəс вeрку (ш), тyј мaл детишaр умрe,
утепaше га у рuдник (Г), пiле у гoру нeје тргнaло (к), а у кuћу сəм ги чувaла
тiја пeт пилeнца (п), у гoрњуту кuћу самa умрeла (р), мuжа сəм дексaла сeдəм
гoдине у jеднo мeсто (ш), јa свe си га у рuке дrжеше (т), а унuк ми је започeја
кuћу у Врaње (ш), нешто му се десiло у Врaње њeму (р), не могa да нaјде у
Врaње (Г), па трeбе овдe да uчи, па учi у Врaње крај Мирјaну (Г), батка‿Стoјке,
ма кoј стeња у вaшуту сoбу (Г), вeнчамо се с пoпа, тuј у онoј црквiче његoво (Л),
онo тoј се умoкри у кесeто вuнено (п), коji са пoјаки ће рабoтев у пoље (Г), мoре,
кəд ми је синaло у глaву (тр), а jедəнпuт што ме оплашiја, Здрaвко, смoк, да ти
казuју, у онoј, у Бачeвиште (Г), изваљaја се у плeву (шп), у iзбу ги чuвашемо (т),
дeца бањaле смо ги зaедно ... у тoј корiто (т), у пeпел кəд ги печeш (р), сaлте у
тепсiју ги расплeска (Г), врijе у јeло зејтiн (шп), у њoњуту кuћу жiто сипaла
(р), тeј нeће нiкнев у шпoрет што ги сuшиш (р).
неретко се егзистенцијални глагол подразумева, односно изостаје:
једнi тe ги онде-гoре у Aрсинку (ЦГ), на њoзе тaтко тaм, и мaјка, у Бaваниште,
на тuј стaру снaшку (Г), па етe га нaј гaзда у Бaваниште сyгк (Г), там eте у Бaру (р),
У Бачeвиште смoк! (Г), сiн ми у Бoр и не тејa да дoјде (Л), овoлка књiга у Зaвод
(к), а тyј мaлиат сyк у Кумaново рeкоше, тaм (Л), у Тргoвиште половiн дрaжефци
(Г), у вiрəт смoци (Г), двoи кaмења у воденiцу, под едyн крoв мeљав брaшњо (п),
као кuче у воденiцу (ЦГ), Oн си у концелaрију тuј (ЦГ), а пoсле па, свaдба, свaдба,
свaдба, у кuћу (ЦГ), онo до огњiште, тaм над огњiште, у љuљку, у ћoшку, нe га дiра
њeга (п), а детeто га не дiра, онo у љuљку тuј (п), телe у њuма, бrго тeше се отeли
(т), мi нeсмо ги крiли, дек смо ги видeли, oни тaм у свeт (р), нiгде нiшта у сeло
(Г), и у сiтото погaча (т), па толiки кuп у тепсiју (Г).
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4.1.1.1.2. аналитичком конструкцијом са предлогом на најчешће се граматикализује ареалокализација, која представља просторни однос у коме објекат
локализације заузима површину локализатора. прецизније, објекат локализације
може заузимати: горњу површину нечега (а), неко више постављено место (б),
отворени широки простор поред неке водене површине (в) или одређени географски
појам који се обично налази на некој висини (г). предлог на понекад стоји и уз
имена појмова су у некој вези са претходно наведеним (д).39
а) тi га на гuмно вrшиш (кд), да вrшимо на гuмно (Л), сaм га посiпи на
раскrсје тaм (тр), на пuт ми jе кuтћа (т), и нaшја гу лисiцу, умртвiла се на пuт
(шп), да uмрем на пuт (ЦГ), па тaм нaдвор лeгав на њiву (ЦГ), нађoше ме на
њiву овaко (к), претiчамо се тaмо на њiву кoј напрeт ће искoчимо на ћoш, тaм
(тр), млозiна смо сyк на њiву, нека опрoсти Света‿недeља (шп), штo је имaло на
површiну и нaдвар – тoј се jе свe замrзло (р);
б) Црeп побутaше на кuћуту свe (п), срeђəн (син) је на срeђəн спрaт (ЦГ),
Унuка ми је на десeти спрaт! (кд), и такoј вuна седi си на тaван (к), грa на тaван
бiја (кд), па тo[ј] jе uбаво такoј на дuвəр (ЦГ), а мi, лaни што смо имaли онaм на рiт
компiри (ш), па си игрaмо на онyј рiт (к), Јa онaм на ртiну кəт посaдеше грa (п);
узyвру водiцу у џeзве, у огњiште ели на кuбе (п), тyк си га мeсимо на трпeзу
(кд), енe и сyк си iмам јa на онyј крeвет зглaмницу (р), мi спiјемо на крeвет (Г),
на рогoшке смо спавaли (кд), мi лeгамо нaвечер на рогoжу, онo више нaс нешто
грeбе (шп), јa самa тuј, на прaк сeду (кд), јa, одeећи, тaп, тaп, занeсо се на врaта
(Л), а тi стoј, каже, сiне, тuј на врaта (п), јa пoвише на овiја врaта сeду, пo лaдно
iде оздoл, а овaмо врuћина на овiја врaта (кд), овiја овaм што стoјев на врaта
(шп), станaла сəм си на врaтницу (к), чучaја на воденiчно кoло (ЦГ), на твојu нaзу
цревцa на грeду висeв (р), вiкамо ги прiтке и на њi сaдимо (ш);
снaшка да јaа на коњa (Г), овдe младожeња јaа на коњa (п), да сeду на коњa
(р), младожeња на коњa јaа, сметiњав га, постeљав рогoже, чeрге (ЦГ), oн вампiр
на кoња испрaтен (шп), и да га однeсе на кoња, деда‿Манaсија преко рeку да га
пренeсе (шп);
глaва ни ‘им’ је однемaла кoсу на глaву, о[т] тuј шкoлу (ЦГ), а oни Бuгари
наидoше, шлeмови на глaве, пuшке, на пuшке нoжеви нoсев (кд), кəт се отeли крaва
на oпəш ‘реп’ кiтка се шарeни (Г), зuби сiјашеву на њeга, свe бeли (ш), додeк
‘докле’ је врuћо дrж га на пuпəк (Г), па држiмо на пuпəк (Г), oн се исeкја овдeја
на обрaс и такoј се спиртосaја (ЦГ), свeће ти држeв на рaмења (т), какo jе пuсто
остaло такoј овoј пuсто да остaне што је на вiме се дiгло, и онo стaне (Г), такoј на
нeку искoчи офцu, крaву, усoв на вiмења (п), и пoсле, нaкон тoга, на гuшу му iскочи
цrно и на рuку (шп), ће му искoчи, каже, на рuку цrно и на грuди (шп),
в) и тyј што је на мoре, унuк ми (тр), пiја сəм на тuј вoду (р), јa сəм, каже, на
тuј вoду пiја, тuј куде ждркнuје ис тyј кaмен (р), а онi пoјдев, откiдəв му вoду на
воденiцу, на јaс откiда[в] вoду (ЦГ), откiда[в] вoду, одвrнев, на јaс, кудe се навrћа
одврнaли вoду, ошлi, направiли пaкос тuј (ЦГ);
39
Слично овоме покушају да се разлуче ситуације када се употребљава предлог на, у граматици за
странце наводи се да, у српском језику, предлог на стоји уз имена појмова којима се означава место на
горњој површини нечега, на висини, на отвореном широком простору, поред реке, мора, језера или уз
имена која су у некој вези са изложеним (мраЗовић – вукадиновић 1990: 347).
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г) На Рaвно цeрје jе заложiја њiву (Л), и пoсле, Бuгари се на Ширoку плaнину
истепaше (кд);
д) па oремо на еднo мeсто (п), не мoже на свaко мeсто да се отвoри (р),
тражiли су ме на млoго мeста, свe jединaци (ш), Јa сəм јaјца искршiла и тепaше
ме на једнo мeсто (ш), На једнo мeсто ме тражiше да iду (ш), Зар oн, какo на
дрuги мeста отклапaја, а тuј не могaја, него aј! (р), пoсле се oжени тaмо, на дрuго
мeсто (т), радi на млoго мeста, такoј по фiрме, овдe, ондeка (шп);
iма стoжар на средiну (кд), сeди на мојe имaње (р), онi су тoј на имaњето
гoре кудe сəм бiла јa (р), на њiно си га сaдев (ЦГ), посiпи се на повrњену згрaђу
(Г), тoј си благосoвено, нeма, човeг да си је на свoју кuћу (т), трiјес и два‿дyна сам
билa на хiрушко (кд);
на слuнце се бoље сuши (Л), па тaм кəд га вrшиш па га свe исuшиш на слyнце
фiно (р), па aј прoстри (платно) на слyнце (ЦГ), вyздан жнeјемо на врuћину (шп),
вyздан на врuћину жнejемо сə сrп (шп), вoда, тuримо, та aрно врijе, успиштi вoда,
на oгењ (Г), тoј на онyј жaр умeшаш, упrжиш, упrжиш лeпо (кд);
мaјка умрe, oстана три‿мeсеца на сiску, трi мeсеца детe (п), па пoсле,
баба‿Стамeну, чuли су гу у врaње, кəд гу имaло на слiмəк (ЦГ), лaзарице ги
прикaзaли на слiмəк и мeне ме имaло, и децaта ни чuли и видeли (ЦГ);
на жeтву си се пojе (ш), Бидoте ли на слuжбу? (п), бидoте ли на собoр?
(ЦГ), свe се продaва на собoр (шп), та биднa (ја) на свaдбу (Л), онi тaм на грoбје, на
сaкрану, сакрaнујев ги (п), дoшли тuј тuрци та да лeгав ондe на конaк (шп).
ни овде није необична појава да управни глагол изостане:
шамiја си на глaву али крaјишта на тiл вrжемо (шп), а онo од њoјни пашкuљи
на његoви зuби (ЦГ), па онyј дрuги сiн на гoрањ спрaт (ЦГ), и мeткови на крeвет
(тр), и тики онaм на Пuнешефце, на рiт – дaн, дaн, дaн (к).
предлог по
4.1.1.1.3. аналитичком конструкцијом по + ОП место радње може се
одредити непосредно, као и предлозима у и на, с тим што се њоме истиче контакт
објекта локализације са различитим тачкама на локализатору. По + ОП обележено
је, другим речима, дифузношћу, што само по себи значи индирективност и везивање
најпре за глаголе мировања (с обзиром на то да се директивност остварује као
удаљавање од полазне тачке кретања, приближавање завршној тачки кретања или
пак као општа усмереност). а да би конструкција предлога по са оп имала значење
локационе (односно, дифузне) индирективности, битна је и семантика именице:
она мора означавати неки објекат са одређеном површином коју радња управног
глагола може да захвати.40 ова ограничења конструкцију са предлогом по чине
обележеном у односу на конструкције са предлозима у и на, и, самим тим, мање
фреквентном у односу на њих (уп. БатиСтић 1972: 35).
по Глoг бeја дирaли жeне (Г), па ондe по Извoр бeја збрaли тoј дрeје што
ископaли, љuди закопaли, па изнашлi, па ископaли (ЦГ), па утепувaли са тaм, по
40
Значење дифузне индирективности аналитичких конструкција са предлогом по може се лако
уочити у монографијама и речницима о призренско-тимочким говорима (мада, понекад само анализом
дате грађе) (сТоЈановић 2010; динић 2008: 579; Тома 1998: 393; Богдановић 1987: 244; Богдановић 1979:
117; ћирић 1983: 104; ћирић 1999: 159). У текстовима из монографије о суседном кумановском говору
такође се примећује аналитичка конструкција са предлогом по употребљена у поменутом значењу
(видоески 1962: 274–298).
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Коћuру бeја истепaли свe! (Г), а гoре, по Светилiју, кoзе какo iдеф тaмо (тј. колико
их плаћају)? (к), „нека се замeзев, бaбо, по Соборiште мaлка, крaве!” (Г), а по
Црвeни Грaт јaјца збiрав (р), oн вoзеше афтoбус по Врaње, по Кумaново (кд), тuј
нешто по Тргoвиште да нaђе, по Oпштину (кд), Мрejев, евe ги, по колiко дyна
гoре по Радoвницу не мoж ги нaев (кд), пoрес jе брaја по селo (Л), бaбата вiје по
клисuру (ЦГ), нек се бijев, реко, по стaнəт сəс њiма! (п), по слaмуту каквo ти
нeма (Г), немa овакoј по дuварат (Г), мешa овакoј по дuварəт, мешa, мешa, сaл
за еднo влакнo да сəм оволiцко, да сəм ватiла пaре (Г), покршiло свe по стaн и,
шпoрети, и ветрiне, и крeвети, свe покршiло (п), покршiја сuдови по Врaње, на
меанџiју овдe (Г), и тaм почeја по кафaну да бijе, по шишiња, по чaше (Г), одвa
угасiмо по кuћу (ЦГ), прaви пaкос по кuћу (ЦГ), јa трeба сyк снaшку да iмəм да
си рабoти какo што сəм јa работiла, а јa по кuћу овдe кoлко сəм кaдəр, тuј, тoј да
урабoту (п), наћyс рабoту по кuћу ‡ данyс oфце пaсу! (P), а по кuћу рaди (п), етrва
ми дoм, по кuћу, дег бoлна, не мoж да рaди (п), Сyг oпасно ги, вiкав, iма, нaгоре по
Горнoвəц, у дyн свe си љuди, секiрче нoсив мuжи, стoку пaсев, свiње по прет кuћу
удавiли (вукови) (шп), па косi, косi, тудe по прет кuћу (Г),41 свiреф, пoјеф, iграф
по сoбу (п), у лoф ће iдев да фaћав дiвје свiње, што нaђеф тaмо по гoру (шп), јa не
мoгу да фaту по зeмњу, oн фатiја пiле што лeти! (шп), вoда се расiпе, oни бeреф по
кaл пaре желeзне, бeреф, кoј пoвише да набeре (Л), кoњи по плaнину дaвев, одaмна!
(к), oпасно ги (вукови) iма по плaнину (шп), па iма ги (вукова) одaмно, по рeку
ги iмаше! (к), Бeлимо ги (платна) по рeку (тр), јaка рeка па си скuпљамо дrва мi,
по рeку (кд), врijе по стомaк као кaмења кəт си јeја (к), овдeка да вiдиш, тoј су
чевrге, евe ги тoј, као рoвине по глaву (кд), мaсло јa по њeга (ћупче) чuвашем (к),
и овдe по равнiште свe смо на рaмо носiли (ЦГ), почe човeк ми да iде да, по пoље
да вrши (кд), смeјеше ву се тuј по сeло (шп), одвrже ти говeда по кошaру (ЦГ),
тrчимо, iграмо по собoр (шп), и снaшка ће га мijе по oчи човeка (шп).42
ни код ових аналитичких конструкција није необично да се егзистенцијални
глагол подразумева, односно да изостане:
онa па слuшкиња по бoлницу (р), слuшкиња по бoлницуту (р), шарeне чарaпе
от свaкакву мaњку па кoла по њi (р), „кудe тi и онi, штo га знaм, по свeт,” на њi
ги вiкəм (к).
и у говору Горње пчиње „према значењу: по разним тачкама исте површине
– развило се и значење: по разним местима исте врсте” (м. ивић 1951–1952: 178).
потврде:
тaм се лeга по кoчине, по тrле (тр), и мeшам по ћошeви (Г), радi на млoго
мeста, такoј по фiрме, овдe, ондeка (шп), и по бaње бидo (п), некако‿оболe, па етe
по бoлнице, па оперaција (р), едвa остaдо жiва, бре, терaше ме овдe-ондe, по цrкве,
кудe ти нe (Г), па пuца отuд нарoчито, по кaсарне нaјвише (т), вoјску да довeдев, па
да пuцаф по тeј долiне (к), па компiри сaдимо, лuк, кромiт, а по рeке – бaче, вoда
нeма овдe (ш), па по путiшта тeмо се потeпамо (ЦГ), тoј пасe по ливaдете, дрuго
нeма стoка нiкəква овдe (п), мi по њiве смо тyк имaли грa, нe као сyк по рeку што...
(кд), пасeмо (стоку) по ливaде, пасeмо, па ги откaрамо (Г), па какo нeма здрaвац,
41
У овим потврдама прет кућу је, у ствари, назив за простор испред куће, тако да није у питању
истинско дуплирање предлога. Ј. кашић сличне случајеве у савременом језику назива „лажним”
нагомилавањем предлога, на пример: у до грла закопчаној блузи; туче [се] с до зуба наоружаним
непријатељем (кашић 1969: 174).
42
У овом говору уобичајено је рећи да се неко „мijе по oчи” када се умива, а када неко некога
ошамари, удари по лицу, каже се „удaри га преко oчи”.

– 40 –

Синтакса падежа Горње Пчиње

407

брe, пuно етe га по бuке (ЦГ), аа, ћу iдем да бeрем пiкафци јa по uлице! (ЦГ), гaс
нeма, но бeремо телiнци по присoе па с телiнците свeтимо (Л).
У следећој врсти примера агенс мора бити у множини, због тога што је
предикат нединамични глагол:
и такoј са се растикaли, пuно са, тiја вeлковци ни iма, пuно са по, по Врaње
(ЦГ), а iма и дiве јaгоде. дiве ги iма по присoе (п), прiредбе iмаше по шкoле
(тр), и имaло тyгк вампiри по свeт, онi и сyг вiкав онyј се увампирiја, овyј се
увампирiја (р).
ни реченице: па по ливaду iма онyј стaр кiсељəк (п), па ће накiдəв от
пaвит, видeла си пaвит, што iма по долiну (к), не одступају од овог правила. наиме,
именице кисељак и павит имају само једнинску форму којом се обично означава
цела популација те биљке (а не само једна стабљика).
У случајевима када конструкција по + ОП иде уз директивни глагол, али
са значењем: кретање објекта локализације у више праваца, тј. по разним тачкама
локализатора, директивност бива неутралисана дифузношћу (уп. с. павловић 2006:
37), тако да се следеће потврде могу третирати као индирективне:
па тринaесе дyна по кuкуру[с] се влeкја (п), лaзи по зeмњу (Г), тoј си лaзи
по нaс као врцa (к), па бoса по онyј снeк јaдна, једвa дојдo до кuћуту (т), онa си
ватi Oмаљицу тaм по Банaт (п), којo по Бeоград (дете), којo кудe отiдне (шп), јa
не мoгу да iду по Светилiју, не мoж да нaђу неко‿јaренце (к), и како‿лuт, по тoј
кoсеното oди натaм‡наaм (п), па по некoсеното oди, вijе (п).
неке од ових аналитичких конструкција пореклом могу бити стари слободни
инструментал (уп. са т. 4.1.3.1.5):
и ће iде по малu да кaњи с кiтен кондiр (ЦГ), једyн тaм ће iде, по мaлу, да
вiка (к), девoјка iде по грaд (шп), по равнiште да трчi (т), да iде по пiјац (шп).
Утисак да је директивност неутралисана дифузношћу стиче се и када је
радња директивног глагола у множини, али не значи никакву усмереност према
одређеном циљу, већ лутање по његовим разним тачкама:
докaрамо кoњи па вrжемо за стoжар и тeрамо сə стaп, онi тrчев, тrчев,
тrчев по онoј жiто (шп), кəт поглeднем: по астaл милi бробiнци! (ЦГ), oфцете
кəд бегaле, бегaле по тrлу – бu, бu, бu, бu, бu, бu, а oн ги давiја (Г), iма ги тiја
пiлики тудe по тrње летeв (п), а по Врaње кəт са ишлi (ЦГ), по Кoзји Дoл кад
iдешемо (шп), па ће iдеф по сeло тaмо, и тaм куде нeкога ће спijев, кoј ни је рoт
(ЦГ), кiтен кондiр, младожeнски, па iдеф по селo, по мaлу, свiреф, чuкаф, кaнеф
(к), по шuму побeгли бeву (кд), да се спацiрате по рeку (тр), дrвене сaњке, влeчеф
се по зeмњу (кд), терaше ме с кoла и по бoлницу (ш).
често је и значење „код разних људи исте врсте”, које је настало према
значењу „по разним местима исте врсте” (уп. м. ивић 1951–1952: 179):
нe, oн, вика, ишyја млoго по девојчiња (ЦГ), Ма, идo, сiне, и по лекaри,
не помaга нiшта (п), iди нaтам, нaвам, кудe ти кaжев љuди, и по бoлнице и по
дoктури (шп), пoсле нoси тoј по бојаџiје, онi га мyстев (к), свекrва се промeни,
aлена фuта, кондiрче грeјана ракiја и по комшiје, штo су бaбе – свe збeре (шп),
терaше ме по врачaри (Г), дoктури нeмаше, дeте, ако те нeшто заболi, ели oко, ели
пrс, ели нeшто да те заболi – по бaбе! (р), ишлi са по партизaни овiја (р).43
43
неки од истраживача призренско-тимочких говора посебно издвајају значење „на разним местима
исте врсте” и „код разних људи исте врсте” ове аналитичке конструкције (динић 2008: 579; Богдановић
1979: 118; ћирић 1983: 104; ћирић 1999: 159), а у неким монографијама та се значења не наводе, али се
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4.1.1.1.4. У горњопчињском говору аналитичка конструкција са предлогом
врз, употребљена уз глаголе мировања, указује на просторни однос у коме објекат
локализације заузима читаву горњу страну локализатора, односно његову површину
(ареалокализација) (уп. Јуришић 2013: 121–123). при том, значења предлога врз и на
нису идентична, а тако је и са односом између предлога врз и преко. предлог врз не
може да се употреби уместо предлога на ни у једној од претходно наведених потврда (у
т. 4.1.1.1.2), нити се може употребити уместо предлога преко (в. потврде у т. 4.1.3.1.2),
али обрнута ситуација је могућа – у следећим примерима могу се, на месту предлога
врз, употребити предлози на или преко, а да то не промени значење исказа. потврде:
тики козa врeкна по мeне, јa да поглeдам, oн (вук) врз њuм (к), и такoј јa
по четiри сəм ги такoј пeкла (лeпчики), jеднo врз дрuго (кд), и ће замeсимо по
трi, четiри, па и, кудe са пoвише љuди, по сeдам лeба, и овaкој месaљ iма и ће ги
расплeскамо еднoга врз еднoга, еднoга, кəт стaше, знaш, еднoга врз еднoга (р).
Оријентациона индирективност
4.1.1.2. оријентациона (ексклузивна) индирективност подразумева да
„оријентир као конкретизатор односа између локализатора и објекта локализације
није део локализатора (његова унутрашњост или површина) него је то простор
изван локализатора одређен његовим странама или неким његовим количинским
обележјем...” (синТакса 2005: 733). ова врста локативности (индирективности)
остварује се предлозима: 1. под (ређе испод) и више (ређе над/изнад44), 2. пред (ређе
испред) и поза, 3. спрема и спротив и 4. међу у комбинацији са оп именске речи и
глаголом мировања (индирективним).45 оријентациона индирективност присутна
је и код аналитичких конструкција са предлозима: у, куде ‘код, поред’, кра(ј)/
крə(ј), ускра(ј), покре/покрај, поред, до, уз, близу до, око(ло), којима се означава
непосредна близина локализатора и оријентира или непосредни контакт међу њима
(предлог при и оп).46
предлози под/испод и више, над
4.1.1.2.1. За утврђивање позиције објекта локализације на вертикалном
плану у односу на оријентир употребљавају се предлози под (ређе испод) и више
(ређе над) у аналитичким конструкцијама.47
потврде са предлогом под: Свe такoј је билo у стaро врeме, нiшта нeје
имaло, нiшта нejе имaло под бoга! (Г), па чyк под грoбје воденiца jеднa билa (к),
могу уочити међу датим потврдама (Богдановић 1987: 244; марковић 2000: 228; Тома 1998: 393).
44
Могуће је да се у истраживаном говору може употребити и предлог изнад, међутим, он се није
нашао у забележеној грађи.
45
Значења ових аналитичких синтагми одговарају следећим предлошко-падежним конструкцијама
у стандардном језику: 1. под + инструментал, испод + генитив, над + инструментал, више + генитив;
2. пред + инструментал, испред + генитив, иза + генитив; 3. према + локатив, насупрот + локатив и
4. међу + инструментал и између + генитив.
46
њима у стандардном језику одговарају конструкције предлога у, код, крај, поред, близу и око са
генитивом и предлога при са локативом.
47
предлог ниже не може се чути у пчињском говору, иако је, можда, очекиван, с обзиром на то да
је предлог више уобичајен.
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двoи кaмења у воденiцу, под едyн крoв мeљав брaшњо (п), чијa Стaна пот корiто
лeга (ЦГ), „дeјан пeтар кoња јaши, а злaтна кoса пот корiто” (шп), (овце) лeгаф
пот кошaру (п), слuшамо, вика, мi пот шaтор (тр), кoзе билe тuј пот кuћу, вrзане
(шп), па брaни говeда тuј дoле пот кuћу и пeре си гу вuнуту (р), тuј под гuшу ву
пробiја (кожу) (к), и ће замeси, и тaм, под вршнiк и у пoдницу, кад ги испeчемо,
тoлка камaра лeп! (р), и у црепuљче гу испeчем (погaчу), под вршњiк (к), испeчеж
гу под вршнiк (т), под вршњi[к] ги прaвимо (Г), бeле дoле рeд едyн кошuље, свe да
се вiди под вuту шарeно (ЦГ), па донeсе дiнко из Бiтољ, па преко зiму под вuнене
(панталоне), па њiм ги нoсев (ЦГ), у шпiртину њiву, вiка, пот пuт, једyн, вика,
јaдəн војнiк, гoл, нeма нiшта на њeга (п), кудe ће га утeпаш под ѕeмњу (ЦГ).
предлог испод је, судећи према сакупљеној грађи, мање фреквентан:
јaбука iма jеднa испот‿кuћуту такoј (п), испот артiнкуту дoле iма одонuт,
бaче iма, jеднo, дрuго (кд), онa сyг дoле је, накуде, испод бoлницу, тaм дoле онeј
кuћице (тр), па комшiја овyј, oдма испод нaше, плoт пот кuћу, комшiја (к), испод
њuма тuј дoле што сeди, крaве кудe ву лeгав, тuј ву је бiла кuћица на њuм (шп),
вeлика нaша кuћа, на трi спрaта, бeла једнa, испот пoпа (к).
потврде са предлогом више: нагoре су грoбја, више кuћуту (тр), енe гу
ондeка више пuт (шп), (она је) више гuмното гoре чадoмирово (Г), нe, више кuће
тuј, по њiве, по њiву, кудe се напрaви замeтина тuј (легав) (Г), тuј смо собoр имaли
iсто, више шкoлу (к), кaмење свe рaсипа више мeне (Г), па више њeга, тuј iмамо
ливaде (к), мi лeгамо нaвечер на рогoжу, онo више нaс нешто грeбе (шп).
предлог над се може чути само спорадично: овaј сiн ми, а овaко[ј] је бiја над
нaс, мi спiјемо на крeвет, а oн му је, љuљка, више нaс, гoре (кд), онo до огњiште,
тaм над огњiште, у љuљку, у ћoшку, нe га дiра њeга, нi га истрiша, нi га гњaви,
нi га дaви (п).
предлози пред/испред и поза
4.1.1.2.2. предлозима пред (ређе испред) и поза у комбинацији са оп
именске речи и глаголом мировања (индирективним) утврђује се позиција објекта
локализације на хоризонталном плану у односу на оријентир.
потврде са предлогом пред: јa па овдe сəм прет кuћу па пaзу (п), онa ги
николeта одонuт емпuт маa па сyк бeја прет кuћу (ЦГ), косi мaлко тuј прет кuћу,
куде слiве (п), кiтке цəфтeф прет кuће (Г), Јa, свaћа дојдe па испiмо (кафу) прет
кuћу (ЦГ), а свекrва ми мeтеше прет кuћу (тр), па iдемо по цeло сeло, iдемо до дeк
познaамо, прет кuће пojемо (Л), једнe си пoјеф пред овuј кuћу (шп), па кад вiкнев
да iграф сабaјле прет кuћу (тр), нe, гoре си пeремо, прет кuћу, пре[д] трлu (тр),
прет кuћу вoда iде на чeшму (тр), кə[д] дођoмо тuј, свaтови прет кuћу (к), нaвечер
замrкне – нeма нiшта, чiсто прет кuћу (к), размрзнувaмо прет кuћу чeшму (ЦГ),
(прала је) у дrвено корiто тaм прет кuћу и на долiну (ЦГ), aјде, гoч тaмо чuка
прет кuћу, oна iгра з дaр (шп), jеднe си пoјеф пре[т] тuј кuћу, jеднe си пoјеф пред
овuј кuћу (шп), чaша прет свaкога (к), вампiр утeкја, дрeје ‘одећа’ си остaле пред
врaта (р), ако oћеш, повiкни никoга да iма прет кuма (ш), прет кuма се само
напрaви ђувeчка, пре[д] дрuгога нe (т), умрeла oдма пред грoп (шп), истровiла се,
нaјтро остaло онoј истрoвиште кuп пре[д] џaм (ЦГ).
када се аналитичка конструкција пред + ОП употребљава уз глаголе типа
оди, иде ‘хода’, шета, такође има значење локативне антелокализације. У овим
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случајевима, наиме, не ради се о „усмереном кретању” према одређеном циљу већ
о кретању објекта локализације које је „смештено” испред оријентира:
говeда пред њeга iдев, не смeјев да мrднев (к), онa ће пред мeне да iде (ЦГ),
oди пред мeне (тр), онa пред мeне, јa по њuм (т), шeтав пред њiм (ЦГ), и онo по
пuт – дrса гу, дrса гу, a, по њuма, a, пред њuма, дrпа гу, дrпа гу (ЦГ), и онa си ишлa
женaта напрeт прет човeкатога и oфцете си ги мамiла, по њuм ишлe си (кд).
ретки су примери са лексемом испред: каквo гађaње испрет кuћу (к).
предлог поза са оп налази се на месту стандардног иза + генитив, и
изгледа да има додатну нијансу у значењу – ‘непосредно иза’. Употребљава се и уз
индирективне глаголе, за разлику од конструкције по + оп, која се, у значењу ‘иза’,
везује искључиво за глаголе усмереног кретања (в. т. 4.1.4.2.1.3). потврде:
заспaло моje детe бeше одвeка, поза врaта (к), поза огњiште накладeв oгəњ
(Л), пuца поза њiма (Л), у кuћу сəм ги свe (рађала), тaм поза врaта (ЦГ), поза
барaкете oдма етe га бaгрем си и сyк сeди (кд).
предлози (с)према и спротив
4.1.1.2.3. предлог према у месном значењу није забележен, али има потврда
са обликом спрема, који се додатном семантичком нијансом разликује од предлога
пред: „предња страна објекта локализације окренута је према предњој страни
оријентира” (пипер 2001: 74–75). ово значење предлога спрема са оп има свој
пандан у стандардном језику, и то у конструкцији према + датив. У постојећој
лингвистичкој литератури постоје, међутим, различита схватања о томе који се
падежни облик употребљава уз предлог према у овом значењу, односно, да ли је то
локатив или датив.48 потврде:
па тuј спрема Блaгичину кuћу вaшата је кuћа (Л), па овдe спрема кuћу, до сaму
кuћу дошлi па гу тuј удавiше, прет кuћу дошлi, eј (ЦГ).49
Забележена је и потврда са предлогом спротив, али је он ту употребљен у
комбинацији са још једним предлогом – на:50
а јa слuшам одoвде, oн на спрoтив овiја (ЦГ).
предлог међу
4.1.1.2.4. За смештање одређене радње између два или више оријентира
(интерлокациона индирективност) употребљава се аналитичка конструкција са
предлогом међу. овај предлог захтева да локализатор буде у множини или да га
чине две именске речи у једнини повезане везником и:
48
детаљном анализом морфолошке, синтаксичке и семантичке стране предлога према, и. антонић
(2011) износи уверење да се уз овај предлог (са изразитим обележјем директивности) у ствари
употребљава датив и то не само у исказивању статичке директивности већ и у исказивању значења
основа / критерија, што је другачије од досадашњих тумачења у српској синтакси (почевши од М.
Стевановића), према којима се предлог према појављује као елеменат предлошког локатива уз глагол
мировања, тј. заузетог положаја (анТонић 2011: 161–178).
49
У наведеним потврдама, дакле, слична је ситуација као и у стандардном језику: датив с предлогом према „може стајати и уз статичне глаголе типа налазити се, као и друге статичне глаголе чија семантика укључује сему локализованости у простору” и тада је имплициран „глагол окренутости” (анТонић 2011: 168).
50
облик спротива употребљава се обично у прилошком значењу: и кəт се стyмни овaмо у градiште,
спрoтива и онi... (ЦГ), њeкња онaм спрoтива, на моjeга брaта удрiли у oфцу (п), пaлеф кuће, онaм
запалiше, мi вiдимо спрoтива и бeгамо (т).
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овaкој га намoтам на једну‿дaчицу, мoтај, закачuје међу жiчке, закачuје (к),
али напaдаф се, онi су свi, за тuј комaнду се бoрев да савлaдав, и тiја и тiја, а
међу сeбе се тeпав (тр), мi нiсмо имaли свaђу међу нaс (кд), тoј се кaже нiте овдe,
прeђа међу њiма (ЦГ);
Јa сам међу Соборiштето и Гrгурицу (кд).51
предлози у, куде, кра(ј)/крə(j), ускра(ј), покре/покрај, поред,
до, уз, близу до, око(ло)
4.1.1.2.5. Смештање неусмерене радње (означене индирективним глаголом) у близини оријентира (али без прецизирања тачног места) остварује се
јуксталокационим предлозима (у, куде ‘код, поред’, кра(ј)/крə(j), ускрај, покре/
покрај, поред, до, уз, близу до, около/око) у комбинацији са оп. при том се ове
аналитичке конструкције могу јавити у два значења: 1) „бављење једног појма
у сфери другог”, при чему се предлог у све ређе употребљава у овом значењу,
предлог куде је све фреквентнији (обично уз именице које значе живо (+) или личне
заменице), а може се употребити и предлог кра(ј)/крə(j) ‘код’ и 2) одређивање
непосредне близине оријентира и локализатора, при чему су предлози: кра(ј)/
крə(j), ускра(ј), покре/покрај и поред синонимични, од њих значењски не одступају
ни предлози до и уз, а може им се придружити и предлог куде, обично онда када
се налази уз именице које значе живо (‡). често је немогуће утврдити под којим
условима се намеће предност једног предлога у односу на други.
аналитичка конструкција у + ОП именске речи, која означава живо (+), са
значењем „бављење једног појма у сфери другог” (с. павловић 2006: 53–55; м.
ивић 1957–1958: 145) посведочена је у следећим примерима:
а јa сəм нaјстара у њiм (п), кoлко сте у мaјку? (ш), пe[т] дeца смо у мaјку
билi (тр), женiја се тракатaн-бeк и тражiја девoјку у цaра (шп), од вuну, па
фaрбамо, мyстимо, у бојаџiју. кoј мoже – мyсти у бојаџiју, кoј нe, купuје бoјицу
(к), а сyг мyстев у бојаџiју, па и не прeдев (тр), oн ће спiје у oфце (ЦГ).
иако је предлог у везан, пре свега, за унутрашњост оријентира, у претходно
наведеним примерима он очигледно стоји уз именску реч „којом је означен посесор
имплицираног локализатора” (с. павловић 2000: 43). таквих потврда, међутим,
нема пуно (а и забележене су у говору старијих информатора), много је очекиваније,
на том месту, уместо предлога у срести предлог куде ‘код’.52
потврде са предлогом куде:
Oн је код мeне (к),53 па другарiца ву куде њuм па гу испрaћа (Г), куде мeне
нeма нiшта (к), iма и куд њuм (т), iма ли гrне куде вaс (Г), (снашке) гoјне куде нaс
(Г), бијa момy[к] куде њi (ЦГ), дрuг обичaј куде њi (к), вi тuј ручaсте куде мeне (Л),
51
У стандардном језику, међутим, на овом месту би морао стајати предлог између, а не међу: „ако
се одређује место између два објекта, онда се може употребити само предлог између са генитивом”
(мраЗовић – вукадиновић 1990: 350).
52
С. павловић пише о „дефанзиви” генитива с предлогом у, уочљивој још у средњовековној
пословноправној писмености, и о појави да се овај предлог везује за интралокализацију, док
јуксталокационо значење преузимају други предлози. Једино у поменутом значењу, у + генитив живи до
наших дана (в. фусноту 72 у: с. павловић 2006: 55).
53
Спорадично, обично код млађих представника истраживаног говора, може се на месту предлога
куде чути предлог код.
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какo се вiкав куде онaм вaс (шп), куде вaс, тaмо, (каже се) бaче (ЦГ), куде нaз бəш
не могaше да пaлев (Г), тaм нeма да вrшев куде њiма (т), куде њiм станuје (п), да
лeгав куде некoга (Г), и тaм куде нeкога ће спijев, кoј ни је рoт (ЦГ), куде еднoга цeну
се (т), куде Ђuру кəд бe (Л), мi смо бiли куде мaјку шeз дeца (кд), па куде мaјкуту
си бијa (тр), јa сəм билa код лекaри (тр), oн, слaбо сrце, и биднa куде лекaри такoј
(к), а куде тoга сiна си станувa у стaн (Л), тaм куде брaта ми сам седeла (кд), куде
јужaри ги iма (ш), куде сeстру његoву га beв[у] удавiли тoга (Г), епа, венчaли
су се однапрeт куде пoпа (Л), нe, нe, само куде пoпа су се венчaли (Л), од желeзо
напрaеф кут ковaча, напрaев желeзəн крeвет (к), iма кoј ће да почiсти куде тuј
стoку (кд), а онa куде тuј баба‿Oлгу свe опричaла што ву работiја (п), па куде
Алeксини смо месiли лeп (к), знaје онa, виђaла је кот Цiгани (к).
У претходно наведеним аналитичким конструкцијама и објекат локализације
и локализатор су жива бића, најчешће људи.54 али, предлог куде обичан је и уз
именице које значе живо (‡), када упућује на мало растојање између објекта
локализације и локализатора и онда се значењем приближава предлогу поред (док
се, на пример, претходне потврде са овим предлогом значењем не би никако могле
подвести под стандардно поред + генитив)55:
гoре сам бiла куде стaру кuћу (тр), овдe куде градiнуту посaдеше грa ‡
пuно! (п), твrди привoј дoле, куде Пeриното (имање) (ЦГ), и нaјтро ги наодiла
тaм куде кoчинуту (р), овaј кuћа што jе црепaна, тuј гу запaлише, сламeна бeше,
куде овeј тарaбе овде-гoре (т), куде онuј јaбуку онaмо, тuј се истровiла (кд), да сəм
тyкг викaла тoзу па гoре куде плeвњу с пuшку да чeка ги (Г), тuј му е кuћа куде онyј
Леснiчки, ма, нe‿знаш тi, мoс (кд), и сyк смо стојaли код мoс (тр).56
предлог кра(ј)/крə(ј) може се, такође, јавити у значењу „бављење једног
појма у сфери другог”, као претходни предлози у (ређе) и куде (чешће). тада може
бити замењен предлогом куде без икаквог утицаја на значење исказа, а изгледа да је
код нових генерација и „обичнији” предлог куде у следећим потврдама:
сaл jе Јовaн крај нaс (Г), и јa сəм билa кра тaтка и кра мaјку (ЦГ), тyј, кат
сəм iшла за мoјега стaрца, oн, млoго е љuди имaја крај њeга (шп), и oн остaне кра
чiчу му, чiча га је дочувaја, стрiна (кд), овaј остaне гoре крај дeте, Брaнкица (тр),
по једнa остaне дoле, крај мaјку си (к), да крај њeга сəм остaла, кра тaтка (Г), па
пoсле тyј домаћiн мoј, од плaдне oн iде (код стоку), јa па кра дeца oстану (тр), етe
сy[к] кра њeга сeду тuј, кра тoј детe (Г), јa сeду крə њuма (шп), тi, дoђи си гoре,
крəј мeне ће си седiш (к), кра сiна си сeди и кра снaшку (т), кра вa[с] седi (Г), ма
нeма, нiедно сyк не седi крај родiтељи (ЦГ), а тaтко ми тoлко седe си кра мeне,
чувa си га јa (Г), па oна си пoбеже од њeга па седe овдe кра мeне (шп), и пoсле
отiдеф кудe ће се растuрəв, крə‿едну‿кuћу ће спijеф, ће се растuрəф тuј (ЦГ), и тaте
54
овај тип аналитичких конструкција одговара генитиву с предлогом код који се у Синатакси
савременог српског језика (синТакса 2005: 147) посматра у оквиру „непосредне просторне локализације”.
55
У истим значењима предлог куде забележен је и у јабланичком говору: „исказивања личности код
којих се реализује радња управне глаголске речи” и „за исказивање месног односа оријентационог типа,
у значењу поред” (Жугић 2010: 84–85). У другим монографијама обично је могуће међу датим потврдама
уочити његово значење оријентационог типа (Богдановић 1979: 108; 1987: 235; вукадиновић 1996: 254;
марковић 2000: 225–226), а иначе се овај предлог на подручју призренско-тимочких говора јавља у
формама код, куд, куде, киде.
56
За предлог код у значењу неодређене посредне просторне локализације (синТакса 2005: 148–149),
као и за предлог до, у стандардном језику важи да иде уз статичне глаголе. Судећи према прикупљеној
грађи, у истраживаном говору је углавном тако.
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крəј oфце ће спiје (к), и спiје кра oфце (ЦГ), па си лeгав мuжи крај oфце нaвечер
(Г), нi смо билi коџa децa крај моju мaјку, шeс (р), мрeли са кра мeне (т), јaдна
Мирјaна у врaње кра тeбе (Г), па трeбе овдe да uчи, па учi у врaње крај Мирјaну
(Г), затeкла је њoјњога мuжа у комшилyк крај њuма – па нiшта (тр), остaло нeко
детe, девoјче како тeбе, сирaк. па тaј мaћеја, сə[к] какo је билo кра мaћију, онa си
имaла њojњо (р).
предлог крај, може се, међутим, употребити и у значењу поред и тада га не
може заменити предлог куде, а да то не промени значење исказа:
еднi работiше пuт овiја крај кuћу нaшу (тр), нe ву дaвав лeб да јeде крај
њiм (к), и младожeњата си uбав кра њoзе бeше, стоji си (Г), па знaм ли, тaмо у
стругaње идe, па убiја ли се, какo ли је, и јoште четерeстину да му тuрим, oно се
родi детe! па сyл јaдна јa кра бaбу, кра бaбу јaдна (Г), ал тyг бaбата јaдна кра мeне
свe (Г), а такoј сəм живeла, сiне слaтко, нiшта нeмам, нiшта, jедна‿бaба тuј само
кра мeне (Г), онo крај њuма спijе тaмо у кошaру! (ЦГ), кра бaбу онaм спiје, кра
бaбу (тр), па си пoсле доодiја, па си крај бaбу спaја, па си се детe родiло (к), али
јa сəм си свe крај свекrву спaла, и тoј да ти кaжу, крај мuжа нe! (ш), девoјка ли је,
жeна ли је, нeсəм спaла крај њuм, нe гу знaм (ш), и детe кра њoзе (лежи) (Г), јa сaма
останa тaм, на крeвет, крај њeга (ш), и по два‿тројiца ће седeф тuј, крај њeга (к),
вi пoсле, претурi се, какo улeго у пuсту кuћу, а вyздан кра њiм! (Л).
Мање фреквентан, али са истом семантиком је и сложени предлог ускрај:
ако oћеш повiкни нeкога ускра‿кuма (ш).
У значењу поред јавља се и предлог покре/покрај:
а iма корuба покре пuт, бuка, и јa се нагњeто у корuбу (п), jечi покре кuћу
(Г), видeла га чuчи покре кuћу (Г), нiе дoм, покре кuће (р), oн не смejеше покре њeга
(Г), па oна, покре њuма тuј, сас њuма биднa тoј (дете) (шп), са зyвле ми, oне покре
мeне, и iмам си га дeте (шп), и овyј чeљадт начувa та и oн да пaти покре мeне (р),
вампiри тiја што покрај њuм билi (р), чiни си лaф тaм сəс мuжа, сəз дeчка покре
кuћу (шп), па oмладина, па шu-шu покрај дуварiне (к).
предлог поред није често бележен (ни у ком значењу, па ни у месном):
у сaлу све iма клuпе, овaкој поре[д] дuвар (к), па поред нaшу кuћу је овaкој
пuт (тр), на дрuги нeма (шљиве), нaше некако‿имaше овдe поред рeку (кд).
адлативно до + ОП, уз глагол мировања, често одређује непосредну близину
оријентира и локализатора. У таквом значењу: „да се што дешава или се што налази
у непосредној близини појма с именом у генитиву” и М. Стевановић помиње
предлог до (1986: 296), али се он, изгледа, у савременом језику ређе употребљава од
предлошко-падежне конструкције поред + генитив, што није случај са испитиваним
говором:
онo нeће сyл да лeгаш до детe и да седiш (Г), и тaмо до огњiште свекrва
сeди (шп), седiмо до огњiште (P), какo си јa стојiм до њuм, пaзим си (ЦГ), и онi
стојeв до њuма (р), онa стојi стрiна ми до мeне (тр), до мeне стoи лекaр свe (шп),
лeгам до њuм (Г), (детe) до њoзе, како телe (Г), па ћу сeднем на разбoј и онa ће је
до мeне (р), до мeне Мaрица је билa старeјковица (к), (свекрва) до тeбе ће ти дaва,
тi ће дарujеш, ће приoдев (ЦГ), и овдe гу дoведе та овдe до врaта поседeмо (п), у
тu[ј] јaбуку што iмаше гу еднa, до кoчину вaшу (Г), а црeшње iмəмо пuно, е, овдe
три-чeтри iма тuј етe до кuћуту (п), и oн се укачiја у јaбуку до кuћу (Г), тaмо iмаше
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едyн човeг до рeку барaкице еднe (кд), овдeк ће пiјев, до кuћу, вoду (ЦГ), јa евe до
грoбје сəм, нiшта нe ме jе плашiло (шп), и сeдо си овакoј, сeдо, и секiрче до мeне,
и сeду си овакoј, кəдт онo, кəдт ми легнaја на вuту, на крaј, смoк! (Г), (седео је) до
мeне (на слави) сiн ву њoјен из врaње (ш).
предлог до са генитивом (сврстан у поглавље Неодређена посредна просторна локализација у: синТакса 2005: 148–149), који одговара поменутим аналитичким конструкцијама, у стандардном језику захтева статичан глагол, док су у
истраживаном говору забележене и следеће потврде: Свaдба и ђaвол игрaја, игрaја,
игрaја, и oн, ђaвола жењiли, до невeсту игрaја (ЦГ), тuј до мeне да ги удaви (к).
када се жели истаћи да се нешто или неко налази у непосредном суседству,
обично се употребљава синтагма „до врата”: Станiмир кəд се женi тuј до врaта
(к).
У другим призренско-тимочким говорима ситуација је слична: аналитичка
конструкција до + ОП јавља се и у „месном значењу оријентационог типа” (Жугић
2010: 83–84; вукадиновић 1996: 255; Богдановић 1979: 107; Богдановић 1987: 236).
онда када се још више наглашава непосредни контакт, употребљава се синтагма до
сам/сəм са оп:
на падiну, свaћо, до сaм Милaна си (стоји лисица), и Милaн си викa ћутa,
сaл кəтд викнa лисiцата пoбеже! (ЦГ).57
У истом значењу – непосредне близине, функционише и предлог уз у
аналитичкој конструкцији са недирективним глаголима:
а дeца се трeсев уз нaс, стрa ги от стaрцатога (шп), јa не мoгу га згoдим, е,
такoј, што ѕiдəв уз кuћете (ЦГ), и мaче почeло да маuче, да грeбе уз врaта (р), сyк
пuт iма, а тyг нeма, како уз дuвəр просeчена путaњка (п).
предлог близу у ствари није примећен, али се често наилази на близо/близу
у прилошком значењу: овдeка је блiзу бiја; мoје блiзу бeше, па си одi (шп), и коji
су овaкој комшijе блiзу и на њiм се дaде (к), да са блiзу кuће како овдe што са
(Г), а коji су блiзу, знajеф се (Л), вi блiзу сте с њeга? (кд), да си блiзу, та да те
чaсту (т). не може се са сигурношћу тврдити да је случајност то што овај предлог
није присутан у сакупљеном материјалу, али се не би могао донети ни закључак
о његовом евентуалном губљењу или замењивању другим предлозима. чињеница
је, међутим, да се он ретко употребљава и у неким другим призренско-тимочким
говорима (Богдановић 1979: 107) и у говору параћинског поморавља (милорадовић
2003: 120), док је у другим сродним говорима сасвим уобичајен (на пример, у
јужнокосовском селу Гатње – младеновић 2013: 387–388, 187). Занимљиво је да
се, у горњопчињском говору, лексема близу у комбинацији са предлогом до налази
на местима где би у стандардном језику (али и у другим српским говорима) стајао
самостално предлог близу. Слично је и у говору Бучума и Белог потока, где је ова
опција (близо до) чешћа од самосталне употребе предлога близо (Богдановић 1979:
107). потврде из Горње пчиње:
па кудe ни jе блiзу жeтва, блiзу до кuћу, мi не нoсимо нiшта (р), дoле да га
спuшту чyк, блiзу до зeмњу (к), блiзу бeше до нaшо селo (Г), а онi су билi, стoката
ги је билa откуд нaс, одовuт, мi смо блiзу до Леснiцу, гoре, у кoзји‿дол кудe смо
(кд), oна је до Јeлку блiзу тaмо твoју (кд), не знaјеж га тuј, што је до тeбе блiзо,
57
До сам/сəм + ОП није непозната конструкција ни другим призренско-тимочким говорима
(Богдановић 1987: 236; марковић 2000: 224).
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та тaмо! (к).
предлог око(ло) са оп именске речи, а уз индирективни глагол, такође
упућује на близину локализатора и оријентира, прецизније, „оријентир је простор
који окружује локализатор” (пипер 1977–78: 40–41). потврде:
нiжемо (дувaн) на онoј, па накaчимо на, око кuћу се исuши, па на зiму га
калyпимо (шп), и почeли да га кoпаф тuј, знajеш, око онoј (Г), а јa самa та нанaм
преко рiт, самa си iду, тики пиштaљка около мeне: пiјуу, пiјуу (к), кuтре около
њeга, и на кuтрето врљiло, па си повечерaло, па си лeгло (р), oн си свe маuче около
кuћу, маuче (ЦГ), и онo си свe маучaло около њeга, маучaло и кə[д] дошлo, кəд га
склопiло за гuшу, oн издиaја, гoтово! (ЦГ), а јa тuј, коло бaбуту (ЦГ), онi овiја тuда
iстина моji около мeне, али свaко си нaјде своu пoславу (р), викa около‿кuћу, викa,
нeма нiкој (р), oн прiђе, знaјеш, па око њeга, па лeгне, па се џiпка, као да се iгра
(к), и тuј такoј га лeпо тrљамо около uши (р), остaвимо, децa успiјемо, па предeмо,
предeмо, предeмо око шпoрет (Г).
предлог при
4.1.1.2.6. У случајевима када се наглашава близина између објекта
локализације и локализатора толико да прелази у непосредни контакт употребљава
се аналитичка конструкција: при + ОП. У савременом језику предлошко-падежне
конструкције предлога при са локативом се осећају као архаизми и могуће их је
срести само у малом броју устаљених израза (БаТисТић 1972: 17), у неким српским
говорима овај предлог задржао је месно значење уз локатив (м. ивић 1957: 152),
у призренско-тимочким говорима у аналитичкој конструкцији такође је сачувао
месно значење и, што је помало необично, употребљава се и уз директивне глаголе
у адлативном значењу (марковић 2000: 231; Богдановић 1979: 120; ћирић 1999:
160; вукадиновић 1996: 256), док у косовско-ресавским говорима ова конструкција
са предлогом при несумњиво нестаје (уп. милорадовић 2003: 283–284). У говору
Горње пчиње најчешће се појављује уз оп именске речи која значи живо (+).
С. павловић примећује да се у оваквим ситуацијама истиче, у ствари, значење
„бављење једног појма у сфери другог” (2006: 57):
јa сəм при мaјку и при тaтка билa па несa ми давaли (ЦГ), при мaјку ми
седeла (п), а онiја децa бeја при oфце, oфце, овaмо (р), онa си oстаде при говeда
тaмо гoре у рiт (р), при мeне обojи зaедно су дарувaли, дарuјев, и oн дaде на бaбу и
овaј дарuје (ш), чiча му га тaмо школувa при њeга (ЦГ), женa му и сiн тuј при њuма
iма, снaшка и двe унuчики (ЦГ), и при њiм бe (п);
отидoше свi, изотидoше, бaба остaде при љuљку (п).
аблативно ст
4.1.2. аблативност представља просторни однос у коме се одређује полазна
тачка усмереног кретања. она се у стандардном језику обично исказује генитивом
са предлозима из, с(а) и од, али у проучаваном говору предлог с је, услед изгубљене
флексије, истиснут из овог значењског поља, а његову улогу су преузели предлог од
и, ређе, предлог из. Стога се у пчињском говору аблативност може исказати старим
предлозима из и од, али и новим сложеним предлогом откуд(е) у аналитичким
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конструкцијама. при том, ако је почетак кретања везан за унутрашњост оријентира
употребљава се конструкција из + ОП (аблативна интралокализација у: с. павловић
2006: 59–62), ако је почетна тачка усмереног кретања површина оријентира, уместо
старог предлога с(а), употребљава се предлог од (аблативна ареалокализација у:
с. павловић 2006: 62–63), док се „удаљавање од локализатора без импликације
о којем делу локализатора се ради” (синТакса 2005: 153) исказује аналитичким
конструкцијама од + ОП и откуд(е) + ОП.
Локациона аблативност
предлог из
4.1.2.1. аналитичке конструкције са предлогом из често иду уз глаголе са
префиксима који представљају додатна обележја аблативности: из- (искочи), од(отиде), али, и уз глаголе са адлативним префиксима: до- (дојде), у- (улегне), а да
при том њихова аблативност није „доведена у питање” (с. павловић 2000: 17–18).
Уосталом, овом аналитичком конструкцијом се може представити само аблативна
интралокализација и ниједно друго просторно значење. потврде:
Из устa сəм вадiла па смо га рањiли (п), отiде и из онiја, мi ги кaжемо
кoвчази (вади) (р), из устa вадiла и на uфце мотaла (ЦГ), дaј ис твојeто гочe
‘мали бубањ, овде – дечија касица’ вaди (р), oн, дeвер се јавi из Ромuнију (ш), из
неко‿кaмењче ждркнувaла вoда (р), и онaј вoда ждркнувaла ис кaменəт (р), тuј
куде ждркнuје ис тyј кaмен (р), јa нaцрпу жaр и пeпел из огњiште (п), товaри[ш]
жiто ис пoље или бiло откудe (кд), Iде, пuшта oфце ис тrле, и[з] замeтине (т),
кат сəм јa бiла, сeдəм дyна сам билa, oсми дyн са ме пуштiли из бoлницу (ЦГ),
вампiр гађaја изə зaбел, фрљiја сəс кaмен та прет кuћу (шп), па и вeтəр дuва одовuт
овoј што се ратuје пренoси, пренoси вaздук из небeси (шп), какo сəм дрвa носiла
из Острiку, трi киломeтра сəм носiла дрвa (ЦГ), из бuгарско сoл смо купувaли, из
бuгарско, дори у бuгарско да iде пронaјдев нeки та докaра отuт (Г), сyк лyсно, ис
продaвницу (купиш, узмеш) и aј (р), па тoј мeсо и[з] снeг збeремо (ЦГ), овo[ј] је прaс
из градiну, лuк (ЦГ), па дeка ‘одакле’ си iдете, из Радoвницу? (ЦГ), нe, ис Кoзји Дoл
пројдe (Л);
не смeм да iскочу ис кuћу (Г), комu не вaљам нека ми искoчи ис кuћу (п), и јa,
пoсле, искочi ис кuћу (к), којa jе домаћiца онa не искaча ис кuћу (р), Смiља озгoр
iскочи, из викeндуту, ис кuћуту (п), мi жiви из овuј кuћу, крстaно, не искaчамо
(Г), а oн искoчи си из вiдрењак (тр), искoчи, рекнaја, из разбoј (ЦГ), (ја) ис кuћу
избегa (р), „избaците овiја ис кuћу!” (к), iди, кoзе искaре из бaчу (к), а вi ме
искaрујете из бoлницу (р), искaрујеш ли децa ис кuћу ели нe (р), па искарувaше
ис кuћу (р), мi смо мoгли свe из њuма да изнeсемо (к), али ми износiмо из онeја
згрaде дрuге (к), износiмо, Мiле, преко дyн, ис кuћу си, и[з] сoбе износiмо (к),
изнeсешеву ис кuће (ЦГ), тeле ву извадiја из мешiну и изeја (шп), на дoку двe
тeлци iзвади из едну‿крaву (Г), исiпемо га из онyј бутiњ (Г), онa ватiла па ис кoла
свe ги исфрљaла, лисiца (тр), свe ги исфрљiла ис кoла (шп), какo почe се ратuје,
тyг из Бoсну испребeгли (к), јa сəм ис тuј кuћу отiшла oдма (р), јa не станuју из
овyј крeвета[т] до дeк се не oдмору (кд), па се скинaла ис кoла (шп), а ђaволи
ги однемaло одемпuт из воденiцу (ЦГ), и онo побeгне из oро (ЦГ), Море, љuди си
истeпав ако не побeгнев из кuћу (к), Из Барeлић су oни пребeгли гoре (к);
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па из дрuги сeла доoдев (к), (дошао) из дiв крaј (ЦГ), из маaлуту дoјде (Л),
кəд бeше дошyја из овoј (к), тaтко ми дојдe ис Коћuру у Маргaнце, куде пoпа,
куде поп‿Милoјка (ш), дeјан дошyја из вoјску (ЦГ), сəс овyј афтoбус из Врaње
(дошла) (ш), па да дoђе некi из Врaње (к), Oн, из вoјску дојдe и се oжењи (ЦГ),
(доoдев) кuпци за стoку ис Прeшево тaмо (кд), онa jе из Дuкат дoшла овдeка (кд),
две‿пiсма му дојдoше из Ромuнију, да се вrне (ш), голишaвога, из рeку си га довeдо
(Л), из Глoк тyј гу бeше довeја њoзе (Г), довeли гу двоiца брaћа ис Цrну‿Реку овдe
крaву (п), дoнесу лeп ис продaвницу (тр), донeли ме тaм из Бaру (р), а jеднo па ис
Пролeсје га бeја донeли (р), Iма свe. дотeрав из Врaње, дотeрав на Светилiју, iма
продaвнице (к), јa сəм докарувaла по трi-четири врeће пипeр из бaчу (Л), па јa из
вaше рuке oпште не мoгу да uтечу вiше (к), орa из рuке да му не uзнеш (ЦГ), па iшја
та узeја кoња нeгде овдeка ис Шапрaнце (шп), свe смо узимaли, свe, па из љuљке на
жeне смо узимaли дeца (к).
овом конструкцијом се често даје идентификација људи по пореклу:
овaј из Лескoвац ли бeше једнa учiтељка (ш), данiца из Бuку падiну (р),
мaјка ми је ис Тргoвиште, тaтко ми је ис Коћuру (ш), старeјко ми је бијa из Голочeфце
(ш), Старeјко ни је бијa из Голочeвце, кuм ни је ис Тргoвиште (ш), а тaј, што ми је
одoвде снaшка, онa ми је из Радoвницу (п), тyј деда‿Стојaн ис Чучуклiци (р), љuпче,
мoј зeт из Злaтокоп (к), Oн овдeка, из Богдaнце тyј Блaгоја (к), до мeне сiн ву њoјен
из Врaње (ш), онa и Милeвина jе мaјка из Баждaрци (ЦГ), овдe ли бeте из Извoр ели
из Рaјкофце? (ЦГ), па по зaјци зимuске iдеја овiја из Радoвницу (п), па iма дeца, из
Радoвницу једнo iма (тр), овaј ис Тргoвиште ми чeсто доoди (т), о[т] далeко је, не
знaм о[т] дeка, из Uжицу ли нeку (Г), па гу довeја бeше едyн из Глoк (Г), jедəн дoктур
iмаше, влa бeше, из Бoр (кд), порeкло ги из Илiнци (кд), (човек) из нaше Шапрaнце
(шп), и ондe ис Тргoвиште jедyн остaја и двоiца о[д] Дерекaрце гoре остaли (нису
погинули) (тр), из онuј кuћицу, ондeк сəм блiзу (т), еднa из овuј кuћу (ЦГ), рођeна
тeтка сам (њему), из њiну кuћу (кд), из нaшо сeло сировaри једнi (Г), ће се удaје тuј
једнa девoјка ис комшилyк (тр), па и тaм и[з] сeло жeне вiкамо (тр).
предлог од (у значењу старог аблативног с(а))
4.1.2.2. када је површина оријентира почетна тачка усмереног кретања биће
употребљен предлог од са оп. дакле, за разлику од, рецимо, новоштокавских
српских говора и стандардног језика, у пчињском говору стари предлог с (са) није
сачувао ову врсту аблативног значења, вероватно због упрошћавања падежног
система и чувања друга два значења (социјативност и инструмент). „преузимање
значења” предлога од познато је и у другим сродним говорима, иако најчешће није
посебно назначено,58 а присутно је и у неким говорима косовско-ресавског типа (на
пример, МилорадоВић 2003: 87, 117).
бaба ће скiне зeта от коњa (к), скiне се oн от коњaтога (т), скинaја гу онuј
пoсле от кoња (шп), oн се сметнa от коњa (ЦГ), от коњa се утепa (Л), и да га бuтне
деда‿никoлу от коњaтога (ЦГ), кəт пaла от сeдиште (т), да не пaда от кoсу (ш),
и врeћа от полiцу – брaам у врaта (п), лaмпа срчaна о[д] дuвəр па њuм пo‿главу
58
У Црнотравском речнику, на пример, прецизно је наведена ова појава у самој одредници од
(сТоЈановић 2010: 560), док се у монографији о генитивним значењима у јабланичком говору, једино
међу примерима који су дати у тачки о предлогу од, налазе и они који потврђују поменуто значење:
цrно кончe ти висi од пoруб на вутaрче; не вuчи мушeму од остaл, скiни ѕyдњачу и прeдњачу от кoла;
џипнuја се од нику ѕiдину (Жугић 2010: 79, 80).
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(п), па не мoж да скiну пoдницу од огњiште (п), Јa, откакo ги збрaмо од њiву, свe
на свiње тuрəм (р), па дeда ги обирaја од мoју глaву па ги јeја, трoшке (ш), да ли
са ву, свaћо, овaкој тrгли шамiју од глaву (ЦГ), узeдоше ми мeне опyнчики од нoге,
собuше ме (ЦГ), Ципeлка му о[т] дeсну нoгу испaдне њeму (ЦГ), iди, донeси от
чeшму (р), тo[ј] је кrф свe од њuм ишлa (р), от слaву iдемо на собoр (к), iдев од
рiт (ш), Мeнче iде од рiт и дeца iдев (ш), јa сəм от рiт ошлa (ЦГ), да ги пoмеру
(козе) от стrњиште (к), пojев, од њiву кəт пoјдев, пojев (р), ма нeће, брe, oна да
дoђе жeна од њiву, бре, ће iдемо нaвечер да гу довeдемо (шп), па чyк општинaри
от Светилiју су доодiли па пuшке пуцaли (к), тoга сəм га сeдəм гoдине доiла на
сiску и је от сiску ошyја у шкoлу (ЦГ), от чeшељ‿неки овакoј, от стaр чeшељ да
iма[ш] што умрeле стaре жeне, па остaло, неки‿пустiњски чeшељ – у значењу: да
скинеш нешто мало остатака косе са таквог чешља (Г), тoј у радoвницу ги iмаше
тiја павuни ... па iскаја девoјке од њiма да оскuбев (пера) – у значењу: девојке су
желеле са паунова да ишчупају пера (п).
Забележена је и потврда у којој се ова врста аблативности исказује предлогом
из уз директивни глагол префиксиран аблативним с-. Међутим, ту је могуће уместо
предлога из употребити и предлог од без икаквих промена у значењу исказа, због
семантике именице рит: с казaн пaре скарaли из рiт, озгoр (шп).59
и у следећим потврдама, уместо очекиваног предлога од са оп (што одговара
стандардном с(а) + генитив), употребљен је предлог из, а да није промењено
значење исказа. вероватно је у овим случајевима могућа употреба и предлога из
због семантике самих именица слива и дубица, наиме, дрвеће има своју крошњу и
могуће је пасти из унутрашњости те крошње. Уосталом, уколико је обично рећи:
тoј детe што се у бaгрəм качiло (кд), дошлa рeка и oно се укачiло у бyгрем (кд),
Јa сəм се качiла, сiне, у дrвја, дубiце голeме, па сəм кастрiла као мuш, шuму
сəм кастрiла (Л), па се укaчеф тaмо у јaбукуту (ЦГ), у јaбукуту (дрво) нeкој iма
(ЦГ), видeја неки‿врaпчики у дубiцу (шп), онда су и следеће потврде потпуно
очекиване:
пaдо и[с] слiву (Л), и[с] слiву пaдо, из вr слiву (Л), скинa се из дубiцу и рeче
(кд), и скинa се из дубiцуту озгoр (кд), uтепа се онyј, из дубiцу пaде (Л).
Оријентациона аблативност
предлози од и откуд(е)
4.1.2.3. У ситуацији када треба исказати кретање које не почиње из
унутрашњости локализатора нити са његове површине већ из његове непосредне
близине, тако да је оријентир полазна тачка усмереног кретања, употребљава се
обично аналитичка конструкција са предлогом од. У истом значењу, али мало
ређе, појављује се и нови сложени предлог откуд(е) са оп. на месту поменутих
аблативних конструкција (од + ОП и откуд(е) + ОП) у стандардном језику се
налази предлог од са генитивом.
потврде са предлогом од:
Oн узeја кaзбу и ондe от кuћуту овaмо нис‿пuтат, и вiка: „Стамeнко,
59
када су у питању предлози у и на уз именицу рит, постоји колебање, али је обично употребљен
предлог на (односно, од): и ће искoчимо гoре на рiт и ће едeмо лeп (ЦГ), па си игрaмо на онyј рiт (к),
и тики онaм на Пuнешефце, на рiт – дaн, дaн, дaн (к), јa сəм от рiт ошлa (ЦГ).
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Стамeнко!” (п), од рeку навaм – радoвница (р), прaв онyј пuт кəд га вaнеш од Врaње
(ЦГ), Црвeни Грaт jе од рeкуту нанaм кудe си ишлa (р), па смо iшли чəк у кoзји‿дол,
тaмо о[д] Тргoвиште јoш нaгоре (к), iдемо оздoла пeшки о[т] Тргoвиште (р), онo
jе бiло, да се вaне, от Светога‿Илiју довдe, тoј свe да се запaли (ЦГ), па тaмо, от
шкoлу јoш натaмо су ни грoбја (к), од oпаш ‘реп’ па нагoре (Г), от кuћу девojечку
додeк iде – свe коњa ће јaа (ЦГ), кəт пoјдеш о[д] дoле от пoдрум, па спрaт, па спрaт,
четiри спрaта (ЦГ), нe, не смeје душaнка да iде од мeне (ЦГ), па побeгне онaмо
от кuћу па дoјде овaм куде нaше кuће па уз долiну, па бeгамо с њeга (р), тaј Смiља,
Босaнката, приoди па га мiри, кaт прiде до њeга ‡ oн кəт побeгне од њuма, па нiгде
(п), па oна си пoбеже од њeга па седe овдe кра мeне (шп), отuт пoбеже от свекrву,
мuж гу је чувaја (ш), тrго га од њuма (п), а oн се раздвоiја о[д] тaтка, од мaјку,
плaче, плaче (тр), нiкако се не двоiја от кuћу, нiгде да iде (тр), нeће се двoи о[д]
другaри (тр), долeко смо мi од грoбје (к), oрејамо далeко от кuћу (р).60
и на рuке су га правiли (пут) о[т] Тргoвиште до Врaње (кд), корiто голeмо,
па iма колко од мeне до крeветат корiто (ЦГ).61
Може се чути и проширени модел ове конструкције, са именицом страна:
јa мислi ће остaне (коза жива), да бe гу мaлка фатiја (зубима испод врата),
али, од дрuгу странu овaкој учинa – онa свe рuпа пропaла (к), онaмо, од онuј стрнu
нeма (људи) (п), нeсəм јa маaла дeца тaм, јa несyм имaла гoре, тaм пaкос, о[д] тuј
стрaну! (Л).
Занимљиво је да од истог информатора, чији је говор претрпео приличне
утицаје са стране, потиче чак неколико неочекиваних конструкција с + детерминатор + страну/стране и с + крај, а још у два пункта забележене су генитивне
синтагме: сə стрaне и с крaја, што је свакако „позајмљено”. Управо због тога што
су подаци дошли углавном од једног (и то не идеалног) говорника, не би се могло са
сигурношћу тврдити да је поменута појава одлика истраживаног говора. ипак, ово
су те забележене, али неочекиване потврде:62
Ма, слaбо сəм га и знaла. онi никако с овeј стрaне, мi с онeј стрaне... нeсмо
се мешaли (к), на коњi товaреф, кoфчек с једнu стрaну, с једну‿стрaну онакoј,
џoпке збeрев у ништo (к), јa кoзе вrжеше собaјле, па нaвечер ги чyк трaжим, онaм,
с онuј стрaну, Oрданову (к), отiшја једyн с онuј стрaну, једyн овдe (к);
сə стрaне нejе имaло (људи), евe од пaнчево сaмо ћeрка ми што бeше (кд);
мaлка неку‿мaлу тaмо с крaј ако остaиф (к);
а да сам пo с крaја – нe (т).63
Конструкција од + ОП није необична ни у идентификовању људи према
пореклу, мада је у овој функцији чешће бележен предлог из са оп (в. т. 4.1.2.1):
вrжи га (коња), рeко, па ако iма ники од Леснiцу, испрaти га нaгоре, а јa ће iду куде
лекaра (Л), па знaм јa, каже, тi си от Шапрaнце (шп), и ондe ис тргoвиште jедyн
60
насупрот конструкцији далеко од (присутној у последњим двема потврдама) постоји и
конструкција близу до (в. т. 4.1.1.2.5).
61
За прецизније одмеравање простора, при чему се јасно означава и почетна и завршна тачка
усмереног кретања, уобичајена је комбинација предлога од и до.
62
нешто слично одликује и говор параћинског поморавља: забележен је нешто већи број примера
с предлогом с(а) и генитивом у „ужем” означавању места једино „у изразу с ове/те/оне стране”
(милорадовић 2003: 117). према мишљењу аутора, малобројне преостале потврде вероватно су новијег
порекла.
63
У истраживаном говору обично је на месту синтагме с краја употребити од крај: па лeже данiца
и Стојaнка, а рaтку гу искарaмо, онa грuба, от крaј (к), у срeт се мунaла, а онuј от крaј гу искарaли (к).
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остaја и двоiца о[д] Дерекaрце гoре остaли (нису погинули) (тр), пoсле дођe едyн
(лекар) од Клaдово (тр), тражi ме от Крuшевəц једyн милицaјəц (п), сə стрaне нejе
имaло (људи), евe од Пaнчево сaмо ћeрка ми што бeше (кд), от којe мeсто ‘одакле’
ги казa? (п). У већини монографија о призренско-тимочким говорима није записано
да ли постоји опција употребе предлога од са оп за идентификовање људи према
пореклу. Засад се зна да тога има у алексиначком поморављу (Богдановић 1987:
237–238), док је у јабланичком крају у тој улози само предлог из (Жугић 2010: 80).
У неким косовско-метохијским говорима, међутим, очигледна је превага предлога
од (младеновић 2010;64 2013: 137, 181–183, 388). наравно, предлог од са генитивом
у означавању порекла није непознат ни осталим српским народним говорима (на
пример: Пижурица 1967: 151–152; МилорадоВић 2003: 81).
честа је и употреба предлога од уз прилоге близу и далеко, што би се у
стандардном језику могло заменити прилозима изблиза (у близини) и издалека:
којe далeко, којe од блiзу (шп), јa сəм од блiзу овдe, от преко рiт (Л), а мi
о[д] далeко вoду донoсимо (ш), да ме вiкаш о[д] далeко – ће чuју (п), од далeко је
(Г).
овај предлог такође је бележен у устаљеним исказима:
кəт смо билe на лaзарицу укiтимо се свe па iдемо от кuћу на кuћу (ЦГ),
па просi деда‿велiн от кuћу на кuћу (р),65 а онa – од мuжа на мuжа (тр), али и:
свекrва ми сaл си iде од еднu до дрuгу (жену) какo да прeдев (тр);
отiшја човeк од рuке (ЦГ), литнa ми от пaмет (ЦГ).
предлог откуд(е) се појављује искључиво у аблативном значењу, прецизније,
аналитичке конструкције са овим предлогом означавају „удаљавање од локализатора
без импликације о којем делу локализатора се ради” (синТакса 2005: 153). он обично
значи ‘из правца Х’. према критеријуму аблативност ~ адлативност, откуд(е) се
налази у бинарној опозицији са предлозима накуд(е) и докуд(е) (в. т. 4.1.4.2.1.2
и 4.2.2.2.2).66 Судећи према досадашњим радовима из области дијалектологије и
лексикографије, поменути предлог среће се у још неким призренско-тимочким
говорима: црнотравском, јабланичком, лесковачком (МитроВић 1984: 228), нишком
(ЈоВаноВић 2004: 517), пиротском,67 затим у суседном кумановском говору (ВидоеСКи
1962: 182), а и бугарски језик располаже сличним предлогом откъде (рБе 2002).
потврде из Горње пчиње:
довeли стрuју откут Кленiке (шп), а oн јaдан свe отку[д] Тргoвиште (шп),
отiдеф си откут кuћуту, у цrкву си отiдеф (Г), Мaјке, Бuгари етe ги, рече, iдев
64
У текстовима, које р. Младеновић даје у својој монографији Заменице у говорима југозападног дела
Косова и Метохије, лако се уочава врло доследна употреба конструкције од + ОП у идентификовању
људи према пореклу (2010: 352–434).
65
Синтагма од кућу на кућу постоји и у грађи монографије о говору Црне траве и власине
(вукадиновић 1996: 255) и у Црнотравском речнику (потврде у одредницама бандоглав и визитарка –
сТоЈановић 2010: 46, 98).
66
није сигурно да ли је у питању случајност, али, предлог откуд бележен је готово редовно у том
облику, а не у облику откуде, за разлику од предлога накуде (који је уочен само једном у форми накуд).
67
У Речнику ЈАЗУ (рЈаЗУ) не помиње се предлошко значење лексеме откуд (откуда, откуде), док
велики Речник САНУ наводи и њена предлошка значења, уз потврде које су очигледно забележене у
југоисточној Србији (рСанУ). У Црнотравском речнику, Речнику говора јабланичког краја и у Речнику
пиритског говора постојање предлога откуд(е) потврђено је грађом датом у оквиру других одредница
(на пример: долечан, долура се, домациња се у сТоЈановић 2010: 180, 181, 183; гунтавим се, плоте,
залићам у Жугић 2005: 67, 274, 103 и дудњи, задава се у Живковић 1987: 34, 43).
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отuт, откут шкoлу, јa ће се скрiју (т), oдма тuј откуде дrшкуту се заскaпе – у
смислу: одмах од дршке паприка почне да се квари, да скапава (р), онi не ‘нас’
излəгaше и дојдoше, oпет се врнaше откут пaрете – у значењу: вратише се поново
са оног места где су се налазиле сакривене паре (Г), па тoј отку[т] тaтка кат
пoђемо (шп), у дeсет сaат мoј старeјко oтиде откуд нaс (к).
предлог откуд(е) може се наћи и уз индирективни глагол и тада поново
означава некакво просторно одмеравање:
iмаше двoи врaта, знaш, на тuј сoбу, еднi откуд uлицу, еднi тaм накуде рeку
(тр), а онi су билi, стoката ги је билa откуд нaс, одовuт, мi смо блiзу до Леснiцу,
гoре, у кoзји‿дол кудe смо (кд).
перлативност
4.1.3. перлативност у означавању просторних односа подразумева усмерено
кретање независно од његове почетне или завршне тачке. У пчињском говору она
се исказује у сфери инклузивне спацијалности аналитичким конструкцијама са
предлозима: крəз, преко, уз, низ и по, при чему се, уз неке од њих (крəз, преко)
често употребљава управни глагол са перлативним префиксом (про-, пре-), а у
сфери ексклузивне спацијалности исказује се аналитичким конструкцијама са
предлозима: више и под/испод, покре, кра(ј)/крə(ј) и око(ло) уз које обавезно долази
глагол одговарајуће семантике.68
Локациона перлативност
4.1.3.1. инклузивна перлативност постиже се комбиновањем оп са предлогом
крəз ‘кроз’ (интралокализација), предлозима преко, уз, низ (ареалокализација) и
предлогом по (неутралним према опозицији интралокализација ~ ареалокализација).
еквиваленти овим конструкцијама у стандардном српском језику су: предлошкопадежне конструкције кроз + акузатив; преко + генитив; уз + акузатив; низ +
акузатив; по + локатив и слободни инструментал (просекутив).
предлог крəз
4.1.3.1.1. предлогом крəз са оп означава се пресецање локализатора по
његовој унутрашњости:
и крəс кrпицу (процеди), да нe се рuси (ш), и крəз њeга млeко проoди (ш),
да прoтнеф се крəс тај‿кoрен (Г), прoтнемо се крəз онyј пoтпор (Г), и овдe крəз
мaлу (пролазе) (т), навeста, кəт проoди крə[с] сoвру (ЦГ), али сə совeљку профrљи
крə[з] зeв (ЦГ), проглiђамо ги крə[с] шамiје, овaкој (шп), кравaјче мeсимо, па
провaљамо га и крəс кравaјчето ги промuзујемо (краве) (Л), па крə[з] жiцуту се
скубaле, скубaле па свe прошлe (овце) (р), вiди се крəз ешмaкат (ЦГ), вoди гу
крə[с] сoвру, каже, невeсту (ЦГ), кəт ће пoјдеф крəс кuће, што iма збeреф ти свe
(кд), грa крəз њeга што смо турaли uбав бијa (кд), и јaје пuштимо, крəз грuди дoле
пaдне (Л).
примећена је, међутим, и употреба овога предлога уз индирективни глагол:
68
У испитиваном дијалекатском материјалу нису се нашле потврде предлога међу у перлативном
значењу, тако да се он у овом поглављу не помиње. иначе, сасвим је вероватно да се може употребити
и у поменутом значењу.
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да нeма трuње крəз њeга (млеко), онeја рuске (ш), мада се ту, на неки начин,
подразумева кретање труња кроз течност (млеко).
предлог преко
4.1.3.1.2. предлог преко са оп у означавању усмереног кретања површином
оријентира, независно од његове почетне или завршне тачке, илуструју следеће
потврде:
рaдоване, ће дoђе вoда, преко мoс не мoж да прoђемо пoсле (кд), погледнa,
распрскaле се, онaм преко дoл прошлe, oн гу доватiја тuј у долiну, удавiја! (Л),
преко мостiнкуту прерипiло и се врнaло (кд), преко њuм префrљи (ћебе) (т),
бисaѕи што ги вiкамо, преко кoња што се префrљав (кд), несu далi ни преко мoз да
се iде (тр), море, петнaез гoдине сiгорно сəм на жeтву, ишлa, пeшки преко Чuпино
(п), и онi пуштiли стoкуту и преко рiда[т] тaм у Леснiцу ће iдев (кд), и си
отoше, нiгде преко рiт (Г), кoњ преко жiта oтиде и онi‿боже ће га вaтеф пoсле,
отoше си, ће га вaтев, ђaвола, oн си oтиде преко жiта натaм! (Л), о[д] тuј побeгја у
рeку, куде шкoлу и отiшја преко Лепчiнце, преко Лепчiнце бe отiшја (к), а онi ги
тaм тeрашеву преко брeг (Г), јa о[д] тaм сам, преко овuј ридiнку, јa отuт сам девoјка
(ЦГ), плeла га и га понeла преко њiвуту тuј (кд), а онo, вика, пuца по oфцете
кaмење, кaмен преко кaмен, каже, врз oфце (ЦГ), брзоглaвчики‿неки с манiстра
тuримо преко чeло (шп), и oн застанaја та цигaру да запaли и турiја стa[п] преко
рuку (кд), и онi, вика, зграбнaше пuшке, онe пuшке преко колeна турiли (шп), тoј
сəм искiдана тuј преко кiчму, стомaк (п).
У испитиваном материјалу налазе се и потврде ове падежне конструкције са
имплицираним директивним глаголом:
а јa самa та нанaм, преко рiт (к), е, тaм преко рiт (ЦГ), чyк тaм, преко рiт
(Л), нiгде преко степeнице (р), па пeшки сəс тaтка ми, па преко Бuштрње, па тaмо
на Злaтокоп (кд), па замrкомо, па по путiшта тeмо да се потeпамо, преко Мaлу
Рeку, кəт отiде куде онoга удовцyта (ЦГ).
њиме се означава и однос између два предмета од којих се један налази на
горњој страни другога: овeј црвeне шəмijе, знaш, сyк што ги нoсеф, преко капuт
(ЦГ), па марaму вrжеф преко кaпуту (Л).
постоје и устаљени изрази у којима се употребљава предлог преко у
поменутом перлативном значењу:
и млoго си прекарuје преко глaву, и дoбро и лoшо (тр), једнo ли сəм и јa
прекарaла преко глaву (шп), а што сам бoлна, што сам превuкла преко глaву, aрно и
знaм за овoј да ти прiчам, сiнко (ш).
У потврди: преко корiта вoда дoђе, јaка преко зiму вoда (к), предлог преко
има значење изнад.
именице из аналитичке конструкције са предлогом преко, којима се означава
некакав ‘отвор’, које С. павловић сврстава у перлативну интралокализацију (2000:
18), забележене су и у пчињском говору :
евe дuшко дојдe да прaви кaву, најдe бробiнци, па ватiмо па свe преко
прoѕор (ЦГ), и јa искoчим преко врaта (р), тoј згазi и лaмпу и свe жiво, дори преко
врaта исфрљi (ЦГ), свекrва рiпне преко врaта (шп), онa фiк преко врaта (ЦГ).
У следећој групи потврда перлативних конструкција са предлогом преко
уочава се значење супралокализације, пошто „детерминисана радња не имплицира
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постојање контакта између оријентира и вршиоца, односно објекта те радње” (с.
павловић 2000: 33):
и до вoдуту гу стiгли, онa не могaла да прерiпи преко вoдуту и тuј кuчиките
гу онодiли, изeли (ЦГ), вiкамо: „прерипi преко вoду, нe се удавi; пројдo преко
oгењ, нe се изгорe; пројдo преко вoду нe се удавi!” (Г), да прерiпиш преко oгəњ
(шп), Сəс повeсмо да прерiпиш преко oгəњ! (шп), да прeђе онaм преко рeку, вика,
jедвa кoњ искoчи, вика, тeшко му (шп), па не мoж ги преко рeку прекaраф па (кд),
„Стојaне, балавaне, прекaрај крaве преко мuтне Марaве” (шп), рiпимо преко вoду,
преко онuј, преко вoду, преко жaр (Г), oн iшја код њeга тaмо преко рeку (кд), и вuк:
пuм, пuм, пuм, преко oгəњ (шп), а лисiца фuћ преко oгəњ, а вuк oоп, па се запaли
(ЦГ), пуцa, мори, пуцa преко‿глaву (к), Брaт ми онaм iсто, преко рeку, oн си слaви
и oн, и да дoђе не мoже (к), онaмо је цrква преко рeку (к), гoре нe се нoси (вео)
преко oчи (ЦГ), тaмо шuма се нoси, вiкав, преко рeку (к), преко рeку је овyј жiчани
мoс прaвен (ш), преко њeга нe се прuжа (к), преко њeга да не прuжа овaкој (к), њeга
кəд га гурнa овакoј у грбiну такoј преко грамaду еднu oдлете (Г), свекrва гу дочeка
преко прaк (т), кaрамо се нeкат, али мi га преко прaк не изнoсимо (т).
предлог преко може се употребити и уз динамичан глагол „ударања”: па
млатiја, вика, преко нoге, млатiја, млатiја прекукaја нoге свe (п), кəд ме онa мeне
с едно‿држaље преко нoге, јa рeко: „о, тuго, реко, uтепа ме!” (Г), и тада би се,
евентуално, могао заменити предлогом по (уп. са т. 4.1.4.1.5).
постоји још једна чињеница у вези са поменутим предлогом. наиме, у
стандардном језику може се јавити беспредлошки акузатив у синтагмама у којима
управни глагол има префикс пре- са значењем перлативности (прелажење преко
површине локализатора од једног краја до другог – прећи мост, препливати реку,
претрчати улицу), а у пчињском говору је, изгледа, у таквим ситуацијама, уз глагол
са поменутим префиксом, обичнија аналитичка конструкција преко + ОП, а не
слободни ОП: пређе преко реку, претрчи преко мос (уп. синТакса 2005: 730).
предлози уз и низ
4.1.3.1.3. аналитичким конструкцијама уз + ОП и низ + ОП указује се „на
једносмерно пресецање закошене површине оријентира” (с. павловић 2006: 74–
75). неретко се појављују уз имплицирани директивни глагол:
а) па уз нoге кəт почe ме aла (ЦГ), знaш онoј нaшо кuче, свe си лajеше уз
долiну (ЦГ), па побeгне онaмо от кuћу па дoјде овaм куде нaше кuће па уз долiну,
па бeгамо с њeга (р), а затворiли да не побeгне, а oн свe гледaја уз оџaк, какo мoж
да побeгне уз оџaк да се скрijе (ЦГ), и да вrжем па прaсе да га извeдем, јa улeго у
кoчину да га вrжем, онo кад га рiпна уз дuвəр и пrс тики ми вiсна, eте тyј пrс (р),
укачi се узə слuбуту нагoре (Г), не мoгу да iду узə степeнице, нeсəм кaдар да iду
(шп), почeло узə јaбукуту да се кaчи (Г), и одоздoл ишлi ус рiт (Г), орнiчки грa
га вiкəмо мiе, тyј, уз дrво па се чuшља (п), накуде бuкете, ус плaнину, куде твоeга
прijетеља (т), е, вoјска, вoјска, кrчи уз рeку тaм (кд), и oн ђaвол какo је игрaја, онi
га, мислiли, затворiли, нeма кuде да искoчи, oн oп уз оџaк (ЦГ).
Синтагма ус пут овде се редовно употребљава у значењу ‘путем’, тј. ‘док иде
путем’: Oн доoди свaку недeљу, плaту потрoши ус пuт (к), ус пuт да га срeтнем (к),
тaмо ус пuт емпuт запуцaше, озгoра се јавiше (ЦГ).
б) кə[д] да се скiну ни[с] слuбуту (Г), јa да се скiну низə слuбу, онo кəд ме
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бuтна низə слuбу (Г), и бeш нi[з] стeпенице (р), пуштiли га низ вoду (Л), па iде си
низ рeку, iде (р), пошлa низ рeку, у радoмницу ће iде (р), ћу нoсим да га фrљим низ
вrлото (ЦГ), на лeђа сəм носiла по седəмдесe кiла низ онuј ливaду, Стојaнову (п),
носiла сəм по четересe и две‿кiла врeћу пuну чyчку тaмо дoле низ рeку брaшно
прaво овaмо (Л), свaг дy[н] низ онuј артiну длyгу по двe дeца (Л), самa, па си прiча
низ рeку (р), да ги вoдим низ рeку дoле (тр), терaли смо ги низ рeку (ш), јa поглeдам
овдe, вoда iде низ uлицу (тр), ка[д] дoђе рeка пa ће си iде нис пuт (кд), јa детe, самo
се вrнем, aјде, aјде, та навaм, та се наваљi, ма какo га тoј, низ Длyшко (ЦГ), и кoву
дrжи, пoшја да рaни свiњу низ бaсамци ме глeда како јa и тi! (шп), стапчe нoси
еднo оволiчко и бeш ни[з] степeнице (р), Oн узeја кaзбу и ондe от кuћуту овaмо
нис‿пuтат, и вiка: „Стамeнко, Стамeнко!” (п), oн до дe[г] да дoјде, јa кудe ћу, какo
ћу, па низ бuке, па низ бuке, тuј у ковaчицу (р), јa ћу низ малu, онi ће привiкав: „A,
лисiца, a, лисiца!” (ЦГ), па низ грбiну висi кoса (к), па кəд гу пuшти кoсу длyгу низ
грбiну (Г), па кaпе, па шамiје низ грбiну (р), тuримо тeл, низ грбiну тeл и вaле чyг
дoле до зeмњу (шп), па шамiје наѕaт вrжев, па брисaљке, црвeне вuте па брисaљке
по двe тuј нис кuкови (Л), ћу нoсим да га фrљим у клисuру низ вrлото (ЦГ), мојeга
тaтка откарaше га тaм надoле низ малu (ЦГ), бегaмо Бuгари кəт јанaше низ Орнiче
тaм низ малu па чyк нанaм пројдoше (ЦГ).
предлог по
4.1.3.1.4. аналитичка конструкција са предлогом по у испитиваном говору
јавља се и у значењу дуж, уз, поред. обична је са динамичним глаголима и показује
да се објекат локализације креће у линији локализатора. такво месно значење овога
предлога познато је другим словенским језицима, али не и нашем стандардном
језику (м. ивић 1951–1952: 180–181). У монографијама о сродним говорима не
наводи се посебно, али је регистровано, на пример, у говору Лужнице (ћирић 1983:
104) и може се наћи у дијалекатском материјалу Црнотравског речника и Тимочког
дијалекатског речника.69 потврде:
Заштo тaтко ги бeга по крaј, мoра ги купuје! (к), тaтко тaм се распрaља, а мi
бeгамо по крaј (шп), јaганци пuно, рiпав, рiпав по крaј (Г), па мi ће кoпамо, по крaј
ће сeјемо (Г), голeма шамiја па iма чiпке по крaј (шп), по iвицуту по грeде нaтура
тrње (р), бeву и тудeка такoј понападaли по крajишта (ш).
4.1.3.1.5. Стари инструментал у просекутивном значењу (ићи ливадом),
са „значењем простора пређеног кретањем, односно простора у границама кога
се врши извесна радња” (м. ивић 2005: 122), у пчињском говору је замењен
аналитичком конструкцијом са предлогом по (што је логично, с обзиром на то да
је њему најближа значењем била предлошко-падежна конструкција по + локатив;
в. м. ивић 1951–1952: 177–178). данас га је лако препознати код именица које
представљају појмове са врло израженом површином и дужином:
па да искoчиш нагoре по плaнинуту тuде нагoре (п), причaећи, причaја,
ишyја, одiја по пuт и си причaја (ЦГ), научiла се стoка по пuт да iде (к), кəт
потeраф стoку, по пuт iде, нiгде не скрeћа (к), по пuт кəд iдев, пoјев (к), ако га
69
У поменутом Црнотравском речнику забележене су, на пример, ове реченице: Iди по крaиште,
да не гaзиш по бачкoљ; тi кoси по крaјишта а јa ћу кудe-е дебeла травa (сТоЈановић 2010: 392), а у
Тимочком: иди си по крај да те не пргази нешто (динић 2008: 640) (подвукла М. Ј.)
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срeтнеш по пuт, кaжи му (к), и онo по пuт – дrса гу, дrса гу, a по њuма, a пред
њuма, дrпа гу, дrпа гу (ЦГ), да нaђев бaбу да довeдев, али онa фатiла по дрuк пuт
(к), „онa oтиде, онa ако је фатiла по дрuк пuт.” (к), и онi фaтиф по дрuк пuт –
бaба удaвена! (к), жeна си iшла по пuт (шп), епа, по тuј uлицу, oдма тuј, надoле,
са тeј стрaне, нaјголема кuћа, етe гу тuј дoле (к), и појдo ондe по пртiну да вiкам
oфце (п), па бегaле (овце) преко нoћ по путiне (кд), по стeбло и се скiну (т), Јaња
по полiцу oди (ЦГ), јuреф по присoе надoле и кuчики и онi (ЦГ).
Оријентациона перлативност
4.1.3.2. аналитичке конструкције са предлозима више, под/испод; покре,
крај (са значењем поред) и око(ло),70 којима се првенствено идентификује позиција
објекта локализације у односу на оријентир, добијају перлативно значење једино
уколико је перлативност индикована одговарајућом семантиком глагола. Њихови
пандани у стандардном језику су обично генитивне конструкције са предлозима:
више, изнад; испод; поред; крај и око(ло).
предлози више и под/испод
4.1.3.2.1. У испитиваној дијалекатској грађи не могу се препознати аналитичке
конструкције са предлозима више и под/испод уз директивни глагол, које би имале
перлативно значење, осим, можда, неколико:
фрљi га више њi (Г); протiњамо се пот пoтпор (Г), па да прокoпав овакoј
испот штaлу, дoле, овдe (кд), и тамyн ишлi ондeка испод бyграмат тuј на еднu
артiнку (кд).
најпоузданији знак перлативности у овим потврдама јесте предикат лексикализован глаголом са перлативним префиксом про- (протињамо се, прокопав).
такође, „перлативност може бити подржана и одговарајућим перлативним прилогом
(тд, онд)” (с. павловић 2000: 36), што је случај са једном од наведених потврда
(ондeка испод бyграмат). предлози више и под су много фреквентнији у значењу
индирективности (в. т. 4.1.1.2.1) и адлативности (в. т. 4.1.4.2.4).
предлози кра(ј)/крə(ј), покре и око(ло)
4.1.3.2.2. У поглављу о индирективности (в. т. 4.1.1.2.5) наглашено је да
предлог кра(ј)/крə(ј), уз глаголе мировања, има два значења: куде (у стандардном –
код) и покре (у стандардном – крај, поред). та његова одлика истовремено условљава
да, уз директивне глаголе, овај предлог носи значење адлативности – када значи исто
што и предлог код (в. т. 4.1.4.2.3), или перлативности – када има значење предлога
поред. перлативно значење предлога кра(ј)/крə(ј) уочава се у следећим потврдама:
на коњaтога се укaчи, укaчи се oн па iде кра човeкатога на коњaтога (т),
и знajеш кoлко ми омeта, не мoгу од њeга лeб да oмију, ни мoгу, овaкој катд мuзу
oфце јa га сəс, кра овiја га стiснем (сломљени прст), али лeп овaкој катд мeсу свe
ми бaшка стоji (р).
70
правац „реализације директивне радње у односу на два или више оријентира” (с. павловић 2006:
86) исказује се интерлокационим међу/између. ово значење, нажалост, није регистровано у забележеној
грађи, иако је могуће и у истраживаном говору.
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У испитиваном дијалекатском материјалу са простора Горње пчиње уочена је
и једна потврда аналитичке конструкције са предлогом покре у перлативном значењу:
и мeткови сaмо: фiју, фiју, фiју, фiју, покре мeне летeв (п).
предлог око(ло) са оп, уз глаголе одговарајуће семантике, такође може
имати значење перлативности. Управни глагол уз ове конструкције врло често има
префикс за- (залића, зађе, заведе, залети, замота):71
око огњiште у кuћу iграф, свi се нафaћав (к), свекrва iгра около кuћуту
(тр), iграв око огњiште, залiћав (к), огњiште jе имaло па около огњiштето ће
залiћав (т), пoп тaмо вeнча ги, залiћа ги око онoј, једнo као остaлче (к), па залiћа
око ведрo (Г), зaђев около онuј погaчку (к), та трiпути около огњiште гу завeдев,
залетi и такoј (Л), около њeга се окрeне (к), па замoте цревa около грeду (ЦГ), од
вrбу неки‿прuт откrшимо па замoтамо око кавдaре па цвeће натuрамо (шп).
адлативност
4.1.4. адлативност подразумева усмерено кретање према одређеној тачки или
завршавање таквог кретања у одређеној тачки. она се граматикализује аналитичким
конструкцијама са одговарајућим предлозима: у и за – када се кретање завршава у
унутрашњости оријентира, на и врз – када се завршава на површини оријентира,
дифузним по, локационим куде/код (на месту слободног датива у стандардном
језику), накуде (на месту стандардних предлога ка и према са дативом), по (са
значењем иза), до – којим се истиче досезање завршне тачке усмереног кретања,
јуксталокационим у, крај, ускрај, покре, поред, при и око(ло) и оријентационим
више, над и под, пред и поза.
Локациона адлативност
4.1.4.1. адлативност се у сфери инклузивне спацијалности исказује општим
падежом с предлозима: у, за (интралокализација), на, врз (ареалокализација) и по
(дифузност).
предлог у
4.1.4.1.1. када се кретање завршава у унутрашњости оријентира употребљава
се предлог у са оп именске речи (у стандардном српском језику на овоме месту
нашла би се предлошко-падежна конструкција у + акузатив). Глаголи са којима се
комбинује поменута аналитичка конструкција су директивни (префиксирани или
непрефиксирани):
данyз да iдем у Тргoвиште (ЦГ), јa кəт сəм ишлa у Врaње (ЦГ), свaки мeсец,
бре, iде у Врaње (к), па у дрuгу кuћу iдеф (р), iдемо у пoље на жeтву (Л), ће си
iдемо па у дрuге кuће, ће iдемо нaвечер (ш), Самa си iдеше, у Кленiке, у Бујaнофце,
јaну си коњa па си iду (к), јa идo за моji децa чyк у Глoкг (к), па у Стајoфце iдеф
пoголемки (Г), идoте ли вi у Македoнију? (п), а овe[ј] јoш iдев у Тiбужде (к), Мeт, у
мeт млoго iдев (ЦГ), iди у плeву, извaље се, ће ти оздравeје (шп), нека iде у Билaчу
71
У стандардном језику на месту ових глагола уобичајени су они са префиксом об-: облеће, обилази,
обиђе, обмота.
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(шп), и кo[ј] је могaја да oди iшја је у Леснiцу (т), из бuгарско сoл смо купувaли, из
бuгарско, дори у бuгарско да iде пронaјдев нeки, та докaра отuт (Г), у каквo сəм овдe
вrло дошлa (т), кoј ти се надaја више да дoђе у Коћuру (к), и дoјдев у сeло (п), и онo
нeшто дoјде у кuћу (ЦГ), iдев, iдев и дoјдев у сeло (ЦГ), у сeло ми дојдoше свi (Г), за
зiму се спремiли и ошлi си у кuћице и билa дошлa зiма (ЦГ), отo у Ћoсинци да бeру
сeно (Г), ће отiдев у кuћу (шп), и отишyја у грoбје (ЦГ), iма да oтиду у грoбје (шп),
отiде си у колiпче њoјњо (Г), којa смe да отiде у грoбје (шп), отiде у воденiцу – онa
удaвена (р), ће пoјев и отiдеф пa у дрuгу кuћу, та два дyна iдев, у пeтəк и у субoту...
пред велiгден (ЦГ), отiди у рaдњу, па oћеш ли панталoне, oћеш ли блuзу (шп),
отiдоше у маaлу (шп), отiде си у колiпче њoјњо (Г), отишлa сəм у тuђо (т), Стоiле,
aјдемо си у пoље (Л), Aј тaмо у кoш, тuј у жiто, мeне ми мaјка омесiла чiсто
кравaјче, та тeбе да те рaну (р), Aј тaмо у стрeју, iма погaнци, вaће си погaнци
(р), овдeк ћу uмру, нeмој да ме тeрате у Пролeсје (ЦГ), чeтири пuти сəм тeрана јa у
Врaњето (т), и не тејaше ми кaжев дек у Врaње ће ме тaрав да се оперiшу (Л), а oн
бегa тaм гoре у плaнину (к), јa ћу га опuштим кuче, па бeж у кuћу (р), бeше бегaја у
чукaр (кд), тi си побeгла, вика, у лaт (кд), онo кəт се uџипка у jедyн плoт (т), па
кəт се бuтнемо у неку пченiцу (Л), Јa сəм се качiла, сiне, у дrвја, дубiце голeме, па
сəм кастрiла као мuш, шuму сəм кастрiла (Л), и ће га вoди у воденiцу да га остaви
да га удaвев вампiри (р), jеданпuт ме водi Милaн у Врaње (р), прaти гу њoјнуту
у воденiцу (ЦГ), па га нoсимо у воденiцу, па га мeљемо, и о[т] тoј лeп мeсимо (р),
сeднемо у скuт, па онa му бajе тaм (п), iма да ме дiне у небeси (шп), дiго се јa
та у Албaнци куде Стoјну (к), прекaра свaдбу па невeсту свeдев у iзбу (ЦГ), с кoла
да откaра у сeло (Л), и одвeла гу па њuм у воденiцу (р), и довeде ме овдeка у овuј
кuћу (т), а чuмо да jе прешyја мoј домаћiн у Тргoвиште (к), ће накaрујемо говeда у
кошaру (ЦГ), у кошeви симiти натuрани (шп), озгoр се испeкло, вrшњикəт црвeн, а
оздoл – тeсто, и нaбijе се жaрəт и пeпелəт у лeбəт и пrсти пропaдав! (п), у плeвњу
набijемо слaму (Г), онa му набiла кrпу, гaзу устa, шeћер, нeће га дoји (тр), пeт пuт
га гађaли с пuшку, нe га фатiја крушuм, па тyг му нагњeли цeв устa (к) (в. напомену
38), насiпем и у дрejете (р), и насoли жaр оздoл, та се печe, а јa нaсолу пeпел и жaр
у пoдницу па спuшту погaчу у пoдницу (п), а кудeљу забoднеш у пoјес па с овuј рuку
тeгљиш (ЦГ), и нoсимо тaмо у долiну куде тuј цrкву (шп), таквo (корито) ће унeсемо
у сoбу (р), тi здрaв у зeмњу не мoж да улaзаш (шп), oни улeгли у кuћу (Л), јa улeго
у кoчину да га вrжем (р), кəд улeгне снaшка у кuћу (шп), какo улeго у пuсту кuћу, а
вyздан кра њiм (Л), oна вiше у кuћу не трeба да улeгне (шп), што напрeле преко нoћ
на тoга човeка кудe су у кuћу улeгли (шп), пoјев и улeгнев у кuћу, чiнев здрaво-жiво
(ЦГ), (улeгнем) у моu кuћу нoву (ЦГ), онa си улeгне у рuпу крај лисiчики (т), а лисiца
си улeгне у пoдрум (т), увeде ме у кuћу (ш), увeдемо онuј прeђу у бrдила (ЦГ), сə
свe лiсја увлeчени у зeмњу (ЦГ), и ће тuрев у котyл перaтћан (т), тuримо сiриште
у котyл голeм (Г), турi им у јaсле сeно (р), зeље си тuри у кaцу (к), па у нeшто ће га
тuримо (р), па си га тuри у онoј љuљче (Г), онa му гу тuри њeму у uво (Л), oна у зuби
нeће тuра шићeр (ш), Јa сyг не мoгу да тuру uста (к), тuрев га у црeпну вршнiкат
(т), „евe овo[ј] је пuно дeца, сyк ћу ви тuру у врeће!” (шп), па у нeшто ће га тuримо
(р), па тuри двe лaмпе у сoбу, па жeне прeдеф (шп), па за лeтос мeсо у замрзнивaч
стaвете (п), остaви се од онoј тeсто квасyц у нeко шерпe (р), плaтно, трuба бeше...
нашaрано плaтно староврeмско, свe га раструбi, па спрeго овaко, па у бoшчу, пuну
бoшчу (ш), чoрбуту расiпемо, а зrната у брисaљчики (р), џoпке збeрев у ништо
(к), у котлe ће нацrпеw (т), пaре ће пuшти у котyл (Г), и у свeте кaпне (ЦГ), и тuј
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молiтву пинuјемо и у корiто сипuјемо (р), да га сiпе у тuј бuчку (ш), па сiпемо у
дрeје (ЦГ), нека си ги гoре, у сeло, нoси (т), овrшимо жiто, па нoсимо у воденiцу
да се смeље (Г), па га нoсимо у воденiцу, па га мeљемо, и о[т] тoј лeп мeсимо (р),
нoсимо си у цrкву на дyн бyш (шп), да ги вaћав да ги нoсев у Бeограт (Г), у глaву га
бeше нeшто удрiло (ЦГ), и врeћа от полiцу – брaам у врaта (п), какo удрiло у неко
орaче, такoј га отсeкло (т), удрiја гу у слабiну (к), у тrн сəм удрiла (ш), прaво у
сrце га удрiли (кд), вiкам егa грoм гaђа у вaс (п), искoчев жeне па овaкој пrскав
жiто у њi, пrскав (ЦГ), јa ви не викa у кuћу, пошлa бeше и такoј останa овдe (Л).
Уобичајено је чути конструкцију „из тачке Х у тачку Y”, којом се на неки
начин одмерава простор који објекат локализације пређе од унутрашњости једне до
унутрашњости друге тачке:
тaтко ми дојдe ис Коћuру у Маргaнце, куде пoпа, куде поп‿Милoјка (ш), из
Моштенiцу су досeлени у Врaње (ш), доoдев у Брeзовицу, из Глoг, гoре (к).
предлог за
4.1.4.1.2. конструкција за + ОП употребљава се, такође, за означавање
завршног места кретања (обично схваћеног и као циљ кретања). она одговара
предлошко-падежној конструкцији за + акузатив у значењу адлативне
интралокализације у српским говорима са сачуваном флексијом72 и постала је
изгледа уобичајена на целокупном српском језичком простору (СинтаКСа 2005: 726;
С. ПаВлоВић 2000: 19; МарКоВић 2000: 225; ћирић 1983: 103; БогданоВић 1979: 105;
115; ВуКадиноВић 1996: 257),73 а обично подразумева да локализатор буде назив
насеља, области и сл. потврде:
мaлка онa седe, па си oтиде за Бeоград (к), оставiше ме у бoлницу, што‿ћu
да сeду, преглиђa ме лекaр, aјд за Врaње, uпути ме (Л), да му кaеж дека jе дeте
за Врaње упuтено и јa ће iду с њeга (кд), с камиoн су iшли тeретни овдeка о[т]
тргoвиште за Врaње по једaмпут (кд), Бoжа бeше за Врaње отiшја (ш), iдеф си за
Врaње и онi (к), па ги пoсле откарaше онaм за Извoр (ЦГ), кə[т] да гу вoди сiн ву
за Oмаљицу, па пoнапрет јaдна бoлна, бoлна дојдe овдe (п), водiја некога‿учiтеља
за Палaнку (кд), јa iду на кумaново, па от кумaново Млaдо нагорiчање што iде
вo[з] за, aфтобу[с] за Палaнку, и се скiну на Млaдо нагорiчање, а сyк не мoш се iде
(шп), онi су за Раiстовац дiгнени (к), oн за мeне нejе, нejе, каже, за мeне, oн је,
каже, за Скoпје да га вoдиш (на уролошко) (шп), па си отишјa за Швaјцарску, тaмо
(р), кəд већем да iдемо за бuгарско (к), oн тuј iде за долiну, тaм да iде крај стoку
(кд), пuт спровeдомо чyк одoвде тaм за сeло (тр).
предлог на
4.1.4.1.3. Уопштено посматрано, када се кретање завршава на површини
оријентира употребљава се предлог на са оп именске речи (што одговара
стандарднојезичкој акузативној конструкцији са предлогом на), а глаголи са којима
72
иако М. Стевановић сматра да се овом предлошко-падежном конструкцијом „означава само
усмереност кретања у правцу именованог места, али не и достизање у њега” (м. сТевановић 1986: 433–
434), изгледа да она не представља адлативност необележену обавезношћу досезања циља.
73
предлог за у овом значењу примећен је и међу потврдама у т. 506 монографије о говору Бучума и
Белог потока (Богдановић 1979: 115) и у Црнотравском речнику (сТоЈановић 2010: 68, 170, 802).
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се јавља ова синтагма су, такође, директивни (префиксирани или непрефиксирани).
потврде:74
1. јa тaм iдеше на њiву (т), на њiву не мoж да искoчи (шп), па донeсев на
њiву ручyк (шп), па на еднu корiчку тuрев завiченце оволiцко дебeло (п), и
сeду си овакoј, кəдт онo, кəдт ми легнaја на вuту, на крaј, смoк (Г), и онi ће тuраф
пaрчики на кrпуту (р), море, фrљи га тuј на зeмњу (р), онo грiза, грiза, и oп, пaдне
на зeмњу (ЦГ), Бuгари дојдoше па сeдоше на ливaчето (т), сeдна ондeка на ливaче
(к), претiчамо се тaмо на њiву кoј напрeт ће искoчимо на ћoш, тaм (тр), нe ни
пуштi да искoчимо на uлицу (тр), а кума‿Лiја легнaла на пuт, легaла (Л), идoмо с
мoју снaјку на пiјац у тргoвиште (кд), јaгњето га на грoбје тeрав (р), да доoди на
мoј грoп (п);
2. а сyг нaшо детe на остaл се укaчи (Г), њeму су цревa вaдени двaпути на
астaл (п), jедyн лeб га расплескa на стoл (тр), и на трi трпeзе смо седнувaли
лe[п] да eдемо (Л), ће тuриш овaкој на сoвру (ЦГ), канaче вoду и погaчу прiнесе на
прaк (ш), нека си га тuри (ћилим), кəт се ожeни, на дuвəр (ЦГ), на дrвља га кaчимо
за зiму, више oгењ (Г), и однeсе кравaјче на бuку воденiчну (ЦГ), ако се трeбе жiто
у врeће докaра па се кaчи на тaван (п), и јa се укачi нагoре на тyј тaван (Г),
жњeјемо га па га врзuјемо у снoпје, па га вrшимо, па га вejемо, па га донoсимо
на тaван, па га нoсимо у воденiцу, па га мeљемо (р), свi ће искoчеф ондeка на
стeпенице (шп), јa искочi гoре на спрaт (тр), кaчи се старeјко на кuћу (шп), тeј па
кoзе искарaла ги нека‿бaба на плaнину (р), и ће искoчимо гoре на рiт и ће едeмо
лeп (ЦГ), не мoгу сyг да iдем за говeда јa на рiт (ЦГ);
на коњaтога се укaчи, укaчи се oн па iде кра човeкатога на коњaтога (т), и
товaримо на коњa (ЦГ), па тyг товaрим рuбу што iмəм на кoња (ЦГ), качiли гу на
кoња (шп), и нaшја гу лисiцу, умртвiла се на пuт, и фрљiја гу у кoла (шп), па сeдне
на рагoжу, намeстев рагoжу (шп), на столiце не седiњəв (ЦГ), па ћу сeднем на
разбoј и онa ће је до мeне (р), оснoвемо вuту, па тuримо на разбoј (ЦГ), прoстремо
ги на плoт (р), и врзaја ѕвонyц на бuку (р), сeднем тuј па стuпим на пoдношку (р),
ступiја oн на пoдношке (ЦГ), oн ступнaја на слaмкуту (т);
па турiли на пuшкете ножeви (р), па пoсле да надeнеш (вуну) на кудeљу
па да предeш (ЦГ), oна се на слепцi намeтне лoтра (ЦГ), и oна на рeмен му закaча
чарaпу (Л), намoтам на еднu дaчицу (к), и што смoта на онiја клuпчики (шп);
и намeтнев (белезiке) на невeсту (ЦГ), подничaрку ву намeтнемо на рoк
(крави, против урока) (Г), на сrце ми је легнaло (ЦГ), па овдe овaкој им турiли на
обрaзи (р), и oн тuри му ципeлку на нoгу и одвeде си за снaшку (ЦГ), начeшљамо
се, начeшљамо, па шнaле натuрамо на глaву (шп), и тaтко га тuри на рaмо (шп), из
устa вадiла и на uфце мотaла (ЦГ);
3. и тaмо ишyја на неку‿вoду (Л), и одвeла га нaвечер на вoду (ЦГ), па iдемо
си на водiцу та гу помiјемо крaву (Г), и ће iде на мoре (тр);
4. искaрам oфце на Бoрову чuку, онaмо гoре (р), повeја га, боже, на
Светога‿Илiју да га вoди тaмо (Г), па пeшки сəс тaтка ми, па преко Бuштрње, па
тaмо на Злaтокоп (кд);
5. iде ли слyнце већ на крaј, да зaјде, нiгде нeма да ги вiдиш Бuгари (р), не
74
потврде поменуте аналитичке конструкције у значењу адлативне ареалокализације и овде су
распоређене према истом принципу као у т. 4.1.1.1.2, тј. значе завршетак кретања: на горњој површини
нечега (1), на неком више постављеном месту (2), на отвореном широком простору, поред реке, мора,
језера (3), на географском појму који се обично налази на некој висини (4), а понекад предлог на стоји и
уз имена појмова који су у некој вези са претходно изложеним (5).
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знaм какo ће искoчимо на крaј (тр), oно си бeше отiшло на онoга свeта (к),75 iде
на свaко мeсто (т), бeге на дрuго мeсто (т), па тaм отiдемо на мeсто откuт смо
пошлi (Г), девoјка немoј да се пишмaни, па да отiде на дрuго мeсто (к), на његoво
мeсто га тuј турiше (ш),
на свaки телевiзор тiја прeседници дoјдев (Г), и дошлi ђaволи, збрaли се пuно
и на врaта (ЦГ), и дошyја вампiр и трoпа на врaта (р), и тe ти ги Бuгари на врaта
(к), и снaшка улeгне на врaта (шп), станaла сəм си на врaтницу (к), купiмо на еднo
мeсто еднu кuћу пuстуту, та добрoсав oтиде на њoзе, па си правi кuћу гoре (Г), и
отишјa на колiбу (ЦГ), на еднu стрнu пaдну, па на дрuгу (Г), шəпнa ми на uwо (Л);
па искoчу тaм на слuнце па глeдам (Л), Сeдни си на слyнце, па си плeти (ЦГ),
на снeк не извeде тaмо (р), отсeчемо бyдњак па тuримо на oгењ (Г).
предлог врз
4.1.4.1.4. За указивање на просторни однос у коме се објекат локализације
смешта, односно, завршава своју активност тако да захвата (такорећи, покрива)
читаву горњу страну локализатора, употребљава се предлог врз са оп. ова
аналитичка конструкција одликује се следећим параметрима: адлативност
и ареалокализација, као и тиме да се обично употребљава уз глаголе финалне
директивности, односно глаголе смештања (легне, падне), који могу и да изостану.
Могуће ју је заменити предлогом на и/или предлогом преко уз оп, мада се стиче
утисак да се употребом предлога врз постиже „виши степен „конкретизације”
него код падежних синтагми са предлогом преко” (милорадовић 2003: 118).76
потврде:
та врз детeто легнaла (Г), па овaкој легнaја врз њeга (ЦГ), oн пaде врз еднu
грамaду (Г), и онi, потrгја се едyн накуде еднoга, врз њeга пaдја трuпат и убiја га
(Г), вrљи jеднo чергiште врз нaс (т), кaмење, кuп, рaсипа врз мeне (Г), онo пuшта
зeмњу врз нaс (Г), онo си зeмња пaда врз нaс (Г), па кат прогорeја тaванат, па озгoр
жiтото – кuп врс кuбето (р), и јa rњечки, та врс тарaбе, какo удрi с рuкуту, оо,
стyмни ми се! (р), јa потрчa да ги сyпру, онe какo ме бутнaше, па врз мeне, еднa по
еднa, етe тuј (р), мi си да јeдемо лeб – онo кəт се сипa, вика, онyј грa, вика, врз нaс
(кд), а онo, вика, пuца по oфцете кaмење, кaмен преко кaмен, каже, врз oфце (ЦГ),
па врс шамiјуту се тuреф, сiне (Г).
предлог по
4.1.4.1.5. дифузну адлативност можемо препознати у конструкцијама предлога по са оп именице у значењу „разна места исте врсте”, када радња директивног
глагола (који је у множини) подразумева усмереност према одређеном циљу, а не
лутање по његовим разним тачкама и још, када ту радњу реализују „разни људи
исте врсте” (уп. с. павловић 2006: 98).
отишлi ли нанeкуде по неке‿кuће (р), „Море, рече, море козaри, iдеф по кuће,
та да се наjeдев!” (к), натuрəф по остaли (т), млоsiна вадiше пaре по тeј ливaде
ова потврда представља пример хиперкорекције.
У материјалу из Горње пчиње има много више потврда овога предлога са адлативним значењем
уз глаголе финалне директивности него оних са индирективним значењем уз глаголе мировања (уп. са
т. 4.1.1.1.4).
75
76

– 64 –

Синтакса падежа Горње Пчиње

431

нaше (Г), а мi по тrње побегaмо, кoј кудe вiди (п), (Бугарски војници) изнашлi,
па ископaли, па однeли по ридiништа нагoре рогoже, што су плeле жeне (ЦГ).
адлативност, као завршна усмереност, уочава се и „када више јединки
завршава своје кретање у различитим тачкама истог оријентира” (уп. с. павловић
2006: 37):
скрijемо се по гoру (Г), побeгнеф по шuму, крiјеф се (к), па пoсле останaше
си по Извoр, тaм (ЦГ), та се пoсле отселiше, отидoше по Врaње, тaм са сyк, у врaње
(ЦГ), дeца њiњи отoше, еднi по Врaње, еднi по Македoнију (тр), отселiше се jеднi
по кумaнофско, jеднi по Врaње, jеднi по Тргoвиште си се отселiше, којi измрeше
(кд), скрiје се (стока) по шuшљак од врuћину, aпев ги, aпев ги мuје (Г), нiе збeремо
онeј пуздeрке па нанeсемо по кuћу, ће свiткамо да вечeрамо (ЦГ), нeки јeдев ножeви,
нeки гњeтеф по uста (шп),
или „када једна или више јединки сукцесивно усмерава своје кретање на
разна места исте врсте” (уп. с. павловић 2006: 37):
iде по кuће, досaђа на љuди (Л), и oн ишyја тaм по кuће, по кoвчази, куде
жeне, куде невeсте, улазiја по дuпке, донeја промeну (р), пошто је тргoвац iде по
грaдови (тр), деда‿Цaне мoј га нeмаше тaмо, бeше нeгде отiшја по тeрени (шп),
качiја се по тaвани (ш), па по кuће, свuде си iдев (лазарице) (к), Iдеф си по кuће,
по, iдеф си, куде свaку кuћу си iдеф (к), па бeгамо тaм по бuке, крijемо се (т), тoј
мeсо кудe крiли по бuке, не нашлi (ЦГ), бeште по долiне, по тrње, крiте се (п), по
долiне смо се крiли (р), по пoдруми се гнeтешемо (т).
такође, уз глаголе који значе удар77 конструкција по + ОП добија адлативно
значење: „ударити (и сл.) у правцу извесног дела тела са достизањем тога места”
(М. иВић 1951–1952: 177).78 У трима последњим забележеним потврдама ове врсте,
„глагол додира” се подразумева:
јa му дaам, онo нeће, јa га удрi по обрaс, oн па мeне по обрaс овaкој! (к),
па кад ме је удрiла с кундaк тuј, по грuди (тр), лaмпа срчaна о[д] дuвар па њuм
пo‿главу (п), да iма кoј да мaне з дrво, та њuм пo‿главу (п), и тaтко полyк, полyк,
па лисiцу по глaву – утeпа гу (ЦГ).
У истом значењу и уз исту врсту глагола може се, по свему судећи, наћи и
аналитичка конструкција са предлогом преко (уп. са т. 4.1.3.1.2): па млатiја, вика,
преко нoге, млатiја (п), кəд ме онa мeне с едно‿држaље преко нoге, јa рeко: „о, тuго,
реко, uтепа ме!” (Г). предлог преко је у овом значењу обележен у односу на предлог
по; наиме, преко се употребљава (поред предлога по) уз именицу којом се именује
део тела (прсти, лице), и то обично онај који се појављује у пару (очи, образи, уши,
ноге, руке) или који је очигледно састављен из два дела (рњка, нос). У складу са
овим, може се чути: удари га преко образ, преко груди или преко очи, али не може:
удари га преко главу.79
У адлативном значењу и уз глаголе ударања, забележена је, међутим, и
употреба конструкције по + ОП именице која не означава неки део тела. У овом
77
За ове глаголе М. ивић каже да „носе у себи значење додирнути – или додиривати – извесну
површину тела, па се према томе значењу могу назвати глаголима додира” (м. ивић 1951–1952: 177).
78
и у параћинском поморављу забележене су конструкције по + ОП место локатива са поменутим
значењем (милорадовић 2003: 272).
79
дакле, у примерима: лaмпа срчaна о[д] дuвар па њuм пo‿главу (п), да iма кoј да мaне з дrво, та
њuм пo‿главу (п), и тaтко полyк, полyк, па лисiцу по глaву – утeпа гу (ЦГ), не би могао да се употреби
предлог преко уместо предлога по (по главу). ова правилност утврђена је на основу: проучавања грађе са
истраживаног подручја, детаљне анализе потврда из Црнотравског речника (сТоЈановић 2010) и стања у
„матерњем” (призренско-јужноморавском) говору аутора.
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случају не може се очекивати предлог преко уместо предлога по:
а онo, вика, пuца по oфцете кaмење, кaмен преко кaмен, каже, врз oфце
(ЦГ), и тaм почeја по кафaну да бijе, по шишiња, по чaше (Г).
Оријентациона адлативност
4.1.4.2. У сфери ексклузивне, тј. оријентационе спацијалности адлативност
се исказује аналитичким конструкцијама са предлозима који су необележени
обавезношћу досезања циља (куде ‘код’, накуде и по) и онима који су маркирани
извесношћу досезања именованог оријентира или његове близине (јуксталокациони
до; у, крај, ускрај, покре, поред, при, око(ло), супралокациони више, над, изнад,
сублокациони под, испод, антелокациони пред, спрема, постлокациони поза,
интерлокационо међу).80
предлози куде, накуде и по
4.1.4.2.1. адлативност необележена обавезношћу досезања циља, која
подразумева „усмереност објекта локализације ка локализатору-циљу без података
о томе да ли се локализатор-циљ и досеже” (синТакса 2005: 190), у истраживаном
говору остварује се неколиким предлозима: куде, накуде, па и предлогом по.81
4.1.4.2.1.1. У говору Горње пчиње, као и у другим призренско-тимочким
говорима, за изражавање циља кретања, односно крајње тачке неког кретања
започетог негде другде, појављује се нова, локациона конструкција куде + ОП.
иначе, у стандардном српском језику и многим народним говорима за изражавање
циља кретања употребљава се и слободни датив. У говорима захваћеним аналитизмом, међутим, појављује се као иновација локациона конструкција код +
генитив / ОП за означавање циља кретања (и када је у питању лице као тај циљ).
понекад се употребљава и уз + акузатив / ОП. Таква је ситуација у параћинском
поморављу (МилорадоВић 2003: 151–153), а како закључује аутор монографије
о поменутој области: „датив циља или смера уз глаголе кретања није нарочито
продуктиван ни у другим косовско-ресавским говорима. и у овим говорима њега
све више потискује предлошка конструкција код + Г.” У горњопчињском говору
такође су врло честе дативне енклитике уз глаголе кретања (доћи, прићи), уколико
су употребљене самостално:
двe пiсма му дојдoше (ш), и тyј свeкəр ву дoјде отuт (п), догoдине да
ми дoјдеш на гoсти (п), у сeло ми дојдoше свi (Г), свi ми дојдoше: унuци,
парaунuци, децa (Г), и свi ми дојдoше децa (Г), нi си ми дошyја да сəм те маaла
(Л), овaј ис тргoвиште ми чeсто доoди (т), дојдe ми, вика, лyко, лyко (п), доoдеф
си ги (к) и сл.82
80
овом инвентару предлога свакако припада и адлативно докуде, којим се такође означава крај
усмереног кретања, али у забележеној грађи, нажалост, није било потврда са овим његовим значењем
(в. т. 4.2.2.2.2).
81
У истраживаном дијалекатском материјалу нису се нашле потвде предлога (с)према у поменутом
значењу. када је у питању категорија спацијалности, забележене су једино две потврде са обликом спрема
у значењу индирективне антелокализације, према С. павловићу (2006: 46), или статичке директивности
уз глаголе заузетог положаја окренутости, нагнутости, према и. антонић (синТакса 2005: 190–192) – в.
т. 4.1.1.2.3 и једна потврда, опет са предлогом спрема у адлативном значењу (в. т. 4.1.4.2.5).
82
има и потврда, попут следеће: тyј сiн ми дошјa лaни (п), код којих остаје помало нејасно да ли је
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Међутим, примера са акцентованим заменичким облицима готово да нема
– забележене су само две такве потврде: братанiце су доодiле нiм, од брaта
ми ћeрке (р), а нaс ни су комшijе дођувaли (шп). они су потиснути поменутом
конструкцијом куде + ОП, мада, чињеница да су ипак забележени сведочи о томе
да је некада и у овом говору функционисао слободан датив уз глаголе кретања.
Уобичајена је, дакле, употреба пуних облика заменица у конструкцији куде + ОП:
oна је доодiла куде мeне чeсто (ш), доoдев годiшњо по jедампuт куде мeне
(р), за рaспус па доoдеф куде мeне (к), нeкəт ће дoјду куде тeбе (п), да дoјдеж
довeчер куде нaс, на спиjeње (ЦГ), свe куде нaз доoди (ш), слaбо доoдев, слaбо
доoдев куде нaс (п), онa и куде њuм ће отiде (ЦГ), овaј си вeсна доoди куде њeга,
а oн тaм куде њuма, а не жeњеф се, влeчеф се такoј (ЦГ), дојдoше тiја двоiца куде
нaс (ЦГ), нeма зaшто да iдете куде њeга (п), заштo iдеш куде њeга! (п), куде кoга
да iдеш (шп).
тако је и са именицама: редовно се наилази на предлог куде са оп, на месту
где би (у стандардном језику) могао бити слободни датив циља или смера уз глаголе
кретања. то наводи на закључак да се процес потискивања беспредлошког датива
(циља кретања) предлошком конструкцијом код + генитив одиграо пре него што
су форме датива потиснуте облицима општег падежа.83 ни другим призренскотимочким говорима није страна синтагма код + ОП у означавању циља кретања (на
пример: ћирић 1999: 157; МарКоВић 2000: 226; БогданоВић 1979: 108). потврде из
Горње пчиње:
онi и сyг тiја доoдефв куде Ордaна, тiја, деда‿нaсини унuци (ЦГ), дoјдев
куде моi (р), дoјдеф свaтови дoле куде моi (ЦГ), куде тeј етrве (доодiла) (к),
Свaку гoдину доoдеф по мeсец дyна, гoре, куде свекrву, по мeсец дyна куде мeне
овдeка (к), пa си дођoше куде кuћу (к), па ће дoђемо па куде кuћу, па ће вечeрамо (к),
докaрамо куде кuћу, куде кuћу, за стoку за зiму (Г), кəт отiде куде онoга удовцyта
(ЦГ), отiди си куде човeка (ЦГ), куде тuј бaбу кəт ојдoмо (ЦГ), отидoмо па куде
Злaтку (ЦГ), дванajез гoдине нeје отiшја куд лекaра (т), а куде лекaра да је отишлa
женa – нe (р), а женa отишлa куде тaтка и мaјку (Л), отiшла ... куде њoјњи мaјку
и тaтка (Л), дiго се јa та у албaнци куде Стoјну (к), пођe ли куде мaјку ти? (к),
куде пoпа iде (р), oдма едyн iде за молiтву куде попa (р), па онaј куде онuј си iде
(к), идoше куде њoњи (ш), куде свaку кuћу си iдеф (к), куде баба‿Мaру идoте ли?
(ЦГ), дoшла онa куде вuка (шп), iди тi куде жeне (шп), и oн ишyја тaм по кuће,
по кoвчази, куде жeне, куде невeсте, улазiја по дuпке, донeја промeну (р), нi ишyја
куд лекaра, нi је инeкције добивaја (к), па куде кoга дa‿е, куде еднoга ће iдев
нaвечер (ЦГ).
У примеру: мi не могaмо на стaрца нaшога да отiдемо (Г), у питању је
одлазак на гроб скоро умрлом (за празник), где је одлазак „намењен” покојнику,
па се зато употребљава конструкција на + ОП у дативном значењу. иначе, да је у
питању жива особа, једино би се могло рећи: ми не могамо куде старца нашога да
отидемо.
Глаголи попут води, носи, однесе, врне, смине ‘сврати’ подразумевају кретање
према одређеном циљу. они су у стандардном језику допуњени слободним дативом,
дативна енклитика употребљена у значењу посесивности или да означи циљ кретања.
83
Уосталом, и Стевановић критикује граматичаре из свог времена, који су, и поред широке употребе
(подвукла М. Ј.) предлошко-падежне конструкције код + генитив у означавању „краја кретања”,
прописивали да је таква њена употреба неправилна и да треба употребљавати облик датива, сам или с
предлогом к(а) (м. сТевановић 1986: 303–306).
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а у великом броју народних говора и конструкцијом код + генитив (в. цитирану
литературу у: милорадовић 2003: 152). У Горњој пчињи забележена је само допуна
синтагмом куде + ОП:
водiја гу куде дoктура (п), и, ће га вoди oна куде нoјну кuћу, Цiганина, ће
га вoди, знаш, и одвeла га куде његoву кuћу и ће iдев у лoв (шп), ће смiну куде
сестрu његoву (Г), умрeше си oбе, па од бoлес, дек је заимaло лекaр, па ће однeсеш
детe куде лекaра (ЦГ), носiја куде њuма (ЦГ), нoси ме куде дечiца и удaви (ЦГ), и
нoсимо тaмо у долiну куде тuј цrкву (шп), однeси ме куде моu дuпчицу, куде моi
дечiца (ЦГ), овiја ги нeсəм ни понeла куде лекaри (к), а сyг гу довeде, по гoдину гу
чuва, вrне гу куде тaтка (ш), епа, aјде, aјде куде мoју кuћу, али кад истrчев мoи
гoли, бoси Цiганчики, тi фrљи, па бeге! (шп), па женa му је бегaла чyк у врaње,
тaм, куде етrву (к).
Само у потврдама: па се куде терзiју однeсе (шп), па мuш однeсе куде
шнaјдера (п), могуће је употребити на + ОП уместо куде + ОП, а да се значење
исказа нимало не промени.
У истраживаном материјалу нашле су се и потврде са предлогом куде на
месту где би се у стандардном језику употребило код + генитив (пошто би употреба
датива променила значење исказа):
Збeремо се на предeнку, па понeсемо кудeље, вретeна, куде гaзду (к), па се
збeреф куде једнoга, па пoеф (к), куде мeне су се збирaле (ш), а сyг гу довeде по
гoдину гу чuва, вrне гу куде тaтка (ш), натовaрим децa та однeсем тaм куде тoга
брaта ми (р), Лaни идo с њiм, идo, идo, онoј кəд млoго кiша бeше, та ги оставi
овдe куде бaчуту (Л).
4.1.4.2.1.2. предлози са оп, који су некада ишли уз стари облик датива, овде
или нису сачувани или су врло ретки. предлог к(а) је потпуно искључен, чува се само
у прилогу кноћи (в. т. 4.2.1.2.3). предлози према и спрема нису чести у теренским
записима, али, уз напомену да их нема у овом значењу, може се констатовати да
су ипак сачувани у истраживаном говору. обично се употребљава предлог накуде,
који има изузетно наглашену директивност (попут стандардних предлога ка и
према, на чијем се месту налази) и који, у аналитичкој конструкцији уз директивне
глаголе, означава управљеност и кретање у правцу именованог појма. овај предлог
је заступљен и у другим сродним говорима: црнотравском (сТоЈановић 2010: 502),
јабланичком (Жугић 2005: 215), лесковачком (миТровић 1984: 197), нишком (Тома
1998: 384, 397), пиротском (Живковић 1987: 93).84
Накуде бuкете ус плaнину, куде твоeга прijетеља (т), и јa, извадi децa, па
пoјдем накуде кuћуту (р), па нaвечер ће си га дiгне, ће нoсев, накуде кuће кəт пoјдев
(Г), трeба да iду накуде дoм (к), напрeт iдеја по трaвке, тaм накуде вaше кuће
дoле (Л), пoсле идe накуд овoј, Мијaјлофце (ш), Збрaмо стoку, надoле потерaмо,
нiе, едно‿вrз‿друго, и говeда и oфце, тeре, тeре нанaм – онi ни стiгоше накуде
Градiште! кудe ће побeгнеш? (ЦГ), бегaмо свe накуде кuћу навaмо (к), тамyн
84
поједини истраживачи на месту ове двочлане предлошке јединице бележе дуплирање предлога
– на куд(е) (миТровић 1984: 197; Богдановић 1987: 244; Тома 1998: 384; 397; марковић 2000: 233).
ипак, на основу грађе забележене на простору Горње пчиње и шире околине врања, затим материјала
који нуди већина монографија и речника о призренско-тимочким говорима, може се закључити да је
ово сложени предлог, као и предлози откуд(е) и докуд(е). Уосталом, те исте предлоге, регистроване у
кумановском говору, видоески такође сматра двочланим предлошким јединицама (1962: 182), а на исти
начин евидентирани су и предлози докъде, накъде, откъде у Бугарском речнику (рБе 1984; 2000; 2002).
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накуде iзбу, јa више кuћу (к), па, снaшка за адeт, већем кəд бiдне накуде кuћу и
старeјко гу кaчи на коњa да јaше (к), потргнaла гу накуде грoп (шп), и онi, потrгја
се едyн накуде еднoга, врз њeга пaдја трuпат и убiја га (Г), и нафrља накуде нaс, мi
пoјемо, вiкамо тuј (шп), пoјемо, сретiњав ни жeне са сiта, фrљав жiто накуде нaс
(шп), и плiска[в] вoдуту oни накуде мeне, јa накуде њiм (т), онa нeшто пружa се
накуде рaдијо (к), и сyг iдемо накуде кuћу и вiкамо (шп), а на онuј жeну гу намаaла
(краву) накуде кuћу да iде (шп), и кат срeтнемо човeка ели прiђемо накуде човeка,
мi пљiскамо га сəс вoду, пљiскамо га (шп), а сyг, дe, да те вrљи Бoк тaм да отiдеш
накуде нaс (Л), и отiшла си накуде кuће (к), и тyк пa си појдoмо, знaјеш, накуде
кuћу, овaм накуде Кiселицу (Г), мi свe слuшамо натaмо, накуде Бујaнофце, бiје,
бiје, тoпови (к), тaм па накуде Стaри Глoк па свe другојaче (Г), тeј сeмке пo нiцав,
а онeј накуде цвeћкуту надoле пo не нiцəв (р), накуде Кoзи Дoл ондe iма га бyш
(т), о[д] тигaња[т] дrшкуту си гу завртi накуде њuм да је (тр), iмаше двoи врaта,
знaш, на тuј сoбу, еднi откуд uлицу, еднi тaм накуде рeку (тр), oн се оѕирaја накуде
oвна (Л).
4.1.4.2.1.3. У проучаваном говору предлог по може имати и значење секвентивног „иза”, што одговара ситуацији у другим призренско-тимочким и
косовско-ресавским говорима, и, такође, у македонском и бугарском језику.85
Уместо ове аналитичке конструкције у стандардном језику и већини српских дијалеката, затичемо за + инструментал. могуће је, како наводи м. ивић, да је
темпорално значење „после” предлошко-падежне конструкције по + локатив (присутно од најстаријих времена у свим словенским језицима) утицало да се развије
поменуто месно значење „иза” предлога по (М. иВић 1951–1952: 191–192, 195),
или, једноставно, по + ОП представља „скраћену” конструкцију поза + ОП, са
семантичком цртом ‘мало иза’, како је приметио м. пижурица.86 потврде:
по њi полyчка iде (Г), па си iде едyн стaрəц сə стa[п] по нaс (Г), па кəт чuјеж
да пuца, по нaс нешто да iде, нека мећaва, тi кaжи (Л), мeд и мaсло да iде сəс вaс
и по вaши дeца (Л), нiе по њiм iдемо (р), па уштrкљаф се (говеда), па iдемо по
њiма, па не мoж ги стiгнемо (ЦГ), oн је по мeне ишyја како вoда, штo му рeкну, тoј
ће је (к), како сeњка ишлo, ишлo по коњa...(Г), свe како сeњка по коњaтога Тoзинога
ишлo (Г), па да iде у врaње пoсле по нaс (кд), испрaтев га по кoња да отiде (шп),
и онo крiви ‘шепа’ јaгњето по oфцете (п), по њuм рiпкəм (к), по мeне трчeв Бuгари
(т), е, трчaле са по њeга, трчaле (тр), а крaва, кəт си пoтрча, вeрице, по њeга... (Г),
и офцa искочiла по њeга (ЦГ), и онo по пuт – дrса гу, дrса гу, a, по њuма, a, пред
њuма, дrпа гу, дrпа гу (ЦГ), исповртe пaре па по њeга врљi (р).
Семантика именске речи, а и управног глагола, утиче на то да ли ће
конструкција по + ОП значити исто што и предлошко-падежна конструкција за
+ инструментал у стандардном језику (а не по + локатив: иде по кући). прво,
локализатор мора бити нешто што се и само креће, што није по својој природи
статично (као кућа, на пример). друго, важна је и семантика управног глагола. он
је директиван и значи управљено кретање објекта локализације према локализатору
85
предлог по у поменутом значењу сигурно није непознат косовско-ресавским говорима, али
на основу досадашње литературе, не може се поуздано утврдити колико је у њима фреквентан (уп.
милорадовић 2003: 274–275), док је обичан у призренско-тимочким говорима (на пример: миХаЈловић
1977: 66; вукадиновић 1996: 258; ћирић 1983: 103; Богдановић 1979: 118; марковић 2000: 229).
86
ово запажање изнео је професор Мато пижурица приликом читања рукописа ауторовог доктората.
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који је у покрету (иде, отиде, трчи, потрчи, рипка, криви ‘шепа’). има и примера
где је глагол имплицитно присутан, али и онда је у питању глагол кретања:
онa пред мeне, јa по њuм (т), и oна, овaј самовiла чекaла, чекaла, дrва нeма,
и по њeга, по њeга, па тaмо отiшла: „о, побрaтиме, aјде!” (шп), онa ватiла па ис
кoла свe ги исфрљaла, лисiца, а вuк по њuма и збирaја ги (тр), iди тi напрeд,
улeгни па јa ћу по тeбе (тр).
У примеру: и двe сuри кuчишта вoди си по њuм (р), глагол води подразумева
кретање, као што се у реченици: свекrвата по њuм ће брiше (т), подразумева да
свекрва иде и брише за снајком.
дакле, по + ОП уз директивни глагол овде значи кретање управљено према
циљу, који се, такође, креће, при чему је досезање тога циља ирелевантно. насупрот
овој аналитичкој конструкцији, поза + ОП у комбинацији са директивним глаголом
означава усмерено кретање које се завршава у одређеној тачки (уп. са т. 4.1.4.2.5. и
4.1.1.2.2).87
предлог до
4.1.4.2.2. адлативном конструкцијом оп са предлогом до означава се
и завршна тачка у одмеравању простора. тако је и у другим српским говорима:
предлог до уз генитив, односно оп означава крај усмереног кретања:
iду до jеднoга (к), на дрuги мeста ће iдеш ли, ел сaл до мeне? (ш), не мoгу
да дoјду до њiма (п), па бoса по онyј снeк јaдна, једвa дојдo до кuћуту (т), и онo
дојдe‿нешто до oгењ (Г), до тuј дођoмо с вoс (к), прaви (кuћу), до плoчу је дoшја (ш),
и отiшли до воденiцу тaмо (к), сyг, божем, до живoт дојдoмо, па пропaдомо, од
бoлови, од еднo, дрuго (ЦГ), смeм јaко да прiјду до њeга (Г), тaј Смiља, Босaнката,
приoди па га мiри, кaт прiде до њeга ‡ oн кəт побeгне од њuма, па нiгде (п), тi
прiди до њeга (ЦГ), јa кəт прiјдо до њeга, гaрван пoбеже (п), кəт приблiжев до кuћу
(к), да не мoгу јa до гuмно да iскочу бе[с] стaпови (п), и (ходајући) до воденiцу
изeли кравaјче от пeпел (Л), вrце до колeна замотaја (т), па лoша ли девoјка пoрасе
– висoка до тавaн! (к), па посejев, па мумурuс искoчи, море, iма до тaван (п), и
вaле чyг дoле, до зeмњу (шп), идoше до Врaжји кaмен (ш), и тuј сəм билa тyк кад
је нeмац дoшја до Нiш (кд), нeмам да oјдем до Лeсковəц (р), до Врaње отiдемо
(к), онo ако замaлка нeшто, до Светилiју отiднемо (к), а дрaган си одвeде крaву
до Цrну‿Реку (п), колко‿одoвде до Тргoвиште дoле кuћата чyк (ЦГ), до Тргoвиште
ће oјдемо па от тргoвиште пeшки ће iдемо (р), водi га коњa палyк, палyк, палyк,
свeдо га дoле до рeку, па га врзa (Л).
често се ова аналитичка конструкција налази уз свршене глаголе, који опет
значе завршетак неке усмерене активности, покрета:
свекrва сeдне до огњiште (шп), и јa седнa до њi (к), дођe и сeдна до нaс (к),
до детe си сeдне и си jeде (Л), и oн сeдне до њeга и вiди невeста iде (ЦГ), и смoк
си легнaја такoј до мeне (Г), и ће лeгнеф тuј jеднo до дрuго, jеднo до дрuго и такoј као
прaци су легaли (кд), па тuримо вoду до њeга у шiш (Г), едно‿мелeцко кравaјче
омeсев и тuрев му до глaву такoј (шп), свекrву тuрев до огњiште (шп), омeсев жeне
погaчицу једнu мaлу, до њeга тuрев (к), ће пoнесу кудeљу јa и ће гу пoбију до грoп
(шп), и побiла и фuту, онyј крaј, у зeмњу, до грoп (шп).
87
осим тога, поза + ОП може се јавити и са значењем индирективности, док по + ОП, у значењу
‘иза’ не може ићи са глаголима мировања.
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предлози у, кра(ј)/крə(ј), ускра(ј), покре, поред, при, око(ло)
4.1.4.2.3. У говору, пре свега, старијег становништва предлози у, кра(ј)/крə(ј),
ускра(ј), затим, покре, поред и при, уз оп, појављују се и у адлативном значењу
(јуксталокациона адлативност), уз именице које најчешће значе живо (+), а онде
где би се пре очекивао предлог куде (на месту стандардног код + генитив – уп.
са т. 4.1.1.2.5 и 4.1.3.2.2, или слободног датива – 4.1.4.2.1.1). Мало је забележених
потврда са предлозима ускрај, покре и поред, а више оних са предлозима у и при.
предлог крај се најчешће среће. Све ове аналитичке конструкције, међутим, имају
исто значење – завршетак кретања у непосредној близини појма у оп:
тi кəд не тe кəд бe на кuп, тyг да ме одвeдеш у дoктура (р), Oн ми вiка aјде
у дoктура (р), и oн ће ме вoди у дoктура, у врaње ли ће, у тргoвиште ли ће (р),
идoше у комшijе (ш), јa ће пoђу да iду у комшiје и тyј братaнац ми, Стoјче, по
мeне (шп), и ће iде у oфце да спiје (ЦГ), и пoсле ошyја у oфце (ЦГ), и дeда отишyја
у oфце (ЦГ), у тeчај ме уписaше овдe, па идo у шкoлу, у жeну (ш), у снaшкуту га
нaшу најдoмо, кrшимо га, знajеш, у когa ће се нaјде, па мi у снaшкуту га најдoмо
(Г), мi га у Сaнду најдoмо (Г);
онa си улeгне у рuпу крај лисiчики (т), па си дојдo дoле крај децa (Г), па тi
ће дoђеш кра мeне (тр), а тaтко ни је призeтко, дoшја крај њuма (кд), oн, мiслиш,
дошyја oн крај мeне и за мeне дошyја (р), да лeгнемо, дојдoше си децa овaм крај мeне
(р), с овuј жeну га прiмам да дoјде oн, кра овuј жeну и кра овiја децa, а з дрuгу га
жeну јa нeћу (р), врнaја се крај њuм (Л), него ме тi нoси кра моi лисiчики (т), па не
тејaла тoлко о[д] добрoту да отiде кра њuм (р), али онa си бeше Мирјaна отишлa
кра Здрaвка у врaње овдe (Г), а јa ће iду кра тiја чукuнчики, око велiгден (Г), Iди
кра тaте, iди кра дeду, сiне (Г), oн тuј iде за долiну, тaм да iде крај стoку (кд), тyј
пoмал тaм, по кумaнофско, iде кра тeтке му, кра uјне му, кра, iма uјне тaмо (кд), а
oна чекaла, чекaла, па станaла ‘отишла’, па крə њeга: „епа, дoбро, aјде вoду.” (шп),
реко: „Бeш!”, та крај мeне дојдe (ЦГ), па сeдне кра детeнце (Г), не мoже да седiња
онo крај гoсти (т), епа увoдев крə старeјка да збeре снaшка пaре (шп), младожeња
пoсле, кад рuча[к] ги се принeсе, тyк ће улeгне крə снaшку (шп), какo нeма гу, па ли
гу остаiмо кра тeбе (шп), и си тuри крај млекцe (Г), па вiкам, да ги вaћав (змије)
да ги нoсев у Бeограт, да ги тuрев кра овiја (Г), женa ће сiпне крај њoјње аљiне (Г);
и однeсе гу дoма па гу тuри ускрај огњiште (ЦГ);
та да iдеф покре децa – у смислу: да иду живети онде где су њихова деца,
односно, поред деце (Г), пoјеф, па покре кuће кəт прiђеф (к);
па oфце кəд нарiпаф поред мeне (п);
и којa децa мaјка си призoве, свaко си при мaјку iде (Л), пoсле па отидe у
рuдник... па нaпушти као будaла, па дођe при тaтка (к), отuт отiде при oфце (ЦГ),
дaне, сiн ву, вiка: „не iди при њeга, сeди си, нека вijе, ћuти си!” (п).
У значењу јуксталокационе адлативности уобичајен је и предлог око(ло) у
аналитичким конструкцијама:
набрaја тrње, па около‿њeга натурaја (к), и донeсемо око онyј стoжар,
натuрамо снoпја, натuрамо, натuрамо (шп), кавдaре накiтимо сə цвeће, вrжемо
мaњку па уколо мaњкуту мuамо кiтке, мuамо (Л), јa мeсим лeбац, а онi се около
мeне набрaли: какyв лeбац ћу ни омeсим на децaта, па глeдаф (ЦГ).88
88

У говору Горње пчиње предлог уз са значењем адлативне јуксталокализације (тури/принеси га уз
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предлози под/испод и више, над/изнад

4.1.4.2.4. оријентационим аналитичким конструкцијама са предлозима под
(ређе испод) и више (ређе над/изнад) одређује се позиција објекта локализације на
вертикалном плану у односу на оријентир. када ове конструкције имају значење
адлативности подразумева се да се њима одређује завршна тачка усмереног кретања
и да иду у комбинацији са директивним глаголима:
а) дoле под iзбу не идoше (к), онa пот крuшкуту дојдe (р), и отiде пот
кuћуту дoле и свiрка, свiрка (ЦГ), немa, немa, тики почe Стамeна да iде пот кuћу
нaшу (к), а Бoжа пуштi крaве и кoзе пот кuћу (ш), а онa не мoж да слeгне, та јa
вaту под мiшку па вoди полyк, вoди, та гу свeдо одəздoла (п), и свекrва... канaче
вoду и погaчу прiнесе на прaк, па oна унuтра, а јa однaдвор, дaде ми канaче вoду и
погaчу под мiшку, увeде ме у кuћу (ш), скрijе се пот шuшљəк (Г), па њoјно (стави)
под његoво (ЦГ), ткaло се jе јастyци, пoд‿главу као што стaљав јастyци (т), и тuру
(ђувeчку) под вршњiк и се свaри и такoј (Г), па под мiшку му тuреф кравaјченце
(Г), а овuј гу заклопiла пот корiто (шп), и пот кoрен га мuнемо детe, а дрuга га
чeка тaмо (Г).
тaј Станoјка вaти па тuри нoж испо[д] тигaњат (тр), дoле испо[д] дaску да
замiне (к), сaл едəн‿ѕuпб (мунaја) овaкој испод вiличку (Л).
б) Aјде, aјде, навaм, та више Бујaновац кəт искoчимо (Л), тамyн накуде iзбу,
јa више кuћу (к), тамyн oн више кuћу, eј, а јa под iзбу, дoле (к), немoј да глeдаш
и више пuт и пот пuт (Г), сyл растuрени та више плeвњу тuрени (Г), на дrвља га
кaчимо за зiму, више oгењ (Г);
озгoр зaјдев над нoгу (п);
ће зaјде озгoр, изнат кuћу (п).
предлози пред, поза, спрема
4.1.4.2.5. аналитичким конструкцијама са предлозима пред и поза идентификује се позиција објекта локализације на хоризонталном плану у односу на
оријентир. њихово адлативно значење препознаје се по директивном глаголу уз
који стоје. односно, усмерено кретање завршава се у тачкама лексикализованим
именском речи у оп (за коју не важе ограничења каква би имала у аналитичкој
конструкцији са предлогом по ‘иза’ – уп. са т. 4.1.4.2.1.3). предлог спрема само
се додатном семантичком нијансом разликује од предлога пред (уп. са т. 4.1.1.2.3).
потврде:
а) oни свi ће искoчеф пред онoј (шп), па кəт ће искoчимо прет кuћу, па
пeсна, па игрaњеж (Л), прет кuћу ће искoчимо, ће пoјемо (к), отiде oн па узeја
jеднo стaпче, па на рeку, одвrћа рeку да дoђе рeка прет кuћу (шп), па ли iдев
лaзарице, отiдев, iдев, iдев и дoјдев у сeло и дoјдеф прет кuћу и пoјеф (ЦГ),
дојдoше пред нaшу кuћу и тaтка га вiка (п), мi отидoмо прет кuћу, седнaмо (р),
па пред врaта дoђе снaшка (к), па волoви докaрав камaре пред гuмно (Г), тaм прет
кuћу ће изнeсевф (ЦГ), стaне пре[д] тeбе (ш), неко‿мaсло укрaла тaм, неко‿ћuпче
и оставiла тaмо пред вuчку рuпу (тр), и пред њuм пaре вrљав овакoј (т), јa ни ичeр
ограду) сасвим је могућ, иако није пронађен у истраживаној грађи. У прилог томе иде и чињеница да је
забележен у значењу локативне јуксталокализације (в. т. 4.1.1.2.5).
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наврљa прет кuћу, па не тoше гу поглeднев (ЦГ), па тuреф котлe пред нuма (ЦГ),
тuрев пред њuма котлe (ЦГ), свaк си свoе едeње пред њeга си тuри, што си jе однeја
(шп), лeбац тuри пред њoзе (Г), прет свaкога си тuри кашiку, виљuшку (к), прет
коji да га пuштамо (к), па пре[д] детeто расипaја кaмења едyн кuп (Г), и oн стaне
у воденiцу, та пре[т] тuј жeну, и улeгне кра жeну и почeја гу питuје (шп), пaде,
вика, кaмен пред њi (шп), па изнeсомо прет кuћу тaмо, па горeмо, па горeмо (р),
седнaмо прет кuћу (р), исфрљi ми детe прет кuћу (р), oни свi ће искoчеф пред онoј
(шп), искачaла прет колiпку (ЦГ), и дрuго, iмајамо, каже, oфце, и млeко се мuзе и
на ћuнци прет кuћу доoди (ЦГ), „Oтиде прет цaра да смeте трoшке” (шп), вампiр
гађaја изə зaбел, фрљiја сəс кaмен та прет кuћу (шп), скачiја се дeда и га узeја па
си га турiја прет коњa (ЦГ);
б) збiре кочiце и поза врaта ги тuре (ЦГ);
в) па енe дiмча ондe спрема‿нaс онaм турiја дiве слiве нaшинске овдe (п).
предлог међу
4.1.4.2.6. У значењу адлативне интерлокализације забележена је само једна
потврда са предлогом међу:
тuрев му међу крəчiки онuј пeленку (к).
Сложени предлози са дно, сред(а) и вр
4.1.5. неки од сложених предлога у пчињском говору више се не доживљавају
као два предлога, тако да су они нашли своје место у одговарајућим поглављима
овога рада и овом приликом биће само набројани: ускрај, покре/покрај (т. 4.1.1.2.5,
4.1.4.2.3), откуд(е) (т. 4.1.2.3), накуде (т. 4.1.4.2.1.2). Међутим, именице дно, сред(а)
и вр, као и у многим другим српским говорима, овде су остале део сложених
предлога. У истраживаном материјалу нашли су се углавном примери са адлативним
значењем њихових аналитичких конструкција:
а) у дно + ОП, у вр + ОП, којима се објекат локализације смешта на периферију
локализатора (у првом случају то је његово дно, а у другом врх):
да ме набijе у днo зeмњу (п);
и глeда га у вr oчи (п), па у вr небeси рiпа вoда (Г), кудe је тoј, чyк у вr
Цiгани тaмо гoре (горњи део врања у коме се налази и велика циганска махала) (р),
а едну‿кoрпу у вr крuшку смо гу качiли, јaјца, да скрiјемо од Бuгари (кд);
б) у сред/у среду/у средину + ОП, којим се објекат локализације смешта у
средиште локализатора:
кəт си фрљi лoнчето па у срeд њiву (Г), и онa побeгла и отрчaла и у срeду
oфце се мунaла (р), почeли гу трaжев, онa у срeду oфце, и не мoгли гу вiше нaјдев
(р); у средiну кuћуту iма огњiште (р);
в) до сред + ОП, којим се кретање објекта локализације усмерава и ограничава
на средину локализатора:
збрaја свaтови тракатaн-бeк и до срeт пuт iшли и от срeт пuт рекнaја (шп),
oн ишyја, ишyја до срeт пuт (ЦГ), iшли, iшли до срeт пuт (шп).
примери са аблативним значењем ових конструкција:
г) от сред + ОП:
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збрaја свaтови тракатaн-бeк и до срeт пuт iшли и от срeт пuт рекнaја (шп);
д) из вр + ОП:
и[с] слiву пaдо, из вr слiву (Л).89
именице сред, дно и вр, међутим, могу имати само своје основно значење, и
тада се понашају попут било које друге именице у оп са предлогом:
напрaимо му дuпку на срeт и га промuземо (Л), па на срeт извrтена дuпка
сə свrдел (р), стoжар побijемо на срeд на гuмно (шп), па провaљимо гу на срeт
подничaрку па тuримо на рoгови (Г), отrсимо сəс копaч и стoжар побiјемо на
средiну на гuмно (шп), кравaјче ву омeси па прошuпљи га на срeт (Г), па јa се па
мунa у срeт (т), тyј пeпел овaкој цвrчи и пoсле, налeгне на днo (к), пропaдне на днo
(Л), оцeде[в] вoду па пeпел остaне на днo (к), дiгне се на млeкото на вr мaсло (р),
а ако (жарче) сeди на вr тo[ј] је дoбро (Л).
када је у питању именица крај, изгледа да постоје тенденције да и она
постане део сложених предлога, попут претходно помињаних дно, вр и сред(а).
наиме, забележене су следеће потврде: збeрев от кра децa (Г), одт кра децa вiкнеф
ти (Г), па га замeсев, онo врiје у нyћве, врiје, врiје, издuјеф се од крaј нyћве до крaј
нyћве ете-тoлко (ЦГ), али и: тuри пoтамке на крaј на сoвриче (Г), и седi си, на фuту
на крaј (Г).
Темпоралност
4.2. У савременом српском језику, предлошке конструкције са временским значењем, које представљају стабилан синтаксички систем, могу се
посматрати као две велике целине: темпорална локализација и темпорална
квантификација. темпорална локализација у ствари представља смештање радње
у време, односно, одговара на питање када се остварује детерминисана радња,
а темпорална квантификација – колико дуго траје та радња или колико често се
понавља. темпорална локализација може бити инклузивног типа (и испољава се
искључиво као симултаност) и ексклузивног (испољава се као антериорност
и постериорност), а темпорална квантификација се јавља као одмеравање
дужине трајања детерминисане радње (лонгитудиналност, ингресивност и
терминативност) и као одмеравање учесталости њеног појављивања (фреквентивност).90 именски изрази са временским значењем организовани су на
сличан начин као систем за означавање просторних односа. и у говору Горње
пчиње временски односи се могу представити на поменути начин, једино што се то
овде остварује беспредлошким конструкцијама оп са обавезним детерминатором
или аналитичким конструкцијама са одређеним предлозима (које могу да имају и
одредбу).
89
овде је, очекивано, уместо предлога са у аблативном значењу употребљен предлог из (могуће
разлоге због којих није употребљен предлог од в. у т. 4.1.2.2).
90
начин представљања временских односа у истраживаном говору одговара ономе из монографије
С. павловића (2006: 115–193), мада је темпоралност слично представљена и у Синтакси (2005: 154–
159; 216–225; 250–254; 284–289): темпорална локализација се посматра као непосредна временска
локализација (симултаност) и посредна временска локализација (сукцесивност), која пак може
бити: одређена посредна временска локализација (антериорност, постериорност, интериорност) и
неодређена посредна временска локализација, док је темпорална квантификација дата као темпорална
квантификација у ужем смислу (лонгитудиналност, ингресивност, терминативност) и темпорална
фреквенција (периодичност, континуираност).
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темпорална локализација
4.2.1. темпорална локализација одговара на питање када се остварује
радња управног глагола. Уколико се она смешта унутар темпоралног оријентира у
питању је темпорална локализација инклузивног типа – симултаност, а уколико
се детерминисана радња смешта иза или испред темпоралног оријентира ради
се о ексклузивној темпоралној локализацији (постериорност, антериорност и
јукстериорност).
Симултаност
4.2.1.1. Симултаност се у пчињском говору реализује на два начина:
беспредлошким конструкцијама са обавезном одредбом и аналитичким конструкцијама са предлозима у, на, преко, за, из, под, крəз и при (уз које може ићи и
одредба).
Беспредлошке темпоралне синтагме
4.2.1.1.1. Употреба беспредлошких темпоралних синтагми сачињених од
детерминатора и именичке лексеме у општем падежу, одлика је горњопчињског
и других говора призренско-тимочке дијалекатске области. тако је, на пример, у
Бучуму и Белом потоку (Богдановић 1979: 104, 106, 172), алексиначком поморављу
(Богдановић 1987: 234), понишављу (ћирић 1999: 154), нишком крају (Тома 1998:
356), јабланичком крају (Жугић 2010: 72–74), Заплању (марковић 2000: 223),
Црној трави и власини (вукадиновић 1996: 278, 284, 285, 292, 321), а и у суседном
кумановском говору (видоески 1962: 274)91. У стандардном језику, на месту ових
синтагми са оп налазе се темпорални беспредлошки генитив, обавезно праћен
одредбом као помоћним морфолошким знаком (М. иВић 1961: 185; 1959: 151–163),
и детерминисани беспредлошки темпорални акузатив, при чему је у одређеним
исказима могуће алтернирање темпоралног генитива и темпоралног акузатива
без промене значења.92 Чињеница је, међутим, да је у стандардном српском језику
продуктивнији и фреквентнији темпорални беспредлошки генитив (М. иВић 1955–
1956: 205–209; гортан-ПреМК 1973: 288–289). насупрот томе, у косовско-ресавском
говору параћинског поморавља (МилорадоВић 2003), који је снажно захваћен
процесом аналитизма, беспредлошки темпорални акузатив представља продуктивну
категорију за разлику од беспредлошког темпоралног генитива. Сужену употребу
ове врсте генитива С. милорадовић види као приближавање стању у призренскотимочким говорима (2003: 174).93
91
У монографији о кумановском говору, тачније, у Текстовима може се уочити употреба
беспредлошких темпоралних синтагми сачињених од оп и детерминатора, као, на пример, у првом
тексту: „Једyн нo¸ троiца овчaри пaсле си oвце на-плaнину. и еднo врeме сакaле-си да-запaлив тутuн.”
(подвукла М.Ј.) (видоески 1962: 274).
92
када је, међутим, у питању избор беспредлошког темпоралног акузатива или генитива у
стандардном језику, д. Гортан-премк примећује: „Број имена временских јединица које се јављају у
акузативима ових синтагми, као што се види, ограничен је: то су углавном: дан, ноћ, јутро, вече и час,
дакле – дан и краће временске јединице. када се, пак, већим временским јединицама одређује време
глаголског процеса, онда се имена тих јединица, по правилу, налазе у облику генитива (у истом типу
синтагми, и исто обавезно праћена каквом одредбом)” (горТан-премк 1971: 129–130). ова констатација,
логично, не може се упоредити са стањем у испитиваном говору.
93
нажалост, нису сви истраживачи косовско-ресавских говора давали податке о употреби
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дакле, на месту старих темпоралних генитивних и акузативних беспредлошких форми у говору Горње пчиње налазимо (као уосталом и у другим
говорима овога типа) називе временских јединица у општем падежу, који увек имају
уз себе неку одредбу, тј. обавезни атрибутски детерминатор, што је уобичајено и
у стандардном језику (м. ивић 1961: 185; горТан-премк 1973: 282). У функцији
актуализатора јављају се најчешће редни бројеви (први, други), анафорске заменице
(овај, тај), број један са значењем „неки”, неодређена заменица неки, придеви типа
прошли (уп. са м. ивић 1955–1956: 180), а позицију темпоралног детерминатора
имају лексеме којима се означавају временски појмови условно одређених (петак,
месец) и природно одређених (ноћ, пролет) временских сукцесија (м. ивић 1955–
1956: 168–169). потврде:
сyк ће дoјдеш тi сəс погaчу пrви дyн (т), а пrвњуту гoдину девојчiња iдев
(Л), дрuкг вeчер се стyмни – пa oпет (ЦГ), дрuк вeчер ће испрaћа овuја (ЦГ), е, онa
што‿ћe, дрuкг вeчер ће прaћа па ћeркуту (р), дрuг дyн oпет (Л), е, дрuгиат дyн ће iду
јa да и докaрам ис тргoвиште (Л), Четвrти дyн су гу копaли, тoј па, чuвај бoже!
(к), кат сəм јa бiла, сeдəм дyна сам билa, oсми дyн са ме пуштiли из бoлницу (ЦГ),
девeти дyн ће му тuреф субoтнину (р);
нe, јa овyј дy[н] не пiју (кд), сyг овyј нejе пeтак, дрuги jе (Г), Лeгам, али тoј
ми на пaмет; пiју кaве кəт пiју, па не мoже, овyј нoћ несyм напрeд заспaла! (Л), oн
идe, па овyј ли прoлет, онyј ли, идoше (Л), мi овuј гoдину не могaмо да oремо (Л),
лaни је бiја њiхоф сiн овдeка, за преобрaжење, тyј ис пaнчево, али овuј гoдину нejе
доодiја, па и јa бeше бoлесна овuј гoдину (кд), овuј гoдину нiшта не могaше ни да
помoгнев (ЦГ), и овeј две-три‿гoдине немa јaко снeк (п), тyј нoћ прекарaмо (к), па
не спiје тyј нoћ куде домаћiна (Г), и останaмо такoј, тuј гoдину смо постiли (кд),
па снeг је млoго, рaшо, билo тuј гoдину, дoвде (к), биднa мuж ми у бuгарску вoјску
тuј гoдину кə[д] дођo јa (т), iмаше тyк лeп, тuј гoдину бeше се родiло, та iмаше
(ЦГ), а онiја мeсеци да пaсем! (т);
повiкне жeне едyн вeчер (шп), па и јa једнu гoдину викa предiљке (ЦГ), jеднu
гoдину имaмо око двaјес‿пед жeне (т), (садимо) jедну‿гoдину пченiцу, jедну‿гoдину
кuкурус (кд); па сe нeку гoдину грaт утепa, нeма се рoди нiшта (ЦГ), е, oн дођe
uјесен неко‿дoбо (шп);
и од врaње, енe на брaта ми радiвоју iсто и њeму женa прoшлу гoдину умрe
од рaк! (п), онe, прoшлу гoдину педесe гoдине жeне од рaк млoго помрeше овдe!
(п), па oн прoшло лeто си печe (п), излəгaли ће uмре прeпрошле гoдине (т);94
oн знajе којe врeме ће сiса (ЦГ), а oн тuј, сyк, јuтре вeчер ће iде (шп).95
актуализатор данас са именицом дан чини врло честу конструкцију дyнданyс у значењу ‘већ дуже времена па и данас’, којој обично претходи везник и (уп.
с. павловић 2000: 57):96
па ги прaвим и дyн-данyс (Г), и дyн-данyс трaжев децa (Г), кoзе не чuвамо и
дyн-данyс (ш), и дyн-дəнəс нoга га бoли (п), oн шпiра eте га и дyн-данyске је у дрuгу
темпоралног генитива и акузатива, а онде где тих података има, стоји да се напоредно употребљавају
генитивне и акузативне временске синтагме (грковић 1968: 148; симић 1980: 63–65; Томић 1987: 428).
94
ова потврда представља очигледан пример утицаја урбаног говора.
95
о именицама јутро и вече (у једнини), као најчешћим од последњих случајева употребе временског
акузатива у модерном књижевном језику в. у: м. ивић 1955–1956: 196.
96
Слично овоме, С. павловић говори о поприложеном изразу дьньшьни дьнь у значењу ‘већ дуже
времена па и данас’ у старосрпској пословноправној писмености (2006: 139–140), а и М. ивић га помиње
као синтагму честу у старом језику, која се до данас уптребљава (м. ивић 1955–1956: 192).
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држaву (р), па и сyк jе жiво и дyн-данyс, iма ћeрку (п), тaј и дəн-данyс сyк, доодi
ми тyј (Л), и дəн-данy[с] си тoј iма (т).
У истраживаном говору везивање догађаја за датуме није било уобичајено.
наравно, важне догађаје у једном месту, датуме рођења, венчања и смрти његових
мештана, евидентирали су свештеници у црквеним књигама, али када је у
питању свакодневна усмена комуникација, главни оријентири у времену били су
верски празници, а занимљиво је и то што се приликом теренског истраживања
није наишло на „доброг информатора” који може без проблема редом да наведе
месеце у години. ипак, у прикупљеној грађи има потврда са датумима, које се не
разликују од оних у другим српским говорима, и које тиме потврђују коментар М.
ивић о „специјалној служби обележавања датума коју” временски генитив „врши
и у данашњем српскохрватском, и у старом језику, и у свим осталим словенским
језицима који још чувају развијен деклинациони систем,” па чак и у руском „где је
иначе врменски генитив престао да буде жива категорија, овај падеж се употребљава
за обележавање датума” (м. ивић 1955–1956: 181). потврде:
јa сəм двaјес трeће рoђена, aвгуста мeсеца сəм (т), јa сəм четерeс и пrве ли,
дрuге ли за њeга дoшла (шп), па сəм четерeс трeће дoшла (ш), онa је педeз дрuго
рoдена (т), а јa сəм трiесте рoдена (кд), за врeме, онyј рaт кəт је бијa, седaмнаесте
ли гoдине, јoш ли прe је билo тoј (ЦГ), па ву је свaдба бiла шеснaјестог aвгуста (ш),
Слaђан је отiшја трeћога септeмбра, за нoву гoдину се детe родi (к), онo нajесен
– бyж девeтога новeмбра (т), а онo се jе родiло у децeмбар, крaј децeмбра (Л).
предлошке темпоралне синтагме
4.2.1.1.2. други начин остваривања симултаности у пчињском говору јесте
аналитичким конструкцијама са предлозима у, на, преко, за, али и оним мање
фреквентним из, под, крəз и при. актуализатори, такође, могу бити део ових временских конструкција.
предлог у
4.2.1.1.2.1. предлог у са акузативом у значењу темпоралне интралокализације
заступљен је у свим словенским језицима (м. ивић 1955–1956: 188; с. павловић
2006: 141). У говору Горње пчиње, а и другим призренско-тимочким говорима,
ова падежна конструкција одговара аналитичкој конструкцији са предлогом у.
Међутим, неке од ових аналитичких конструкција у стандарном језику имају свој
еквивалент у предлошко-падежној синтагми у + локатив. У оба случаја, оне се
обично лексикализују: а) именицама време и доба, б) називима јединица временске
мере (век у значењу животног интервала, година, дан), в) именима дана и месеца, г)
ознакама природних временских интервала (ноћ, дан, лето), д) називима догађаја
и верских празника (пост, Велигден). Функцију актуализатора врше: бројеви
(педесе), анафорске заменице (овəј, тəј), придеви и придевске заменице (старо,
најгоре, моје), међутим, „чланови једне условне временске сукцесије (низ од седам
дана, низ од дванаест месеци)” (м. ивић 1955–1956: 168), односно имена дана
и месеца (в), помоћу којих се време може увек „фиксирати”, обично не иду уз
одредбе. потврде:
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а) какo тeрамо: од данyс па до јuтре у овoј врeме (к), опeремо и пoчнемо да
рaдимо сyк у овoј врeме (ЦГ), мi смо сəс кoњи докарувaли товaри грa у тoј врeме
(кд), пчeле смо имaли у тoј врeме (кд), а тoј ствaрно бiло, у тoј врeме, тyк (кд),
ете-такoј смо мi работiли у стaро врeме (ЦГ), мi си ги вiкашемо градiне у стaро
врeме (Г), какo се венчaло у стaро врeме (ш), Свe такoј је билo у стaро врeме, нiшта
нeје имaло (Г), такoј смо патiли млoго у стaро врeме (Г), онo нiшта нeје имaло тyкг
у стaро врeме, нeје имaло сoда (Г), у стaро врeме нiшта нeје имaло (Г), у стaро
врeме такoј свe се је месiло (Г), тoј се едe тyк, у стaро врeме (Г), нeсəм јa. пoнапрет
тoј билo, пред мeне. У стaро врeме (ЦГ), тoј такoј билo у стaро врeме, пред мeне, јa
нeсəм iшла (ЦГ), е, нaвечер кəт неки‿пuт, па се збeремо овдeка у зiмњо врeме (р),
у нaјгоре врeме сəм билa (ЦГ), па имaли смо пoсле, него у пo‿задњо врeме, ис пrво
врeме нeсмо имaли вeјалицу (кд); у мoје дoбо (к).
Забележене су и потврде у којима се именица време подразумева на
дубинском нивоу: вiш, у сrпско, пoјече мaма мoја што је имaла (кд), али у злo сəм
ги ишчувaла (децу) (кд).
б) какo сəм живeла јa у мoј вeк (кд); тoј у живoту трiпути ме jе удрiја
(к), у живoту свe се прекарuје (т);97 и такoј смо тoј бiле тaм, у детiнсто (ЦГ),
однапрeт нeмаше, Слaфке, iстин, у детiнсто (ЦГ), па бiло је у мoје детiнсто,
али не толiко (кд), и такo[ј] jе бiло однапрeт у детiнсто нaшо, iстина (ЦГ), јa сəм
билa бaш у паталyкат ‘тешко време испуњено бедом и немаштином’, Слaве (ЦГ);
мi смо се у тeј гoдине млoго измучiли (кд), iсто и онa у тeј гoдине oстана
(удовiца) (Л), нe ли се ожeњи у млaде гoдине ‡ тyј се вiше не жeњи (п), у млaде
гoдине нeсəм, а у стaре сəм си ишлa (код лекара) (Л), пoнапре[т] такoј прiчав, а
тoј у стaре гoдине, јa нeсəм ни бiла рoдена (ЦГ), да вiдиш у стaре гoдине какyв
ћелiм сəм ткaла (Л), да вiдиш каквi ћелiми, у стaре гoдине сəм ги ткaла (Л), у моe
гoдине нeје имaло (р), у моe гoдине нe се увампирувaја нiки (р), тoј смо јeли у нaше
гoдине (к), потрeвим, у којe су гoдине бyж дошлi (к), у тeја мојe сто‿гoдине кoлко
је прошлo, тoј мuке, кoлко са прошлe? (Г), искочiја jе у педесe гoдине у пeнѕију (т),
у шеснaез гoдине (се удала) (п), јa сəм се млaда удaла у деветнaез гoдине (шп);
девoјка којa бiдне већ у гoдине (шп);
васуљiца, знaш, кəт ће бiдне Бyдњи вeчер и iсто нaвечер кəт jе Бyдњи вeчер
у тyј дyн (ЦГ), тi у кoј дyн дoјдe? (ЦГ), У кoј дyн? (ЦГ), у кo[ј] је дyн Бyдњи вeчер у
тyј пoјдев uвечер сироварi (ЦГ);
нaјтро стaнемо у чeтири сaат (т), јa у чeтири сaат ће стaну, лeб да зaмесу
(кд), у дeсет сaат мoј старeјко oтиде откуд нaс (к), Uјутро дођo, у двaнае[с]
стiгомо (ш);
в) кəдт је недeља, прaзник, не рабoтев, а у недeљу бeдвев. Бeдвев у недeљу
љuди, вика, нека‿опрoсти Бoк (шп), а у недeљу нe се је работiло тyк (шп), измijев
на чiс понедeлник, покладuјемо у недeљу (Л), Милaнка си слaви и oна у недeљу,
дuхови (Л), Заштo тi рабoтиш у недeљу!? (шп), вiше у недeљу рабoтев, него у
понедeлник! (шп), Мoја свaдба је бyш бiла на Мiтровдəн, у недeљу, и у понедeлник,
а твојa у тoрник и у срeду (к), Свете‿трoице, дuхови кəт са, па у понедeлникат мi
слaимо (Л), онa је умрeла још у тoрник (к), а oни ће дoђеф сə снaшку у тoрник
сабaјле (шп), јa бeше у uторак код лекaра у тргoвиште, онa дођe у срeду ћeрка ми
(кд), Станислaфка oтиде у срeду у врaње (ш), имaмо тy[г] гoсти, у четвrтəк (кд),
97

облик животу је очигледно „позајмљен” из урбаног говора.
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нe гу кoпав у петyк (к), спрeмаф се и сабaјле у пeтəк пoјдев (Л), пред велiгден,
пред Uскрс, у пeтəк, и тyк, у лaзарице се збeрев (к), и у пeтəк вiше не могa да
збoри (ш), у пeтəк uвечер се збiрəф (шп), Македoнци, па тi у пeтəк нeси мoгја
да крeнеш от кoњи, од мyске, од магарiња, од љuди (кд), у пeтакəт дoбро бeше,
е, у субoту кiша падa (кд), ће пoјев и отiдеф пa у дрuгу кuћу, та два дyна iдев, у
пeтəк и у субoту... пред велiгден (ЦГ), у пeтак и у субoту на лaзарицу iдемо (ЦГ),
збeремо пaре пuно па ги дeлимо пoсле, два‿дyна iдемо, у пeтəк и субoту, пред
велiгден (Л), спрeмаф се и, сабaјле у пeтəк пoђев и нaвечер дoјдев, па у субoту
пa (Л), Свaку недeљу и субoту доoдев. на прiмер, дoђев у пeтəк uвечер, ели па у
субoту uјутру (к), па сабaјле пa ће си iдев, у субoту. У пeтəк uвечер се збiрəф,
па ће си iдеф сабaјле, у пeтəк, ће си iдеф, па ће лeгəф тaм у дрuгу (кућу), кудe ги
су рoт (ш), и пoсле у субoтуту пoклада, у недeљуту (Г), пoсле, вика, у блaжени
четвrтəк гу копaли (к);
у октoмбар ли отoше (т), у aвгу[с] сəм пaла i[с] слiвуту (Л), пaла сəм, па,
у aвгу[с] сəм пaла ис црeшњуту, овaј, слiвуту, а онo се jе родiло у децeмбар, крaј
децeмбра, па чiтаво се родi и јa останa жiва! (Л);
г) мi ће iдемо да гу довeдемо у нoћ, срaм гу, гaздинска снaшка за тeбе да
дoђе (шп), Сyг oпасно ги, вiкав, iма, нaгоре по Горнoвəц, у дyн свe си љuди секiрче
нoсив, мuжи стoку пaсев, свiње по прет кuћу удавiли (вукови) (шп), тoј у лeто
iдев (шп), тoј у лeто – дoдолице (шп), тoј у лeто iдев, тeј нeсу лaзарице (шп), а
тeја iдев у лeто кəд нeма кiша (шп), стaше у прoлет (ш);
д) прaев у Божићeви пoсти (ш), тeј па у Ђuрђевдəн ће се јaгњев (р), Јa и
деда‿Манaсија се жењiмо у Ђuрђовдyн, цeло лeто смо си спaли тaмо у тuј, пoдрум,
у iзбу, и на крeвет (ЦГ), па се оделiли у Светога‿Никoлу зiмњога (ш), и у Блaговес
кат стeгја неки‿мрaс – јaрики ву полипсaли (р).
У неким од наведених потврда уочљива је интерференција између темпоралне
инклузије и темпоралне квантификације фреквентивног типа (више о томе в. у т.
4.2.2.4.2).
предлог на
4.2.1.1.2.2. инклузивно темпорално на + ОП, карактеристично је за пчињски
и за друге говоре призренско-тимочке дијалекатске области. на његовом месту
у стандардном језику обично се налази предлошко-падежна конструкција на +
акузатив, а знатно ређе синтагма на + локатив.98 најчешће се на + ОП лексикализује:
а) именима празника, б) ознакама природног временског периода (пладне, лето), в)
именицом време и г) називима јединица временске мере (дан).
а) на Бyдњи вeчер мeсим (к), и јa мeсим на Бyдњи вeчер iсто (к), онe бyш
на Блaговес измrзле и излипсaле (р), бeше на Богорoдицу овдeја (ЦГ), па тyк се
збeрешев на Божiћ, овдeка (к), па на Божiћ ги нoсимо тaм (Г), лaни што бeше
98
према истраживању т. Батистић „Локативне конструкције у временском значењу обухватају
у својству лексичких експонената” именице „које имају значење разних људских активности, затим
стања и ситуација у животној средини, природи и сл., уз извјестан низ лексема ‘које саме собом значе
неко вријеме’ тј. у свим случајевима у питању је лексички фонд који у својој семантици садржи и
аспект извјесног трајања у времену.” (БаТисТић 1972: 133–134). У истраживаној грађи готово да није
било временских конструкција на + ОП, које би имале свој еквивалент у стандардном на + локатив;
прецизније, само је једна „сумњива” потврда у којој би именица собор могла бити схваћена „временски”:
двaпут смо се видeли, на Велiгден, на собoр, с тoга мојeга мuжа (ш).
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на Велiгден умрeја бyш (р), кудe ће ни пuшти, нe, тoј на Велiгден па на Велiгден и
на Преобрaжење (идемо) (т), На Водiце какo прерiпате жшaр? (Г), и преко зiму
iмаше, на Водiце тoј, девoјачки собoр (кд), пролeтос, на Ђuрђевдəн певaле су се
(п), кoј ће ти, мaјке, тeбе кiтке набeре на Ђuрђевдəн, кавдaре да накiтиш? (Г),
а мi тyг на Ђuрђевдəн, знaјеш, oфце да мuземо, па свe накiтени кавдарiња (Г),
јaганци пuштамо на Ђuрђевдəн, рiпав, рiпав по пuт (Г), пuно кавдaре накiтимо на
Ђuрђевдəн (Г), бeше бyш на Илiин дyн, партизaни ги, нe, на Вiдовдəн кəд ги јурнaше
партизaни (р), имaло је собoри тyк пuно: на Мiтровдəн је имaло, на, евe сyк, на
Преобрaжење, на Велiгден, на Ђuрђевдəн, собoри пuно iмаше (кд), Мoја свaдба је
бyш бiла на Мiтровдəн, у недeљу, и у понедeлник, а твојa у тoрник и у срeду (к),
на Петкoвдəн ми се ојагњiше четiри тyј дyн (р), кудe нoсимо колaч да сeчемо на
Петрoвдəн (шп), oн умрe на Петрoвдəн (шп), на тyј собoр тuј на Преобрaжење
гoре (шп), на Преобрaжење нejе доодiја (кд), по шeс флaше сəм испiла емпuт на
Преобрaжење (Л), на Прeсвету закoљемо ели јaре ели јaгње (к), и узeла бeше бyш
на Прокoпје (кд), ма на Рaнђеловдан нiкəт нeсмо имaли коџa (гoсти) (ЦГ), јa ву
викa да дoђе с кoла на Свети‿Рaнђел кəд бeше (шп), Собoр на Светога‿Рaнђела
(ш), на Свети‿Никoлу омeсимо колaч (к), и ће да iдев на зaслугу, на Свети‿Никoлу
iдеф, пaлеф свeће (к), покладuјемо у недeљу, па на Чiс понедeлник измijефв танuри,
што лeп размeсујев, канaте попaрев, каленiце (Л), измijев на Чiс понедeлник,
покладuјемо у недeљу (Л), бiло на Чiс понедeлник бyш (шп);
а тyј мaјкин брaт па се родiја на задuшницу у субoту, сiне, па кoј се рoди у
субoту – oн вампiра видuје (ЦГ), кoј се родiја на задuшницу у субoту (Г), у недeљуту
си бeше на задuшницу пoп (ЦГ), сeчемо си и uвече, на зaслугу, спрема слaву (шп), па
нeкој и на пaтерицу наврaти и тyк, по трeћ дyн (шп), Сyк ће на пoкладе тoј, за велi...,
накуде велiгден, пред велiгден (Г), мi не могaмо на стaрца нaшога да отiдемо на
седəм‿дyна (Г), тaм на седəм‿дyна iдев (Г), на слaву запaлеф само стаклeну лaмпу
(шп), и пoсле iдев на дoбри дyнови, кəт слaвимо (к), па бајгi на нiњ прaзник не
требaло се рабoти (к), тoј сyк је тoј, на овiја пoсти, сyг за велiгден (Г).
Мање је ситуација када се између предлога на и назива празника нађе и
нека одредба: преко зiму около Божiћ тyј iдев, на срeђəњ Божiћ сировaрите, а
лaзарицете iдеф па пред велiгден онaмо (ЦГ), тaј баба‿Oлга рaсказа на jедyн
Мiтровдəн у радoвницу на цeл собoр љuди (п).
б) нiжемо (дувaн) на онoј, па накaчимо на, око кuћу се исuши, па на зiму га
калyпимо (шп), на зiму iду тaмо, љубiца се вiка, преко рiтəт сeду, чiнимо лaв
(Л), па доoди, на зiму, а на лeто нeма врeме, од рабoту (Л), ће рuчамо на плaдне, ће
посeдимо мaлко (шп), aјдете да подрuчамо, пoсле, на плaдне па рuчəк, напрiвечер
па iма обeт (шп), премuземо ги на срe[д] дyн (Г), ал немoј сyкг, на овoј врeме, пa
немoј! па на овyј снeк кудe ћев ме, ће се измuчу, ће се измuчу! (Л), Сaмо жaлу, Бoже,
немoј на овyј снeк, бyш па да uмру (Л);99
в) и плuће си отказaше што си јa не идo на врeме куде лекaра (ЦГ), ал немoј сyкг,
на овoј врeме, пa немoј! па на овyј снeк кудe ћев ме, ће се измuчу, ће се измuчу! (Л);
г) кə[д] дoјеш на моeте гoдине (т), овyј тeше га изeде да бeше на његoвете
гoдине (р), ее, да не дожiвиш као на нaше гoдине, дeте (п), а нoсимо си у цrкву, на
дyн бyш (шп), терaли смо и нaвече слaву и на дyн смо терaли слaву (шп).
предлог на може имати и значење „непосредно пре”: пред велiгден на
99
Синтагме на овyј снeк имају значење ‛у време док је овако велики и дубок снег’, дакле, треба их
схватити „темпорално”.
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недeљу iдемо на лaзарицу (ЦГ), па је дoшја прет петкoвдəн на недeљу (р), а детeто
се такoј родi, прет петкoвдəн на недeљу (р).
У наведеним конструкцијама важан је податак да ли је управни глагол
перфективног или имперфективног вида и да ли се оне појављују са одредбом
или без ње. наиме, уз несвршене глаголе (а и уз одсуство актуализатора) „по
правилу интерферира темпорална инклузија с темпоралном квантификацијом
фреквентивног типа” (с. павловић 2006: 150).100 Код назива верских празника, на
пример, обично је довољан свршени глагол да би инклузивност темпоралног на +
ОП била очигледна, на пример: лaни што бeше на Велiгден умрeја бyш (р).
предлог преко
4.2.1.1.2.3. У говору Горње пчиње темпорална аналитичка конструкција
преко + ОП појављује се, уз извесна ограничења, на месту стандардног преко +
генитив, и има локационо (динамичко) временско значење (м. ивић 1955–1956: 165–
172). њена лексикализација остварује се обично именицама: дан, ноћ, лето, зима
(а), што представља сличност са другим говорима, рецимо, говором понишавља
(ћирић 1999: 159), ниша и његове околине (Тома 1998: 378), јабланичког краја
(Жугић 2010: 129), Бучума и Белог потока (Богдановић 1979: 112), Црне траве и
власине (вукадиновић 1996: 254), параћинског поморавља (милорадовић 2003:
108). понекад се, али ређе, ова конструкција може појавити и онде где би се у
стандардном језику пре употребило током/у току + генитив (б), што је забележено
и у неким другим призренско-тимочким говорима, на пример, у говору Заплања
(марковић 2000: 230), јабланичког краја (Жугић 2010: 129) и алексиначког
поморавља (Богдановић 1987: 240).101 потврде:
а) па бегaле (овце) преко нoћ по путiне (кд), дoђе, вика, преко нoћ вампiр
(шп), зборiше преко нoћəт, тaтко и мaјка зборiше (т), и прeдемо преко нoћ, до
сəмнувaње (Л), па дори смо билe пoмладе и прeдемо преко нoћ (Л), кəт ће ми
тeкне, јa преко нoћ си плaчу (к), вijе преко нoћ (к), Сас њi, вrтев ги овaкој и iграв,
што напрeле преко нoћ на тoга човeка кудe су у кuћу улeгли, и вrтев ги, знajеш,
тoј испрeле, и свaка си отiде (шп), нeки човeк имaја јaбуку злaтну. али, нeшто
дoђе преко нoћ и обeре гу (шп), Бoже, о[д] тuј рuку, до умирaчку преко нoћ (р),
на бeдве iдемо, на предeње, пoјемо преко нoћ, прeдемо (к), као што iде сyк преко
нoћ (к), и oн кə[д] дoђе преко нoћ, та јeде (к), а преко нoћ свaдба, па јутрeто-дyн пa
свaдба (шп), да те срeтне преко нoћ какo те нeће напaдне (вук) (к), одoвде преко
нoћ партизaни тeрав (п), па си пiјеф преко нoћ (кд), тiја iдев преко нoћ, тiја,
нaвечер се збeрев, према нoћ iдеф сaл, сировaрите (ЦГ), тaм седi у бuку, преко
нoћ по двaпути, по трiпути доoди, наѕiра ни (п), преко нoћ сəм на лaмбу ткaла
(т), едампuт па искочi преко нoћ (шп), и си отoше, нiгде преко рiт и пoсле да се
повrнеф преко нoћ (Г), и ће iде да спiје преко нoћ у колiбу (ЦГ), преко нoћ oне
дoђев, стoев до мeне (шп), преко нoћ си свuноћ сeдев, тeраф си свaдбу (шп), преко
нoћ, свuноћ нoћ рабoтев (ЦГ), и преко дyн iдев, преко нoћ одвrне[в] вoду, не iдев,
не смejев од вампiри (ЦГ), Iдемо си преко дyн, преко нoћ, у дванaес сaат – сyг не
о овом проблему говори се више у т. 4.2.2.4.2.
У монографији о говору алексиначког поморавља не помиње се експлицитно предлог преко у
овом значењу, али, може се уочити у датој језичкој грађи: „преко рат су били жандари Л” (Богдановић
1987: 240).
100
101
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смejев љuди да iдев преко нoћ, стyмни ли се – не смejев, стрa ги, вuци iма (шп),
преко нoћ ткaеш, овyј, мoташ цeфке, предeш, преко дyн ткaеш, по цeли дyн (ЦГ),
па преко дyнат појдoмо отuт пa пeшки (р), преко дyн слeго (ја) (т), преко дyн, нoће
нeје (шп), двоiца стaрци повiкнев ги да дoјдев да вiдев преко дyн дек, и дyн и нoћ
бijе (п), преко дyн пeвав (ЦГ), преко дyн нeма га нiгде, па скрiје се преко дyн (ЦГ),
удавiја гу вuк крaву преко дyн (шп), не iдеф преко дyн (ЦГ), и онa сyк преко дyн
здрaва (ЦГ), и онa женa сyг здрaва преко дyн, преко, нaвечер бoлна (ЦГ),
Јa не мoгу да нoсу фuту преко лeто, не мoш се нoси, врућiна (к), па си работiја
преко лeто, пустiја, штурiја (ЦГ), преко лeто рабoтев (к), а oн бeше донeја па неки
зaјци, па преко лeто зaјците сəм кршiла шuму, грaнке, трaву (р), преко лeто ни jе свe
стoка зaедно билa (кд), Јa, преко лeто нeћу, па ме накaрав децa (да носи футу) (к),
па јa, бuје, јa, мuје, јa, да га не aпе преко лeто (Г), па имaло, какo нeје: бuје, мuје, што
дoјде свe те aпе преко лeто (Г), па долaзеф преко лeто кəт сезoна овaкој да се кoси
подoјдеф по десетiна дyна, којe кoлко iма врeме (ЦГ), преко лeто дoјде, помaга ни
(Л), па и млекцe кəт iма, преко зiму нeма млeко: oфце прегoрев, крaва и онa вoди се,
одбijе телe, не дaва (п), преко зiму се тoј iде (ЦГ), па и преко зiму доoдев (к), онo
тaм, преко зiму, млoго је лaдно у рuсију (к), преко корiта вoда дoђе, јaка преко зiму
вoда (к), преко зiму не мoж да отiдеш кəд је мећaва, снeк (к), кoлко сəм клaшње
изəткaла преко зiму (ЦГ), и преко зiму iмаше, на водiце тoј, девoјачки собoр (кд),
преко зiму около Божiћ тyј iдев, на срeђəњ Божiћ сировaрите, а лaзарицете iдеф па
пред велiгден онaмо (ЦГ), па и преко зiме с кoњи си iдеф (к).
б) лaзарице iдеф преко, преко Велiгденски пoсти oне iдев (шп), па толiчко
несмo видeли ни смoци ни змijе, преко вeк мoј несyм видeла! (Г).
предлог за
4.2.1.1.2.4. У сфери темпоралности употребљава се и предлог за са именицом
у оп, која има значење „неке пригоде па се стога њеним реченичним еквивалентом
не детерминише само време, већ и околност, па чак и повод” (с. павловић 2000:
64). Употребу ове аналитичке конструкције потврђују монографије о призренскотимочким говорима (ћирић 1983: 102; Богдановић 1979: 114; вукадиновић 1996:
257; марковић 2000: 225),102 а и Црнотравски речник (СтоЈаноВић 2010)103. потврде:
Какo извoдите пiлики за Божiћ? (Г), за Божiћ смо постiли, шeс нeдеље ли
се пoсти? (Л), пoсти, овiја вeлики пoсти ги вiкамо, за Велiгден (к), нe ли за Велiгден
свe iма се пoсти (к), тoј сyк је тoј, на овiја пoсти, сyг за Велiгден (Г), oн пoбеже,
овeј поклaде сyг за Велiгден што ће се покладuје (р), по сeдом нeдеље смо постiли
за Велiгден, за Uскрс, тoј се сe пoсти (Л), Слaђан је отiшја трeћога септeмбра, за
Нoву гoдину се детe родi (к), е, за Петрoвдəн двe нeдеље смо постiли, за Божiћ
смо постiли, шес нeдеље ли се пoсти, сe је пoсно!... (Л), лaни је бiја њiхоф сiн
овдeка, за Преобрaжење, тyј ис пaнчево, али овuј гoдину нejе доодiја, па и јa бeше
бoлесна овuј гoдину (кд), за Преобрaжење биднaше, пре преобрaжење дојдoше у,
102
наравно, значења о којима се овде говори обично нису прецизирана у поменутим монографијама,
али се често могу пронаћи у оквиру „временског значења” одређеног предлога.
103
У оквиру различитих одредница Црнотравског речника нашле су се следеће потврде поменуте
језичке појаве: Умoрим се докле, за слaву, свu свoјту издочекuјем; првo куде нас iде кадeње, па молiтва,
па тк свe остaло кво следuје за слaву; Стiгла кaрта о[д]-добрiвоју, пiше ће дoјде за Горeшњак; и детeту
трeбе некo капутe за зимu, да му не ладнeје у шкoлу; клашњeне чешiре су ти мaти за зимu (сТоЈановић
2010: 304, 350, 356, 355, 368).
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у кoј дyн дојдoше, не знaм (кд), пoстимо за Свети‿Рaнђел и пoсно прaвимо uвечер,
а јутрeто дyн ће закoљемо јaгње (шп);
за рaспус па доoдеф куде‿мeне (к), жeтву, за жeтву лeтоске, на жeтву си се
пojе, девoјке пoјеф си, жетвaрске пoјеф, пoјеф, пoјеф, па ѕyвнев њiве, а сyк тoј нeма
жетвaрско... (ш), па такoј и за лaзарицете (ЦГ), и такoј за лaзарице, поjeмо си;
поjeф, поjeф тaм пeсне (ЦГ).
У следећим потврдама осећа се интерференција између темпоралног и
интенционалног значења аналитичких конструкција са предлогом за (уп. са т. 4.5.2):
двe свiње заклaмо тyк, за Божiћ бəјгi (к), бəјгi да iмамо за Божiћ (к), oфце
кoљешеву свe за Мiтровдəн (т), омeсев неки‿зејaнчики за Свете‿Трoице (Л).
4.2.1.1.2.5. темпорална аналитичка конструкција за + време + ОП (за време
Тита)104 није често бележена. налази се у првим двема потврдама, од којих је у
једној имплицитно присутна лексема време, а друга је очигледан пример утицаја
урбаног говора (присуство генитивне форме). изгледа да се време живота или
власти неког владара или државе (у стандардном језику исказано предлошкопадежном конструкцијом: за + време + име у генитиву) у проучаваном говору
обично означава посесивним детерминатором. потврде:
мaјка ми ме дaде, ће вiсу за двaјез бaнке, за бiвшу Југослaвију тoј јoш (п), за
врeме рaта мoје су књiге изгорeле (ш);
за бuгарско сəм билa десетiна гoдине (к), и тoј дeте нaјмало је родiла тyк,
за врeме бuгарско (п), е, пoсле ги збрaше, за бuгарско биднaше тaмо (т), за тuрско
врeме бiло (ш), и тyг биднa мaлко дoбар живoт, за Тiтино врeме (кд).
Занимљив је податак, када су у питању други слични говори, да је конструкција
за + време + ОП / генитив учесталија у урбаном нишком говору од предлога за са
именицом у оп (претходна тачка – 4.2.1.1.2.4), док је у околним нишким селима
обрнуто, а у алексиначком поморављу је за + ОП једина конструкција коју бележи
н. Богдановић (1987: 240).
предлог из
4.2.1.1.2.6. на месту стандарднојезичког прилошког израза у/на почетку, који
може, али не мора бити допуњен „експлицираном ознаком временског периода”
у генитиву, у истраживаном говору се налазе следеће аналитичке конструкције са
предлогом из:
ис пrви крaј ‘у почетку’ едно‿прaсе закoљемо (шп), али ис пrви крa[ј] је
бiло тeшко (шп), па имaли смо пoсле, него у пo задњо врeме, ис пrво врeме нeсмо
имaли вeјалицу (кд).
У једној забележеној потврди (сличне врсте) очигледан је, међутим, утицај
урбаног говора: двeсте дiнара кiло е билo ис почeтка (кд).
иначе, предлог из са темпоралним значењем у постојећим монографијама
о призренско-тимочким говорима није регистрован. он се помиње само у
синтаксичким истраживањима говора јабланичког краја и параћинског поморавља,
с тим што је и у њима очигледно врло редак (Жугић 2010: 127–128; милорадовић
2003: 104).105
104
о падежним конструкцијама за време + генитив и у време + генитив, које имају уместо предлога
„предлошки израз” в. у: поповић 1966: 199.
105
У обема књигама наведене су само по две-три потврде истога типа, какве у пчињском говору
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предлог под

4.2.1.1.2.7. некадашња временска конструкција под + акузатив у пчињском
говору је забележена свега два пута: у сложеници постарос, која поприма прилошки
карактер106: дeца ће чuвамо пoстарос, не мoжемо сyг да ги чuвамо! (кд), и у исказу
једног старијег информатора: пoд‿јесен се јeдев (ш). У монографијама о сродним
говорима није евидентирана, осим у говору Бучума и Белог потока (Богдановић
1979: 119) и Црне траве и власине (вукадиновић 1996: 257), али се, нажалост, не
помиње колико је фреквентна. У другим дијалектима нашега језика под + акузатив
се обично ретко јавља (с. павловић 2000: 66).
предлог крəз
4.2.1.1.2.8. У истраживаној грађи нашла се само једна потврда предлога крəз
у темпоралној аналитичкој конструкцији: па крəз два‿дyна jeдва жiва остaдо! (р).
предлог крəз са значењем ‘у току’ не помиње се у говорима Заплања, понишавља,
параћинског поморавља, али се у Бучуму и Белом потоку и тимочком говору
појављује у „измењеном облику” проз (Богдановић 1979: 119; динић 2008: 682).
иначе, ова аналитичка конструкција има свој еквивалент у стандардном кроз +
акузатив, којим „се казује у току којег се времена дешавало, вршило, или је било
оно што се изриче управним глаголом” (м. сТевановић 1986: 400–401). овај предлог,
међутим, није забележен у другом временском значењу: „за које ће време од тренутка
када се говори бити оно што се казује управним глаголом” (доћи ће кроз који месец).
предлог при
4.2.1.1.2.9. предлог при уз личну заменицу или именицу, која означава неко
лице, може имати и временско значење: тaј кuћа је при мeне бuтнена (кд), онa је кuћа
кuпена при мeне (кд), jеднa бeше при свeкра ми се одaла, а пoсле oн си умрe (шп).
овде синтагма: при мене значи ‘у моје време, односно, онда када сам ја ту започела
да живим’, а при свекра ‘у време док је мој свекар још био жив’. У монографијама
о призренско-тимочким говорима не помиње се предлог при у овом значењу (на
пример: Богдановић 1979: 120; марковић 2000: 231), а у параћинском поморављу,
према наводима аутора, падежна конструкција при + локатив у означавању времена
најчешће је замењена темпоралним реченицама (милорадовић 2003: 283). Употреба
оваквих временских синтагми није, међутим, страна књижевном језику, судећи по
наводима М. Стевановића (1986: 521–523), као што није необична ни комбинација
при крају + генитив, која је забележена и у истраживаном говору, али, наравно, уз
оп: при крaј мeсец iдеф, прет пrвога (к).
прилози за време
4.2.1.1.2.10. Стари беспредлошки темпорални локатив може се у овом говору
препознати у адвербијализованим формама јутре, зиме, лете, дəње, ноће, лани (м.
ивић 1955–1956: 168–169, 201–204):107
нису примећене.
106
наиме, постарос се може чути и у другим сличним говорима (околина Лесковца, на пример, чак
и код млађих људи).
107
о ретким траговима темпоралне линеарности прасловенског локатива в. у: с. павловић 2006:
151–153.

– 84 –

Синтакса падежа Горње Пчиње

451

да ву се промeњи јuтре и онa; тyј лeбац ти је дoста, па јuтре си омeси (р), јa
ће iду јuтре (Л), мi и јuтре овдe ће седiмо (Г); јuтрен ће је слaва (ш);108
а преко нoћ свaдба, па јутрeто-дyн пa свaдба (шп), пoстимо за Свети‿рaнђел
и пoсно прaвимо uвечер, а јутрeто-дyн ће закoљемо јaгње (шп);
ће смeљамо, ће напuнимо амбaри и чyг за до Ђuрђовдəн, зiме не iдемо
да мeљамо (р), зiме што рaдимо? па гaзимо снeк (п), па лeте, па зiме такoј
обuче‿ништа, чарaпе (Г), али може се чути и мање обично: и чuвамо си зiми, лeти
мaсло такoј (Г);
тoј не iдев дyње, само нoће (ЦГ), преко дyн, нoће нeје (шп), па нaвечер ће
дoђев овдe, нaвечер, па нoће свaдба (к), тrчи нoће (ЦГ).
тyј сiн ми дошјa лaни (п), лaни ондe кoзу еднu замаaли вuци (шп), па ли
лaни jеднa урипa, урипa (р), лaни, жiто, млoго uбаво iмашемо тaм нагoре (п), лaни
дојдe та ни пoмогна у сeно (Л), па oна ми дoста пoмогна лaни, а сyк немa koј (Л),
овyј, лaни што умрe (р), мaло лaни бeше родiла (кд), лaни мaлко биднaше (ЦГ).
прилог лани може се наћи и уз предлоге: па до лaни се мeшаја, сyк нe (п), добрoсəв
дoјдеше од лaни (Г), а изгледа да може бити и компариран: пoлани ми се унuка
удавaла (кд).
Антериорност
4.2.1.2. У говору Горње пчиње антериорност (ситуација у исказивању
временских односа када је локализатор пре оријентира) се обично реализује
употребом предлога пред и пре у аналитичким конструкцијама,109 при чему пред носи
у свом значењу и нијансу непосредности, што је, уосталом, сличност са савременим
српским језиком (радоВаноВић 1977а: 104). Темпорално накуде и (с)према са
именицом у оп такође значе антериорну проксималност (мањи степен временске
удаљености од локализатора).
предлог пред
4.2.1.2.1. аналитичка конструкција пред + ОП у пчињском говору врло често
бива лексикализована именицама које означавају празнике:
епа, лaзарице iдеф пред Велiгден (к), ће пoјев и отiдеф пa у дрuгу кuћу, та
два дyна iдев, у пeтəк и у субoту... пред Велiгден... (ЦГ), Пред Велiгден, пред Uскрс,
у пeтəк, и тyк, у лaзарице се збeрев (к), Пред Велiгден на недeљу iдемо на лaзарицу
(ЦГ), пред Велiгден бyш iдев (Л), збeремо пaре пuно па ги дeлимо пoсле, два‿дyна
iдемо, у пeтəк и субoту, пред Велiгден (Л), вiкав, пред Ђuрђевдəн сy[к] кəд змијa
искoчи да гу вaтиш у ракiју, у шiш (Г), а јa сəм копaла градiну пред Илiндəн! (п);
па си напрaвимо стрiжбу пред гoдину – у смислу: пре него што дете напуни
годину дана прославимо му крштење (т), ће си га (дете) острiже пред гoдину (т),
при крaј мeсец iдеф, прет пrвога (к), тoј (урабoтимо) прет слuнце, рaно (Г).
У следећим потврдама синтагма пред мене редовно има значење ‘пре него
што сам се удала за њега’: пред мeне jе бiја у нeмачку зарoбен (шп), трiесе гoдине
смо нiе зaедно седeле с њuма, онa три‿гoдине пред мeне бeше дошлa (ЦГ).
108
поред лексеме јутре може се чути и сутра (с тим што се оно доживљава као новина у односу на
јутре): у твoју штaлу ће лeгав jедно‿недeљу дyна говeда, па ће сuтра у мoју недeљу дyна, па ће јuтре на
дрuгога комшiју (кд), ће долaзиш ли данyс ели сuтра (кд), унuк ће ми дoђе сuтра (кд).
109
на њиховом месту у стандардном језику се налазе предлошко-падежне конструкције: пред +
акузатив, ређе пред + инструментал и пре + генитив (уп. м. сТевановић 1986: 428–429, 485, 342–343).
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иста синтагма, али у новом контексту, може значити и ‘пре него што сам се
родила’: двe дeца се родiше пред мeне (шп), пoнапрет јoш, па пред мeне (р), нeсəм
јa. пoнапрет тoј билo, пред мeне. У стaро врeме (ЦГ), тoј такoј билo у стaро врeме,
пред мeне, јa нeсəм iшла (ЦГ).
Сличног су значења и примери: (унука) о[т] тoга Aцу, пред Бoру што jе
(рођен) (ЦГ), епа, (дете) умрeло пред нuма, и онa пoсле oдма uмре (ЦГ), једнa је
сeдми, а једнa oсми, такoј, стaра гoдина гу фатiла, та једнu гoдину пред њuма (к).
предлог пре
4.2.1.2.2. У истраживаној грађи постоје само две потврде антериорног пре
+ ОП лексикализованог називом празника: довeли су гу по, прe Свети‿Сaву, тo је
јaнуар мeсец бiја (ш), за преобрaжење биднaше, прe Преобрaжење дојдoше у, у
кoј дyн дојдoше, не знaм (кд).
ова аналитичка конструкција појављује се знатно ређе од предлога пред са
оп у значењу антериорности. нажалост, не можемо знати како је у другим сличним
говорима.110 познато нам је да су у косовско-ресавском говору параћинског
поморавља оба предлога у темпоралном значењу евидентирана111 (МилорадоВић
2003: 121, 177). Затим, у говору јабланичког краја наводи се предлог пре у
значењу антериорности, али не добијамо информацију да ли је овој конструкцији
конкурентна она са предлогом пред (жугић 2010: 132). У говору понишавља
забележено је пред(и), али се пре не помиње (ћирић 1999: 158), у говору ниша и
околних села забележено је и пред и пре (тоМа 1998: 361, 377–378), у Заплању су
такође регистрована оба предлога (МарКоВић 2000: 230), у Црној Трави и власини
само предлог пре, али се код удвајања предлога налазе и потврде о употреби предлога
пред у истом значењу (ВуКадиноВић 1996: 225, 259), што примери из Црнотравског
речника потврђују (СтоЈаноВић 2010), у говору Бучума и Белог потока наводе се
предлози пре, испред и пред (БогданоВић 1979: 112, 113, 117).
на основу дијалекатског материјала из Горње пчиње може се закључити да
се предлог пре (а такође и предлог после, в. т. 4.2.1.3.2), употребљава као једина
опција онда када долази уз лексему која значи неку јединицу временске мере (дан,
недеља, година), и при том је уз њу детерминатор у виду броја или неодређеног
неко, неколико (дакле, када се жели истаћи тачан или приближан број дана, недеља,
година и сл. којима претходи или следи детерминисана радња). на пример: jеднoга
брaта iмəм у Јaбуку, Спiра му iме, па дојдe iма пре трi-четир гoдине, и, глeдам га:
гoјан, гoјан, гoјан (п), њeкња, пре две‿нeдеље бeше (р), ал онi се још прe неко‿врeме
њигoви стaри доселiли у Сuрчино (р).112
иначе, у Горњој пчињи чест је прилог пре: кoга вoли тoга ће uзне Бoк, мi
не мoжемо прe (шп), кuће такoј су бiле прe, јел ти рeко (ш), мада је фреквентнији:
напрет, а могу се чути и: однапрет и понапрет (Јуришић 2009: 261–262).
110
из постојеће литературе најчешће се може сазнати да ли се темпорално пред и пре налазе у
инвентару предлога у проучаваном говору, али обично нема података о томе који је предлог фреквентнији,
нити да ли је њихова употреба нечим условљена.
111
Забележен је и предлог испред у временском значењу (милорадовић 2003: 115).
112
дијалекатска грађа из Црнотравског речника у потпуности потврђује поменути закључак: овoј
дrвце сам јa посадiл пре двaес гoдине; настраuје, сиромa, да не остaне без рабoту ко пре некu гoдину;
Још пре двaес гoдине су озидaли кuћу у Смeдерево; шумоглaвка, не знaје ни квo-е ођuтрос подручaла,
а овaм ће ми орaти од нештo от пре стo гoдине (подвукла М. Ј.) (сТоЈановић 2010: 189, 518, 578, 1058).
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предлози (с)према и накуде
4.2.1.2.3. У словенским језицима темпорални датив се јавља само у вези са
предлозима (м. ивић 1955–1956: 165). Лако је уочљива његова семантичка сличност
са спацијалним дативом: „просторни оријентир ка коме је усмерено кретање овде
је просто замењен временским оријентиром” (с. павловић 2006: 160). Будући да
спацијални датив исказује адлативност ексклузивног типа, очекује се да темпорални
датив има бар слично значење. У говору Горње пчиње на месту старог темпоралног
датива с предлогом према појављују се аналитичке конструкције са предлозима (с)
према и накуде уз перфективне и имперфективне глаголе. Судећи према (нажалост,
малобројним) подацима у досадашњој литератури, и у другим призренско-тимочким
говорима употребљавају се сличне аналитичке конструкције у овом значењу: у Заплању
су забележене форме према и спрома (марковић 2000: 232), у Лужници се помиње
употреба предлога спром, поред предлога уочи (ћирић 1983: 105), а у црнотравском
говору забележен је облик спрома (сТоЈановић 2010).113 У говору понишавља се
помињу предлози според и спроти у значењу „уочи + генитив” (ћирић 1999: 162).
У параћинском поморављу, међутим, једино предлог очи/учи/уочи има поменуто
темпорално значење (МилорадоВић 2003: 120, 159–160). потврде из Горње пчиње:
па спрема тoрник (умрла), у тoрник се рачuна (к), овдe се скuпев и тyк ће да
пoјеф, тo[ј] је спрема пeтəк, и у пeтəк uјтро се дiнев и iдев у лaзарице (к), сeчемо
(колaч) и у цrкву бyш на дyн, али сeчемо си и uвечер на зaслугу, спрема слaву (шп),
е, пoсле овaкој iдеф си према дyнови: кəд задuшница iдев, према слaву овaкој, којu
си jе oн славiја слaву (шп), па кy[д] дoђе слaва oни му iдеф према слaву, изнoсев
му, спрeмав (шп), тiја iдев преко нoћ, тiја, нaвечер се збeрев, према нoћ iдеф сaл,
сировaрите (ЦГ);
сaдимо дувaн и накуде Божiћ га предaвамо и uзнемо по нeку пaру (шп),
Сyк ће на пoкладе тoј, за велi..., накуде Велiгден, пред велiгден (Г), и тaм накуде
Вiдовдəн липсa си (р), свe што ву требaло донeја и онo‿већем накуде зoру. „епа
мaлај мoмај, јa свe што је требaло донeја сəм: и обuћу, и промeну и нaнис, отвaрај,
отклaпај!” (р), iде ли око трi сaат, веће накуде сəмнувaње (р), мi отидoмо сəс мuжа
ми, седiмо овaкој нaвечер, oно дванaје[с] сaат, накуде дванaјес већем iде (кд).
предлози који су некада ишли уз стари облик датива за означавање
временских односа, у истраживаном говору нису сачувани или су врло ретки (уп.
са т. 4.1.4.2.1.2). предлог к(а) је потпуно искључен, али његово старо темпорално
значење чува се у прилогу кноћи: кнoћи прaимо бeдву (шп), да ги дaате до кнoћи,
ће се батiшев (т), онeј канaте земљaне напuни, напuни, за до кнoћи, каже, iмаш (т).
Постериорност
4.2.1.3. У горњопчињском говору постериорност (ситуација у исказивању временских односа када се радња детерминисане предикације смешта иза темпоралног
оријентира) се реализује употребом предлога по и после у аналитичким конструкцијама, при чему је предлог по фреквентнији.
113
У Црнотравском речнику у одредници спрома наводи се под значењем уочи ова потврда: Ће
се вiдимо у рuпје спрома петрoвдьн, а кроз речник се наилази и на друге сличне примере: Бeше тuј
давначкe, па си отoше спрома Богорoдицу; истeгал пaпци и витoмир руселeлнин, у недeљу, спрома
петрoвдьн (подвукла М. Ј.) (сТоЈановић 2010: 886, 157, 332)
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предлог по

4.2.1.3.1. темпорална аналитичка конструкција по + ОП са значењем постериорности пореклом је секвентивно по + локатив, за које се верује да је прасловенског порекла (в. напомену 213 у: с. павловић 2006: 161–162). У говору Горње
пчиње добро је очувано и значење „иза” предлога по у аналитичкој постлокационој
конструкцији (в. т. 4.1.4.2.1.3.), што је, можда, допринело да се и у значењу постериорности најчешће појављује по + ОП. У својству лексичког експонента забележене су: именице које значе живо (+), личне заменице, називи празника, дана, али
без одредби које би их прецизирале. изузетак су три прве потврде у којим је изостављена именица син, тако да је присуство одредбе (у лику придева наш и стар)
било неопходно:
и oн је по нaшога отiшја (к), а oн је по нaшотога отiшја (к), тyј (што је
рођен) по старoтога (сина) (п);
мi aрно ги чувaмо (овце), петнaез гoдине по децa чувaмо – у смислу: петнаест
година након што су деца отишла од куће (ЦГ), бaба ми живe ше-седəм‿гoдине по
мaјку, па и онa умрe (п), вiкав, у субoту кəд uмре – ће uмре и дрuк по њuм (р), овyј
iма кoла, тyј по ћeрку ми што је (рођен), тyј Бoра (ЦГ), сaл је останaја тyј jедyн, Лeка
што му iме, што је по Манaсију (рођен) (ЦГ);
по мeне су се женiли (ЦГ), Јa нaјстара и по мeне двe сeстре, па онiја шестiна
брaћа (п), пoсле, по мeне са се жењiли, тiја двоjiца (ЦГ), па јa сəм по њeга (п),
пoсле се родi, по њeга (Г), пoсле, по њeга се овoј рoди, мuшко (к), пoсле, по њeга се
jе родiло, посмrче (Г), jеднoто се пoсле рађaло, по њeга, oн кəт пoбеже (р), и тyј сiн
ми по њuма што је (ш), децa нека остaнеф по нaс (ЦГ);
пeтəк напрeт по Велiгден (ш), Oн, бoлəн онyј дeчко, и пoсле, по Лaзарицу,
знaш, умрe! (ЦГ), ако дoјде сyк, по Мiтровдəн (п), сyк онe стeлне, трeба се отeлеф
по Мiтровдəн, oбе (к), Мi отидoмо бyш по Свети‿Никoлу, oдма (к), по недeљу
(долази) понедeлник (ЦГ), па пoсле, по тo[ј] ослобођeње (к), па нeкој и на пaтерицу
наврaти и тyк, по трeћ дyн (шп), кoј по кo[ј] је дyн (Г).
предлог после
4.2.1.3.2. предлог после, који у стандардном језику уз генитив, конкурише
и потискује постериорно по + локатив (пипер 2001: 137), у пчињском говору није
претерано чест. тако је и у косовско-ресавском дијалекту (м. ивић 1951–1952: 193–
194), осим, када је у питању говор параћинског поморавља (милорадовић 2003:
273, 121–122). У другим призренско-тимочким говорима обично се по добро чува у
поменутом временском значењу, а и предлог после није непознат (Богдановић 1987:
239, 244; 1979: 111, 118; динић 2008; Жугић 2005; 2010: 131; сТоЈановић 2010; Тома
1998: 377; ћирић 1983: 103), ипак, у јужном косову ситуација је потпуно другачија
– тамо функционише искључиво предлог после са генитивом (или ређе оп), док
је конструкција с предлогом по и генитивом/ОП присутна „у јужнометохијским и
северношарпланинским говорима као напоредна са после +” (младеновић 2002:
314–315; 2013: 190). У говору призрена (у регистру лексема) такође се помиње
једино предлог после (ремеТић 1996: 594).114
114
и у суседном кумановском говору такође се употребљава предлог по у значењу ‘након, после’:
по-једeње пoсле ¸е-стaне пoпова ¸eрка да-збiра пoлози; по-нeкоје врeме почнaле да-ву-збoрив на-тuј
чорбаџiкуту (подвукла М.Ј.) (видоески 1962: 274; 278).
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по свему судећи, у пчињском говору је однос између антериорних конструкција са предлозима пре и пред једнак ономе који имају постериорне
конструкције са предлозима после и по (уп. са т. 4.2.1.2.2). облици пред и по су
обичнији, али у одређеној ситуацији могу да се употребе само мање фреквентни
пре и после. наиме, пре и после, предлози који су некада ишли са генитивом, једини
могу да стоје поред лексеме која значи неку јединицу временске мере (дан, недеља,
година) уз коју је детерминатор у виду броја или неодређеног неко, неколико,
односно, једини могу да буду поред синтагме која представља тачан или приближан
број дана, недеља, година и сл. којима претходи или следи детерминисана радња.
на пример, следеће потврде не би трпеле предлог пред уместо пре (у прва два
примера), нити предлог по уместо после (у друга два примера): jеднoга брaта iмəм
у Јaбуку, Спiра му iме, па дојдe iма пре трi-четир гoдине, и, глeдам га: гoјан,
гoјан, гoјан (п), њeкња, пре две‿нeдеље бeше (р); кoла нejе имaло, aфтобус нeмаше,
пoсле неко‿врeме пуштiше aфтобус (кд), пoсле нeку гoдину тoј баталiше (р).115
иначе, лексема после врло је фреквентна у својству прилога за време у
проучаваном говору: па кудe ћемо пoсле; пoсле тражiмо лeп (к), онo пoсле се
дeте рoди (Г), и онa пoсле дошлa за њeга (р), па пoсле пojемо; бeмо зajедно, пoсле
се оделiмо (Л), а може се и компарирати: онo нека је здрaвје на свi, па и њeму
нaјпосле (р).
Јукстериорност
предлог око(ло)
4.2.1.4. Јукстериорност се реализује предлогом око(ло) и оп, а представља
оријентационо (посредно) одређивање времена, које подразумева да се временски
локализатор налази у близини временског оријентира, при чему његова позиција
није прецизирана, односно не може се одредити ни као постериорна ни као
антериорна.116 ова синтагма се најчешће лексикализује називима празника и
јединицама временске мере (дан, сат), које не карактерише велика дужина трајања
(уп. са СинтаКСа 2005: 771). одговара временској предлошко-падежној конструкцији
око + генитив у стандардном језику, и није необична ни у другим сродним говорима
(жугић 2010: 129–130; БогданоВић 1979: 111; ћирић 1983: 103; тоМа 1998: 376–377;
МарКоВић 2000: 228).
преко зiму около Божiћ тyј iдев, на срeђəњ Божiћ сировaрите, а лaзарицете
iдеф па пред велiгден онaмо (ЦГ), па лeтос око Вiдовдан, онe емпuт се сaмо
стрiжев (ЦГ), а јa ће iду кра тiја чукuнчики око Велiгден, ако остaну жiва (Г), oн
се uдави нaјесен око Мiтровдəн (к), па бyш сам се јa породiла око Свети‿Јовaн,
у зiму (т), Око Светога‿Сaву ли га збрaше у бuгарску вoјску? (т), око Петрoвдəн,
што га вiкав петрoвдəн, лeто, острiжемо си oфце (Г);
iде ли око трi сaат, веће накуде сəмнувaње (р), и пoсле, uјтро, знaјеш,
збeреф се око oсəм сaат, дeвет и до дванaјес (к), мi га вiкамо дoручəк, нe дoручəк
115
У црнотравском говору ситуација је иста: иако је по, изгледа, обичније, у следећим исказима
доследно се употребљава после: прекаснu се кьд га видo пoсле трi дна доoди дoм; ка[д]-це врнu
пoсле нeколко гoдине, у дoм затeко штурињaк; Заблажiла сам јuтроске после тoлко врeме; вrљи џoпке
кудедaе, па ги пoсле три сaта трaжи (подвукла М. Ј.) (сТоЈановић 2010: 727, 1056, 224, 403).
116
Мада, око + ОП, не искључује ни интралокализацију (око Божић може значити мало пре, мало
после, па и на сам Божић).
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но рuчəк, око дeсет сaт, пoсле ће, око трi сaт ће однeсемо обeт (р), а тaј Јовaнка,
oно билo, гaђа, цeл дyн, око двaнае[с] сaат, око jeдəн (п);
још око двajез девeти (к); кəт се дарувaше око срe[д] дyн (п).117
темпорална квантификација
4.2.2. темпорална квантификација представља „одмеравање реченичне предикације у времену” а манифестује се као одмеравање дужине трајања те предикације
или као одмеравање учесталости њеног појављивања. одмеравање дужине трајања
детерминисане радње у смислу колико дуго назива се лонгитудиналност, када се
идентификује и почетна тачка у том одмеравању ради се о ингресивности, а када се
утврђује његова крајња тачка – о терминативности. У другом случају, одмеравање
учесталости појављивања реченичне предикације испољава се као фреквентивност.
Лонгитудиналност
4.2.2.1. Лонгитудиналност је врста темпоралне квантификације којом
се исказује колико дуго траје детерминисана радња. она се у пчињском говору
(а, по свему судећи, и у другим сродним говорима)118 реализује на два начина:
беспредлошким конструкцијама – квантификатор + ОП и аналитичким конструкцијама: за + квантификатор + ОП, око + квантификатор + ОП и преко +
квантификатор + ОП.
Беспредлошке темпоралне синтагме
4.2.2.1.1. У беспредлошким конструкцијама (квантификатор + ОП) као
управна реч појављују се јединице временске мере (сат, дан, месец, година) и
именица време, док квантификатор обично буде кардинални број, конструкција типа
два-три, количински прилог пола, придев цео. при том је радња детерминисане
предикације најчешће представљена глаголима имперфективног вида. потврде:
два‿сaата (траје) пuт, iма да oдиш (кд);
Два‿дyна и два‿нoћа тo[ј] је свe грмeло (кд), да сəм писувaла тi не мoж га
три‿дyна прочiташ (р), трi дyна нeса ми дaле јa самa да oду (ЦГ), Седo три‿дyна
(Л), деве[т] дyна вршiмо (ЦГ), па седo десетiна дyна (Л), па тринaесе дyна по
кuкуру[с] се влeкја (п), па ћу iдем, двaесе дyна ме оделiше да лeгам дoле (р), па
биднa двajез дyна комaј (Л), па се помeра замeтина, лeгаф трi нoћа oфце и пa, oпет
помeреф, па цeла њiва се нађuбри (ЦГ);
па тaм куде баба‿кaту је седeла кoлко је седeла врeме, jеднu недeљу ли сəз
децa (ЦГ), еднu недeљу тeра еднa етrва, сeдəм дyна: од недeљу до недeљу, па тaј
завrши, па дрuга настuпи (Л), две‿нeдеље сeди дoм (шп), за петрoвдəн двe нeдеље
смо постiли (Л), па се разболe та шeс нeдеље бoлна бидe (ЦГ), покладuјеш и вiше
нeма се блaжиш, шес‿нeдеље (ЦГ), шес‿нeдеље кəт прoђев (шп);
117
У истраживаном говору синтагма срe[д] дyн значи ‘подне’, мада се у западнијим пунктовима у
истом значењу среће лексема пладне.
118
наравно, овај закључак заснива се на проучавању понуђеног дијалекатског материјала у
већ помињаним монографијама о говорима призренско-тимочке дијалекатске области и суседном
кумановском говору. ређи су експлицитни подаци, као, на пример, онај присутан у већини радова, да
именица са временским значењем у оп уз придев цео има темпорално значење у смислу колико дуго.
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четири‿мeсеца га чувa па ми не бидe (р), нека сiса једно‿пeт мeсеца (т),
рабoтимо шeс мeсеци (к), дeвет мeсеца га нoсиш (дете) (кд), тринajес мeсеца у
партизaни па дођe отuт (шп);
отиднaше тaмо, па скoро гoдину биднaше (к), стaрəц едну гoдину ли како
бaбата умрe, та oн овдe искочi та седe (ЦГ), и кад iскочи у пeнѕију једну‿гoдину
дoбар бiдна, а четри‿гoдине jе бoлан бiја и умрe (шп), онo дa л две‿гoдине је
лaзарче? (к), pа тoј Сuзе, срeдњо, онo је две‿гoдине ишлo (к), две‿гoдине немa да
рoдев (п), јa сəм бiла двe гoдине сəл на жeтву (Л), затoј сəм билa у Мaтарушку Бaњу
две‿гoдине (п), онi три‿гoдине биднaше, Бuгари, тuј (к), па сам билa три‿гoдине
лaзар (Л), трi гoдине ће те кuне (ЦГ), три‿гoдине сəм цrно носiла, дeте (к),
служiја вoјску три‿гoдине (к), и oн трi гoдине га лаaја дори да га укрaдне (Л),
јa сəм четри‿гoдине билa цeнена (т), oн је четири‿гoдине пoстар од овoга сiна
(кд), Јa сəм пeд гoдине црквeн лeп месiла, за тuј слaву, овдe (ш), пeд гoдине је
свe на штaке одiја (п), и iма пед‿гoдине сəк, какo је умрeја (к), тaј снaшката ми
шез‿године биднa тuј (т), па oн биднa шез‿гoдине у Бoр пoсле. Шeз гoдине jе бiја
у Бoр, па iде тaм, рабoти, па дoјде... преко лeто дoјде, помaга ни (Л), тaј срeдњата
ми jе билa сeдəм гoдине овдe (п), сeдəм гoдине oн овдe биde (п), мuжа сəм дексaла
сeдəм гoдине у једнo мeсто (ш), тoга сəм га сeдəм гoдине доiла на сiску и је от сiску
ошyја у шкoлу (ЦГ), дванajез гoдине нeје отiшја куд лекaра (т), јa сəм од малeцко
почeла да iду, дванajез гoдине сəм iшла, свe лaзар сəм билa (ш), мi aрно ги чувaмо
(овце), петнaез гoдине по децa чувaмо (ЦГ), море, петнaез гoдине сiгорно сəм на
жeтву, ишлa, пeшки преко чuпино (п), с етrву смо двajес пед‿гoдине седeле (ш),
двaјес пед‿гoдине сəм седeла сəс етrву (ш), Мi сə снајка‿Јaну трiјес гoдине смо
живeле, мi нeсмо се скарaле (к), трiесе гoдине смо нiе зajедно седeле с њuма, онa
три‿гoдине пред мeне бeше дошлa (ЦГ), Мојa мaјка трijез гoдине jе живeла (п),
oн је скoро трiјез‿године у Цrну Гoру бiја (кд), трiјез гoдине зaједно и трiесе
напрeд билa за деда‿велiна онaм та шеесe гoдине (ЦГ), трiјес пед‿гoдине га немaло
(ш), oн трiјес пед‿гoдине jе рaдни стaш имaја (шп), oн не мoж да жiви стo гoдине
(ЦГ), па пoсле тuрчин пeцто гoдине седeја тuј (к);
седe два-три‿дyна, па умрe (Г), та два-три‿дyна гађa такoј и пoсле га oднема
(п), рабoтеф си тaм, дoјдеф по неки‿пuт, посeдеф два‿дyна, трi, па си отiдеф (кд),
а имaло jе (људи), два-три‿нoћа тo е билo (кд), па се врнa овдe, та две-три‿гoдине
бидe па умрe (ЦГ), мучi се две-три‿гoдине и uмре (п), седoмо с етrву тuј еднo
две-три‿гoдине у зaедницу (шп), ше-сeдəм гoдине сəм с њeга живеjaла (р), двaе[с]
седам-осам‿гoдине iма какo сəм се оперисaла (шп);
па oн пoново бласiља, пoла сaат бласиљa (т), и онa не могa ни пoла гoдину
да истrпи (п), умрe скoро, пoла гoдину iма какo је умрeла (кд).
Уместо једна недеља, један месец или једна година може се употребити
конструкција у којој ће лексема дан бити одређена лексемама недеља, месец или
година:
тo[ј] је свe горeло недeљу дyна, Мiло (к), недeљу дyна гу немa (K), у твoју
штaлу ће лeгав jедно‿недeљу дyна говeда, па ће сuтра у мoју недeљу дyна, па ће јuтре
на дрuгога комшiју (кд), и мeсеѕ дyна сəм га напрeт родiла (р), скoро бeше, па
мeсеѕ дyна да iма (кд), јa сəм билa мeсеѕ дyна овдe у врaње кəт сəм билa утeпана,
от коњa се утепa! (Л), мeсеѕ дyна од њiма вoду нiкако не пiја (к).
Слично претходним примерима, забележена је и конструкција у којој је уз
именицу време одредба година: пoсле тoга јa гoдину врeме нeсəм имaла дeца (шп).
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иначе, уз именицу време, као ознаку најопштијег временског појма, обично
се као квантификатори јављају неодређене форме: једно, неко, дуго: мoј дeвер кaже
да сəм јa билa сiла jеднo врeме (кд), па пoсле поживeмо нeко врeме (т), онa дuго
врeме ткaе, не мoже, док стoку срeди (ЦГ), такoј смо дuго врeме билe (заједно у
кући) око, да ти кaжу, пе-чез‿гoдине сiгорно (р).
У једном од примера, темпоралну квантификацију лонгитудиналног типа
чини квантификатор и именица у оп (која представља јединицу временске мере),
али њима претходи и додатна одредба, која са собом уноси и значење симултаности:
а трi гoдине какo пластенiк напраiмо, aрно свeте три‿гoдине uбаф пипeр
биднa, а до сeме ли jе, до рабoту ли jе, не знaм (кд).
придев цео бележен је обично као одредба уз именице дан, ноћ, лето, зима:
пиjeње, игрaње, пиjeње, игрaње, цeл дyн (ЦГ), цeл дyн копa бaчу (Л), цeли дyн
сəм бaчу копaла (Л), а тyг да ми jе стрuјата, цeл нoћ си ткaем (ЦГ), па спijеф тiја
дрaжићефци цeл нoћ (кд), тaм преседeмо, прелегaмо цeл нoћ у еднu тəмнiцу, у кuћу
(ЦГ), цeл нoћ седiмо, прeдемо цeл нoћ (к), цeло лeто дuшица ги вoди сəс крaве (к),
цeло лeто смо си спaли тaмо у тuј, пoдрум, у iзбу (ЦГ), цeло лeто жнejемо (шп),
цeло лeто свe се жнejе (шп), у пиљaре си iма цeлу зiму (поврће) (к), самa не мoже
цeлу зiму да испрeде, сaмо тoј да рабoти (к); ако те полaзи с лeву нoгу iмаш цeлу
гoдину да ти опакyчки iде нeшто (т), јa се замучi от пoла нoћ, па цeл дyн дрuк, па до
дрuк пoла нoћ (шп).119
У стандардном језику и говорима са сачуваном флексијом, лонгитудиналност
овога типа – квантификатор + ОП, реализује се у облику беспредлошких
конструкција састављених од обавезног квантификатора и именске речи у генитиву
или у акузативу (МилорадоВић 2003: 61, 63, 66).120
прилози за време
4.2.2.1.1.1. У данашњим прилозима за време: сваноћ, свуноћ, ваздан, који
су врло чести у говору Горње пчиње, може се препознати некадашњи заменички
квантификатор вьсь уз именице ноћ и дан:
седoмо, вyздан такoј седoмо (шп), овдe сeдимо вyздан и нiжемо (шп), онi
се скiја[в] вyздан, скiјаф се (ЦГ), ће мeсев, сiне, вyздан, за ручyк тoј ће изeдев
(Г), онa си жнeје, вyздан рабoти (Г); вyздан, свaноћ, прeдеф, пoјев (шп), па свuноћ
iдев (камиони) (т), и прeдемо, свaноћ се прeде (шп), брборiше, брборiше, свuноћ
брборiше (Г);
сəс нeмању по вyздан мeљев ‘једу’ (т), по цeл нoћ вijем, по вyздан рабoтим
(р), iдемо нaвечер па по свuноћ седiмо (ЦГ), вuци, тoј, чuвај бoже, по свuноћ вijев,
пuсти остaли, тaм гoре (кд), по свuноћ седiм (ЦГ).
119
У последњој потврди јединица временске мере је актуализована редним бројем други, тако да је
овде присутно и значење симултаности (слично је, на пример, у: с. павловић 2006: 171).
120
С обзиром на то да је у монографији о говору параћинског поморавља примењен другачији
(класични) приступ представљања падежног система, потврде са поменутим значењем дате су у
поглављу о беспредлошком партитивном генитиву уз квантификатор (милорадовић 2003: 58–68), док су
потврде са значењем темпоралне локализације и фреквентивности, реализоване употребом придевске
заменице сваки, дате у поглављу Темпорални генитив (милорадовић 2003: 74–77) и Темпорални акузатив
(милорадовић 2003: 170–174). потврде са придевом цео, које имају „квантитативно-темпорално значење
– колико дуго”, дате су, из разумљивих разлога, у поглављу о темпоралном акузативу (милорадовић 2003:
172–173). иначе, на исти начин се говори и о темпоралним значењима оп, који се налази на месту
стандардног темпоралног генитива, у говору јабланичког краја, тако да можемо закључити да се и тамо
лонгитудиналност реализује на сличан начин као у Горњој пчињи (Жугић 2010: 40–50, 74–75).
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прилошки облици по и до
4.2.2.1.1.2. У истраживаном говору често се дужина трајања радње
управног глагола наглашава додавањем прилошког по на постојећу беспредлошку
конструкцију.121 наиме, лексема по није увек третирана као предлог, она се у
примерима овог типа, према налазима С. павловића (2006: 173), употребљава
прилошки, што је такође, мишљење наших познатих лингвиста а. Белића (1999а:
290) и м. ивић (1951–1952: 205).
преко нoћ ткaеш, овyј, мoташ цeфке, предeш, преко дyн ткaеш, по цeли дyн
(ЦГ), по цeл дyн данaске сəс пирaљке бiјемо, бiјемо (кд), па тi по цeл дyн нeма
да застaнеш, по цeли дyн! (т), куде баба‿Славјaнку, Слaве, у тамнiцу по цeл нoћ
преседeмо (ЦГ), јa, по цeл нoћ кrпим и опyнци, нешто‿нaјтро да ги обuјем та да
пoјдев у шкoлу (ЦГ), по цeл нoћ вijем, по вyздан рабoтим (р), чiм зaјде слyнце,
смрaчи ли се, само си вiка – uраа, uраа, uраа; фiју, фiју, фiју, фiју, по цeл нoћ
(п), па прeдеф по цeл нoћ (п), однапрeт по два‿дyна се свaдба прaви овдeка (к),
По двa дyна iдемо (на лазарицу) (р), бeба кəт се рoди, по два‿дyна трi игрaње,
поjaње (т), по два-три‿дyна тaмо су (шп), путuјеф по три‿дyна пeшки тaм до, по
Македoнију (п), по трi дyна собoр (Г), а овiја тројiцата пo дoјдеф, кат iмав рeт
подoјдеф, понаѕrнеф тuј негдe по десетiна дyна, по пе-чeс некoј, по еднu недeљу
такој поседi, кəт нeмав рeт па си дoјде нeшто да за едyн дyн, дoјде си, oјде си (ЦГ),
па, тoј, мoжда, ће те фaти по осам‿дyна, по сeдəм (кд), по десетiна дyна вrши,
по седəм-oсам, такoј се jе вршiло (шп), па долaзеф преко лeто кəт сезoна овaкој
да се кoси подoјдеф по десетiна дyна, којe кoлко iма врeме (ЦГ), по два-тринajез
дyна вrшимо сəс кoњи (Л), по двaез дyна, по петнaесе сeду (п), у тaј вiр конoпје га
стaев и онo стojи по петнaез дyна (ЦГ), а мi истeчемо овдe по четерeз дyна (ЦГ), по
четерeз дyна овдe јaдне цrвимо се и мuчимо се (ЦГ), Лeгав, по три‿нeдеље лeгав
(Г), по шeс нeдеље не дaа[в] ву да пiпне нiшта (Л), По сeдом нeдеље смо постiли
за велiгден (Л), по три мeсеца кəт рeкнев да iдев, тo[ј] jе млoго (ЦГ), Бoже, бoже,
девoјке по двajез две-три‿гoдине седeв и се пoсле ожeнев, отiдев (т), сy[г] ги евe
и по четересe гoдине чuвав некrстени (р), а овдe iма љuди сyк по сто‿гoдине кoј
жiви (ЦГ).
када је квантификатор број један, он може, али не мора увек да стоји уз
именицу сат, дан, недеља, месец или година: кудe iма девoјке онi по едyн сaат тuј
се вртeв (ЦГ), по еднu недeљу такој поседi (ЦГ), по едyн мeсец ли биднaмо, не знaм
какo бeше (Г); а сyг гу довeде, по гoдину гу чuва, вrне гу куде тaтка (ш), лyжеф се
по гoдину, двe (т). други начин да се одмери време јесте да именице недеља, месец
и година буду у функцији одредбе именици дан: по недeљу дyна – от понедeљак
пoчнемо (к), Свaку гoдину доoдеф по мeсец дyна, гoре, куде свекrву, по мeсец дyна
куде мeне овдeка (к).
Мрejев, евe ги, по колiко дyна гoре по радoвницу не мoж ги нaев (кд), ако стоi
по пoвеће дyнови, онo прокiсне (Г), па свiте са ишлi (у школу) по неку гoдину (р).
4.2.2.1.1.3. на сличан начин понаша се и облик до, који уз поменуте беспредлошке конструкције добија „прилошки карактер” (с. павловић 2006: 173–174;
Белић 1999а: 288):
121
изостављањем прилошког по, као и прилошког до (о коме се говори у следећој тачки – 4.2.2.1.1.3),
смисао исказа се не мења.
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па до четересe дyна ти не дaав нешто да вaтиш (ЦГ), до четерeз дyна гу
чuвамо молiтву (р), ако је гoдину дeте, на прiмер, до гoдину нoсиф цrно (к), до трi
гoдине га чuва (неострижено дете, тј. некрштено) да напрaви дaр (т), до петнaез
гoдине oфце чувa (шп).
предлошке темпоралне синтагме
4.2.2.1.2. Лонгитудиналност се реализује и помоћу предлога за, око и преко
у аналитичким конструкцијама са обавезним квантификатором.
предлог за
4.2.2.1.2.1. аналитичкој конструкцији у којој је предлог за удружен са
квантификатором и именицом у оп одговара књижевнојезичко за + квантификатор
+ акузатив / генитив.122 У свим записаним потврдама ових временских синтагми
исказује се време неопходно за реализацију неке радње (одређене управним
глаголом), односно ради се о „лонгитудиналности типа ‘за колико’” (С. ПаВлоВић
2006: 176). и овде се као управна реч појављује нека јединица временске мере
(сат, дан) и именица време, док квантификатор обично буде кардинални број,
конструкција типа два-три, именица недеља, месец или година уз лексему дан
(годину дана), при чему је управни глагол редовно перфективног вида. потврде:
и за пe-чес минuта јaдна uмре (к), кuпев гу за двaјес‿четири сaата (к), а
овiја тројiцата пo дoјдеф, кат iмав рeт подoјдеф, понаѕrнеф тuј негдe по десетiна
дyна, по пе-чeс некoј, по еднu недeљу такој поседi, кəт нeмав рeт па си дoјде нeшто
да за едyн дyн, дoјде си, oјде си (ЦГ), и тoј испeче, за едəн‿дyн тoј се изeде, нeма
(Л), кoје остaне, знаш, за једyн дyн, двa, мi у вoду га чuвамо (Г), ако га чuваж, за
двa дyна онo прокiсне, пo нeје uбаво (Г), па дечiца iма двe малeцки, jеднoто трeћу
гoдину, jеднoто трiестога, трiестога, не знaм, у децeмбар, крaј, за два‿дyна нeма
јaнуар да га вaне пrви (Л), и јa штo ћу! Седo три‿дyна. Бaчу iмəм посaдену, грa
посaдено, по рeку жeтва, жњejе се, чiни ми се јa се пооправi, молi лекaри молi, за
два‿три‿дyна ме пуштiше! (Л), тoј си изeдемо за два-три‿дyна (Г), па зачyс, ел ти
казuју, за једəн‿нoћ (к), за момeнт дuша jе телa да испaдне (р);
да се плaти свe uкупно, за гoдину дyна трiсте и шеесe дiнара! по трiесе
дiнара месeчно! (ЦГ), за две‿гoдине ни uзеде ђaвол да се раздeлимо (ш);
онo диб за крaтко врeме тuј (к), не знaм за кoлко врeме (ш).
Уз глагол имперфективног вида конструкција за + квантификатор + ОП
има своје основно значење ‘колико дуго’ (а не претходно наведено „модификовано”
– ‘за колико’). Могућност комбиновања глагола имперфективног вида са овим
временским синтагмама одговара стању у старом српском језику (прецизније:
старосрпској пословноправној писмености – с. павловић 2006: 175–176). ово,
међутим, у нашем стандардном језику није прихватљиво. потврде:
за два‿дyна је билa свeга бoлна (п), пijемо и чuвамо гу за четрeз дyна
молiтвуту тuј (р), ако кuпеф по еднo половiн кiлце тoј ће га чuвав за гoдину дyна
(ЦГ).
122
према Синтакси савременог српског језика, конструкцијом за + квантификатор + акузатив /
генитив изражава се постериорност у квантификативном смислу (синТакса 2005: 223–224).
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предлог око
4.2.2.1.2.2. врста темпоралне квантификације којом се исказује колико
дуго траје радња детерминисане предикације, али код које „горња граница”
квантификатора није прецизна, реализује се помоћу предлога око (око + квантификатор + ОП):
такoј смо дuго врeме билe (заједно у кући) око, да ти кaжу, пе-чез‿гoдине
сiгорно (р).
ова временска аналитичка синтагма одговара падежној конструкцији око +
квантификатор + акузатив / генитив, за коју С. павловић (условно) употребљава
назив квантификативна јукстериорност (2000: 80).
предлог преко
4.2.2.1.2.3. предлогом преко са квантификатором и именицом у оп исказује
се врста темпоралне квантификације код које трајање детерминисане радње обавезно прелази онај минимум времена који је одређен квантификатором:
па јa сəм преко‿двajес пе-чез‿гoдине бoлесна (п), прeко трiјез гoдине какo
сəм бoлесна (п), али онi iма преко двajес и некoлко гoдине жiвев у швaјцарску (р).
ова аналитичка конструкција у стандардном језику има еквивалент у предлогу преко са генитивом у значењу „неодређеног трајања времена – дуже од онога
што значи генитив, односно временски израз уз који предлог стоји” (м. сТевановић
1986: 332–333).
Терминативност
4.2.2.2. У стандардном српском језику (и говорима са сачуваном флексијом)
одмеравање дужине трајања реченичне предикације, уз одређивање крајње тачке,
постиже се генитивом са предлогом до (в. на пример: синТакса 2005: 158; милорадовић
2003: 91–92; с. павловић 2000: 74–75). У истраживаном говору терминативност се
остварује употребом предлога до, али и докуде са именском речи у оп.
предлог до
4.2.2.2.1. У говору Горње пчиње, као уосталом и у другим сличним говорима,
поменуто временско значење се обично формализује предлогом до у аналитичким
конструкцијама, у којима је управна лексема или а) именица са примарно временским
значењем (називи јединица временске мере, имена дана, празника, временских
периода, именица време) или б) именица којом се упућује на неки догађај према
коме се одмерава време (свадба), при чему се ове терминативне конструкције
најчешће појављују уз глаголе имперфективног вида, али, у неким ситуацијама,
употребљава се и глагол перфективног вида (уп. с. павловић 2006: 183–184). овај
вид темпоралне квантификације уобичајен је и у другим сродним говорима (Жугић
2010: 126–127; марковић 2000: 224; Богдановић 1987: 236; Богдановић 1979: 107;
ћирић 1999: 156; Тома 1998: 369; динић 2008: 138; видоески 1962: 287). потврде:
а) и пoсле, uјтро, знaјеш, збeреф се око oсəм сaат, дeвет и до дванaјес (к), бiја
наћyске на нeко тaмо, нe‿знам, неки‿банкeт правiли па до трi сaат седeја (кд),
лaмпица до четерeз дyна ће горi (р), и до четресe дyна мoра да га кrстиш (р), па
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ел ти казuјем, до четресe дyна (р), Свe са кrстени, до четересe дyна, а нe пoсле (р),
до четересe дyна свe му jе светeло свeтло од вампiра (р), и до четересe дyна, док
ву четерeсницу не тuрев, викав, oн до тuј дeстује вампiр, до четересe дyна, па га
однeма, истрoви се (р), (ако је дете старо) до шес‿нeдеље (кад умре) нe му празнuјев
iч (к), повiјено, умoтано, до гoдину, до вiше, свe умoтано, нejе како сyк (ЦГ), тyј
нe ли се ожeњи у ше-седəмнajес, осəмнajес до двajез две-три гoдине тuј нагoре – нe
се тoј жeњи вiше (п);
седəмдесe и двe пuне iмам до петнaестога мaја (т);123
а сy[к] кудe смо, кудe до Блaговес, ее (р), Ма овyј, рeпа што си сaдимо,
стoчну, тo[ј] jе бiло, до Богорoдицу сəм имaла, а овoј, тiква, тoј се скaпе, тo[ј] jе
прoлазно (ЦГ), мaс нeма да ти стiгне до Велiгден (ЦГ), ако дочeкам до Велiгден
ћу iду да ги вiду (Г), тoј се сe испaри, измijе и до Велiгден сe постeње, сeдəм
нeдеље (Л), до Велiгден свe постeње (к), нeсу мaлко, осəмдесeт и сeдма је почeла
до Светога‿Илiју, гoдине мoје (ш), евe сyг до Нoву гoдину гoдина какo е (удата) (р),
Мaмо, вика, рабoтете до eсен, овrшете, па закoљете вепрa, па тi пiши, по пiсмо мi
ће дoјдемо да те одвeдемо и да се оперiшеш од жљuч (п), у рoпство су билi, тaмо,
до јeсен, па uјесен дођoше (к), и прeдемо преко нoћ, до сəмнувaње (Л), и сиромaшни
смо бiли до онyј крaј (к).
именица време често се јавља као лексички експонент у овим временским
конструкцијама: па нeће, до врeме! трijес пrву сəм рoдена, па рачuне кoлко сəм
гoдине (п), Ма не мoже вiше, љuди, не мoш се дејaне ‛издржи, опстане’ вiше, е,
до врeме! (Л), ма, до којe врeме смо мi рuчно жнејaли (кд), вi, вика, јaдна, вi, вi
до којe врeме па се дiже, па не мoш се успрaви, вика, на нoге (п), до кoје врeме,
вика, вiкав, вiкав, вiкав, до дeк петлoви не пoјев (ЦГ), кoј се jе бојaја тyг дек ће
овaкој да дoјде до, до тoј врeме? (Л), па мuж је тuј бијa до нeко врeме, пoсле oтиде
на рабoту (кд);
б) па oдма да jе отишyја у бoлницу, а oн чекaја, чекaја, чекaја и пoсле кəт
си до умирaчку дошyја, тyк ошyја у бoлницу! (ЦГ), Бoже, о[д] тuј рuку, до умирaчку
преко нoћ (р), прiпне ме до смrт, па ме остaви (р), oдма си ме довeдоше овдeка,
али до свaдбу нeсəм спaла кра домаћiна (шп), до свaдбу, до тyј вeчер не пuшта oна
да се стaев нiкəко (младенци) (шп).
предлог докуде
4.2.2.2.2. У говору Горње пчиње забележена је и аналитичка конструкција
са предлогом докуде употребљена у значењу терминативности: па oн прoшло лeто
си печe (ракију), ее, докуде Илiндəн! (п). иако овај предлог није фреквентан у
записаној дијалекатској грађи, сигурно је да се употребљава не само у временском
већ и у месном значењу, што одговара стању на ширем простору призренскотимочке дијалекатске области.124 наиме, докуде се може чути и у говору врања
и његове шире околине, евидентирано је у Тимочком дијалекатском речнику
(динић 2008: 144) и Црнотравском речнику (СтоЈаноВић 2010: 180) у оба поменута
123
овде је очигледан утицај урбаног говора, мада генерално важе другачија правила приликом
означавања датума (в. т. 4.2.1.1.1).
124
У поменутим говорима адлативном конструкцијом оп са предлогом докуд(е) истиче се досезање
завршне тачке усмереног кретања, што је случај и са аналитичком конструкцијом са предлогом до. У
стандардном језику на њиховом месту је предлог до са генитивом.
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значења (просторно и временско), у Речнику пиротског говора налази се потврда
са његовим темпоралним значењем (жиВКоВић 1987: 29), а у другим монографијама
и речницима везаним за призренско-тимочке говоре забележено је докуде у
просторном значењу (жугић 2005: 236; МихаЈлоВић 1977: 53; ЈоВаноВић 2004: 383).
има га и суседни кумановски говор (ВидоеСКи 1962: 182), а у бугарском језику
постоји сличан предлог докъде (рБе 1984).
Ингресивност
предлог од
4.2.2.3. ингресивност, као врста темпоралне квантификације, подразумева
одмеравање дужине трајања радње управног глагола, у смислу колико дуго, али уз
идентификацију почетне тачке. она се у стандардном српском језику (и говорима
са сачуваном флексијом) реализује предлогом од са генитивом (синТакса 2005:
158; милорадовић 2003: 83–84; с. павловић 2000: 78), а у истраживаном говору
– аналитичким конструкцијама са истим предлогом, што је, уосталом, случај и са
говором: јабланичког краја (Жугић 2010: 125); Црне траве и власине (вукадиновић
1996: 255); Заплања (марковић 2000: 228); Бучума и Белог потока (Богдановић 1979:
109); алексиначког поморавља (Богдановић 1987: 237); понишавља (ћирић 1999:
156–157), ниша и околине (Тома 1998: 374). ова аналитичка конструкција обично је
праћена глаголом имперфективног вида, али се у неким случајевима могу појавити
и глаголи перфективног вида (уп. с. павловић 2006: 187). У својству лексичког
експонента оп с предлогом од јављају се а) именице са значењем неког временског
појма (година, време, називи дана и празника) или б) именице са значењем неког
невременског појма, догађаја, према коме се одмерава време (рат). У зависности
од врсте лексичког експонента, као одредбе се појављују: показне заменице (овуј),
придеви (прошлу), бројеви. потврде:
а) па пoсле тyј домаћiн мoј, од плaдне oн iде (код стоку), јa па кра дeца oстану
(тр), онa наћy[с] свe ће урабoти, сyмне ли ‡ готoво, онa aјде, лeп у тoрбу... iде, од
нoћ! (п), и толiко по пећuрке љuди iдев, от чeтири сaат овдeка нeма вiше мiра
(кд), па бi, па бi, о[д] двa до прiвечер (Г), па нejе (пошла у школу) од овuј гoдину,
(него) от прoшлу (кд), па кəт сəм бiла дeте, од сeдəм гoдине пoјдемо у лaзарицу
па до дeк се не ожeњимо (ЦГ), премeримо и опeремо и пoчнемо да рaдимо сyк од
овoј врeме (ЦГ), У лaзарицу се збiрамо од недeљу врeме, от четвrтак, па у пeтəк,
у субoту iдемо у лaзарицу (ш), по недeљу дyна (радимо у кући) – от понедeљак
пoчнемо (к), на згрaђе, на плeвње тuраф си мuжи (бадњаке), тoј од Бyдњи‿вечер (Г),
ћу iдем у шкoлу од Богорoдицу (ЦГ), па сyг је трeћу фатiја, от кoј дaтум бeше (к),
от пrвањ крaј с њeга лoшо смо живeли (р).
б) јa сəм од малeцко почeла да iду, дванajез гoдине сəм iшла, свe лaзар сəм
билa (ш), тy[ј] је обдaрен от, обдaрен од рођeње (шп), тo је човeк обдaрен о[д] дeте,
о[д] дeте, и знaје, свe знaје (шп), та овo[ј] jе од вековiште овaј кuћа прaвена (р).
4.2.2.3.1. У говору Горње пчиње дужина трајања детерминисане радње
доста често бива одређена и почетном и крајњом тачком, односно комбиновањем
ингресивних и терминативних аналитичких конструкција. оне се иначе могу
појављивати уз глаголе оба вида, а у говорима са сачуваном флексијом одговарају
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споју падежних конструкција од + генитив и до + генитив, који је С. павловић
окарактерисао као квантификативну интериорност (2000: 79). овакво одмеравање
времена уз утврђивање његове почетне и крајње тачке помиње се и код других
истраживача призренско-тимочких говора (Богдановић 1979: 110; Богдановић 1987:
236; марковић 2000: 224; ћирић 1999: 156–157). потврде:
а јa се замучi от пoла нoћ, па цeл дyн дрuк, па до дрuк пoла нoћ (шп), от
чeтири uјтро до uвечер до дeвет сaат у шuму (кд), еднu недeљу тeра еднa етrва,
сeдəм дyна: од недeљу до недeљу, па тaј завrши, па дрuга настuпи (Л), от понедељyк:
понедељyк, тoрəк, срeда, четвrтак, пeтак, субoта, до недeљу. е, од недeљу почнuје
дрuга етrва (к), От субoту, па до понедeлник, до дeсет сaат (траје свадба) (к), сyк
од Божiћ до сировaрштину су некrстени дyнови (р), од рођeње па до мрењe (к).
Фреквентивност
4.2.2.4. врста темпоралне квантификације којом се врши одмеравање учесталости појављивања реченичне предикације назива се фреквентивност. она се
експлицитно може реализовати употребом придевске заменице сваки уз лексему
која означава неку временску меру, или имплицитно – формама примарно везаним за
нека друга временска значења, где се из контекста може уочити да се детерминисана
радња понавља у неком одређеном периоду (некој јединици временске мере, дану и
сл.) означеном управном лексемом.
4.2.2.4.1. Једини формални показатељ фреквентивности јесте придевска
заменица сваки. она се може употребити и уз предлог на и о (као, рецимо, у
старосрпској пословноправној писмености – с. павловић 2006: 189–190), али у
горњопчињском говору бележена је редовно без предлога који би јој претходили,
са оп именице која означава неку од јединица временске мере (дан, година, назив
дана). и други истраживачи говоре о одмеравању учесталости појављивања детерминисане радње употребом атрибута сваки уз акузатив и генитив (милорадовић
2003: 172–173) или уз оп (Жугић 2010: 74; Тома 1998: 357; 365). потврде:
а пuно iмам дрejе свaг дyн да си се пeрем (ЦГ), свaг дyн децa ћу кrстим (ЦГ),
свaг дy[н] низ онuј артiну длyгу по двe дeца (Л), свaг дyн да се пeре (ЦГ), свaг дyн
дoђеше одəздoл (к), па свaг дyн по двaпути мeсев (т), свaки дy[н] не iдев (Г), доoди
овaкој кəд iде по пећuрке свaг дyн (т), прiма онa свaки мeсец; свaки мeсец, бре, iде
у врaње (к), свaку гoдину сaдимо дувaн (шп), Свaку гoдину доoдеф по мeсец дyна,
гoре, куде свекrву, по мeсец дyна куде мeне овдeка (к), овдe, у карaџинци, а бре,
свaку гoдину си по jедyн мрejе (п), Свaку недeљу и субoту доoдев. на прiмер, дoђев
у пeтəк uвечер, ели па у субoту uјутру (к), Oн доoди свaку недeљу, плaту потрoши
ус пuт (к), свaко јuтро се печe, свaко јuтро ако не стiгне лeп (Г);
дрaган га довoди свaку дрuгу субoту (т), месiли смо свaки трeћи дyн, ма
каквi трeћи дyн, ма јoк, свaки дрuги дyн са[м] месiла (кд).
4.2.2.4.2. Фреквентивност врло често може бити препознатљива само
на основу контекста у аналитичким конструкцијама које су већ везане за неко
друго темпорално значење. присутна је често уз итерационе глаголе за које је
карактеристична вишекратна реализација радње, односно, понављање радње
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(долазити)125: па доoди, на зiму, а на лeто нeма врeме, од рабoту (Л), На Водiце
какo прерiпате жшaр? (Г), јaганци пuштамо на Ђuрђевдəн, рiпав, рiпав по пuт (Г),
на Преобрaжење нejе доодiја (кд), доoди преко лeто помaлко, доoди (р), за рaспус
па доoдеф куде‿мeне (к).
и у другим потврдама, у којима управни глагол није итерациони, може се
на основу контекста приметити да се детерминисана радња понавља у одређеним
временским интервалима означеним управном лексемом. наиме, код аналитичких
конструкција са значењем темпоралне локализације често је неопходно присуство
актуализатора. одсуством и имплицитног актуализатора ове конструкције добијају значење фреквентивности. тако у следећим реченицама можемо уочити
интерференцију између: 1) симултаности и фреквентивности; 2) антериорности и
фреквентивности и 3) јукстериорности и фреквентивности:
1) Македoнци, па тi у пeтəк нeси мoгја да крeнеш от кoњи, од мyске, од
магарiња, од љuди (кд), Свaку недeљу и субoту доoдев. на прiмер, дoђев у пeтəк
uвечер, ели па у субoту uјутру (к), па сабaјле пa ће си iдев, у субoту. У пeтəк
uвечер се збiрəф (лазарице), па ће си iдеф сабaјле, у пeтəк, ће си iдеф, па ће лeгəф
тaм у дрuгу (кућу), кудe ги су рoт (ш), тoј у лeто – дoдолице (шп), тoј у лeто iдев,
тeј нeсу лaзарице (шп), а тeја iдев у лeто кəд нeма кiша (шп);
на Бyдњи вeчер мeсим (к), и јa мeсим на Бyдњи вeчер iсто (к), кудe ће ни
пuшти, нe, тoј на Велiгден па на Велiгден и на Преобрaжење (идемо) (т), и преко
зiму iмаше, на Водiце тoј, девoјачки собoр (кд), имaло је собoри тyк пuно: на
Мiтровдəн је имaло, на, евe сyк, на Преобрaжење, на Велiгден, на Ђuрђевдəн,
собoри пuно iмаше (кд), кудe нoсимо колaч да сeчемо на Петрoвдəн (шп), ма
на Рaнђеловдан нiкəт нeсмо имaли коџa (гoсти) (ЦГ), и ће да iдев на зaслугу, на
Свети‿Никoлу iдеф, пaлеф свeће (к), и пoсле iдев на дoбри дyнови, кəт слaвимо
(к), преко зiму около Божiћ тyј iдев, на срeђəњ Божiћ сировaрите, а лaзарицете
iдеф па пред велiгден онaмо (ЦГ), на зiму iду тaмо, љубiца се вiка, преко рiтəт
сeду, чiнимо лaв (Л), а нoсимо си у цrкву, на дyн бyш (шп), терaли смо и нaвече
слaву и на дyн смо терaли слaву (шп), пред велiгден на недeљу iдемо на лaзарицу
(ЦГ), кəдт је недeља, прaзник, не рабoтев, а у недeљу бeдвев. Бeдвев у недeљу љuди,
вика, нека‿опрoсти Бoк (шп), по сeдом нeдеље смо постiли за Велiгден, за Uскрс,
тoј се сe пoсти (Л), oфце кoљешеву свe за Мiтровдəн (т), е, за Петрoвдəн двe
нeдеље смо постiли (Л), пoстимо за Свети‿Рaнђел и пoсно прaвимо uвечер, а
јутрeто дyн ће закoљемо јaгње (шп), омeсев неки‿зејaнчики за Свете‿Трoице (Л);
2) епа, лaзарице iдеф пред‿Велiгден (к), Пред Велiгден, пред Uскрс, у пeтəк,
и тyк, у лaзарице се збeрев (к), Пред Велiгден на недeљу iдемо на лaзарицу (ЦГ),
пред Велiгден бyш iдев (Л), збeремо пaре пuно па ги дeлимо пoсле, два‿дyна
iдемо, у пeтəк и субoту, пред Велiгден (Л), па си напрaвимо стрiжбу пред гoдину
– у смислу: пре него што дете напуни годину дана прославимо му крштење (т),
при крaј мeсец iдеф, прет пrвога (к), тoј (рабoтимо) прет слuнце, рaно (Г); овдe
се скuпев и тyк ће да пoјеф, тo[ј] је спрема пeтəк, и у пeтəк uјтро се дiнев и iдев
у лaзарице (к), сeчемо (колaч) и у цrкву бyш на дyн, али сeчемо си и uвечер на
зaслугу, спрема слaву (шп), е, пoсле овaкој iдеф си према дyнови: кəд задuшница
iдев, према слaву овaкој, којu си jе oн славiја слaву (шп), па кy[д] дoђе слaва oни
му iдеф према слaву, изнoсев му, спрeмав (шп), тiја iдев преко нoћ, тiја, нaвечер
125

о итерационим глаголима в у: анТонић 2001: 185.
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се збeрев, према нoћ iдеф сaл, сировaрите (ЦГ); сaдимо дувaн и накуде Божiћ га
предaвамо и uзнемо по нeку пaру (шп);
3) преко зiму около Божiћ тyј iдев, на срeђəњ Божiћ сировaрите, а
лaзарицете iдеф па пред велiгден онaмо (ЦГ), око Петрoвдəн, што га вiкав
петрoвдəн, лeто, острiжемо си oфце (Г).
Квалификативност
4.3. према традиционалној синтаксичкој терминологији, квалификативност
је категорија начина, а овде је искључиво „адвербијална детерминација начинског
типа”.126 она овде представља врло хетерогену семантичку категорију у којој су
обједињена значења која се у литератури обично третирају као засебне семантичке
категорије (инструменталност, пропратна околност, критериј).127 може се реализовати на неколико различитих начина, према С. павловићу (2006: 194–250):
помоћу појмова-инструмената (инструментативност), активношћу посредника
(медијативност), уз присуство или одсуство појма који прати ову реализацију
(комитативност) и „идентификацијом основе на којој се темељи реализација дате ситуације” (критериј). овоме се могу прикључити још два параметра: дистрибутивност (указивање на облик или формацију јављања неког бића или предмета
обухваћеног управном радњом) и компаративност (довођење управне радње у везу
са истом радњом у другим околностима).128
инструментативност
4.3.1. Субјекат понекад реализује детерминисану радњу помоћу одређених
појмова-инструмената, који могу бити: делови тела, предмети, животиње, разне
врсте активности или стања (лексикализовани апстракним именицама). именовање
ових појмова, који се укључују у остваривање предикације у својству спроводника
или омогућивача (уп. м. ивић 2005: 8–18; с. павловић 2006: 196–197), представља
инструментативност. она се у говору Горње пчиње може остварити аналитичким
конструкцијама са предлозима с (сə, сəс), из, од, на, у, по и преко.
предлог с (сə, сəс)
4.3.1.1. инструментативност се у истраживаном говору најчешће реализује
аналитичким конструкцијама са предлогом с (сə, сəс), које одговарају слободном
126
одвајање адноминалне и адвербијалне квалификативности на две засебне семантичке категорије
за које су резервисана и два посебна термина: спецификативност и квалификативност прихваћена
је од С. павловића (2006: 194). иначе, таквога раздвајања нема код и. антонић: генитив, акузатив,
инструментал и локатив представљени су у функцији квалификативног детерминатора „којим се
именички појам одређује у погледу особине, а реченична предикација у погледу начина реализације”
(синТакса 2005: 159–162, 225–227, 255–258, 290–291).
127
и. антонић, на пример, одваја категорију инструменталности (односно генитив, датив, акузатив,
инструментал и локатив у функцији инструменталног детерминатора), али не издваја као посебно значење
медијативност, већ га даје у оквиру инструменталности (в. т. 237 у синТакса 2005: 292); такође, издваја
генитив, акузатив, инструментал и локатив у функцији детерминатора пропратне околности реченичне
предикације и посебно третира категорију основ / критериј (синТакса 2005: 168–169, 193, 232).
128
У свом раду из дијалекатске синтаксе С. павловић дистрибутивност и компаративност третира
као засебне параметре у оквиру ситуативно-квалификативног значења (2000: 98–101).
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инструменталу и предлошко-падежној конструкцији с + инструментал у стандардном језику, а лексикализују се обично називима органа, предмета, животиња и разних врста активности или стања.
а. Субјекат, у следећим потврдама, својим органима, који су његов саставни
део, остварује управну радњу. дакле, кроз појмове: рука, прсти, нога, очи, „иступа
субјекат као вршилац”. појам-орган је заступник субјекта у извођењу вршења,
односно, он увек има „спроводничку функцију”, према тумачењу М. ивић. Улога
појма-спроводника изразито је зависна „и не може се никако схватити као појам
који уз субјекат, напоредо с њим, дакле на известан начин с а м о с т а л н о , утиче на
реализацију глаголске радње” (м. ивић 2005: 8–9). потврде:
Oни, oп, каже, тi си мрдaла с рuкуту! (р), и јa rњечки, та врс тарaбе, какo
удрi с рuкуту, оо, стyмни ми се (р), с овuј рuку га фrљаш (ЦГ), Свекrва рuку овaкој
ће тuри, с онuј (рuку) ће ме згrне (ш), а кудeљу забoднеш у пoјес па с овuј рuку
тeгљиш (ЦГ), у пoдницу печeмо, па не мoж да скiну пoдницу од огњiште, па сəс
рuке кrпу uзну, кrпе се запaлеф па ми рuке изгoрев (п), Спрeмəш си дaрови, jе л
ти казujем, изəткajе се тyк, свe се с рuке, нejе како сyк што отiде, девoјка се тaкше,
да се жeњи и iде у продaвницу (ЦГ), и ресiце се протiњəф сəс рuке (п), свe да
га напрaиш сəс рuке (ЦГ), такoј смо жнејaле с рuке (шп), и јa не мoгу, градiна,
петлиџaни да врзujем, да навrћам свe с овuј рuку, па сəс овiја трi пrста, кончeто
врзujем, врзujем петлиџaни... (р), тoј свe с пrсти сəм ги шарaла (к), онi вiкаф
офцa лyка, нeће те утeпа, мoре, с онeј шiљесе нoге какo те дuне (р), не мoж да стuпи
с нoге, вика, занoси се (п), па с нoге рiта и онe се дiзав нiтете (ЦГ), тuримо гу у
совeљку па ткaемо, с еднu нoгу стuпи, па з дрuгуту, пa з дрuгуту и дiза се зeв и ткaем
(р); да га вiду с моi oчи да доoди на мoј грoп (п), а сyг нeма човeка с oчи да вiдиш
(шп), а с овoј (уво) aрно чuјеше (р), и с тoј (уво чује) дiб, дiб, дi[б] пoсилно да
збoриш, а онaкој нe (р).
Б. појмови-предмети имају другачији статус од појмова-органа. они у
реализацију детерминисане радње могу бити укључени као 1) спроводник („појам
подређен субјекту или његов интегрални део који изводи акцију идентичну с акцијом
самог субјекта”) или као 2) омогућивач („појам подређен субјекту који помаже
субјекту при остварењу акције на било који начин само не на спроводнички” – м.
ивић 2005: 51).129 Када је у питању предмет „специјално предодређен за вршење
неке радње” онда „никакво друго тумачење односа појма-предмета према глаголској
управној речи сем спроводничког не долази у обзир” (М. иВић 2005: 12). Семантика
управног глагола одређује који појмови могу бити спроводници вршења глаголске
радње или пак „помоћна средства” – омогућивачи у вршењу радње. поред значења
управног глагола, пресудно је „јединство са субјектом”, које обавезно успоставља
спроводник, а не постоји код омогућивача (уп. М. иВић 2005: 13, 17). потврде:
1) и ће дoјдев децa сəс кoла (Г), овiја радомiровите ондe дoјдеф с кoлата
прет кuћу! (ЦГ), Oн свe вoзи овiја глaвни с кoла, Сrба (ш), па, вi с кoла ли сте?
(к), до тuј дођoмо с вoс (к), доoдеф с комијoни (кд), тргoвиштани изоткaраф сəс
камијoни (шп);
oчи ће ти искaра с онuј кiтку (ЦГ), с нoш ћу те rгнем сyк (р), пресeче гу
као с нoш, кашiр (репу) (ЦГ), сə сукaљку ги, вeрица вiка, засuкујемо (Г), усuчемо
129
У Синтакси је на следећи начин направљена разлика између спроводника и омогућивача:
Спроводник је „инструмент / средство / оруђе којим се агенс служи у реализацији предикације”, а
омогућивач је „посредник који агенсу омогућује реализацију предикације” (синТакса 2005: 260).
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кoру па сəс чaшку исeчемо, исeчемо (шп), бyцкав га с иглu (Г), сəс iглу убyцкав
га, дoле у нoгу (к), овeј жeне млaде eклав с еднo иглe! (ЦГ), и шijе с iглу, нeма
машiна, дiб, дiп на машiну нeгде, свe на рuчно! (шп), човeка избuшеф сəс иглu да
се не увампiри (Г), нi ишyја куд лекaра, нi је инeкције добивaја, а сyк свe је нaрод
избoден сəс инeкције (к), провaљиж га сəз дrфце ли (к), па с макaзе су гу прoшли
(п), рiнемо (снег) с лопaте (п), па с кoња вrши па пoсле вejе га с лопaту (Л),
вaдиж гу слaму на стрaну, жiто на стрaну, пoсле га вeјеш сəс лопaту (кд), и пoсле
извaдимо слaму и збeремо на кuп жiто па сəс лопaту дrвену: едaн фrља, вejе, едaн
премiћа сəс мeтлу (шп), измeто сoбу овaкој с метлu, па измeто, измeто, напрскa,
канaче iмаше вoда, расипa тuј по онoј (р), обrнеш црeпњу, па обрiшеш сəс онuј
пачaвру (кд), у корiто пeремо дrвено, тaмо, с перaљ (р), по цeл дyн данaске сəс
пирaљке бiјемо, бiјемо (кд), ткaеш плaтно па трубoшеш, па бuаш, бuаш, бuаш з
буaљку (ЦГ), сə сrп жњeјемо (ш), жнejемо сə сrпови (ш), жнeјемо с рuке сə сrпови
(тр), окрeћамо сəс вiле (Л), пошлi на стругaње сəс трвoњ да стрuжев (Л), и јa
сəс клiн сам завртувaла (кд), с толiчко се је орaло (т), да га тeгљаж за нo[с] сəс
мaше (Г), с мaше некако га вaти (Г), па цrпе с тачe (ЦГ), Милaн ђuбре искaрује с
колiца (р), с кoла да откaра у сeло (Л), а онo нejе сəс машiнку да се брiчи, но iма
брiч (ЦГ), па сaми си ги стрiжемо с нoжице (шп), трeбе ги вaди сə жiчку (к),
uзне па нацrпе сəс кашiку у каленiче (к), па тoј искuсəмо с ложiце (п), па на срeт
извrтена дuпка сə свrдел (р), а сyк сəс комбaјни рабoтев (шп);
па замoтамо с комaти (Г), па што мoжемо стeзамо с онyј пoвој (т), па га
повijемо, у вuте, умoтамо, умoтамо, па сəс пoвој, па кəт га стeгнемо (бебу) та да га
угyцкаш не мoж да га нaјдеш (Л), врзувaли су с чуканiцу, о[т] тoј жiто (шп), вrже
га с конoпац (шп), пoсле си с јuжице извrжемо (шп), па ги турi у тeгличе једнo и
озгoр врзa с нaјлонче и ги однeсо (к);
гaђа с кaмење (ЦГ), душaнка замyче, бaбата вijе по клисuру, гaђа с кaмења,
нiшта нiгде нeма (ЦГ), па гaђа, с кaмења гaђа (к), гaђаф с кaмења (п), гaђав докле
гу не обaлев сəс кaмења и с мoтке јaбуку (ш), гaђав з дrвја (п), а oн кəт си гу
збeре сəс кaмен, па uдри, па uдри (ЦГ), чiм онaкој слuнце клiмне, јoш не зашлo,
oн пoчне да бiје, с кaмења (к), рaде га тeрам сəс кaмења (ЦГ), тeмо да погiнемо,
да ни истeпа с кaмење (кд), ал онi ме убiше с тiја снoпје (р), бyјги га ударiла
сə секiру (шп), и oна дoшла сə секiру па трiпути: пaмбе, пaмбе, пaмбе (шп), и
свaкога по двaдесет пuта да удaриш сəс камџiју (Л), па кад ме је удрiла с кундaк тuј,
по грuди (тр), па сечe кaмења сəс крaмпе (п), па како јa што се пресeко сə секiру
(ЦГ), нaјтро прaвимо крстiке од њeга ицeпимо, ицeпимо сə секiрче (Г), и пoсле сəз
жилeт отсeче гoре (к), да iма кoј да мaне з дrво, та њuм пo‿главу (п), да имaло
кoј да мaне с jеднo дrво та да ми глaву ицeпи (п), јa сам га тoј омесiла (истукла)
с тoј колчe (р), ће ти извaди џигeрицу сəс тiја зuби (Л), па кəт се дiже, вика, с
крiвəт стaп па млатi, бi, млатi, бi (п), вrжев ни нoге нагoре па бiјев, сə стaпови
(ЦГ), онaј прiјде сəс кишoбрəн, бijе, бijе (ЦГ), и uзнеше, па, сəс онuј грuтку кə[д]
те удaри, iма те разбiје (к), вuка утепaја сə стaп (к), oн сə стaп, мaни и утепaја
га бeше тuј (к), с пuшку гу утепaја грешкoм (к), пeт пuд га гађaли с пuшку – нe га
фатiја крушuм (к), онi с пuшку чuкав отuд (к);
намазaла глaву с пипeр и с млeко (ЦГ), намaже си глaву свe с млeко (ЦГ),
намазaше га с едyн мaс и пa ми дaдоше, још-емпuт, рече, да га намaеш и прстe
му oздраве (т), па га намазaја сəс тyј мaс (к), мaжу гу с онuј љuту вoду (Г), сас
пeпелат, вика, да се намaжете (Г), протiњамо се свi на рeт, па тaм на крaј бaба
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ни еднa чeка та ни мaже с катрaн (Г), намазaле гу с катрaн (шп), намaзана свe с
катрaн, вика (шп), мaже га сəс катрaн (Г), та га тrља сə зeјтин и с неке‿трaве (т),
и сəс острiло гу поистrље, поистrље (Г), с црeп гу покрiмо (ш), и ће се покрijеф
пoсле с онaкве чeрге (р), па покрiјем сəс цедiло, па с едну‿бoчу шарeну овaкој
прекрi одəзгoр, па напунi канaче вoду, па си искочi (к), и сəм прекрijена овaкој
сəз бeл ешмaк (р), и тi га покрiјеш сəс тoј, покрoфци (кд);
сəс орaси напrскамо (шп), и кудe се jе породiло детe напrскамо с молiтвуту
(р), кuпене кoре па посoлимо с орaси и сəс онoј (шп), усoлимо ги с орaси и смoтамо
га у кoре (шп), а вi свe сəс студeну (воду насипујете) (к), пресiпемо га сəс вiно
колaч (шп), пoсле ги попaримо сə шикeр и сəс вoду (шп), с пуздeрке ми је светiла
(р), јa пa ћу свiткəм сəз бoринке (ЦГ), и онi с шiбицу ли, сə штo су сaл свитнaли
(ЦГ), такoј се лекuјемо сəс пeпел, сəс еднo, дрuго (Г), сə шикeрчики ће ни запојuје
(шп), па гу с вoду мi (п), омiјеж га сəс водiцу (к), и oни ги љuди плiскаф с вoде
(шп), гaзде ги њiм плiскаф с вoду (Л), кrмимо ги сəс тoј (ш), с нeшто ги понакrми
(шп), посaдимо га, с вoду залiвамо (шп), и ће га бaњамо, нe сə сапuн, нejе имaло
ни сапuн (р), изрeндамо овyј прaвен (сапун) с рeнде (тр), насoлу брaшно, прeкрију
сəс месaљ (тр);
2) I како‿лuт, по тoј кoсеното oди натaм-наaм, oди, сə стaпови се потпiра,
oди! (п), па iде надoле и вijе и се потпiра сə стaп (п), цuпам сə стaп, iду (тр),
па пљu[с] сəс онiја лeјчики, пљuскамо се (Г), дeца сəм си јa млoго измучiла сəс тyј
дувaн (шп), знaш ли да се љuди обогатiли с пећuрке (кд), и сəс тoј си стeкна (шп),
Синaла сəм се тuј сəс кaмен воденiчни (п), онa jе з дрejе затrпана (ЦГ), а с кrпу је
закuкана дuпката (р).
неке од потврда припадају категорији неопходног или помоћног материјала
(уп. м. ивић 2005: 19–22; с. павловић 2006: 200). У њима се обично појављује
глагол који у ширем смислу речи значи правити нешто (огради, загради, ткаје,
замеси и сл.):
огрaдено свe сəз дaске (шп), сə жiцу га зaгради отuт Милaн (р), извoр
напрaвен, сəс кaмење иѕyдан ‘озидан’ (р), иѕyдане си бeву сəс кaмен (ш), па му
пoсле направiше бoље, сə црeп, oпштина (т), имaли смо си aмбар, окoвано сəз дyску
(кд), кошuље ткajемо, памu[к] кuпимо и конoпље испрeдемо, па памuкат оснoва, а
сəс пrтеното ткaево, и крoимо, шijемо, и онo стрuже, ама носiли смо тoј (Л), сəс
мумурuзно брaшно га замeсимо (кд);
сə штo ће га тi издржiш, сə штo ће га тi изuчиш!? (р), сə штo iмəш – сəс
тoј (ћеш школовати дете) (р), да нeма сə штo да oјде до Лeсковəц (р).
в. детерминисана радња може се реализовати и посредством животиње:
овeјемо жiто с кoњи (ш), по два-тринajез дyна вrшимо сəс кoњи (Л), с кoњи
си се овдe вrши (к), па с кoња вrши па пoсле вejе га с лопaту (Л), сəс кoњи вrшеф
(ш), вrшимо с кoњи (ш), море, мi сəз говeда вrшешемо, нeма кoњи (т), кoј нeма, с
волoви вrши, мi с кoњи смо си свe вршiли (ш), а сyк сəс крaве вrшимо, нeма кoњ
(ЦГ), да га искaра с нaши волoви (п), па с волoви тeраф (Г), та ће iдемо да заoрујемо
сəс крaве (Г), да не мoш с неко дрuк пoмоћ да рабoтиш, ели с коњa, ели нa‿раму (р);
и ће с коњa да iдем (р), с кoњи си iде (к), онaј сəс коњaтога што ишјa (п), и
с коњa дошyја нaвечер, напрiвечер (р), дoјдеф сəс коњa (р), па пoсле дојдoше, ел ти
казувa, на пијaнку с кoњи, двa кoња (р), и бeја га утепaли да не бeше jедyн с коњa

– 103 –

470

Марина Јуришић

стiгја (ЦГ), та наoколо залетeше отuт с кoњи (р), кəт пoјде с крaвете (ЦГ).
Г. најмање је записаних потврда са апстрактним именицама које значе
активности или стања „посредством којих или кроз које агенс реализује радњу
управне предикације” (с. павловић 2006: 202):
да не мoш с неко дрuк пoмоћ да рабoтиш, ели с коњa, ели нa‿раму (р), нeшто
ако искrсне с медицiнску срeдњу да рaди (кд), сəз бегaње ће гу одвeде (т), јa сəм
отишлa з бегaње, нeсəм сə свaтови (р), и вaраф се, да ли oн ће да uзне пoнапрет ели
oна, ако oн uзне – oн ће сuди, ако oна uзне – oна ће сuди, вaраф се с едeње (шп), „и,
с тoј мрењe ме iзеде веће! Ће uмре, па ће uмре!” (ш), и Цiганин си обогатeја, ететакoј, са знaње, сас езiк (шп), а онa вijе, вijе, вijе, з глaс (ЦГ).
предлог из
4.3.1.2. Значење инструментативности присутно је и у следећој потврди са
предлогом из: свaк си јeде из ђувeч (ш). Синтагма из ђувеч (пореклом из + генитив)
овде има улогу омогућивача, а такве конструкције, само са генитивом, забележене
су, на пример, и у говору параћинског поморавља (милорадовић 2003: 104).
предлог од
4.3.1.3. аналитичка конструкција са предлогом од, у значењу омогућивача,
обично се лексикализује именицама „чијим се трошењем и / или трансформацијом
реализује одговарајућа радња” (с. павловић 2000: 87–88). ове конструкције фреквентније су од оних са предлогом с(əс), које се употребљавају у истом значењу
(уп. са т. 4.3.1.1, под Б / 2). на њеном месту у савременом српском језику налази се
предлошко-падежна конструкција од + генитив,130 а појављује се уз глаголе типа
правити (прaвев, напрaви, омeси, ткajемо, мeсимо):
пoсле се извежбaше жeне, та прaвев од свiнско, од jеднo-дрuго, докле дојдe
овaј сoда (Г), и ћу напрaвим на свaкога, кoлко iмам у кuћу човeка, од овeј кiтке што
ги сejемо у градiнуту (р), како uрда се напрaви, uрда од млeкото (Г), од млeкото се
ствoри сiрутка, от сiрењето, кəт се оцeди сiрењето (Г), напрaви си от кампiри
ђувeчку (ЦГ), бeлмuш напрaев от сiрење (ЦГ), свe сəм га от мaс прəвiла (сапун)
(ЦГ), а мoја мaјка опyнци свiнски, от кoжу што се дeрев свiње, па ми је направiла
опyнчики, па ицепiли се, па ги оздoл закрпiла (ЦГ), опyнци нeсмо имaли, а, но
бoси, па прaев о[д] дrво опyнци (Л), напрeт нeје имaло сaндəци, такoј о[д] дrвља
напрaено (Г), кoвче[г] га вiкав о[д] дrво се напрaви (р), разбoј напрaев од дrво
(ЦГ), па кoлци напрaимо о[д] дrво (тр), о[д] дrво си напрaено свe (р), напрaеф си
сaндук о[д] дaске (к), напрaеф кaндилце од зeјтин (к), и врчiчку напрaвимо, еднu
вrцу од онoја, знajеш (р), чeрге пrтене, от конoпље ткaено тoј (кд), ткajемо од
вuну, прeдемо тyнко па вuту напрaимо и клaшње, прaимо на мuжи панталoне от
клaшње (Л), напрaви ни тaтко от клaшње долaму сас oптоку (шп), мутавџiје су
правiли врeће от кoзе (кд), правiли су торбiчики такoј о[д] тeј кoзине, што ти
казuју (кд), рагoжа се кaже, от слaму сплeтено, от слaму исплeтено (ЦГ), Белезiке
130
о појму фабрикатива, и о томе како је на месту предлошко-падежне конструкције од + генитив
у савременом српском језику постојао стари инструментал грађе, в. код М. ивић (2005: 22–23) и С.
павловића (2000: 87–88).
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ги вiкав, од манiстра свe плeтене (ЦГ), па пиљaви прaимо от орiс (шп), омeси от
пeпел кравaјче (ЦГ), омeси си зељaнче о[д] тiкве, о[д] тiкве зрeле (ЦГ), зељaнци
мeсимо од зeље, от кромiт, от кiсељак (Г), омeси ву кравaјче uбаво от пченiцу
њoзе (Л), од rж лeб омeси (шп), качамaк прaвимо од мумурuзно брaшно (Г), и
омесiла едно‿лeпче од бeло брaшно (кд), па га нoсимо у воденiцу, па га мeљемо,
и о[т] тoј (брашно) лeп мeсимо (р).
предлог на
4.3.1.4. конструкције предлога на са оп именица, које представљају називе
органа, предмета и разне врсте активности или стања, бележене су у значењу
спроводника и омогућивача.131 иначе, примери са „конструкцијом на + ОП м.
локатива у функцији начинске одредбе” забележени су и у косовско-ресавском
говору (уп. МилорадоВић 2003: 263–264).132 потврде из Горње пчиње:
тoга сəм га сeдəм гoдине доiла на сiску и је от сiску ошyја у шкoлу (ЦГ), на
рaмо се jе носiло (ЦГ), снoпје се нoсев на рaмо (Г), и на коњa ће га oн држi на рaмо
(т), на рaмо, вика, нoсу (т), и uзнеш љuљку па на рaмо дeте га нoсиш (кд), и тoј
влeчеш нa‿рамо (т), нoсимо шuму на рaмо (Л), мoраш свe на грбiну да пренeсеш
(кд), а онa пришлa... па овaкој на колeна на драгuтина (каже) (к), па не мoш се
успрaви, вика, на нoге (п), не мoгу се држiм на нoге (ЦГ), па, едyн по jедyн ритaли
нa‿ноге (р), па овaкој ће га на шaке држi (р), а чувaла сəм га овaкој на шaке дек
нaјмал (п), крoшњу нoсу на рuку (Л), и на рuке су га правiли (пут) о[т] тргoвиште
до врaње (кд), шijеф си на рuке (ш), сeлски терзiја дoђе и на рuке ги шiје (шп), по
пе-чес‿кошuљке скрoјимо и на рuке ги шiјемо (шп), чiпке ги тuримо, наплeтемо
си на рuке (шп), на рuке сəшijено, сaл колiрче (шп), нeшто на рuке правiше (кд),
кошuљке, плaтно кuпимо па ги сəшiјем на рuке (ЦГ);
па сəшiјем си ги на рuке, шijем, шijем, сəшijем, па сaмо на машiну да
ми ги прокрoји шнaјдер (ЦГ), па бутiњ iма, како кaче, па ђерaм напрaви и на
рuке смо бiли овaкој, па ђерaм, па на ђерaм бijе, бijе бijе, па мaсло. дiгне се на
млeкото на вr мaсло (р), и шijе с iглу, нeма машiна, дiб, дiп на машiну нeгде, свe
на рuчно, гајтaн, тuрев, и такoј! (шп), једнo блuзиче га нoсеше црвeно, такoј, на
машiну сплeтено (к), и на вrшалицу кəт се је вршiло (к), па да изəткajе клaшње,
па да изəткajе плaтно, на рaзбој (шп), от клaшње што ткajев жeне на рaзбој (шп),
такoј смо ги свe ткaле на рaзбој (шп), изəткajемо iсто на тyј разбoј (ЦГ), нeсмо
мi на кoла терaли (кд), и Лoза га такoј свe на сaне вuкла (п), па су ме терaли на
колiчке (Л), торбiче на стaп uзне (к), пeд гoдине је свe на штaке одiја (п), сyгк на
штaге сиромa oди (к), па прaев о[д] дrво опyнци, oно, не мoш се oди на дrво, вrло
мeсто овдe (Л), пeкли на рeжањ (ЦГ), точiли смо на чeшме (Л), на рaдиво слuшамо,
на рaдиво (т), јa чu на рaдијо какo причaле тeј бaбе стaре (к), и онi тoј свe напiшев
и наслiмəв на рaдио, знaш. На рaдио, нoсеф си, слiмəф си! (ЦГ), и нaс, лaзарице
ги прикaзaли на слiмəк и мeне ме имaло, и децaта ни чuли и видeли (ЦГ), преко нoћ
сəм на лaмбу ткaла (т), предeмо, на лaмпу предeмо, па пuно напрeдев жeне прeђу
(Г), на слuнце се бoље сuши (Л);
131
ова аналитичка конструкција има свој еквивалент у стандарднојезичком на + локатив и, ређе,
на + акузатив.
132
У Синтакси савременога српског језика конструкције овога типа посматрају се као падежи
(акузатив и локатив) у функцији квалификативног детерминатора којим се „реченична предикација”
одређује „у погледу начина реализације” (синТакса 2005: 225–226).
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овoј по глoшки пoјеф, сyк што пoјев, а мi пoјешемо дру[г] глaс, на развлaчљиво, а онi га трuпев, на трупeње (к), па тoј свaг би волeја да чuје, а сyг овoј,
почeв дрuкше, на крaтко сyлте, на бајaње (к), такoј смо мi појaли, а онe, онaкој, на
брзiну (к), oћеше да ме одвeде на сiлу, да жiву за њeга (шп), да га кaжу на тuђо
iме ће се опрaви, а на моje iме нe, а на дрuги ће се опрaви (п), ако су oни умрeли, јa
не мoгу на iме да ги кaжем (кд), па л на iме (викамо овце), iма си свaка iме (п),
а Џuбинци ни вiкав на прeзиме (шп), Џuбики на прeзиме ни вiкав нaс (шп),133 како
сeдешемо на рeт (к).134
предлог у
4.3.1.5. аналитичке конструкције са предлогом у, које одговарају предлошкопадежним синтагмама у + локатив и у + акузатив у савременом српском језику, такође
се могу наћи у улози спроводника и омогућивача. Слични примери записани су и у
говору параћинског поморавља уз коментар да имају „начинско значење „како”, које
се развило кроз основно месно значење” (уп. милорадовић 2003: 254–255). потврде:
а нiе чeкамо у шaке (р), па мeне кəт ме uзнев у рuке свi (ЦГ), oн сaл се uдари
у рuке овaкој (к), јa свe си га у рuке дrжеше (т); свiри овyј у кемaне (ЦГ), (пeре) у
трi ли, у двe ли вoде (р), да ги мyсту у орa (п), па раствaрашев[у] у сiрутку (ш);
у кaце си пeче (п), у гrне кuвамо (Г), у кoтле се чoрба прaви (ш), свe у
кoтли су сирiли (ш), у пoдницу печeмо (п), испeко га јa јaгњето uбаво у рeлну,
у тепсiју (Л), па тyк се млeко бijеше у бутiњ, па се мaсло извaди (р), тoј сам
клуцaла у чuтуру (т), сəс ожeк, па у чuтуру клuчу (т), у тoрбе се је носiло (шп),
Бeлмuшж, такoј га вiкамо мi, тoј у тигaњ прaеф, прaеф (ЦГ), а тyк у jеднu каленiцу
петiна ће кuсав (ш), па донeсемо снeгк у неко кавдарiште (Г), у корiто пeремо
дrвено, тaмо, с перaљ (р), сiпеф ти у каленiче на столiчку (ЦГ), па у вутетiне, у
пртуљiне, у постiлчики малeцки, па га повijемо, у вuте, умoтамо, умoтамо, па сəс
пoвој, па кəт га стeгнемо (бебу) та да га угyцкаш не мoж да га нaјдеш! (Л), у сuкњице
iдев (к), iде у сuкму сyл (к), и сaмо у кошuљу (деца иду у додолице) (к), мuжа сəм
дексaла ‘неговала’ сeдəм гoдине у jеднo мeсто (ш), тoј се jе свe работiло такoј у
компaнију (ЦГ), онi вijев u‿глас, кəт пoчнев да вijев, по два-трi вijев (кд).
предлог по
4.3.1.6. предлог по са оп начински детерминише глаголску радњу у следећим
потврдама:
нoсев децa по кесiња (Г), тaј што је трeћа по рeт, ћeрка (Л), јa не знaм да ти
ги кaжем по рeт (ЦГ), и не телa да кaже онa по iме (п).
понекад се у овој улози нађе и оп присвојног придева (или присвојне
заменице) са предлогом по:135
овoј по глoшки пoјеф, сyк што пoјев, а мi пoјешемо дру[г] глaс, на развлaчљиво,
133
Синтагма на име уз глаголе звати, викати, са значењем именом или по имену, уобичајена је и у
параћинском поморављу (милорадовић 2003: 183).
134
поред (подвучених) синтагми: на развлaчљиво и на крaтко, из примера наведених у овом пасусу,
забележено је и: а пoнапретке су ме свe чистiле на сuво (ране) (кд), па да напрaвиш jeло па мерiше на
uбаво (ЦГ).
135
на дубинском нивоу овде се подразумева присуство именице начин (глошки, старовремски, наш
начин вршења неке радње – уп. и са т. 4.3.1.4). Слично је и у стандардном језику, мада је онде обичнији
предлог на са акузативом (синТакса 2005: 226).
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а онi га трuпев, на трупeње (к), oће таквo свe да му кaжемо, по староврeмски (ЦГ),
такoј да кaжемо ми по нaшински (ЦГ), а онa по босaнски: „дoђи, сeдни си!” (п),
онi канaпи, али мi си ги јужiња вiкамо овдe, јa да ти кaжем по тагyшњо (ЦГ),
ороплaните, јa ги такoј вiкам, јa да ти ги кaжем по нaшо, стaро – ороплaн (ЦГ), по
нaшо си такoј вiкамо – градiна (ЦГ), тi си кuбе там напiши, по нaшо (ЦГ).
предлог преко
4.3.1.7. У истраживаном говору регистрован је предлог преко једино уз
именицу телефон у значењу посредника који агенсу омогућује реализацију
предикације: и јa сал позoву гу преко телефoн (кд). У другим српским говорима
ситуација је слична, само што се уз предлог преко употребљава генитив (с.
павловић 2000: 88–89; синТакса 2005: 164).
прилози за начин
4.3.1.8. неки од забележених прилога су пореклом стари облици беспредлошког
инструментала у функцији означавања начина вршења радње: Сyг већiном ги тeрав
љuди (к), али већiном са се могaле слaгав (р), нeшто ће усuче, зељaник ли, бaницу
га ми вiкамо већiном (р), с пuшку гу утепaја грешкoм (к), oн ме мoмак нaчека на пuт
и завeде ме, такoј сiлом сəм дoшла (кд), и oн натaм oкрена рeдом (к).
Медијативност
4.3.2. Медијативност представља реализацију радње детерминисаног предиката преко посредника. она се може посматрати на два начина, у зависности од тога
да ли је при тој реализацији нагласак на посреднику (медијатору) или заступаном
(медијату).
предлози по, преко и с (сə, сəс)
4.3.2.1. аналитичким конструкцијама са предлозима по и преко „указује се на
људска бића или организације преко којих агенс реализује радњу детерминисаног
предиката” (с. павловић 2000: 81). при том, самоактивност представља битно
обележје на основу кога се прави разлика између поменутих конструкција у
функцији посредника (медијатора) и оних које имају функцију правог омогућивача
(инструментатива) (в. м. ивић 2005: 33). тако се, на пример, у говору параћинског
поморавља значење посредништва остварује предлогом по са локативом / оп уз
глаголе пратити (=послати) и поручити (милорадовић 2003: 272–273), такође, уз
глаголе сличне семантике по + локатив има исто значење у северозападној Боки
(с. павловић 2000: 81–82), а и у призренско-тимочким говорима, само што је
тамо локатив замењен општим падежом (Богдановић 1979: 118; марковић 2000:
229; динић 2008: 579). када је у питању предлог преко, он са називом установе у
генитиву / оп означава „посредника-извршиоца” у говору параћинског поморавља
(милорадовић 2003: 109), а у северозападној Боки исто значење има пр(ек)о +
генитив, при чему посредник може бити и појединац и институција (с. павловић
2000: 82).136 У Горњој пчињи ситуација је сасвим слична:
136

и у неким монографијама о призренско-тимочким говорима (обично на основу понуђене грађе)
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oн (лекар) ме пrво мeне прoзва, по Пeтка, по тoга дoктура – у смислу: лекар
је прозвао прво мене по препоруци петковој, тј. због петковог посредовања (шп);
тражiли га преко Црвeни кrс (к).
примећена је и потврда са предлогом с и оп на месту старог инструментала,
која изгледа представља пример „привидно спроводничке функције”:
вeнчамо се с пoпа, тuј у онoј црквiче његoво (Л).137
предлози (на)место и за
4.3.2.2. Заступани се представља аналитичким конструкцијама са предлогом
место (наместо) и за, при чему су лексички експоненти ових конструкција
појединачна људска бића или људске групације (уп. с. павловић 2000: 83).138
потврде:
и кəт су ме потражiли у шкoлу oни, јa сəм билa тaмо, oни испратiли намeсто
мeне сестрu ми (кд);
да рабoтев за њiма – у смислу: раде уместо њих (т), јa идo за моji децa чyк у
Глoкг – у смислу: ишла је код врачаре уместо своје деце да би им донела неке траве
(к), јa ће дaм пaре за тaтка ми (шп).
комит ативно ст
4.3.3. комитативност представља категорију којом се указује на присуство
или одсуство лица, предмета или појава које прате реализацију радње управног
глагола. према класичној терминологији то је пропратна околност, а остварује се
кроз аналитичке конструкције са предлогом с (сə, сəс) и предлогом без.139 У говору
Горње пчиње и предлог пред може се срести у овом значењу.
може се уочити предлог преко са оп у означавању посредника (Богдановић 1979: 112; марковић 2000:
230–231; ћирић 1999: 159).
137
наиме, према налазима М. ивић, „У српскохрватском се инструментал посредничке функције
није очувао” (2005: 33), а на његовом месту се (и у старом језику и данас) употребљава конструкција с
предлогом по и она са предлогом преко. такође, разлика између посредничке и привидно спроводничке
функције постоји: „У с л у ч а ј е в и м а п о с р е д н и ч к е ф у н к ц и ј е в р ш е њ е р а д њ е о д
с т р а н е с а м о а кт и в н е ј ед и н ке ко ј е с е п од р а зум е ва н и ј е , п о п р и р од и с во ј о ј ,
ј е д н а к о в р ш е њ у д а т е г л а г о л с к е р а д њ е к о ј а с е п р и п и с у ј е с у б ј е к т у, д о к
ј е у с л у ч а ј у п р и в и д н о с п р о в о д н и ч к е ф у н к ц и ј е – ј е д н а к о . ” (м. ивић 2005: 35).
У забележеној потврди изгледа да је биће-спроводник (поп) у ствари прави вршилац глаголске радње
(венчање), а субјекат (ми) је само формално у улози вршиоца, „и то на основу чињенице да стварни
вршилац управо за њега, у његово име врши радњу” (м. ивић 2005: 34).
138
У говору параћинског поморавља регистрован је предлог место / уместо са генитивом једино
у означавању „апстрактног односа замене” (милорадовић 2003: 125), затим, у говору јабланичког краја
помиње се, такође, место(м) / наместо / уместо „за одређивање односа замене” (Жугић 2010: 164–165),
али се међу датим потврдама могу приметити и следеће две: кькo ће продaвамо коњa, јa ли ћу тeгљим
место њeга; тi ли ће рабoтиш место мeне. и у монографији о говору Бучума и Белог потока аутор, међу
потврдама за евидентирани предлог место, даје и оне са значењем медијативности (Богдановић 1979: 109).
139
У стандардном језику овим конструкцијама одговарају предлошко-падежне конструкције: са
+ инструментал и без + генитив. иначе, комитативност донекле одговара параметру пропратна
околност, којим су „обухваћени значењски типови које М. ивић представља као „пратилачки
инструментал”, „инструментал ’карактеристичне појединости’” и „инструментал ’саставног дела’”
[1954:195–196] у свим случајевима у којима је у фокусу пажње детерминација глагола” (с. павловић
2000: 95–96). разлика је у томе што комитативност обухвата и лица, а не само „појединости” које прате
реализацију радње детерминисаног предиката. дакле, у питању је присуство или одсуство одређеног
стања, секундарне активности, пратећег детаља или евентуалног саучесника.
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предлог с (сə, сəс)
4.3.3.1. комитативно значење може бити остварено конструкцијом с/сə/сəс са
оп именице којом се означава људско биће схваћено као „факултативни саучесник
који својим присуством детерминише управну предикацију” (с. павловић 2006:
220).140 потврде:
мoмци коji су сə старeјка (шп), вeсна бeше с мeне (к), и тoза едyн iма
гoре, тaм, з дечiца малeчки (Г), јa сyм iшла с еднoга човeка (шп), с тoга дeвера
мојeга ишyја у вoјску (Г), с моeтога дeвера у вoјску ишyја (Г), па iдев ли децaта
с њuма (ЦГ), мaјке с нaс ће iдев (р), па тeја нiшта не нoсев, iдеф си, iдеф си сəс
лaзарице (ЦГ), пoп си iде сə сељaни (Г), и сeдмото малeцкото iде с њiма само (Л),
онa iде по рабoту сəс мuжи (к), мeд и мaсло да iде сəс вaс и по вaши дeца (Л),
сəс нaз да iдев (Г), и дeверица ће је с мeне, свe дeверица ће iде с мeне (р), с овoга
Пeру ... дошлo (Л), Марiна дaнева ће дoјде сə стaрцатога (п), дошyја сəс тaтка
му, с мaјку му (тр), ће пoђеф с тeбе (ш), и oн пошyја сəс њeга (Г), и oн пошyја сəс
њiм (Л), тике озгoр iде војнiк, iде војнiк и овyј што свiрка и oн, сəс њeга дођoше
(к), ће отiде oна на собoр сə стaри љuди (шп), отидoмо мi на грoбје сəс Вoју
(к), Мaћија, oн гу лyже, тaмо тrже гу сəс њeга (п), одвeде гу сəс њi (п), водiја
навадаџiју с њeга (т), aјде, тaтко, сəс мeне (Г), тeрав ги с њiма (ЦГ), oн си га сeче
с некoга тuј (т), полyк, полyк, учiмо с Вeрицу, та га научiмо (Г), чeке, и јa ће пoју
с њiм (к), па нашарiмо сə Зaгу овдe (ЦГ), чuвамо говeда сə Здрaвка (Г), улeгоше з
Достaну (Г).
Значење комитативности остварује се и аналитичким конструкцијама са
предлогом с које су лексикализоване називом конкретног предмета који се у време
вршења радње налази уз субјекат, али сам није укључен у вршење те радње. дакле,
пратећи детаљ је само привидно везан за управну радњу, за разлику од спроводника
и омогућивача у сфери инструментативности (м. ивић 2005: 183–184). потврде:
с казaн пaре скрaли из рiт, озгoр (шп), па си iде едyн стaрəц сə стa[п] по
нaс (Г), онo ишлo с кoрпу (т), па кəд би га сретнaла сə стaп (п), сретiњав ни жeне
сə сiта (шп), ће гу срeтнеш сəс погaчу, сəс мaсло пuно врчвe (шп), сyк ће дoјдеш
тi сəс погaчу пrви дyн (тр), jеднa сал улeже с тропатaлку (овца) (р), iгра сəз дaр
(шп), и ће iде по малu да кaњи с кiтен кондiр (ЦГ), пoп ће те залiћа сəс кaндило
(ш), а сəс мuзику у врaње, у дoњо врaње, с мuзику су iшли (ш), какo ћу јa с овaкво
одeло да iду (шп);
овој групи потврда припадају и оне у којима је пратећи детаљ животиња: а
вoја се стревiја сəс крaве, oн привикaја на Станoјка озгoр (к), или чак особа: сəз
девoјку су давaли пaре (к), з девoјку дaр да дaдев (к).141
понекад се „пратећи детаљ” исказује синтагмом сə/са свe + ОП: тi ћеш са свe
глaву у долiну (тр), сə свe јужiња се смрсiше тaмо, отoше (Г), такoј сə свe љuпке
здрoбев чoрбу (Г), а онa полyк, полyк сə свe ћuпче па га гuрне у долiну, па уџiпка га,
утeпа га (тр), дoшја едyн Бuгарин та свe га oднесе (мед) сə‿свe онeј земљaне, овeј...
140
такво значење се може остварити једино уз глаголе „којима се не означава узајамно дејство
равноправних партиципаната” (уп. с. павловић 2006: 220), дакле, не у примерима овога типа: ошлa
Милeва и Мiле, видeли се с тiја прijетељи (ЦГ), бijеф се з Бuгари (р). такође, ако у поменутој
конструкцији људско биће представља део групе, онда се не ради о пратећем, факултативном саучеснику
(с. павловић 2006: 223; м. ивић 2005: 184–194).
141
У стандардном језику би у овим потврдама на месту предлога с био предлог уз: уз девојку су
давали паре.
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котлaјке (кд), па нeмамо млoго, две‿крaве iмамо и две‿телчiки и пе-чеснaес
oфце сə свe јaганчики, нeса млoго, али пастiр трeбе, вuци iма (Л).
Мало је забележених апстрактних именица у поменутом значењу: сəс мuке
и с кuке смо живeли (шп), кудe си помислiја, са здрaвље да iдеш (ш), сə зoр су ме
овдeка далi (к).
предлог без
4.3.3.2. предлогом без са оп означава се одсуство одређеног стања,
секундарне активности, пратећег детаља или евентуалног саучесника, и она
представља „бинарни опонент” претходној конструкцији (с + ОП). овако граматикализован пратећи детаљ није непознат ни другим сличним говорима (в.
потврде у: Жугић 2010: 159; Богдановић 1979: 107; вукадиновић 1996: 256; ћирић
1999: 161; марковић 2000: 223),142 а ни косовско-ресавским (МилорадоВић 2003:
123). потврде из Горње пчиње:
онi рaнђелов-дəн славiли без мeне (р), пoсле па отидe у рuдник... па нaпушти
као будaла, па дођe при тaтка, па да му пaтев дeца бе[з] шкoлу (к), бе[з] шкoлу кудe
ће iдеш (к), кудe ћеш бес лeб да iдеш вyздəн (Г), такoј са си мрeли бес лeкови.
откuде лeкови? откuде дoктури? (ЦГ).
предлог пред
4.3.3.3. предлог пред са оп у значењу ‘у нечијем присуству’ такође начински
детерминише глаголску радњу: немoј пре[д] дeца, бoк ти дuша, да казuјеш, дeца ће
оплaшиш (кд).143
критериј
4.3.4. основ / критериј је семантичка категорија којом се указује на појаву на
основу које се реализује детерминисана радња. У нашој лингвистичкој литератури
различита су схватања о томе да ли је то уопште самостална семантичка категорија
или га треба посматрати у оквиру квалификативног (начинског) или каузалног
(узрочног) значења.144 У сваком случају, у говору Горње пчиње ово значење се
граматикализује аналитичким конструкцијама са предлозима по, (с)према и поред.
предлози по и (с)према
4.3.4.1. основ / критериј се обично остварује аналитичким конструкцијама
са предлозима по и (с)према, а изгледа да је тако и у другим говорима овога типа
(динић 2008: 579; гмиТровић 2008: 403). потврде:
142
о овоме значењу аналитичких конструкција са предлогом без (а и осталим њиховим значењима
у говорима призренско-тимочке дијалекатске области) в. у Јуришић 2014.
143
Значење пропратне околности у смислу ‘у нечијем присуству’ у савременом језику обично се
исказује инструменталом са предлогом пред, а врло ретко генитивом са предлогом испред (синТакса
2005: 163), што је слично стању у истраживаном говору, где је предлог пред са оп једино прихватљив.
144
више о статусу основа / критерија у досадашњој домаћој лингвистичкој литератури в. у с.
павловић 2006: 239 (напомене 306 и 308) и анТонић 2011: 174–176.
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и по тyј телифoн се упознaше – у смислу: на основу тога што је дошла до
броја телефона, упознали су се (кд), али тuј свaкога не вaћа, тoј по кrв, туберколoза
(п), „По штo га познaаш?” „По нoкти. на нoге помодрeли, и на пrсти помодрeли
– ће uмре!” (ш), трi гoдине сəм кaчена, претпостaвљам, по књiге – у смислу: на
основу књига погрешили су јој годиште за три године (кд).
е, пoсле овaкој iдеф си (на гробље) према дyнови: кəд задuшница iдев, према
слaву овaкој, којu си jе oн славiја слaву (шп) – у овој потврди: према дyнови се
може интерпретирати као: на основу тога који је дан.
предлог поред
4.3.4.2. поменуто значење критерија има и једна од забележених потврда
са предлогом поред (који се може заменити предлогом по без утицаја на значење
исказа):
јa тyк не верuјеше, али сyк си вiду поред мeне ‘по себи’ дека е билa бoлна
(п).
дистрибутивност
предлози на, у и по
4.3.5. овим параметром се указује на облик или формацију у којој се јавља
неко биће или предмет обухваћен управном радњом (с. павловић 2000: 98–99).145
Значење дистрибутивности се постиже аналитичким конструкцијама са предлозима
на, у и по, што је слично стању у другим говорима (С. ПаВлоВић 2000: 99–100):
нoсев га на нiзови сyк, а мi тyк смо га свe калəпiли (шп), мoтамо на клuпче
(к), па гу мoтамо на комaти па гу мyстимо (р), па ги исeчемо на рeжњи (т), и
пoсле извaдимо слaму и збeремо на кuп жiто па сəс лопaту дrвену: едaн фrља,
вejе, едaн премiћа сəс мeтлу (шп), избiје се, збeре се мaслото на кuп (Г), тi кəд
не тe kəд бe на кuп, тyг да ме одвeдеш у дoктура – у смислу: кад ниси хтео док
сам била у једном делу, тј. док се нисам породила, да ме одведеш лекару (р),
слaмицу uзнемо па тuримо на купчiки, на две-три‿купчiки, овдe-ондe, овдe-ондe,
па рiпамо тoј (Г), извrжемо снoпjе, па скrстимо на едyн кrс (Г), посejемо га на
лejе (шп);
па и солчiцу тuру у пrсти, па га рaњу јaдно (п), жњeјемо га па га врзujемо
у снoпје, па га вrшимо, па га вejемо, па га донoсимо на тaван, па га нoсимо у
воденiцу, па га мeљемо, и о[т] тoј лeп мeсимо (р), усoлимо ги с орaси и смoтамо га
у кoре (шп);
лiс по лiс двoјиш: кo[ј] је жuт, кo[ј] је цrн, па двoјеф, па калyпев (шп), па,
едyн по jедyн ритaли нa‿ноге (р), онe какo ме бутнaше, па врз мeне, jеднa по jеднa,
етe тuј (р).146
145
М. ивић инструментал са дистрибутивним значењем посматра у оквиру категорије „основне
карактеристике” с тим што разликује и инструментал „обличја” (м. ивић 2005: 135, 138).
146
У примерима овог типа М. ивић сматра да по има прилошку, а не предлошку функцију (1951–
1952: 199, 201).
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4.3.6. компаративност представља „квалификовање радње предиката довођењем у везу те радње са истом радњом другог агенса, или истог агенса али у
другом временском периоду” (с. Павловић 2000: 100). она се обично остварује
конструкцијама: од + ОП, ка(к)о + номинатив и колко + номинатив.147
добрoсəв знajе пoарно ‘боље’ од мeне да ти кaже, но oн нeће (Г), знajе пoарно
о[д] тeбе (Г), од мeне бoље нiки нeје ткaја (ЦГ), iма и сy[к] кoи пaтеф пo од нaс
(ЦГ), још пoдалеко од нaшега је отiшја (к), још пoдалеко од овoга мојeга (к), евe
ги нaши дечiшта, од мeне пo са оболeли свi (ЦГ), От црмнiчке лaзарице пoубаво
нeје појaло (к);
па сəм кастрiла као мuш (л), oн се рaђаше као грoс (ш), тoј си лaзи по нaс
као врцa (к), oн је по мeне ишyја како вoда (к), све како сeњка по коњaтога тoзинога
ишлo (Г), па се нoге испuцəв како жeљке (л), пoсле онo рашiри кoрења ко прaз
брaду (п);
Море, длyге, длyге, змijе длyге, па смoци колко колeна дебeли! (Г), оволiчке
прaћке колко пrс (к), колко овoј детe, толiчəк (Г).
Каузалност
4.4. аналитичким конструкцијама са значењем каузалности „указује се
на узрок јављања радње детерминисаног предиката”. (с. Павловић 2000: 102).
У зависности од тога какав је однос између узрока (исказаног аналитичким конструкцијама) и последице (односно, узроковане радње исказане управним глаголом)
постоји неколико типова узрока: ефектор, стимулатор и иницијализатор.148 Уколико
између узрока и узроковане радње нема посредника у питању је ефектор, ако се пак
између њих јавља „вољни импулс као посредник” ради се о стимулатору. ефектор
и стимулатор су директни узроци (радоВаноВић 1977а: 129–130), за разлику од
иницијализатора који је индиректни узрок, односно, он представља само „почетну
карику у ланцу подстицаја који доводе до реализовања узроковане ситуације”
(С. ПаВлоВић 2006: 252). предлози који се употребљавају у реализовању ове
семантичке категорије (у истраживаном говору) јесу: од, на и с(əс) (ефектор), од, по
и на (стимулатор), због, (-)ради, за, по, без, до, с(əс), око (иницијализатор).
ефектор
предлози од, с (сə, сəс) и на
4.4.1. ефектор је врста директног узрока који изазива спонтану акцију (узроковану радњу) „без посредства вољног импулса” (с. Павловић 2006: 253). Може
147
конструкције са номинативом, којима се изражава једнакост, обрађене су у т. 2.4, а потврде са
номинативом овде су дате само да би категорија компаративности била што јасније представљена.
148
према терминологији М. ивић (2005: 100) ефектору одговара назив изазивач, стимулатору
– унутрашња побуда као инклузивни стимулатор и подстрекач као ексклузивни стимулатор и
иницијализатору – пасивни узрок.
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бити интерног и екстерног типа. најчешће се исказује аналитичким конструкцијама
са предлогом од,149 а оне се могу, када је у питању интерни ефектор, лексикализовати „именицама са значењем психолошког, или физиолошког стања” (1), називима
болести (2) и називима радњи које „доводе актера у нежељено стање” (3) (уп. С.
ПаВлоВић 2000: 102–103).150 онда када је у питању екстерни ефектор, он се лексикализује називима бића, предмета и појава које представљају спољашњу околност
или збивање које изазива узроковану ситуацију (4). потврде:
1) тoлко сəм штuкла от стрa (Г), и от стрa устрeсо се (п), вiкнев децa
јaдни от стрa (Г), а брaт ми такoј си онодe (умре), па от секирaцију, от мuке
(р), От срaм овaкој заѕrћам, рuке ми се трeсев (тр), сyг, божем, до живoт дојдoмо,
па пропaдомо, од бoлови, од еднo, дрuго (ЦГ), исушiла сəм се, сiрота, од бoлови.
Од бoлови. Бoлови iмам oпасни. Од бoлови сəм се превrгла (Л), па пропaдомо од
бoлови (ЦГ), тaј баба‿Oлга рaсказа на jедyн Мiтровдəн у радoвницу на цeл собoр
љuди, па се искидaше љuди от смeшке! (п), Ма нeма ме uши, каже, болeв, ал не
чuју, от стaрос (п), и јa от стaрос не чuју (п), тo[ј] је грознiца, па од грознiцу и
тoј искoчи ‡ туберколoза (п);
2) онo поврaћа от слeпо црeво (Л), Бoже, о[д] тuј рuку, до умирaчку преко
нoћ (р), и знajеш кoлко ми омeта, не мoгу од њeга (сломљеног прста) лeб да oмију,
ни мoгу, овaкој катд мuзу oфце јa га сəс, кра овiја га стiснем, али лeп овaкој катд
мeсу свe ми бaшка стоji (р), умрeше си oбе, па од бoлес, дек је заимaло лекaр, па ће
однeсеш детe куде лекaра (ЦГ), а мaјка му умрeла од бoлес (кд), свeкəр ми от плuће
умрe (т), а и ћeрка му о[т] тoј uмре, онa па девед‿гoдине умрe. и од врaње, енe
на брaта ми радiвоју iсто и њeму женa прoшлу гoдину умрe од рaк! Млaда женa
умрe... (п), трeбеше у вoјску да пoјде ‡ oн умрe! […] па од рaк, от штo?! (п), жeне
од рaк млoго помрeше овдe (п), когa чuјеж да је бoлəн, от тoј бoлəн, од рaк (п),
кат са мрeли о[д] тiфус, кат са мрeли о[д] овoј, од рiкавицу (ЦГ), и тoј се зaлечи,
онемa да мрejев и о[д] тoј (п).
Занимљиво је да се на месту стандарднојезичког правог објекта уз глагол
оперисати (оперисала је слепо црево) у пчињском говору редовно употребљава
предлог од са називом оболелог органа у оп:
онa оперiсана от сrце (тр), па тi пiши, по пiсмо мi ће дoјдемо да те
одвeдемо и да се оперiшеш од жљuч (п).
3) пeте ће испuцав од босoћу (Г), кiчма ме млoго бoли од носeње (Л), тuј
сəм сiнена ‘пресечена’ јa од рабoту, о[д] дизaње (п);
4) тaмо у вuчjи тrн га вiкав, от Шиптaри пoгина (р), oн моiјат jе домаћiн
от Шиптaри погинaја (р), Македoнци, па тi у пeтəк нeси мoгја да крeнеш от кoњи,
од мyске, од магарiња, од љuди (кд), па вijа у нiш у бoлницуту па не могaли тiја
болеснiци да седeв од њeга (п), мuке са патiли о[д] тoга Сiрму (ЦГ), не iдев,
не смejев од вампiри (ЦГ), онe би ишлe сaме, али мi од вuци не смeјемо да ги
остaљамо (Л), ал oн не смejеше от моjeтога стaрца (Г), о[т] Тuрци не смejеш детe
да прaтиш (Г), што‿смo страувaли от Станoјка мi (Г), стрa ги от стaрца (шп),
149
оне у савременом језику одговарају конструкцијама од + генитив, које су иначе врло рано постале
основно падежно синтаксичко средство за обележавање овог типа директног узрока (с. павловић 2006:
256). и у говору параћинског поморавља, на пример, најчешћи тип узрочне (предлошко-падежне)
конструкције такође је са предлогом од (уп. милорадовић 2003: 84).
150
према М. ковачевићу, ефектор представља „предмет, појаву која својим спонтаним (никад циљно
усмјереним) дјеловањем изазива посљедицу” (ковачевић 1988: 54), што је овде окарактерисано као
интерни ефектор.
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нe ме је стрa, јa сəм билa слoбодна, нe ме jе стрa ни о[т] Тuрци, овəј, Бuгари, ни
о[т] дрaжефци, нe ме jе стрa билo (к), oн нeмаше га стрa од нiшто (Г), срaм гу jе
билo о[т] тeбе (п), кaко нe гу је сyк срaм од девoјчето да довoди дрuгога (тр), па
о[т] тoј се патiло, о[т] тiја Турчiшта, од Бuгари (Г), и етe-такoј ти је бiло,
сiне, млoго смо мuке видeли од вампiри, тiја два-тројiца љuди што умрeше (Г), од
вампiри са млoго мuке, млoго (Г), од вuци не мoжев (да оставе стоку саму) (к), кат
почe да се чепaти, да се чепaти онaј крaва од вuци (Г), па ми ли се дoри згадi о[т]
тoј (сцена са змијама на телевизији), не мoгу га глeдам (Г), о[т] тoј завiсимо (п),
живeли смо о[д] тoј: о[д] тuј жeтву, о[д] тuј слiву, о[д] тuј јaбуку, о[д] тoј свe
(кд);
Бре, дeшо, не мoш од вeтарəт! Од вeтəр не мoж да искoчи, да гу извeдеш
па да вiди свe гoре плaнину (ЦГ), али јa дек не мoгу од овoј лoшо врeме да oтиду
да пiтам (р), такoј бајгi од мрaзат прекидувaла па ждркнувaла (р), и онa бaба,
бајги умрeла одт мрaс и ждркнувaла, мочнувaла (р), ондe каквe пећuрке је имaло
онде-нагoре, тuј, а сyг да прoјдеш не мoш од густaк, угустiло се (Л), од врuћу вoду
се озноiја (шп), овoј врeме не мoж да улeгнеш от пeрја (п), па ће се оплaши от
пuшку (Г), глaва ни ‘им’ је однемaла кoсу на глaву, о[т] тuј шкoлу (ЦГ), от кrват
се човeк увампирiја (п), тoј сyк, човeк је свaк нaчет, овoја, инeкције се удaрав,
о[т] тoј се не увампiрује нaрот вiше (ЦГ).
У истраживаном говору, поред конструкције од + назив болести или болесног
органа у оп, може се појавити и она која је састављена од предлога с(əс) и назива
болесног органа у оп, и тада је управни глагол редовно са префиксом о:
али и његoва женa нешто‿млoго oболе с нoге (р), па oболи сəс нoгу у алeксинац, у рuдник (п), снaшка окривe с нoге (ЦГ).
Узрочна конструкција на + ОП изгледа може да се лексикализује само
називима за одређене околности под којима се радња реализује:151 и jедyн чепuтəк
овaкəв, овaкəв, и јa на онoј трчaње, oн чепuтəкат кaко ме па згодi, какo ме пуштi, па
етe тuј у опyнак и јa rњечки, та врс тарaбе какo удрi с рuкуту, ууу, стəмнi ми се (р).
Стимулатор
4.4.2. Стимулатор је врста директног узрока који изазива намерну, свесну
акцију (узроковану радњу), посредовану вољним импулсом. У литератури је називан
мотивом (ковачевић 1988: 54–55; с. павловић 2000: 107–108), који може бити нека
„унутрашња побуда” – стимулатор или „сугестија са стране” – налог (м. ивић 2005:
78–80). прецизније речено, као и код ефектора, постоји интерни и екстерни тип
стимулатора, односно, инклузивни стимулатор и ексклузивни стимулатор (в. т. 4.4.
и напомену 148).
предлог од
4.4.2.1. инклузивни стимулатор увек представља неку унутрашњу пси151
на основу само ове једне потврде тешко се може извући неки „озбиљан” закључак, али, на
пример, у једном нашем црногорском говору конструкције у + акузатив / локатив и на + акузатив /
локатив, са значењем и интерног и екстерног ефектора редовно се лексикализују називима околности
под којима се радња остварује (с. павловић 2000: 104; 107).
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холошку побуду, а означава се аналитичком конструкцијом са предлогом од.
У стандардном језику овде би се нашла предлошко-падежна конструкција са
предлогом из и генитивом, тако да се може закључити да у горњопчињском говору
такође постоји поремећај у употреби предлога од и из при означавању стимулатора
и ефектора (м. ивић 1954: 186–194; с. павловић 2000: 108).152 потврде:
па да искoчиш нагoре по плaнинуту тuде нагoре па од мерaк да искoчиш:
баравiнке, чiс вaздух, слyнце, од мерaк (п), па не тејaла тoлко о[т] добрoту да
отiде кра њuм (р).
изрека иде од беду, изгледа, има поменуто значење: овyј дрaган Бoшков
iдеше од бeду млoго (к).
предлози по и на
4.4.2.2. За разлику од инклузивног стимулатора који обједињује узрок и
последицу „у сферу истог бића”, ексклузивни стимулатор, односно подстрекач,
према терминологији М. ивић, представља „сугестију са стране”, дакле, туђа
расположења, наредбе или појаве које изазивају свесно (намерно) вршење радње датог лица (уп. м. ивић 2005: 80–83). овај тип стимулатора присутан је у
аналитичким конструкцијама са предлозима по и на:
Мaмо, вика, рабoтете до eсен, овrшете, па закoљете вепрa, па тi пiши, по
пiсмо мi ће дoјдемо да те одвeдемо и да се оперiшеш од жљuч (п);
па oн жeну нeма и, боже, oне дoшле на мoлбу, да му попрeдев и да му сплeтев
неке чарaпе (шп).
иницијализатор
4.4.3. иницијализатор, као индиректни узрок, јесте прва од низа (обично)
ланчано повезаних појава које на крају доводе до реализације радње управног
глагола. према М. ивић: „њиме се просто открива прва и далека карика на коју
су се, сплетом околности, надовезале друге од којих је последња – дато стање,
односно радња” (2005: 85). иницијализатор се граматикализује аналитичким
конструкцијама са предлозима: због, (-)ради, за, по, без, до, с(əс), око уз прелазне и
непрелазне глаголе.
предлози због и (-)ради
4.4.3.1. У истраживаном говору предлог због однео је превагу над предлогом
ради у означавању узрока, а у означавању циља забележене су само потврде
са предлогом због (в. т. 4.5.1). поремећена употреба ових предлога (који се у
говорима са сачуваном флексијом јављају уз генитив) није карактеристична само
за горњопчињски већ и за косовско-ресавске говоре (милорадовић 2003: 124–125;
Јовић 1968: 165; симић 1980: 58), с друге стране, она се често среће и у црногорским
152
У монографијама о призренско-тимочким говорима обично се не помиње узрочно значење
предлога из, али за говор алексиначког поморавља аутор наводи да је употреба предлог од у узрочном
значењу нешто шира, и да он „може ићи са свим речима”, док предлог из обично иде уз именице:
инат, мржња, пакос, пизма (Богдановић 1987: 239), а за говор јабланичког краја аутор констатује да је
предлог од најфреквентнији од свих предлога у узрочном значењу, а да се предлог из појављује обично
уз именице типа: инат, незнање, мржња, бес (Жугић 2010: 143–145, 147–149).
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говорима, али је тамо обрнута ситуација – предлог због се ретко употребљава (в.
цитирану литературу у: с. павловић 2000: 111), на крају, ни савремени књижевни
језик није поштеђен недостатка дистинкције између предлога због и ради (синТакса
2005: 167–168; 170; фелешко 1995: 138–141).153
потврде са предлогом због:
Сламeна бeше, тuј су билi, Милaнче едyн га iмаше, какo бeгаше такoј у
партизaни, крijеше се, и онi збок њeга, запалiше му кuћу (т), стaрата jе завршiла
за дoктурку у Бeогрəт, и сyк uчи стрaни jезiци, збок лeкови, да знaе кəквi лeкови да
прiма, да дaва (п), Oн iма и сiна, кoси, па дек лoшо врeмето та останaја сiнат збок
врeмето, лoшо врeмето! а зeтат кoси тuј (п). У потврди: а збок чeга немaмо (децу),
јa не знaм (ш), очигледан је утицај урбаног говора.
предлог (-)ради записан је неколико пута, али увек у комбинацији са још
једним предлогом:
онa мoжда ве jе помаaла неки пuт на ради‿мeне (Л), свaћо ме вiка
поради‿ћeрку (Л).
предлог за и по
4.4.3.2. предлог за са оп (у стандардном језику одговара му конструкција за
+ акузатив) може се, такође, појавити као индиректни узрок:154
па мiслу, свaшто, за свaкога мiслу ‘бринем’ (Л), свaк си страuје, дuшо, свaг
за свoје мiсли (т), стравuјемо за њeга (тр);
од двaпут су ми давaли нaграду за тoј (шп);
јa кə[т] ти казuјем какo са се бiле за онej, за онiја пojеси... овдe куде, у топлiк
(ЦГ), не знaм, за нeко имaње се свадiше (кд), за штo смо се карaли (ЦГ), нe, нeсмо
се ми варaле за тoј (шп), Мeне ме jе трiпути удрiја, мoј домаћiн, тoј у живoту
трiпути ме jе удрiја и тoј за Тoзу ме jе удрiја (к), јa (лекар) гoре ли ћу iдем за двe
и за трi (детета), а, каже, овдe данyске дoјдеф стo и двe, пuно! (ЦГ).
аналитичким конструкцијама са предлогом за у одговарајућем контексту
означава се и ношење црнине због нечије смрти, што се у стандардном језику
постиже предлошко-падежном конструкцијом за + инструментал:
и Загoрку jе клeла и Младeнку, каже, да вrже за ћeрке, за сiнови, за унuци,
цrну шəмiју! (ЦГ), кuне бaбуту, баба‿кaту, свaћу мојu, кuне, да вrже за ћeрке, за
сiнови, за унuци цrну шəмiју, сметнaла гу, пa да гу вrже! (ЦГ), што моa мaјка јoште
цrно нoси за мeне (ЦГ).
Међутим, на месту конструкција за + инструментал уз глаголе типа
жалити (које су уобичајене у српском језику) у истраживаном говору употребљава
153
У призренско-тимочким говорима ситуација је различито представљена (или значењима
поменутих предлога није посвећено довољно пажње): за говор алексиначког поморавља н. Богдановић
наводи да узрочно значење предлога због не мора посебно објашњавати, а „уместо ради употребљава
се зарад, где није увек јасно да ли се означава узрок или циљ”; бележи и предлог порад у оба значења
(1987: 238), у Заплању се само помиње због „у генитивном значењу узрока” (марковић 2000: 225), у
говору Бучума и Белог потока се наводи да због има узрочно значење и да „нема напоредне употребе с
предлогом ради”, а ради се појављује само у варијанти зарад, зараод, зараодт (Богдановић 1979: 114), у
јабланичком крају је предлог зарад мање фреквентан од предлога због и оба ова предлога употребљавају
се у значењу узрока и циља (Жугић 2010: 138–139, 142–143). предлог ради може значити и због и у
говору Галипољских Срба (п. ивић 1957: 315, 341).
154
тако је и у неким сродним говорима (Богдановић 1979: 114; марковић 2000: 224; Жугић 2010:
152–153) и у косовско-ресавским (на пример, симић 1980: 85; милорадовић 2003: 180).

– 116 –

Синтакса падежа Горње Пчиње

483

се предлог по са оп:155
и којa iма некoга ће вijе по њeга (р), и којa iма нeкога, онe и сyк си вijев, ће
вijе по њeга (р), јa па плакa, плакa по онyј лeп ‘хлеб’, бeл лeп (кд).
Забележен је предлог за са оп, којим се именује специфична особина, онде
где се очекује по и оп:
Јa сəм билa накaзана за рабoту (у смислу: позната по послу, вредноћи), а,
ишлa сəм и на бeдве (л).
предлог без
4.4.3.3. предлогом без у аналитичкој конструкцији означава се индиректни
узрок „који онемогућује или отежава реализацију радње корелативног предиката”
(с. Павловић 2000: 112). прецизније, предлогом без и оп означава се одсуство
извесне околности, што „представља узрок (не)реализовања корелативне
предикације” (радовановић 1977а: 143), тако да „узрочник није одређена појава
већ њено непостојање” (с. Павловић 2000: 112).156 Често се код ове конструкције
каузално значење налази у интерференцији са кондиционалним значењем. У таквим
случајевима важи запажање м. радовановића: „опредељење за каузалну односно
кондиционалну семантичку базу у оваквим примерима готово редовно је одређено
општом темпоралном ситуацијом у остварењима корелативних предикација о
којима је реч, тако да ће, у ствари, темпоралне ситуације прошлости и садашњости
фаворизовати каузалну, док ће темпоралне ситуације „свевремености” и будућности
фаворизовати кондиционалну семантичку интерпретацију девербативне падежне
конструкције” (1977а: 142). потврде:
и бе[с] штaку не мoгу oпште, iч да доoдим (р), кuкамо јaдне како кuкавице,
кuкамо, нiгде не мoж да отiдеш: нi знajеш собoр, нi знajеш пазaр, нi знajеш гoсти,
нi знajеш нiшта, нiшта, jеднa дuша... без домаћiни, без мuжи! (Г), не мoжу бес
пoјəз да тeрам (л).
предлог до
4.4.3.4. предлог до и оп појављују се, такође, у значењу иницијализатора,
и то не само у истраживаном већ и у другим сродним говорима (Жугић 2010: 136;
Богдановић 1987: 236–237; марковић 2000: 224). потврде:
Бeву га тепaли, и сyг, да ли е до ћутeк, да ли до штo jе, јaдан, oн си нe‿бидна
(шп), а трi гoдине какo пластенiк напраiмо, aрно свeте три‿гoдине uбаф пипeр
биднa, а до сeме ли jе, до рабoту ли jе, не знaм (кд).
предлози око и с (сə, сəс)
4.4.3.5. Значење иницијализатора имају и следеће потврде аналитичких конструкција са предлозима око и с(əс):
155
М. ивић у свом раду помиње да недостају само потврде за употребу предлога по уз глаголе типа
„жалити” у нашем језику, међутим, њих има у истраживаном говору (м. ивић 1951–1952: 194–195; 208).
156
ово значење аналитичке конструкције са предлогом без обично није посебно истицано код других
истраживача призренско-тимочких говора, али може се приметити у грађи коју они дају (в. потврде у
Јуришић 2014).
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онo сyл око свiње што iма рабoта (ЦГ);
цiрке је сас нaз билo (ЦГ), дeца, смeшке с нaс, стaри љuди (ЦГ), мuку видeле
сəс њeга (ш), јa сəм мuку млoго видeла сəс њeга (ш), мuчице сəм патiла сəс њiма
самa (Л), Бoга ми, страoта сəс њi, сəс вuците (кд), тeшка рабoта сəс вuци (кд).
Интенционалност
4.5. интенционалност указује на појаве које „следе реализацији дате радње,
али као циљ, намера или интенција утичу на реализацију те радње” (с. павловић
2000: 115; ковачевић 1988: 210).157 Тиме се она разликује од каузалности, где узрок
увек хронолошки претходи радњи детерминисаног предиката. У говору Горње
пчиње циљно значење се исказује аналитичким конструкцијама са предлозима
због (ради), за, по, на, у, против и од, међутим, најчешћи су предлози за, по, на
и у са оп који је на месту старог акузатива. То у потпуности одговара стању које
С. павловић бележи у старосрпској пословноправној писмености и закључку који
износи: „оваква фреквенција акузативних конструкција најдиректније открива
адлативну природу интенционаности.” (2006: 299).
предлози због и ради
4.5.1. предлог ради у аналитичким конструкцијама са значењем циља
није забележен, можда због тога што се и иначе врло ретко среће. предлог због
је, међутим, нешто чешћи и изгледа да је преузео и функције предлога ради (в. т.
4.4.3.1):
кoзицете ги чuвамо због мeсо, за лeте (ш), и чuвамо гу збок млeко (п),
па зaшто жiвите (овде), каже, па вi нeмате пченiцу, каже, нeмате њiве, нeмате
орарiју, збок едни‿дrва (кд).
предлог за
4.5.2. аналитичке конструкције са предлогом за врло су честе у означавању
интенционалности (налазе се на месту старе предлошко-падежне конструкције за +
акузатив) и употребљавају се уз велики број семантички различитих група глагола:
а) на дrвља га кaчимо за зiму, више oгењ (Г), за зiму се спремiли и ошлi си
у кuћице и билa дошлa зiма (ЦГ), докaрамо куде кuћу, куде кuћу, за стoку за зiму
(Г), пoвише кuпев, тuримо у кaце и за зiму iма (кд), и за зiму си исuшимо мeсо,
нeко рaнимо и прaсе за Божiћ (шп), Јa сəм пeд гoдине црквeн лeп месiла, за тuј
слaву, овдe (ш), јa iмам сəз двe стрuке фuту, сy[г] гу за свaдбу чuвам (к), с тeл вuту
овдeка сəм донeла, да вiдиш, па овдe донeсо за мрењe (Г);
б) девoјка се jе купувaла, Мiле, за пaре (к), ће премeримо кoрен, па ће дадe
си бuку, па бuку за бuку и гoтово (ЦГ), Једнo телe да прoдаж за стрuју, а за пoрес?
(ЦГ), четири стoтине динaра да дадeш за едyн ручyк (п), дадe (нешто) за севaп (ЦГ),
157
падежне конструкције којима се граматикализује интенционалност познате су и као падежи са
циљним значењем, а и као падежи са финалним значењем, односно, интенционалност се у нашој литератури
може срести и под називом финалност (с. павловић 2000: 115). М. ковачевић говори о субпољу циљноузрочне интерференције, односно, пошто циљно семантичко поље ипак сматра посебном семантичким
категоријом, у свом раду о узроку бави се „само конструкцијама у којима је присутно узрочно-циљно
значење, тј. конструкцијама у којима се та два значења дају »сливено«” (1988: 211).
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Свe за дiнар да кuпиш, а и онe ги нeма пaрете (Л), кoлка jе тaј плaта?! да ли ће
за одeло, да ли ће за едeње, да ли ће за обuћу ... (р), кoлко ти трeбе за зељaник (Г),
колiчко ће ти кoшта сyг за мo[ј] јазiк (ш), За лeп ме цeнев, јa за лeп тrпу! (п), за
лeб да зарaдиш (кд), за бaнку нaдница је билa, радiја је човeк (к);
в) и свaтови дoјдев за њuма (п), трiпути доодiше за мeне (р), девет‿пuти
је за мeне доодiја, десeти‿пут ме је одвeја (ЦГ), и мi ће iдемо за девoјку (Г), јa ћу
iду за инeкцију (п), онi па да отiдев дoле куде Младeна за нeки пипeр (р), отiдев
за неки‿пипeр (р), отiде за дrва па га нeма (тр), пошyја мuж за дрвa (ЦГ), отiде за
шuмке (вuк), а онa се мuне у дuпку (ЦГ), сeно ако тeра њeга ће га на сaне ‘саонице’
вoзи, ако iдев за сeно ‡ oн ће jе на сaне, ако iдев на орaње ‡ oн ће jе на сaне (п),
чiчо, дојдo за сoл за oфце (Г), oдма едyн iде за молiтву куде попa (р), ишјa за копuс
нajесен (п), uјтро рaно за нешто дојдe (т) (уп. са т. 4.5.3.1);
г) и онa не телa за тoга мoмка (п), вuкица си умрe, но јa да си oтиду за
Тoзу (к), али, једнa, от чiчу ми сeстра, вiка: „е, ће отiде за глувaна, oн iстин uбав
овaко, али за глувaна.” (ш), тaј идe за еднo Цiганче (Л), сестрa што ми је бiла за
њeга (р), а нaша је кuма па за њeга билa (ш), јa сəм четерeс пrве ли, дрuге ли за њeга
дoшла (шп), овyј што сəм дoшла за њeга (шп), и онa пoсле дошлa за њeга (р), јa си
станa па си отидo за њeга (шп), тi си млaда, сaл за њeга ошлa (п), па јa не тејa за
њeга да отiду (шп), не тејa за њeга (она) (т), дођe за овoга овдe (шп), та остaдо за
тoга вампiра (ЦГ), oна се зaведе за њeга (шп);
д) еднaта, стaрата jе завршiла за дoктурку у Бeогрəт (п), а еднaта па не знaм
за каквo uчи (п), за којe тoј uчиш шкoлу? (к);
ђ) па тuј комшiске жeне, знaш, неки‿комшiја ми донeсе молiтву, Младeн
ми донoсеше за Чедoмира (Г), сəшiјемо си за нaс крaтки рукaви, за мuжи мaјце
напрaимо – терзiја (тр), па свe су ткaле, те за мuжи клaшње (кд), (бeдви се) за
мuжи за панталoне, за капuти, за чарaпе, за фанeле (тр), шuму дeнемо за кoзе
(кд), и тoј да си чuваш тoј за крaве (Г), свiње jeдоше (изгорело жито), а мi за нaс
просiмо (р);
е) Oн нeма, oн нeма ни да си кuпи за jедeњице, да му стiгне (ЦГ), за jедyн
дiнар да плaче (р), па се омeси за домаћинлyк колaч вeлики па се нашaра (тр),
ће мeсев, сiне, вyздан, за ручyк тoј ће изeдев (Г), па којa си је домаћiца па ћ-си
глeда за вечeру па дрuго (Г), па тoј за воденiце, љuди млoго купuјеф кaмења (п), и
кəт смо носiли за вакцiне овaкој дeца (к). није необично да се и девербативним
именицама лексикализује конструкција за + ОП у поменутом значењу: „радiвојо,
дaј нeшто да спрeмим за едeње!” (р), тaм, куде‿њi, тeшка свaдба за правeње (к).
предлог по
4.5.3. предлог по са оп уз директивне глаголе може имати циљно значење.
када је пореклом од старог по + акузатив употребљава се да означи биће или предмет
по који се иде, а када је на месту старе предлошко-падежне конструкције по + датив /
локатив именице работа означава усмереност према вршењу неког посла.
4.5.3.1. предлог по са оп (у говорима са сачуваном флексијом – увек са
акузативом) употребљава се доста често за исказивање интенционалности и увек
иде уз директивне глаголе (иде, дојде, отиде). паралелно са конструкцијом за +
ОП, може означавати биће или предмет по који се иде (в. претходну тачку 4.5.2
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под в), што представља значење овога предлога познато свим словенским језицима
(м. ивић 1951–1952: 197).158 Чињеница је, међутим, да се „у нашим дијалектима
шири употреба предлога за уместо предлога по у овом значењу” (М. иВић 1951–
1952: 197), тако да је у некима од истраживаних косовско-ресавских говора већ
превладала конструкција за + акузатив (ЈоВић 1968: 168; СиМић 1980: 83–84), а
у некима је неупоредиво чешћа од оне са предлогом по (МилорадоВић 2003: 178–
179).159 потврде из Горње пчиње:
кə[д] дoјдеф по њoзе – у смислу: када дођу сватови за девојку (Л), и мoмəк
нoси кə[д] дoјде по њoзе – у смислу: дође за невесту (Л), и по мeне дођoше свaтови
(тр), и онa дојдe по нaс (п);160
јa отидo по марaмчики (кд), iде се по молiтву (Л), iде, набeре, и тuј тuру
дaде па iде по дрuгу (кд), а oн по дрвa бeше сəс коњa (т), напрeт iдеја по трaвке, тaм
накуде вaше кuће дoле (Л), доoди овaкој кəд iде по пећuрке свaг дyн (т), и толiко по
пећuрке љuди iдев, от чeтири сaат овдeка нeма вiше мiра (кд), чeтири сaат јoш нeма,
oни по пећuрке iдев (кд), а oн пијaница па си по ракiју iде (р), па по зaјци зимuске
iдеја овiја из радoвницу – у смислу: да лове зечеве ишли су ови из радовнице (п);
У следећим потврдама употребљени су почетно свршени глаголи рипне и
рипи (и један и други облик имају значење ‘скочи’), у којима је наглашена потпуна
усмереност субјекта према појму у оп: oн бəјги рiпне по џoпкуту и удaви се (к),
Фrљи му нeку џoпку и oн рiпи по онuј џoпку и удaви се (к).
4.5.3.2. предлог по обично у комбинацији са оп именице работа, али и
са другим именицама које означавају неку конкретну „работу” (стругање, учење, школовање), уз директивне глаголе, може се, такође, употребити да означи
интенционалност (али не ону типа ‘биће или предмет по који се иде’). У говорима
са сачуваном флексијом овде се налази предлошко-падежна конструкција по +
датив / локатив.161 потврде:
iшја је овaкој по рабoту (шп), онaј си iде по њигoве рабoте (к), онa iде
по рабoту сəс мuжи (к), нeсу куде нaс iшли мuжи по стругaње, iшли су овaкој по
рабoту (кд), мuш отiде по рабoту (ЦГ), oтиде нeгде по стругaње (Г), што‿сi је
млaдо свe си се овдe побeгли: кoје по учeње, кoје по рабoту (Г), давaмо га, тyј, по
шкoлу да iде (шп), ће ги прaћам по шкoлу (шп),162 по Тргoвиште тaм iдеше, по
сaстəнци, еднo-дрuго (шп);
158
о питању „мотивисаности словенског интенционалног по уз акузатив” в. напомену 402 у с.
павловић 2006: 310–312.
159
У монографијама о призренско-тимочким говорима обично се помене за + ОП у овом значењу,
а изостане информација о томе да ли му је по + ОП још увек конкуретно (вероватно због тога што
се предлог по са оп, у значењу бића или предмета по који се иде, сматра и стандарднојезичком
конструкцијом, а на малом простору посвећеном синтакси падежа одваја се место обично за оне појаве
које одступају од стандарда или су бар необичне у односу на њега). Сигурно је да се у говорима Горње
пчиње, шире околине врања, пољанице и околине Грделице још увек равноправно употребљавају обе
конструкције, а тако је и на простору Црне траве (што потврђује грађа у Црнотравском речнику, на
пример, она у одредницама брљивче, гас, зазира (се) – сТоЈановић 2010: 78, 126, 240).
160
тек на основу ширег контекста, овај пример је сврстан у поглавље о интенционалности, наиме,
по овде може бити схваћено и темпорално – после (в. т. 4.2.1.3.1).
161
Слично је и у старосрпској пословноправној писмености, где је у „својству лексичког експонента
интенционалног po + dat/loc” регистрована искључиво именица работа, при чему је управни глагол
директивно грести и излѣсти и транзитивно послати (с. павловић 2006: 332). вероватно је и у Горњој
пчињи уз предлог по у поменутом значењу најпре ишла само именица работа, а касније су, по аналогији,
почеле тако да се употребљавају и друге именице које означавају конкретне послове.
162
Глаголи прати, испрати су транзитивни глаголи у којима је значење ‘ићи’ имплицитно присутно,
као и директивност.
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дeца си iспрату по говeда, по стoку, ћу испрaћам по шкoлу – јoк! (шп), по
oфце, по oфце iдев (шп), испрaти не по стoку (к).163
предлог на
4.5.4. аналитичке конструкције са предлогом на у означавању циља су
фреквентне и иду најчешће уз директивне глаголе, што није необична појава ни у
другим српским говорима (с. павловић 2000: 117–118). потврде:
бидoте ли на слuжбу? (п), Јa појдo на рабoту (р), тi, сiне, дeк ‘где’ iдеш
на вакултeт? (ЦГ), девојчiња, сiне, iдеја на жeтву (п), iдемо у пoље на жeтву
(Л), море, петнaез гoдине сiгорно сəм на жeтву, ишлa, пeшки преко чuпино (п), и
одвeла га нaвечер на вoду (ЦГ); сeно ако тeра њeга ће га на сaне ‘саонице’ вoзи, ако
iдев за сeно ‡ oн ће jе на сaне, ако iдев на орaње ‡ oн ће jе на сaне (п), oн пошyја
на косeње (р);
а излəгa ме, ће дoјде на собoр (ЦГ), ће отiде oна на собoр сə стaри љuди
(шп), бидoте ли на собoр? (ЦГ), от слaву iдемо на собoр (к), а нaшите дeца на
свaдбу ишлi (Г), iдемо на прiчес (к), и тaтко мoј идe на сaкрану (п), ће си iдев
на задuшњицу (ЦГ), па на појuтрину iдев на грoбја (шп), нeки iдев на појuтрину
(к), лaзарице, па iдемо на лaзарицу (ЦГ), дeке, ма нe lи jе нiкој ошyја на вeжбу од
врањaнци, а, тuго, тuго? (ЦГ), тaм на фрoн отoше (к);
мi отoмо на гoсти (т), догoдине да ми дoјдеш на гoсти (п), мaјка, на гoсти
сəм си гу довeла па лeгамо (к), и пoсле пa дoјдев на пијaнку (ЦГ), тuрци на конaк
овдe доодiли (шп), па станaмо, идoмо на iспит (ш), Ма нe, oн ги jе на oткуп
терaја (овце) (ЦГ), ако рeкнете и јa ћу iду на смrт (к), наврaти пa, на пиjeње сyлте
(шп), идo у Скoпје на здрaчење (Л);
ај, дoете ‘дођите’ на грeјану ракiју (р), а мi ће iдемо на грeјəну ракiју (ЦГ).
предлог у
4.5.5. аналитичке конструкције са предлогом у, којима се означава
интенционалност (на месту стандардног у + акузатив) бележене су готово редовно
уз директивне глаголе (иде). када је у питању семантика именица у оп, оне увек
подразумевају обављање конкретних активности (стругање – сеча и припремање
дрва, сено – сакупљање, припремање и превоз сена, итд.), што представља сличност
са конструкцијама на + ОП (в. т. 4.5.4). потврде:
тaмо у стругaње идe, па убiја ли се, какo ли је (Г), и тyк су iшли у нaдницу
девoјчики (шп), и ће iдев у лoв (шп), у лoф ‘лов’ ће iдев да фaћав дiвје свiње
(шп), лaни дојдe та ни пoмогна у сeно (Л), децa, лeтоске, у косeње доодiше (п), а
онo... бeше у косeње (п);
мiл добрoсав, oн ишyја у сировaри (Г), oн је ишyја у сировaри (Г), ишлa
сəм у лaзарицу... па кəт сəм билa дeте, от сeдəм гoдине пoјдемо у лaзарицу па додeк
се не ожeњев. Свe си iдев тeја девoјке у лaзарицу... (ЦГ), У лaзарицу се збiрамо
од недeљу врeме, от четвrтак; па у пeтəк, у субoту iдемо у лaзарицу. Марaме,
163
исказ испрати не по стоку подразумева да нас неко пошаље да чувамо стоку, а да је доведемо
натраг онда када се то очекује, тј. после паше, што има другачије значење од исказа: испрати не за
стоку. осим тога, чување стоке подразумева да је неко надзире (пази) идући за њом, што ово значење
повезује са значењем секвентивног ‘иза’ (као у примеру испрати га по коња, в. т. 4.1.4.2.1.3).
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накiтено, лaзари по двa, кəт какo бiдне, кyт по трi iдев у лaзарицу... (ш), ке iдемо
у лaзарице (т), двeсте и педесe дuше у орo се навaтав (ЦГ), комu е рaмна табaна
нe га прiмав у вoјску (ЦГ), с тoга дeвера мојeга ишyја у вoјску (Г), па зар и брaта и
тaтка испратi у вaшуту војнu (к), бeше ошyја у партизaни ли (р), бeгаше такoј у
партизaни, крijеше се (т), онyј у партизaни ишјa (ЦГ), нeки утeкнев у партизaни,
нeки у бuгарско (т), стo и пeт човeка водiли смо у свaтови (т), и у свaтови ће iдеш
и тyк невeста ће улaза у врaта и тyк ће те вiди у ћoш кудe се дrвиш (ЦГ), отiшја
мoмак у собoр (шп), у собoр кoј ће вoди дeца, дiп нeгде у цrкву, блiзу, ће га одвeде
(шп), јa сəм iшла у тeчеј, па кəт сəм бiла како тeбе (ш), овiја близнaчики сyг iдев
у шкoлу (к), ошyја у шкoлу (ЦГ);
искочiја jе у педесe гoдине у пeнѕију (т), па не тејa да искoчи рaно у пeнѕију
(Л), па млaд uмре, тамyн iскочи у пeнѕију (Л), свi тuј мuжи што iма, свe са у рoпсто
тaм откaрани мuжи (Г).
предлози против и од
4.5.6. Циљно значење имају и неке аналитичке конструкције са предлозима
против и од. предлог од је, при том, фреквентнији, има значење против, и иде
уз глаголе „чији су денотати радње усмерене ка спречавању или неутралисању
негативног ефекта” идентификованог именицом у оп (уп. с. павловић 2006: 321).
Слична је ситуација и у косовско-ресавском дијалекту (милорадовић 2003: 85).
потврде из Горње пчиње:
па млoго iшла против тuј девoјчицу, тaј мaћека њoна (шп);
до четересe дyна свe му jе светeло свeтло, од вампiра (р), однапрeт нi се ни
знaло од вəмпiри – у смислу: није се ни знало како се борити против вампира или
шта урадити да се не појави (к); и мiе што‿смo билe тaм девoјке тудe комшiске,
свe смо од њuм запазiле (да бајемо) од усoв и од (урокљивих) oчи, од oчи и од
усoв смо свe запазiле од њuма! те од oчи ће ти прeбају, тeбе ће прoјде (п), онa свe
пребaјеше тoј од усoв (Г), Од oчи и од усoв знaм (да бајем), а дрuго не знaм (п),
гaсев жaрје од урoци (Л).
Кондиционалност
4.6. У говору Горње пчиње кондиционалност није честа семантичка категорија и уочава се најпре у исказима којима се „изражава начелни став или суд” (уп.
с. павловић 2000: 119). остварује се аналитичким конструкцијама са предлозима
без, с(əс), за и спрема.164 Њима се у ствари указује „на услов под којим би се радња
детерминисаног предиката могла (не)реализовати” (С. ПаВлоВић 2000: 118). ово
значење се обично налази у интерференцији са неким другим значењем (каузалност,
инструментативност), што је поново, поред ниске фреквентности, слично стању у
другим српским говорима и стандардном језику (уп. С. ПаВлоВић 2000: 118–119;
радоВаноВић 1977б: 104–105).
164
У савременом српском језику, поређења ради, у функцији кондиционалног детерминатора
појављују се: генитив са предлогом без, акузатив са предлозима уз, на и за, слободни инструментал и
инструментал са предлогом са и локатив са предлозима у, при и према (синТакса 2005: 172, 234–235,
272, 298).
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предлог без
4.6.1. У призренско-тимочким говорима у целини, па и у горњопчињском,
услов се често исказује аналитичким конструкцијама са предлогом без.165 Кондиционално значење ове падежне конструкције може се наћи у интерференцији са
значењем каузалности (уп. са т. 4.4.3.3), и тада треба имати у виду да се, у начелу,
кондиционалност обично везује за будућност или свевременост исказа, што је
слично стању у другим српским говорима и стандардном језику (уп. С. ПаВлоВић
2000: 118–119; 2006: 334; радоВаноВић 1977а: 142–143). потврде из Горње пчиње:
тyк стoка се чuваше, бе[з] стoку не мoжеш (да живиш) (кд), бе[з] зuби не
мoж да жiви човeк (к).
предлог с (сə, сəс)
4.6.2. аналитичке конструкције са предлогом с (сə, сəс) могу означавати и
услов. понекад се, међутим, ово њихово значење може наћи у интерференцији са
значењем средства (уп. са радовановић 1977б: 106). потврде:
ако те полaзи с лeву нoгу, iмаш цeлу гoдину да ти опакyчки ‘наопако’ iде
нeшто (т), сəс чiсто се покрiвəв, црвeно‿нешто, та да ги исфrљеф пoбрго богiње
(ЦГ).
предлог за
4.6.3. аналитичка конструкција за и оп може такође имати значење услова:
Ма, нejе млaд за женiдбу (п), нeсу ми узeли за жiву глaву, нeћев (шп),
мешa овакoј по дuварəт, мешa, мешa, сyл за еднo влакнo да сəм оволiцко, да сəм
ватiла пaре, за толiцко (Г).
предлог (с)према
4.6.4. кондиционалност се може приметити и у аналитичкој конструкцији са
предлогом спрема (која има свој пандан у стандардном према + локатив)166:
па, свaћо, мi спрема децa (ми ако се поредимо са децом) – пa ‘опет’ мi смо
пoздрави о[д] децa (ЦГ).
Концесивност
4.7. категорија концесивности указује на „н е п о в о љ н е у с л о в е за реализовање предикације доминирајуће клаузе, но при том ову не искључује, већ
‘допушта’” (радовановић 1977б: 102). аналитичке конструкције са овим значењем
нису често бележене у истраживаном говору, што и није тако необично с обзиром
165
велики број потврда налази се (обично расуто, а не у оквиру одреднице без) у дијалекатским
речницима везаним за ову област, на пример: нeће се успiје бес цuцку, такoј научiло (Жугић 2005:
435); нeма oро без трупaње (Јовановић 2007: 504); не мог ти вражем без белегу; мора да донесеш нешто
(динић 2008: 24); Без обрћaње, тeшко се сuши сeно, а мoж се и скaпе (сТоЈановић 2010: 552). више о
томе в. у Јуришић 2014: 221–222.
166
Сличне примере са поменутим значењем даје и. антонић у: синТакса 2005: 298.
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на то да поменута семантичка категорија није фреквентна ни у другим народним
говорима (с. павловић 2000: 119). њу је могуће очекивати у аналитичким конструкцијама којима се исказују и други типови детерминације, а таквих примера у
истраживаном материјалу има свега неколико и то са предлозима без и од.167 осим
тога, на месту стандарнојезичке конструкције за инат некоме (нечему), у Горњој
пчињи се може чути поприложено зајнат ‘заинат, из ината’: oно зајнaт, стeза,
стeза (ЦГ), па зајнaт да не мoш, чарaпете се мuчи да ги прокaра! (ЦГ).
предлог без
4.7.1. У призренско-тимочким говорима уопште концесивност се често реализује конструкцијом без + ОП.168 Њоме се означава недостатак неке појединости,
која се иначе сматра уобичајеним пратиоцем управне радње. потврде из Горње
пчиње:
ће ме вoзи (аутобусом) бес пaре (шп), такoј жiвимо тuј без бaче, купuјемо
си, на пiјац (кд).169
предлог од
4.7.2. Значење концесивности (допуштања) примећено је и у аналитичкој
конструкцији са предлогом од: о[д] трi држaве aрно смо остaли јaдни (Г).
Посесивност
4.8. посесивност је семантичка категорија која се манифестује као однос,
веза између два појма од којих је један објекат посесије (посесум), а други
субјекат посесије (посесор). другим речима, посесум је „својина, сродник или
интегрални део” посесора (с. павловић 2000: 122). она се у говору Горње пчиње
граматикализује енклитичким посесивним дативом и аналитичким конструкцијама
на + ОП и од + ОП (када је у питању систем падежних синтаксичких средстава),
али и присвојним придевима и заменицама (татков, мајкин, детињ, његов, њини).
енклитички посесивни датив личне заменице, познат и стандардном језику
(синТакса 2005: 188–190; анТонић 2004: 87–90) и народним говорима, овде је врло
фреквентан. он може бити замењен одговарајућим обликом посесивне придевске
заменице: мuш ву умрeја ~ њоан муш умреја (уп. са т. 4.8.5). када су у питању
именске посесивне конструкције с формом датива – оне у српском стандардном
језику и дијалектима из његове основице нису уобичајене (синТакса 2005: 188–
190; милорадовић 2003: 135), али се ипак јављају на целом штокавском простору
167
У стандардном језику значење концесивности (допуштања) има генитив са предлозима (и) поред,
мимо, (и) без, против, преко, код, датив са предлозима упркос и противно и акузатив са предлогом уз или
предлошким изразом без обзира на (синТакса 2005: 170–172, 193–194, 234).
168
У материјалу који нуде репрезентативни речници и монографије о овим говорима налази се доста
потврда аналитичких конструкција са предлогом без у значењу концесивности, на пример: Мoже и без
попa дeда да се сарaни (Јовановић 2007: 497); Јаше коња без момузи, тиће си само клати нође; не знам, ал
нећи љуђе презимују без дрва (динић 2008: 418, 648); њoјна воденiца нiкад не стањuје, и без вoду ваздн
мeље; децa сам извeла на пuт без oца, свe с-одрицaње и голeму мuку (сТоЈановић 2010: 104, 468). више
о томе в. у Јуришић 2014: 222.
169
Значење концесивности у овим потврдама налази се у интерференцији са значењем
комитативности (тј. значе и одсуство појма који прати реализацију радње управног глагола).
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(у говорима са сачуваном флексијом), а посебно у косовско-ресавским говорима,170
на шта су скренули пажњу још а. Белић (1999а: 292) и п. ивић (1994: 225). У
истраживаном говору, а и већини призренско-тимочких говора, ситуација је слична
оној у косовско-ресавском дијалекту, уз очекиване разлике које се тичу чувања
дативне форме.171 наиме, у горњопчињском говору немамо посесивни именички
датив већ конструкцију на + ОП којом се изражава припадност. појави ове аналитичке
конструкције у наведеној функцији вероватно је претходио процес у коме је посесивни
датив именичке синтагме истиснуо из употребе облик посесивног беспредлошког
генитива, што би одговарало општим развојним тенденцијама балканословенских
језика,172 а и стању у говору параћинског поморавља, који је увелико захваћен
процесом аналитизма (МилорадоВић 2003: 136–138). осим тога, конструкцију на +
ОП могуће је у испитиваном говору понекад заменити одговарајућим присвојним
придевом, а понекад конструкцијом од + ОП (која вероватно представља старо од
+ генитив).173 иначе, у косовско-ресавским говорима, у којима је адноминални
посесивни датив врло чест, изгледа нема посесивне адноминалне на-конструкције
(МилорадоВић 2003: 136–138). овај датив се добро чува и у неким призренскотимочким говорима, на пример, у говору Галипољских Срба (П. иВић 1957: 341–
346), у призренском (реМетић 1996: 451), ђаковачком (М. СтеВаноВић 1950: 140–
141), гатањском (МладеноВић 2013: 141, 168, 173, 176, 192, 199–200),174 док је у
другима само ређа опција, поред присвојног придева (МладеноВић 2001: 270, 280).
У већини говора који бар донекле чувају стари облик датива (поред фреквентније
конструкције на + ОП) може се спорадично наићи на датив у посесивној функцији,
уз додатна ограничења типа: само од именица м. р. на сугласник које означавају
живо (+), обично лице (БогданоВић 1979: 105; БогданоВић 1987: 152–153), а у говору
Заплања, на пример, он је чак честа појава, али опет уз ограничење (само једнина
и само од именица које означавају живо (+) – МарКоВић 2000: 113, 223). међутим,
на почетку прошлог века а. Белић је закључио да се у нишкоме крају, а и у целом
јужноморавском говору, сачувала употреба старог датива „за посесивно значење и
сл.” и то је тумачио утицајем косовско-ресавских говора (Белић 1999б: 228, 242–
247). Стање у данашњем врањском говору, као и у говору који се овде испитује,
170
према постојећој литератури, посесивни датив је забележен у говору Црмнице (милеТић 1940:
522), Старе Црне Горе (пешикан 1965: 188), северозападне Боке (с. павловић 2000: 127–128), роваца
(пиЖурица 1967: 155), врачана (пеТровић 1974: 167), околине колашина (пиЖурица 1981: 192), Змијања
(пеТровић 1972: 161), Баније и кордуна (пеТровић 1978: 129), трстеника (Јовић 1968: 167), Левча (симић
1980: 97–98).
171
„адноминални присвојни датив није ни иначе непознат нашем језику, али у већини дијалеката и
у књижевном језику није чест (адвербативна употреба много је обичнија). највише га има у дијалектима
на истоку, призренско-тимочком и косовско-ресавском. иста особина проширена је и у бугарском и
македонском језику, а постојала је и у старословенском” (п. ивић 1957: 344).
172
тако, на пример, а. Минчева (1964) прати развој посесивног датива у бугарској историјској
синтакси, и то од постојања блиских по значењу средстава за исказивање посесивности па до уопштавања
једног од њих (датива) и његове замене аналитичком конструкцијом са предлогом на.
173
ово одговара стању у говору параћинског поморавља (наравно, уколико занемаримо замену
датива конструкцијом на + ОП), за који С. Милорадовић констатује да се датив „веома често јавља
у именичкој синтагми и њоме се тада изражава права припадност. чешће је у тој служби него њему
синонимична предлошко-падежна конструкција од + Г/оп” (милорадовић 2003: 136).
174
р. Младеновић говори у више наврата о добро очуваном беспредлошком дативу са значењем
намене и посесије и наглашава да је гатањски говор „део ширег ареала у коме опстаје флексија
овога падежа, а који чине говори косовске котлине, јужне Метохије и северног дела шар-планине
... Јужно и источно од јужнокосовског говора, флексивни датив је практично истиснут аналитичким
конструкцијама.” (младеновић 2013: 141).
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где нису запажене старе дативне форме, различито је. У монографијама о другим
сличним говорима, нажалост, обично изостаје податак о томе да ли се у њима јавља
посесивни датив.175 ипак, подаци о остацима датива које даје Б. видоески у својој
књизи о кумановском говору, који је по много чему сличан горњопчињском, на
известан начин подржавају Белићеве наводе. Б. видоески примећује да „остатоци
од дативната форма за припаѓање, која во Црногоријата е сеуште жива ... овде нема
многу. Ги забележив само овие примери: Милaну мaјка длъб(к), Јовaну снaва Цвет,
и месност Урoшу Бaра ос.” он такође напомиње да су у кумановском говору, као и
у скопско-црногорском, до скора биле у употреби дативне форме са флексијом код
личних имена (видоески 1962: 143–144). да ли је тога било и у горњопчињском
говору у не тако давној прошлости, не можемо, нажалост, знати. Сигурно је да
се сада на месту старог посесивног датива обично налази конструкција на + ОП.
такође се на месту слободног генитива (оружје војника),176 генитива са обавезним
детерминатором (књига мога пријатеља) или генитива са предлогом од (прозор од
кухиње) – овде налазе аналитичке конструкције на + ОП или од + ОП.177
У говору Горње пчиње могуће је, дакле, исказати различите типове посесивних
односа178 употребом енклитичког посесивног датива (а), аналитичком конструкцијом
на + ОП (б) и аналитичком конструкцијом од + ОП (в).179 детерминисана именица
(посесум) може, при том, заузимати различите синтаксичко-семантичке позиције
(субјекат: жљuч ми jе пuн кaмење; објекат: овyј му држi кuћуту; именски део
копулативног предиката: Сiма им кuм бeше, прилошка одредба: а куде брaта ти
ће iдеш ли гoре?).
предлози на и од
4.8.1. посесивност којом се показује „однос припадништва – поседништва
(власништва)” (синТакса 2005: 189) уочава се у следећим потврдама:
а) јoш натaмо су ни грoбја (к), на пuт ми jе кuтћа (т), овyј му држi кuћуту (р),
и онi збок њeга, запалiше му кuћу (т), сoба ни бeше малeчка (к), кудe су ви кoла?
(к), лeјче ву се iскрши (ш), вrзан вoл за дирeк, оно ѕвoно му вiка: тyка, тyка, тyка,
тyка, трoпа га (шп), капuт ми га нeма дугaчки (Г), постiљчики му опeремо (Г), сyл
џoпке ву нaшли (к), опyнци ву вrљани (р), јaрики ву полипсaли (р), свiње, двe им
се опрасiле (п), па ги јaјца искршi (ш), oн ву uзне шикeрче (шп), oн у тaткову му
кuћицу сeдеше (шп);
б) а већ сəм забравiла на љuди iме (Л), сuтра, каже, глeдете uјутру на Бuгари
aлишта (п), да дoјеж да ми кaеш додeк са нaше бuке, онeј зaједничке, овeј извoрске
175
тако, на пример, говору Лужнице, на месту где аутор наводи примере везане за промену
придевских заменица, уочена је једна потврда која наводи на помисао да се дативне форме у поменутој
функцији можда и тамо могу срести, барем по изузетку: у овuј кuћу мојeм свeкру во (ћирић 1983: 77).
176
примери из стандардног језика преузети су из Синтаксе савременога српског језика (синТакса
2005: 144–145).
177
У јабланичком крају је такође регистрована аналитичка конструкција од + ОП „као еквивалент
посесивне генитивне синтагме од + Г и беспредлошког посесивног генитива” уз напомену да је „далеко
фреквентнија употреба НА конструкције у функцији посесивног датива када уз посесор стоји каква
одредба” (Жугић 2010: 33).
178
посесивни односи у овом раду представљени су према подели коју даје и. антонић (2004: 87–90;
синТакса 2005: 188–190).
179
исказивање посесивних односа употребом енклитичког посесивног датива није изостављено из
практичних разлога – да би се пружила потпуна слика посесивности.
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на Сiму и на Петрuна (р), на овoј (дете) ствaри (к), а на онuј жeну (краву) гу
намавaла (шп), покршiја сuдови по врaње, на меанџiју овдe (Г), тoј му сапuн на
детeто и на женu (Г), нiкəт нejе доодiја, нiкəт! Сaмо на сaкрану на дeду ти, вiше
нejе (ЦГ), тaм гoре iмаше кuћа еднa на свeкра ми (ЦГ), сeко онeј кiтке голeме, та да
ми се не закaчав oглави на крaве (Г);
в) iма слiка горе (на зиду), од њeга и од мeне, зaједно смо (тр), Сликaја га је,
слiку iмам од њeга, лaзарче (к);
млeко као сiрење гuсто од oфце (Г), iма[м] млeко от крaве (шп), ће га
изгoри от крaву (млеко) (к).
4.8.2. посесивност којом се показује однос дела према целини:
а) с jеднo дrво та да ми глaву ицeпи! (п), шuпља му је глaва (ЦГ), нoга ми е
откaзана (Л), измрзнaше ми нoге (шп), нoге да ву отсeче (Л), нoга му је отсeчена
довдeка (к), нoге му отiчав (шп), пrтено па нeће нанiкуде, ољuпев му ножiце
(ЦГ), и му прстe oздраве (т), oпште нeма да ти модрejе ноктe (ЦГ), и коскa му се
вiди, овдe (т), жљuч ми jе пuн кaмење (п), џигeрица ву се њuм јeла (п), почe ми
oко, вика, уминuје, почe ми да ми здравejе (Л), тuго, дeдо, кəквi са ти oчи (Л), кад
мрejем ће ми oчи глeдаф тoј (р), колiки са ти зuби (Л), ће ву поцрнejев зuби (ш),
едyн обрaз ву свe цrн (ЦГ), сyк ће ви рoгови испрaвимо (к), млoго ми гoвор некако
грuб (к), подiгњу глaву, штuкне ми свeс и јa пaдну (Л), сuчемо па uм да ти штuкне
(Л), штuкја ми пaмет, заборaљам (Г), и онo какo гу је jeло, от пeпел погaчку, бoк ли
га знajе, дuша си му је знaла (р),
б) на твојu Нaзу цревцa на грeду висeв (р),
в) искoпамо кoрен, искoпамо од орa (Г), бeло рuно, знajеш, од бeлу офцu
(ЦГ), пeрје от кокoшке ће ги помyстимо (к), утепaја се oн у стругaње, грaњка га
утепaла од бoр (ЦГ), сeмку да вaдиш о[д] тiквуту откуде дrшкуту (р), али бoје
тyгк нeма, и што‿ћeмо, па од орa љuске (тр), овeј кошaрке о[д] прuће од вrбу (т),
а да не едe от тuј крaву мeсо (ЦГ), немoј да ву дaдеш од овuј сoбу кљuч (Л), ама
тi немoј од мeне мeсо да едeш (ЦГ), крaва рекнaла на њoјното детe: „немoј ти да
jeдеш од мeне!” (Л).
4.8.3. У истраживаном дијалекатском материјалу забележено је доста примера посесије којом се указује на родбинске и социјалне везе између посесора и
посесума:
а) Старeјко ни је бијa из Голочeвце, кuм ни је ис тргoвиште (ш), етe сyк
умрeла бaба му (р), мaјката ву жiва бидe за коџa (Г), а мuжат ву пoгина у рaт (р),
тoј кəт му jе чiча му погинaја (р), и дeда ми почeја се кrсти (р), а oн дeвер ву је тaм,
а тaтко се крijе овдe (р), промућuран тaтко ми пошто је тргoвац (т), а тaј ми етrва
iмаше пe[т] децa (р), зeт ву дoјде, жњejе, бeре сeно (п), а тaтко ми не чujеше (п),
дирeкторəт на рuдникəт ‡ сiн ми е, Бoгдəн (п), а брaт ми Ђорђiја вiка (п), „а куде
брaта ти ће iдеш ли гoре?” (р), онi са ми кuмови билi (т), Сiма им кuм бeше (р),
па iмашемо, jеднa тeтка ни, кaта (р).
б) тaј на дирeкторатога снaшката, женaта његoва (п), и дoле дoјде тaј
дoктурица што на дoктура женa (р), бајги ми ти на женu мuш умрeја (ЦГ), Је л
си тi, каже, на дoктура мaјка (р), Јa на дoктура мaјка, а вi ме, реко, искaрујете
из бoлницу (р), бaба, на тaтка мaјка (р), на мојu мaјку децa (Г), нека дoђе тyј
тaтко на девoјку (шп), да ли је бегденисaја тyј на девoјку тaтко (шп), и oна какo ги
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чешљaла тeј, на мaћију ћeрке и ни бајaла (Л), а онa па тaј Сeвда бeше рoд на бaбуту
нaшу, на мојu свекrву (Г),
лaни што умрeја, на Рuжу мuш (р), рaде Симoнофски, на онoга Ђорђiју сiн
(р), деда‿жiка умрeја, па на Стојадiна тaтко (ЦГ), али на Вeрицу мaјка, јaдна,
пoстaра бeше (Г), онyј Ђoра што умрe, на Румeну дeверəт! (ЦГ), и дeца на тuј
Милeвку (к), е ли знajеш на Здрaвка пeру (Л), љuба на деда‿Стeвана (Л), Јовaнче,
на Андoна зeт (р), епа, боба‿Стoја, на Ордaна мaјка, тaм етe што jе у врaње (ЦГ),
и (муж) на овuј бyж Бoрку бeше се дoле увампирiја (ЦГ), – којa, бре, снaшка? На
Мiле ли? – Ма л на моjeга Рaшу! (ЦГ), ис кленiке онa, (ћерка) на Слободaна и на
онuја, овuја, Мирослaфку (ЦГ);
и овaј пoстара сeстра, што на овoга мaјка, бeше пoнапрет ошлa (р), на овoга
сiн (к), на мојeтога стaрца мaјка (Г), Јовaн је тaтко на овeја (девојке) (Г), овeја тaм
на онoга (Г), а радомiр биднa тyк старeјко на тoга (сина) (Л);
чiчини сeдам ли, oсам ли децa бeја, на дрuгога трi (р).
врло су честе комбинације предлог на + именица у ОП + дативна енклитика,
у којима је дативну енклитику могуће заменити одговарајућом присвојном заменицом. на пример, уместо: на ћeрку ми унuка је у врaње (шп), може се рећи: на
моју ћерку унука је у врање. примери:
и на тaтка ву тeтка сəм (ш), па и њoјнате се ћeрке иженiше на етrвуту ми
(р), тyј, jедyн jе бијa у бuгарско, овдe на чiчу ми сiн, и oн дојдe (т), а на сiна ми па
су пoмале девoјчице (шп), на ћeрку ми ћeрка се ожењiла, еднaта, еднaта нejе (ЦГ),
Снaшка ми па оћоравeла, женaта на брaта ми, та ћoрава (р), на брaћа ми ћeрке,
доодiле су пoсле (р), и Мaрино, на eтrву ми детe (п), на свекrву ми iмаше сестрa
(ЦГ), на Крстaну ти сiн (Л), тiја на тuј унuку ми (шп), на тuј моu мaјку мaјка
(ЦГ), и овiја дечiца на тoга му сiна и женaта лeтос доодiше и онi (р).
в) братанiце су доодiле нiм, од брaта ми ћeрке (р), па iмаше брaтанице отд
брaћа ми, па долазiше и онe овдeна, куде мeне, на гoсти дoјдев (р), oни тoј казaли
овдeка, на дeте о[д] Драгoмира (к), iмам о[д] тeтку брaћа тaмо (к), пeт iмəм парa
унuка, от стaротога сiна (п).
4.8.4. У идиоматизованим конструкцијама „име му је ...” (где се лична имена,
очекивано, налазе у номинативу – в. т. 2.1.1), присутно је значење посесивности
уколико је семантичка интерпретација ‘његово име је...’ (а не ‘он се зове...’).180 У
забележеним потврдама, такође је врло фреквентна појава редупликације:
Ђурђiја му iме на онoга (р), а тyј, нaјстаро детe, мuшко, нaско му iме (п),
тaса му iме на њeга (к), па на дeчката му Спiра iме (т), а онo ву алтaна iме на
бaбу ми (п), и uлеже тaј нека Лепoсија ву iме (р), на мoју мaјку ву iме нaза (п), на
мaјку ми Сaнда ву iме (к), а њoзе iме билo Мiра (Л), илiнка му бeше iме, четiри
мeсеца га чувa па ми не бидe (р), пeрса ву iме бeше (к), какo ву, рече, на твојu
мaјку бeше iме (к) и сл.
нису, међутим, необичне ни конструкције са глаголским обликом имеше: Блaгоја
му iмеше на тoга ми домаћiна (р), деда‿влaтка му iмеше; рaце ли му iмеше? (Г).
180
Ситуација је слична оној у савременом језику: „датив у примеру име му је Марко сврстава
се у посесивни ако се има у виду семантичка интерпретација [↔његово иМе је Марко], али може се
сврстати и у субјекатски ако се има у виду семантичка интерпретација [↔Он се зове Марко].” (анТонић
2004: 89). У истраживаном говору (посебно код старијег становништва) обично се каже: Наско му име;
Како ти је име?, док реченице типа: Он се зове Наско; Како се зовеш? више одговарају урбаном говору.
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присвојни придеви
4.8.5. изражавање припадности може се остварити и употребом одговарајућих
присвојних придева, што не спада у систем падежних синтаксичких средстава, али
би било корисно сагледати и ову могућност у условима узнапредовалог аналитизма.
на пример, информација коју носи реченица: да ти дaдем јa палталoне, брe,
палталoне, тaткове ти! (ЦГ), неће бити промењена ни ако се каже: ... палталоне на
татка ти или ... палталоне на твојега татка. примери са присвојним придевима:
oн у тaткову му кuћицу сeдеше (шп), от кuћу девoјачку додeк ‘докле’ iде,
свe коњa ће јaа (р), у неку гoру орлoва кuћа имaла (Л), чiчини сeдам ли, oсам ли
децa бeја, на дрuгога трi (р);
и oн дошyја Петрuноф сiн тuј сyг да сечe си, а овyј па пошyја Сiмин сiн
та тaм (р), едyн дeл си jе Петрuнов, едyн дeл си jе Сiмин (р), снaшката ми овaј,
Дрaганова (ш), Марiна Дaнева ће дoјде сə стaрцатога (п), Милaнову сестрu давiја
(п), енe онoј Дuшково бeло (р), Стоiлковата бaба, Станiја, трeбе да е жiва? (р),
мојa снaшка, баба‿велiката, тaм eте у Бaру, деда‿Стоiлова што бeше (р), онe oфце
да ли издaвене са батка‿Стојaнчине? (ЦГ), мори, мaјке, да га ... и uјкиниат живoт,
за jедyн дiнар да плaче (р), попoво девoјче (Л), више гuмното гoре Чадoмирово (Г),
Вeричин тaтко (Г), мaјкин брaт (ЦГ), Брaнкичина мaјка (к), онa и Милeвина jе мaјка
из Баждaрци (ЦГ), Мiлина сестрa (ЦГ), Мiлина мaјка мuзе (р), Рaдина рaкија (т),181
остaше си и Добрoсəвине (вeјалице) и нaше (Г), Јa овiја Дoбрицините децa реко да
ги uчу (п).
понекад је неопходна употреба придева уместо конструкције на + ОП да
исказ не би био двосмислен. рецимо, ако се у примерима: дeцата доодiше Блaгичини
(Л), вeрка Ђорeва казa (ЦГ), придеви замене конструкцијама на + ОП, добиће се:
на Благицу децата доодише, где није сигурно да ли су деца дошла Благици или су
Благичина деца дошла говорнику, и Верка на Ђоре каза, где се опет не зна да ли
је верка нешто рекла Ђорету или је Ђоретова верка нешто рекла. такође, да би
се избегло нагомилавање предлога, говорници могу употребити посесивни придев,
на пример: па си грешiло та си узeло отсeкло от Сiминете (буке), четiри (ЦГ),
спрема Блaгичину кuћу вaшата jе кuћа (Л).
Спецификативност
4.9. Спецификативност (адноминална квалификативност) је врста детерминације одређеног појма на основу карактеристичне појединости која га издваја од
осталих појмова његове врсте.182 У зависности од „аспеката с којих се детерминисани
појам посматра”, карактеристична појединост може бити физиономијска или
функционална, парцијална или комплексна, инклузивна или ексклузивна, константна
или привремена, субјективна или објективна итд. (уп. С. ПаВлоВић 2006: 395).183
придеви Милина и Радина изведени су од мушких имена Миле и Раде.
Спецификативност овде представља засебну адноминалну семантичку категорију одвојену од
квалификативности (в. т. 4.3. и напомену 126).
183
С. павловић (2006) разликује два семантичка субпоља у оквиру спецификативности – физиономијску спецификативност, која се реализује као парцијална и као комплексна и функционалну спецификативност, која се у старосрпској пословноправној писмености своди на дестинативност. Физиономијска спецификативност парцијалног типа одговара параметру карактеристичне појединости, а
181

182
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У овом раду спецификативност је представљена као (хетерогена) категорија која
обухвата више различитих параметара: карактеристичну појединост, фабрикатив,
димензив, компаративност, мовенс (покретач) и дестинатив (намена).184
карактеристична појединост
предлози с (сə, сəс), без и на
4.9.1. карактеристична појединост је врста одређивања једног појма
његовим интегралним делом или пратећим детаљем (м. ивић 2005: 200–210). У
говору Горње пчиње она се реализује а) аналитичком конструкцијом са предлогом
сəс (која се налази на месту стандардних конструкција детерминатор + генитив и
с(а) + инструментал), б) аналитичком конструкцијом са предлогом без (старо без
+ генитив) и в) аналитичком конструкцијом са предлогом на (старо на + акузатив).
на овај начин се карактеристична појединост исказује и у другим сродним говорима
(на пример: сТоЈановић 2010)185. потврде:
а) нeћете ни с рoгови (јариће), нeћете ни ћoрави (к), вuте ткajемо с первaзи,
колaрке с кoла, ћелiми с кoла, свe тoј рабoтимо (ЦГ), чарaпе свe сəс рeске, с кoла
(ЦГ), еднa чeрга с трi стрuке ми oстана (Л), с тeл вuту овдeка сəм донeла (Г), јa
iмам сəз двe стрuке фuту, сy[г] гу за свaдбу чuвам (к), а колaрку iмəм, девoечку
јoш, сə шaрке (р), овyј бeше с тeл (р), напрaви ни тaтко от клaшње долaму сас
oптоку (шп), долaмче оваквo с рукaви (шп), нiки га па видувaли, у кошuљу, вика, з
бeли рукaви, у кошuљу oн си oди (шп), опyнци с вrце нoсимо свiнски, говeђи (ЦГ),
торбiче сəс трaчку (кд), едyн тигaњ сəс онuј длyгу дrшку (кд), бaшка добрoсəв е
направiја кuћу овaм и с пoдруми (Г), а кuћа је билa сəс лeсе (кд);
па с вiтице невeста (ЦГ), само прaеф неки мuшки лaзари с кaпе (ЦГ),
видувaла ли си гу сəс фuту или нe? (к);
б) тiква без дrшку (р), а тaј Слaвица, дoктурица, на велiку тuј без нoс (ЦГ),
не рaди онa, и онa бе[з] шкoлу (к);
в) напрaвiја кuћу на четiри спрaта (ЦГ), овiја са троiца у еднu кuћу – на
трi спрaта iма кuћа, свi троiца (ЦГ), за кoња, ћелiм на прeбек, тoј сəм узeла (ш),
кaкви ћелiми, колaри, на кoла (Л), сал еднe чарaпе, узeдоше тeј на кoла (Л).
Фабрикатив
предлог од
4.9.2. Фабрикатив представља детерминисање одређеног појма материјалом
од кога је сачињен. У српским говорима са сачуваном флексијом овај тип специкомплексна обухвата фабрикатив и димензив. и. антонић, међутим, у Синтакси (2005) спецификативност не одваја као засебну семантичку категорију од квалификативности (па тако, на пример, у тачки
о квалификативном генитиву говори о основном семантичком типу генитива, генитиву одсуства карактеристичне појединости, еквативном генитиву и генитиву материје, а као посебан семантички тип даје
квантификативни генитив).
184
о терминима фабрикатив, димензив и дестинатив в. у с. павловић 2000: 129.
185
в. потврде у одредницама: старовремски2 (за предлог с), амбарина, витиљ (за предлог без),
обиђе1 (за предлог на) (сТоЈановић 2010: 894, 32, 102, 546).
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фикативности се постиже конструкцијама од + генитив (в. на пример: милорадовић
2003: 82–83; с. павловић 2000: 133), а у истраживаном говору, као и у другим
сличним говорима (в. на пример: динић 2008: 502), аналитичком конструкцијом са
предлогом од:
Лeбəц напрeт од жiто! (Г), па uбав лeп од ечyм (Г), вrљи ни ‘им’ по мaлко
от пeпел кравaјче (ЦГ), оставiла га тaм да вечeра от пeпел погaчу (р), али бoје
тyгк нeма, и што‿ћeмо, па од орa љuске (тр), а од oфце сiрење и от крaве, дрuго
jе (шп), iма сiрење од нeке кoзе мерiше, а од нeке нe (шп),186 iди, ће ти тuрев
жeне, каже, от повeсмо рeп (шп), клашњeне аљiнке нoси, нoси си oн от клaшње
панталoне (шп), от падобрaн шамiја на еднu стрнu овoлко ширoка, етe-толiчка, на
еднu овoлка (ЦГ), пуздeрке от конoпље по тoлке набeремо (ЦГ), пaфте од желeзо,
па пaфте овдe на невeсту (ЦГ), а тaм куде вa[с] се тeра у кoла ђuбре, а овдe о[д] дrво
сaне (п), о[д] дrвља кoлци (Г), дrвено, од бuку, од бuку корiтце, па толiчко такoј,
па искoпано, па тuримо детeнце тuј, окuпамо (Г), тyк нeје имaло тањiри – каленiце
од зeмњу, ложiце, тoј се сe испaри, измijе и до велiгден сe постeње, сeдəм нeдеље
(Л), шарeне чарaпе от свaкакву мaњку па кoла по њi (ЦГ).
понекад се у говору (уметнутом синтагмом или речи) одваја детерминисани
појам од појма који га одређује (по материјалу од кога је сачињен): вrце на опyнците
от конoпје (ш).
У неким случајевима конструкција са значењем фабрикатива се може
заменити одговарајућим придевом [уп. са следећим потврдама: ништо лeбəц рyжан
и ечмeн мeсимо (Г), онo тoј се умoкри у кесeто вuнено (п), дrвено нyћве (т), нeје
имaло како сyг желeзни корiта (ЦГ), земљaни поклoпчаки (ш)], што се не разликује
од стања у другим српским говорима (с. павловић 2000: 133).
Занимљива је синтагма „сə стaкло” која се значењем налази између карактеристичне појединости и фабрикатива: па нeмаше лaмпе онeј стаклeне, ко сyк што
iма лaмпе сə стaкло (шп).
димензив
предлози од, око и до
4.9.3. овај параметар спецификативности представља одређивање детерминисаног појма по старости, узрасту, маси, висини и уопште – по некој димензији.
Граматикализује се обично конструкцијом: од + квантификатор + ОП.187 У
истраживаном говору забележено је само неколико примера детерминисања особе
по старости, и то не само предлогом од већ и предлогом око, који се такође комбинује
са квантификатором и оп. поред тога, примећено је и одређивање појмова према
дужини и висини помоћу предлога до са оп. потврде:
сyк ће дoјде од иљaдо гoдине сiн и ће те појeде (Л), дошyја о[д] трiста
гoдине брaт (Л), е, тyј (брат) о[д] двeсте гoдине се забавiја (Л);188
186
У претходне две потврде појављује се „сiрење” од овце / од краве / од козе, и то свакако има
значење посесивности (уп. са т. 4.8.1 под в), међутим, овде је имплицитно присутна информација да
је у питању сир од овчијег / крављег / козијег млека, због чега су ови примери „сврстани” у фабрикатив.
187
У српским говорима са сачуваном флексијом ово значење се обично реализује (по правилима
конгруенције) конструкцијом од + квантификатор + акузатив / генитив (с. павловић 2000: 133).
188
Много су фреквентнији искази типа: iма унuченце мaло, сyг jе четири‿гoдине (кд), носiла сəм
по четересe и две‿кiла врeћу (Л), нaше сeло је бiло овдeка, коћuра, стo трiјес кuће! (к), него, на
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дечкiћ такo, око двaјез гoдине (т);
вuтица до колeна (п), трaва до гuшу, а нeће пaсев (Л).
дестинатив
предлози за, од и на

4.9.4. дестинатив је тип спецификације детерминисаног појма тј. а) „живих
бића према служби за коју су оспособљени и у коју се могу укључити или б) ...
предмета према сврси која им је додељена и/или за коју су створени” (с. павловић
2006: 412), а формализује се најчешће аналитичком конструкцијом за + ОП, док се
од + ОП и на + ОП јављају мало ређе.189
а) млoго стoка за чувaње (Г); aмовите за кoњите (ЦГ), прaви си прeграду за
јaганчики (р), по дeсет пuти дrва ће донeсу, па шuму за oфце (Л), шuму дeнемо за
кoзе (кд), чiчо, дојдo за сoл за oфце (Г), а мeткови малeцки за машiнгер, оволiцки,
малeцки (тр), кат са нaши аргaти, на свi однeсев лeп за обeт, за ручyк (Г), па ће
тuрамо ни зељaнчики, млeко за поткuсак, та jeдев (Л), понeсемо за мeзе салaту‿неку
(шп), Мuш ми је сeкја кaмења за воденiцу (п), кaмен за воденiцу оволiки (п), кəд
га направiше пuт овдeна за aфтобус (кд), нeмам лeг за нoге нiкəко (п), да купuјев
одeло за снaшку (шп), бaсмо за рeклицу (ш); мaлко сejевф, ал овyј мумурu[с] за
варeње, па посejев, па мумурuс искoчи море iма до тaван (п), па и овдe донeсо
(футу) за мрењe (Г), жeна ми је фaбрика. и за предeње, и за плетeње, и за ткaње
фaбрику си iмам (ш), тuримо у ћoшче, овeј, прeсу за дувaн врзувaње (шп), чaшке
за вoду пиjeње (к);
б) лeк от прiтисəк (кд), што‿ћe дрuго, такoј, од вaтру, от кашљaње, нешто
дадe водiцу (ЦГ).
У овим примерима, детерминисани појам представља лек против наведене
болести или поремећаја, и у њима предлог од има значење предлога против. то
значење, међутим, предлог од нема и у потврдама типа: па iмаше овeја флaстичне,
од зејтiн овeј флaше (к).190
в) дирeкторəт на рuдникəт ‡ сiн ми е, Бoгдəн (п); лeк немaло на нoгу (п),
Црeп побутaше на кuћуту свe (п).
Мовенс
предлог на
4.9.5. овим семантичким параметром успоставља се однос између детерминисаног појма и појма-покретача, чијим се коришћењем ствара енергија за
пример, „има унученце мало од четири године”, „носила сам врећу од четересе и две кила”, „наше село
је било овдека, коћура, од сто тријес куће”.
189
конструкција против + ОП (за коју је сигурно да се може употребити у поменутом значењу на
простору Горње пчиње) није, нажалост, пронађена у забележеној грађи.
190
Употреба конструкције од + ОП, са значењем дестинатива, примећена је и у говору јабланичког
краја (а налази се међу потврдама које р. жугић даје када говори о посесивности): тој кeса от прaшак;
да uзне овaј џaк од брaшно, за чiсто (Жугић 2010: 33).
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покретање детерминисаног појма. покретач се обично лексикализује речима:
дрво, струја, гас, као и у другим нашим говорима (уп. с. павловић 2000: 136–
137; сТоЈановић 2010),191 а само значење мовенса се реализује аналитичком конструкцијом са предлогом на:
шпoрет на дrва (ш, ЦГ), и сyг етe гу пeгла седi на дrва, на жaр (тр).
компаративно ст
предлог од
4.9.6. овај тип спецификативности заснива се на поређењу детерминисаног
појма са другим појмом – компарантом (с. павловић 2000: 129). она се може
реализовати аналитичком конструкцијом од + ОП, што одговара стању у другим
говорима (уп. с. павловић 2000: 134–136):
пoстар је о[д] Дuшка (ЦГ), па онa пoмлада од мeне (Г), онa млaда, пoмлада од
мeне (шп), онa jе жiва јoш, пoстара је од мeне (ЦГ), oн је па пoмали од мeне (кд),
онa је коџa од мeне пoстара (кд), oн две‿гoдине пoстар од мeне сyлте (ш), пo бeше
дoбра, од мeне пoздрaва jе билa (Л), oн пoјак од мeне (шп), онo мaслото пoблаго од
мaс (р), ако ме вeрујеш, о[д] тoј џeзвето пoголема бубaљката! (ш).
поређење се врло често постиже и конструкцијама: 1) ка(к)о + номинатив:
онyј српетiна како косa (Г), кoчаче како крошњe (Г), имaла нека барчuга кoлеста
како вирчe (ЦГ) и сл. (в. т. 2.4) и 2) номинатив – номинатив: а тo[ј] је крeмен билa
женa (п). ређе се употребљава конструкција него + номинатив (уп. с. павловић
2000: 134–136).
Нагомилавање предлога
4.10. појава нагомилавања предлога ради постизања веће прецизности
исказа није необична ни у истраживаном говору.192 најфреквентније су двочлане
предлошке секвенце у којима је први члан предлог за (уп. МилорадоВић 2006: 262–
265). овом приликом поменута појава је само илустрована потврдама које су се
нашле у истраживаном дијалекатском материјалу:
свекrва такoј, oн ис поза њuма расiпе канaче вoду (шп);
а онo, вика, нешто‿одозгoр, вика, од више кuћу: брaм, кaмен, вика, та пред
њi (шп),
јa сəм од блiзу овдe, от преко рiт (Л),
па до спрема тoрник (к),
онa мoжда ве е помаaла неки пuт на ради мeне (Л),
а јa слuшам одoвде oн на спрoтив овiја (ЦГ),
јастyчики‿неки ткaени iмаше и тoј за под глaву ће тuрев (кд),
191
У Црнотравском речнику, на пример, у одредници занављује (се) помиње се „нoв шпoрет на
дрвa” (сТоЈановић 2010: 255).
192
нагомилавање предлога познато је у српским говорима, а Ј. кашић га је проучавао на примерима
из стандардног језика, при чему је констатовао да је ова појава условљена „великом копатибилношћу
предлога који се могу комбиновати не само са појединим речима (различитих врста), него и са
синтагмама, па чак...и са целим реченицама.” (кашић 1969: 179).
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па чаршaви за преко крeвет сəм ткaла (п),
онeј канaте земљaне напuни, напuни, за до кнoћи, каже, iмаш (тр),
а за преко дyн па ће копрiве набeрев (п),
ће смeљамо, ће напuнимо амбaри и чyг за до Ђuрђовдəн, зiме не iдемо да
мeљамо (р),
Oo, oн jе за у кuћу, за у нaрот ‡ бoљи га човeк нeма од ивaна, а у кuћу jе
свињa, па дiва свињa! (п),
тeбе за у шкoлу ти трeбе? (к),
онa си га за у шкoлу тoј (снима) (к),
а за пиjeње па бaшка си jе, тoј извoр га вiкамо, а за по кuћу – долiна, рeка,
донoсимо кoтли (ЦГ),
ретке су ситуације са комбиновањем три предлога уз оп:
натaмо iма кuће, наонaмо са кuће iсто, и наовaм пa от преко на рiт, пa
iма (ЦГ).
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воКаТив
5. овај падеж, као и у другим нашим говорима, има задатак да скрене пажњу
на садржај реченице у коју је уметнут, а на чију конструкцију не утиче. различита су
схватања око тога да ли се уопште може сматрати падежом (в. цитирану литературу
у: милорадовић 2003: 191). Служи за дозивање и обраћање, а понекад само за
интензивирање исказа.193
5.1. велики је број примера вокатива којим се именују сродници: а, бре, кумашiне, бре, амyн, зeте, брe, ама нeмам oткут (р), уу, мuже, ако је пuшка (Л), oо,
побрaтиме, какo пoмина наћyске? (шп), што држiш, сiне, тoј (Г), да ти гу не урoчиф,
сiне (Г), н-умejе, сiне, не знajе (Л); па, сiнко, рeкни (ЦГ), и њoјниат живoт, сiнко
(ЦГ), немoјте, сiнко, такoј нaопоко (к), aјде, тaтко, сəс мeне (Г); Бoжа вiка – Бaбо,
бaбо, на мeне (ш), коu, бaбо, тi жeлиш (ЦГ), кaкo, бaбо (ЦГ), ај, бaбо, прiчај (т),
Бaбо, мори, баба‿Велiке, мори, ма с когa збoриш?! (р), прiјо, застaни мaлка (к), кaкво дeте, свaћо (ЦГ), свaћо, сyк пo лyсно (ЦГ), дeвет, вiкаше, свaћо, дeвет сəм родiла
(р), daтке, чeке да вiду (Г), прiјатељке, тi ме излекувa (к), заштo, снaјке, нe си ги
казaла? (шп), Снaшке, снaшке, овiја, Бuгари iдеф (к), па, тeтке, стрa ли те је? (п),
бaто, жeни се (шп), заштo ће ти, дeдо, рукавiца (р), бaте! (Л), Ма какo, тaте, не
чujеш? (п), тaте што рабoтиш (ш); стaрци сəм четвoрица, ћeрко, дочувaла; али пrву
плoчу да удaри, ћeро, не мoже (ш), ел ти казувa, мори, ћeро (шп), тuго, мaмо, вiш
какo ми вiка Стојaн (ш), Мaмо, вика, рабoтете до eсен, овrшете, па закoљете вепрa
(п), утепa га, рече, мaјке (шп), uу, мaјке, каже, јa не мoгу да ... (шп), мaјке, мори
мaјке (р), мaјке, опeри ми овoј (п), не лyш, мaјке, не лyш, лyжеш тi (п), какo ги онeја
ѕвeзде вiкашев, мaјке, стaре?; мaме, мaме, тeше ни издaви (Г); мi да ти дадeмо, нaне
(ЦГ), мiло детe, млoго ће чuјеш (Г), па ћу ви дaду, дeца (Г), ћuтете, дeца! (Л) и сл.
5.2. врло често вокатив ових именица употребљен је ради остваривања
посебног, приснијег обраћања саговорнику, а не да би се њиме ословио сродник. У
складу са тим, непозната жена (у зависности од старости, али и разлике у годинама)
може бити ословљена са бабо, нане, тетке, стринке, снаво, сестро, човек са –
дедо или чичо, брате, док ће се млађој особи пчињани најчешће обратити са сине,
ћерко, дете. потврде:
193
о морфолошким обележјима вокатива у испитиваном говору в. Јуришић 2009а: 117–118, 120,
122, 125.
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eј, брaте, нe ни тeпај (Л), бaтке, прaви рабoту (к), девојчiња, сiне, iдеја на
жeтву (п), ма, за нiгде нeсəм више, сiне (п), па тoј не знaм, сiне, јa ги н-умeју, сiне,
кaжем (ЦГ), па дeк ће отiдем, сiнко? (ЦГ), епа, снaво, сyк ће ви рoгови испрaвимо
(к), мi да ти дадeмо, нaне (ЦГ), „Мoре, нaнке, чuва те твoј сiн!” (ЦГ), овaкој, тeто
(ш), тeтке, ће ми бajеш (Л), Тeтке, вика, какo ћете? (кд), дoбар дyн, стрiнке
(п), „е, тi ће ни ги нaз дадeш, другaчко, сeстро, да ни ги дадeш тi опyнци!” (ЦГ),
чiчо, дојдo за сoл, за oфце (Г), тuго, дeдо, кəквi са ти oчи (Л), и тu[ј] је дoбро,
дeте, нежeњет је (ш), а сyг нijедно не мoгу, дeте (к), нe се бoј, дeте, нe се бoј (п),
дeте, изумiла сəм (к), сто‿гoдине, бре, детeнце слaтко (Г), лeле, дeца, да бeгате од
родiтељи далeко (т), еј, дeца, нe се бoјте, нe се бoјте, нe се плaшете (п) и сл.
5.3. У истраживаном материјалу налазе се и потврде вокатива множине: па
ћу ви дaду, дeца (Г), ћuтете, дeца! (Л), лeле, дeца, да бeгате од родiтељи далeко (т),
еј, дeца, нe се бoјте, нe се бoјте, нe се плaшете (п), тугoо, тuго, дeца, тoј не вaља, тoј,
лелeе, дeца, да oће да jе мiр, а свe ће си бiде дрuго! (ЦГ), плaте слaбе, дeца! (ЦГ),
„Кoзлики, јaрики, отвaрете ни врaта!” (р), Aјдете на дoручəк, мoје мiле женiце,
нeћу да ви кaрам, мoје мiле женiце (р), бoже, љuди (к), тyј што ме jе слушaја, љuди
(к), о, љuди, брe, немoјте такoј, брe (р).
5.4. вокативни облик може се, поред номинатива, чути уз глагол вика, у
значењу „називати некога неким именом” (уп. са т. 2.1.1).
5.5. Забележени су и примери вокатива којима се, пре свега, износи
емоционални став говорника према именованом појму:
о, бoжјаку (шп), што не бeгаш, бoжјаку (к), па тoј са онi билi, мори, будaло
(Г), нe се смeј, будaло! (к), ооо, слiко, тuј ли си! (к), Eј, помoчко, мi отoмо! (кд),
рeши си, будaлче, штo? (тр), лeле, какo си бeву, дuшо, онiја – кi, кi, кi, кi, кi,
мrтви, и oна се смeје (ш), мi смо, дuшо, oбе појaле (т), што‿мi ти е, сrце? (Г).
иначе, лексема туго овде се може схватити као узвик, мада технички
одговара облику вокатива именице туга: а јa кəт си вiко – о, тuго, лeлке! – што сəм
јaка; а јa рeко – о, тuго, реко, uтепа ме нiшто! (Г), Тuго, кyт ће oтиду? (к), Тuго, овoј
што бидe!? (кд).
често се може чути и вокатив боже у емотивним исказима: бoже, љuди (к),
бoже, кəт рипнa (он) (п), па се бiев, па се бijев, бoже, што рабoтеја (ЦГ), чuвај,
бoже, каквa је бiла! (шп), ако се, чuвај, бoже, забудaли (к) и сл.
5.6. У истраживаном материјалу нема потврда о употреби номинатива место
вокатива приликом ословљавања по презимену или по географском пореклу. Само
неколико пута забележен је номинативни облик у улози вокатива: збрaли се пuно и
на врaта: „еј, воденичaре, еј, воденичaр!” Гaјде надуaли, свiрке и: „еј, воденичaре,
еј, воденичaр, отвoри се!” (ЦГ), и oн дoтрча одонuт јавi се: „нeмој, брaћа, каже, јa
сəм вaш, вaш сəм, слuжу вoјску вaшу, и немoј тoј да рaдите, да кuка тaтко и мојa
мaјка! немoј!” (т),194 мiло детe, млoго ће чuјеш (Г), мрeли са љuди за лeп, слaтко
детe (Г)195.
194
овде се говорник обраћа бугарским војницима, тако да је сасвим могуће да је вокативом браћа у
ствари хтео да се „приближи” бугарском говору.
195
вокатив ове именице увек је дeте, а номинатив и оп су у источнијем делу Горње пчиње (где
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5.7. именице које означавају сроднике, титуле, занимања могу бити саставни
део имена; тада су оне нека врста одредбе која остаје у номинативу (као у стандардном
језику), а име, са којим обично чине акценатску целину, буде у вокативу:
бата‿Драгољuбе, кудe је Стојадiн? (к), Ма јa не чuју, бата‿Ивaне! (п),
Бре, чича‿Ивaне, тi uтепа стaру женu, бре, uтепа, остaви! (п), чика‿Ивaне, немoј
се секiраш (п), свe нoси, деда‿Милaне (ЦГ), еј, братко‿Стојaне, бре (шп);
Бaбо, мори, баба‿Велiке, мори, ма с когa збoриш?! (р), uзни, тетка‿Велiке (Л),
снајка‿Јeвице, нoге ме бoлев (ш), Снајка‿Костaно, ће ми дaдеш ли девoјчицу? (к),
aјде, тетка‿Крстaно (ЦГ), е, кума‿Лiјо, тi ме излəгa (ЦГ), aјде тi, тетка‿Мiлке
(т), jeла, баба‿Совeто, дoјди (ЦГ).
5.8. општи је утисак да, и у овом говору, вокатив представља живу
граматичку категорију (тако је у српском, македонском и бугарском језику) и да
нема пуно примера употребе номинативне форме у вокативној функцији, што је
примећено у косовско-ресавским говорима, посебно у неким категоријама именица
(милорадовић 2003: 195–196). У монографијама о призренско-тимочким говорима,
нажалост, нема комплетнијих података о овој појави (употреби номинатива место
вокатива), тако да се не може доћи до неких уопштених закључака (в. т. 477 у
милорадовић 2003: 196).

припада и Г) – детe. дакле, у овим потврдама ради се о облицима номинатива.
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ЗаКљУЧне напомене
6. деклинациони систем говора Горње пчиње (смештеној југоисточно од
врања, која припада призренско-тимочкој дијалекатској области) врло је радикално
упрошћен: подразумева постојање независног падежа (номинатива), општег падежа (на месту косих падежа) и ретке остатке дативних форми (сачуване у неким
именичким заменицама). чува се и вокатив. облик акузатива (као примарног падежа објекта) стекао је статус форме casus obliquus уз коју се семантичке нијансе
прецизирају предлогом и семантиком управног глагола.
6.1. номинатив је преузео, поред очекиваних функција (субјекат и именски
део предиката), и нека значења која у стандардном језику обично има генитив.
наиме, номинатив једнине и множине именица (са квантификатором или без
њега) употребљава се у конструкцијама са глаголом имати* и глаголом бити* у
значењу „постојати”, као и с њиховим одричним варијантама (Овдe ћoсафци iма,
гaрвани iма, oрли, врaне; нeје имaло овaкви крeвети; дебeле кошuље тyг бeја; да не
бeше Вeрица, тeше uмру). при том су тако формирани егзистенцијални искази са
глаголом имати* много фреквентнији, а одрични искази са глаголом бити* обично
ређи. номинативом у субјекатској функцији исказује се партитивно значење код
партитивних именичких синтагми с квантификатором (канaта вoда). У аналитички
сложеним конструкцијама типа нема га, еве га, кам(о) га редовно стоји номинатив
именичке речи уз заменичку енклитику (капuт ми га нeма, кaмо ти га мuш, евe гу
бaба нaша). он се може наћи и онде где бисмо очекивали пуни облик акузатива личне
заменице за 1. л. јд. (јa ме стрa). Међутим, уместо очекиваног облика номинатива
појављује се оп заменице (обично – личне) у поређењима типа: девoјче како тeбе
(с тим што ово не важи и за именице).
6.2. У истраживаном говору једини прави дативни облици су именичке заменице: њему, коме/кому, некоме/некому, никоме/никому, свакоме/свакому, које се све
чешће замењују конструкцијом на + ОП, и дативне енклитике (с тим што овде постоје
одређени синкретизми између акузативних и дативних форми у 1, 2. и 3. л. мн.).
облици њози/њозе и њим(а) употребљавају се заједно са њум(а) и њи у означавању
било ког падежног значења, док је код именица оп потпуно истиснуо форме датива.
док се у већини испитиваних говора призренско-тимочке дијалекатске
области чува слободни датив или се бар може срести уз конструкцију на + ОП, у
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говору Горње пчиње потпуно га је истиснула на-конструкција. Слободног општег
падежа у функцији датива нема (усамљени изузеци су неке заменичке форме). од
предлога који у српском језику иду уз овај падеж сачувани су према и спрема ‘према,
наспрам, насупрот, уочи’. предлога ка/к нема, али постоји нови предлог накуде.
датив и на-конструкција се појављују у функцији семантичког субјекта,
семантичке допуне у (семи)копулативном предикату и у функцији индиректног
објекта. а када је у питању одредбена синтаксичка функција, датив и поменуте
аналитичке конструкције са предлозима на, накуде, (с)према, које су га углавном
замениле, имају посесивно, спацијално, темпорално и квалификативно значење.
У посесивном значењу појављује се енклитички посесивни датив личне
заменице, који је фреквентан, а може бити замењен одговарајућим обликом посесивне придевске заменице (мuш ву умрeја ~ њоан муш умреја), и аналитичка
конструкција на + ОП. У спацијалном значењу, прецизније – у сфери адлативности
необележеној обавезношћу досезања циља, појављује се конструкција куде + ОП,
самостално употребљене дативне енклитике уз глагол кретања доћи (двe пiсма му
дојдoше) и конструкција накуде + ОП (трeба да iду накуде дoм). Забележено је
само неколико потврда аналитичке конструкције са предлогом спрема у значењу
индирективне антелокализације (тј. статичке директивности) и адлативности. на
месту старог темпоралног датива с предлогом према појављују се аналитичке
конструкције са предлозима (с)према и накуде уз перфективне и имперфективне
глаголе, са значењем антериорне проксималности (према нoћ iдеф сaл; сaдимо дувaн
и накуде Божiћ га предaвамо). такође, оп са предлогом спрема (на месту старог
датива) може се појавити и у значењу основа / критерија (једним од параметара
квалификативности).
6.3. општи падеж је у овом раду посматран као падеж у функцији спацијалног,
темпоралног, квалификативног, каузалног, интенционалног, кондиционалног, концесивног, посесивног и спецификативног детерминатора. инвентар предлога са
значењима у којима се појављују приказан је табеларно ради боље прегледности
(табела 4).
6.3.1. У пчињском говору аналитичке конструкције са значењем места и
правца организоване су као посебан синтаксичко-семантички подсистем и врло
су фреквентне (што није дугачије ни у другим језицима). У проучаваном говору
изгледа нема исказивања просторних значења слободним обликом оп, што и
није потпуно неочекивано с обзиром на чињеницу да се и у стандардном говору
поменута значења врло ретко изражавају падежним обликом употребљеним без
предлога (прећи улицу, ићи путем, прићи некоме). За функционисање просторних
односа задужене су аналитичке конструкције са предлозима који су у највећем броју
истога облика, а и значења, као предлози у осталим српским говорима. на пример,
предлози: у, на, по, из, преко, уз, низ, за, више, над (изнад), под (испод), пред (испред),
међу, поред, од, до, употребљавају се у оним значењима која су карактеристична
за стандарни језик. одступања се, наравно, појављују: предлог по има и значење
‘дуж, уз, поред’, затим ‘иза’, а преузео је и значење слободног инструментала
(просекутива); предлог од, поред очекиваног значења, употребљава се и на месту
старог аблативног са; предлог поза налази се на месту стандардног предлога иза,
уместо према често се чује спрема, а уместо насупрот – спротив, јуксталокационо
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кра(ј)/крə(j) и при појављују се и у адлативном значењу. Употребљавају се и нови
сложени предлози: аблативно откуде и адлативни накуде и докуде, затим предлог
врз и предлог куде ‘код’. на крају, у овом говору уобичајени су и предлози који се у
савременом језику осећају као архаизми: више, около, при.
инвентар предлога којима се у истраживаном говору означавају просторни
односи дат је табеларно (табела 1). према динамичком аспекту просторног
односа – предлози су распоређени у четири колоне (индирективност, аблативност,
перлативност и адлативност), а према позиционом (статичком) аспекту, инклузивност је обележена болдовањем предлога. У заградама су дати предлози који,
према ауторовом мишљењу, имају своје место у поменутом систему, али се нису (у
одговрајућем значењу) нашли у забележеној дијалекатској грађи.
индирективноСт
у
на
по
врз
под / испод
више
над
пред / испред
поза
(с)према
спротив
међу
у
куде / код
кра(ј) / крə(ј)
ускра(ј)
покре / покрај
поред
до
уз
близу до
око(ло)
при

аБЛативноСт
из
од (место са)
од
откуд(е)

перЛативноСт
крəз
преко
уз
низ
по
под / испод
више
кра(ј) / крə(ј)
покре / покрај
око(ло)
(међу)

адЛативноСт
у
за
на
врз
по
куде / код
накуде
спрема
по ‘иза’
до
(докуде)
у
кра(ј) / крə(ј)
ускра(ј)
покре
поред
при
око(ло)
(уз)
под / испод
више
над / изнад
пред
поза
међу

табела 1: инвентар предлога за изражавање просторних односа
6.3.2. У исказивању просторних односа постоји извесна „семантичка разуђеност” која се у означавању временских односа не може испољити, с обзиром на
то да време доживљавамо једнодимензијално. темпоралност је стога једноставнији
подсистем од спацијалности, састављен из две велике целине (дате у двема одвојеним
табелама ради боље прегледности): темпорална локализација (смештање радње у
време – табела 2) и темпорална квантификација (одмеравање дужине трајања или
учесталости понављања детерминисане радње – табела 3). исказивање временских
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значења може се остварити: 1. слободним обликом оп уз неиспустиву одредбу
(што и није потпуно неочекивано с обзиром на чињеницу да се и у говорима са
сачуваном флексијом време може изразити падежним обликом употребљеним без
предлога али са обавезним детерминатором) и 2. аналитичким конструкцијама са
одговарајућим предлозима, уз које може или мора ићи и одредба.
Симултаност
детер. + ОП
у (+ детер.) + ОП
на (+ детер.) + ОП
преко (+ детер.) +
ОП
за + ОП
за + придев + време
из + прво + време/
крај
под + ОП
крəз (+ детер.) + ОП
при (+ крај) + ОП

теМпораЛна ЛокаЛиЗаЦиЈа
Антериорност
Постериорност
Јукстериорност
око(ло)
(+ детер.) +
пред + оп
по (+ детер.) + оп
оп
после
(+
детер.)
+
пре + оп
оп
(с)према + оп
накуде + оп

табела 2: инвентар аналитичких конструкција за изражавање темпоралне
локализације
теМпораЛна

квантиФикаЦиЈа

Лонгитудиналност

Терминативност

Ингресивност

Фреквентивност

(по/до +) квант. + оп

до (+ детер.) + оп

од (+ детер.) + оп

сваки + ОП

за (+ квант.) + оп

докуде + оп

око + квант. + оп
преко + квант. + оп

табела 3: инвентар аналитичких конструкција за изражавање темпоралне
квантификације
када је у питању темпорална локализација, у говору Горње пчиње нема неких
претераних одступања у избору предлога за њену реализацију, наравно, у односу на
друге српске говоре. новина је предлог накуде са значењем антериорности, док
предлог по у постериорном значењу представља архаичну, али сасвим уобичајену
језичку особину у овом говору. предлози: из, под, крəз и при нису чести. Једна од
разлика је везана за предлошко-падежну конструкцију за + време + име у генитиву,
која се односи на време власти или живота неког владара или државе, а код које
је у истраживаном говору обично на месту генитива посесивни детерминатор (за
тuрско врeме; за Тiтино врeме), затим, на месту прилошког израза у/на почетку

– 141 –

508

Марина Јуришић

овде се могу чути конструкције са предлогом из (ис пrви крaј, ис пrво врeме).
такође, предлог при уз личну заменицу или именицу, која означава неко лице, може
имати и временско значење (Онa је кuћа кuпена при мeне).
У сфери темпоралне квантификације скоро да нема неких особености, које би
горњопчињски одвајале од осталих српских говора (наравно, уколико занемаримо
чињеницу да истраживани говор нема сачувану флексију). новина (али, изгледа,
не претерано фреквентна) јесте сложени предлог докуде, који се употребљава са
значењем терминативности.
приликом одређивања временских значења не може се игнорисати улога
глагола као носиоца детерминисане радње. важан је податак да ли је управни глагол
перфективног или имперфективног вида: имперфективни глаголи се чешће везују
за фреквентивност. Затим, глагол перфективног вида може бити довољан да би
темпорална инклузивност, на пример, била очигледна (што бeше на Велiгден умрeја
бyш). осим тога, код аналитичких конструкција уз итерационе глаголе, може се лако
уочити понављање детерминисане радње у одређеним временским интервалима
означеним управном лексемом, што такође носи значење фреквентивности и без
експлицитног детерминатора сваки (за рaспус па доoдеф куде‿мeне).
Битни су и детерминатори. они могу бити обавезно везани за оп без
предлога (мi овuј гoдину не могaмо да oремо), али и за аналитичке конструкције
са предлогом (мi смо сəс кoњи докарувaли товaри грa у тoј врeме). такође могу
бити „испустиви”, дакле, такви да њиховим изостајањем смисао реченице неће
бити промењен (па зачyс, ел ти казuју, за једəн‿нoћ), али врло често одсуство
одредбе доводи до интерференције темпоралне локализације са темпоралном
квантификацијом.
6.3.3. квалификативност схваћена као „адвербијална детерминација начинског типа” овде представља врло хетерогену семантичку категорију (у којој су
обједињена значења која се у литератури обично третирају као засебне семантичке
категорије) сачињену од следећих параметара: инструментативност, медијативност,
комитативност, пропратна околност, критериј, дистрибутивност и компаративност.
инструментативност се у истраживаном говору најчешће реализује аналитичким
конструкцијама са предлогом с (сə, сəс), нешто ређе са предлозима од, на, у и по и
врло ретко са предлозима из и преко. Медијативност, која представља реализацију
радње детерминисаног предиката преко посредника, може се посматрати на два
начина: када се наглашава посредник (медијатор) употребљавају се аналитичке
конструкције са предлозима по и преко, а када се наглашава заступани (медијат)
– аналитичке конструкције са предлозима место (наместо) и за. необична је
потврда (која вероватно представља пример) „привидно спроводничке функције” са
предлогом с (вeнчамо се с пoпа). комитативност, односно присуство или одсуство
пратећег детаља, у Горњој пчињи се остварује кроз аналитичке конструкције са
предлогом с (сə, сəс) и предлогом без. У овом значењу је забележен и предлог пред
са оп (у значењу ‘у нечијем присуству’: Немoј пре[д] дeца, бoк ти дuша, да казuјеш,
дeца ће оплaшиш). критериј, којим се указује на појаву на основу које се реализује
детерминисана радња, овде се обично остварује аналитичким конструкцијама са
предлозима по и (с)према, а једном је чак забележен и предлог поред у том значењу
(јa тyк не верuјеше, али сyк си вiду поред мeне дека е билa бoлна). дистрибутивност
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је параметар којим се указује на облик или формацију у којој се јавља неко биће или
предмет обухваћен управном радњом, а постиже се аналитичким конструкцијама
са предлозима на, у и по, што је слично стању у другим говорима. компаративност
представља „квалификовање радње предиката довођењем у везу те радње са истом
радњом другог агенса, или истог агенса али у другом временском периоду” и она
се обично остварује конструкцијама: од + ОП, ка(к)о + номинатив и колко +
номинатив.
6.3.4. и у говору Горње пчиње постоји неколико типова узрока: ефектор,
стимулатор и иницијализатор. ефектор, врста директног узрока који изазива
спонтану акцију (узроковану радњу) „без посредства вољног импулса”, најчешће
се исказује аналитичким конструкцијама са предлогом од, али су забележена
и нека занимљива одступања у односу на прогресивније српске говоре: поред
конструкције од + назив болести или болесног органа у оп, може се појавити и
она која је састављена од предлога с(əс) и поменутог назива у оп (али и његoва
женa нешто‿млoго oболе с нoге). Затим, уз глагол оперисати, тамо где се у
стандардном језику налази директни објекат (оперисала је слепо црево), редовно се
употребљава предлог од + назив оболелог органа у оп (онa оперiсана от сrце). У
функцији ефектора овде се појављује и предлог на са оп. Стимулатор, који такође
представља врсту директног узрока, али који (за разлику од ефектора) изазива
намерну, свесну акцију, није често бележен. ипак, у случајевима када се ради о
некој психолошкој побуди (инклузивни стимулатор) регистроване су само потврде
са предлогом од, а у значењу ексклузивног стимулатора – потврде са предлозима
по и на. иницијализатор, као индиректни узрок, граматикализује се аналитичким
конструкцијама са предлозима: због, (-)ради, за, по, без, до, с(əс), око, при чему
је предлог због однео превагу над предлогом ради. Занимљиво је да се на месту
конструкција за + инструментал уз глаголе типа жалити (уобичајених у српском
језику) у истраживаном говору употребљава предлог по са оп (и којa iма некoга ће
вijе по њeга).
6.3.5. интенционалност указује на појаве које „следе реализацији дате
радње, али као циљ, намера или интенција утичу на реализацију те радње”,
чиме се разликује од каузалности, где узрок увек хронолошки претходи радњи
детерминисаног предиката. обично се исказује аналитичким конструкцијама са
предлозима због (ради), за, по, на, у, против и од. предлог због је, изгледа, преузео и
функције предлога ради. аналитичке конструкције са предлогом за врло су честе и
употребљавају се уз велики број семантички различитих група глагола у означавању
циља. честа је и употреба предлога по са оп, уз директивне глаголе (на месту
старог по + акузатив), у значењу бића или предмета по који се иде, и (на месту
старе предлошко-падежне конструкције по + датив / локатив) уз именицу работа
(или уз друге именице које подразумевају неки посао). Употреба предлога на и у
у циљном значењу није ретка ни у овом говору. предлог против није фреквентан,
чешћи је предлог од у његовом значењу – ‘против’ (гaсев жaрје од урoци).
6.3.6. У говору Горње пчиње значење кондиционалности, које указује „на
услов под којим би се радња детерминисаног предиката могла (не)реализовати”,
појављује се ретко и то обично у реченицама којима је изнет неки уопштени суд или
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схватање. ово значење се остварује аналитичким конструкцијама са предлозима
без, с(əс), за и спрема.
6.3.7. аналитичке конструкције са значењем концесивности нису често
бележене у истраживаном говору, што и није тако необично с обзиром на то да
поменута семантичка категорија није фреквентна ни у другим народним говорима.
њоме се указује на неповољне услове за реализовање управне радње, која се, и
поред таквих услова, не искључује већ ‘допушта’. концесивност се реализује
предлозима без и од са оп, док је стандарднојезичка конструкција за инат овде
добила прилошко значење (oно зајнaт, стeза, стeза).
6.3.8. посесивност је семантичка категорија која се манифестује као
однос, веза између два појма од којих је један објекат посесије (посесум), а други
субјекат посесије (посесор). посесум је „својина, сродник или интегрални део”
посесора. Горњопчињски говор се од других српских говора разликује по томе
што нема сачуване облике посесивног именичког датива, тако да различите типове
посесивних односа реализује употребом енклитичког посесивног датива личне
заменице (измрзнaше ми нoге), аналитичком конструкцијом на + ОП (нека дoђе
тyј тaтко на девoјку) и аналитичком конструкцијом од + ОП (да не едe от тuј
крaву мeсо). изражавање припадности може се исказати и присвојним придевима и
заменицама (татков, мајкин, детињ, његов, њини), што не спада у систем падежних
синтаксичких средстава, али је корисна могућност у условима узнапредовалог
аналитизма.
6.3.9. Спецификативност (адноминална квалификативност) је врста детерминације одређеног појма на основу карактеристичне појединости која га издваја
од осталих појмова његове врсте. У овом раду она обухвата више различитих
параметара: карактеристичну појединост, фабрикатив, димензив, компаративност,
мовенс (покретач) и дестинатив (намена). карактеристична појединост се реализује
аналитичким конструкцијама са предлозима с(əс) (долaмче оваквo с рукaви), без
(тiква без дrшку) и на (напрaвiја кuћу на четiри спрaта). Фабрикатив се
остварује аналитичком конструкцијом са предлогом од (па uбав лeп од ечyм), а
дименсив конструкцијом од + квантификатор + ОП (дошyја о[д] трiста гoдине
брaт). дестинатив се формализује најчешће аналитичком конструкцијом за + ОП
(aмовите за кoњите), док се од + ОП (лeк от прiтисəк) и на + ОП (дирeкторəт на
рuдникəт ‡ сiн ми е, Бoгдəн) јављају мало ређе. Мовенс се реализује аналитичком
конструкцијом са предлогом на (шпoрет на дrва) и компаративност се може
реализовати аналитичком конструкцијом од + ОП, али и конструкцијама ка(к)о +
номинатив (онyј српетiна како косa) и номинатив – номинатив (тo[ј] је крeмен
билa женa).
6.4. вокатив у истраживаном говору представља живу граматичку
категорију (као и у српском, македонском и бугарском језику) и занемарљив
је број примера употребе номинативне форме у вокативној функцији (што је,
на пример, уочљива појава у косовско-ресавским говорима, посебно у неким
категоријама именица).
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значења→ спаци_ темпо_ квалифи_ каузал_ конце_ кондици_ интенци_ посе_ специфи_
предлози↓ јалност ралност кативност лност сивност оналност оналност сивност кативност
без
+
+
+
+
+
близу до
+
више
+
врз
+
до
+
+
+
+
докуде
(+)
+
за
+
+
+
+
+
+
+
због
+
+
из
+
+
+
испод
+
испред
+
изнад
+
крəз
+
+
крə(ј)/
+
кра(ј)
куде/код
+
међу
+
на
+
+
+
+
+
+
+
над
+
накуде
+
+
наместо
+
низ
+
од
+
+
+
+
+
+
+
+
откуд(е)
+
око(ло)
+
+
+
+
по
+
+
+
+
+
под
+
+
поза
+
покре
+
покрај
+
поред
+
+
после
+
пре
+
пред
+
+
+
преко
+
+
+
према
+
+
+
при
+
+
(-)ради
+
(+)
с / сə(с)
+
+
+
+
спрема
+
+
+
(с)против
+
+
+
(+)
у
+
+
+
+
+
уз
+
ускра(ј)
+

табела 4: инвентар предлога са значењима у којима се појављују

– 145 –

ТеКСТови
– и тo[ј] јaбуке обрaла и мeне ме крiви!
– Ма евe га овoј изветрејaло. вeрку гу нeкој не знaје. Ћу се распрaљам сəс
будaле љuди. Море, дeца! а Бaне нe ли га видe, дeке, нiгде? нe си га видувaја? тi
у кoј дyн дoјдe? кoј дaтум бiде? [...]
– а несa ли пратiли пaрете на вiлипа да ги нoсим? па дuшка тi видувa ли
кəт појдe ? [...]
– купiли сте јaбуке, дeшо? нeма јaбука, eј дeшо, овдe што нeма, сiне!
немoј, децaта са си ги за њiм донeли! [...] Море, нeма, сiне, јaбуке смо си берем
имaли, свe! Сyк, н-iма јaбука, нiшта нeма!
– нiшта нeма да се овuј гoдину рoди!
– тoј погaнци што iмаше, тoј кaтерице; jедyн орa iмаше, набeреше си тuј
прет кuћу... а тoј, кaтерице, врaне, тoј очистiше! Ма нeма iч! [...] орaси очистiше!
– орaси што iмаше!
– орaси што iма! кaкви орaчики – овакoј га стiснеш, онo се огрuљи! [...]
– Oн, баба‿Савeтиниjат какyв бeше...
‡а, њoјниjат грuб, дeшо, нaш орa, орa! Јa сəм на децaта лaни, однeсоше,
бeше набрaла, бoг знa штo сyг нeма! [...] нiшта нeма, сiне, апсалuтно! Сaмо еднi
кампiрчики, сeно, тiкве, тoј iмамо – бeли свeт са се родiле! кашiри очистiше,
овuj рeпу што си рaњимо стoку, погaнци! [...] Iма печeнке, iма пuно, тикветiне
iмамо пuно. али, што нeје за вaјду тoј iмамо! штo је за вaјду – нeма! Ма овyј,
рeпа што си сaдимо, стoчну, тo[ј] jе бiло, до Богорoдицу сəм имaла, а овoј, тiква,
тoј се скaпе, тo[ј] jе прoлазно. Грa што смo имaли, овyј пасuљ, да набeремо [...]
нaчисто погaнци изeдоше! дeке, ма нe lи jе нiкој ошyја на вeжбу од врањaнци,
а, тuго, тuго? нeма нiкога до сyг да тражiше? [...] Iма! Ма од нaши нeма! [...]
тугoо, тuго, дeца, тoј не вaља, тoј, лелeе, дeца, да oће да jе мiр, а свe ће си бiде
дрuго! [...]
– нoвицу видувa ли?
– Јa ме затoј стрa, кəт рeкне ... по три‿мeсеца кəт рeкнев да iдев, тo[ј] jе
млoго! тi, сiне, дeк iдеш на вакултeт? У нiш? [...] У нoви Сaат? [...] Море, uчи си
шкoлу, шкoла си трeбе, шкoла си пaре чiни.
кaта дoдић (1922) и Совeта настaсовић (1928), Црвeни Грaт
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– па клетвобeрка, кuне бaбу да вrже цrну шəмiју. [...] кuне бaбуту,
баба‿кaту, свaћу мојu, кuне: да вrже за ћeрке, за сiнови, за унuци цrну шəмiју!
Сметнaла гу, пa да гу вrже! такoј се кuне! Сyк, што‿мi смiћа, што‿мi мeне дeјан
смiћа да га кuнем? ако се кaрамо јa и кaта, а јa и дeјан ‡ нiшта! [...] вeрка Ђорeва
казa [...] обрaла јaбуке и нiе рeкомо обрaла ги и онa: „па заштo сте казaли, та штo
да прiчате, нiки да не знaје!” какo нiкој да не знajе, пoсле јa и кaта ће ... ће рeкне
мi смо ги обрaле! Јa не мoгу да се прuжим глaву да си омijем, глaву, болi ме и
глaва и рuке што су откидaле, свe, и сrце отказaло и плuће, ће iдем јaбуке... Ма тo[ј]
jе клетвобeрка, ка[т] те докaчи три‿гoдине ће те кuне... Мeне ми jе крiво, мeне ми
jе Загoрка снaшка, па вiка за ћeрке и за сiнови да вrже цrну, и за унuци, шəмiју.
Цrну да вrже, бaба ти [...] Ма ствaрно, бре, дeјане, дoшлo за два‿дyна па се овдe
кaра! Гoс! Oна jе као гoс овдe... отiди си куде човeка, испi си кaвицу, напрaимо си
кaвицу, попijемо си, ако нoси рəкijицу, лeбəц, коje си iмəмо ‡ тoј. а, море, дeшо,
пi јa, коџa пuти гу пi јa кaвуту! Јa, свaћа дојдe па испiмо прет кuћу. Јa нешто
лeгəм, не мoгу iч. [...] искљuчи, дeшо, решoто... Oна пa: „Бaбата ме jе клeла, бaба
ти!” нe гу jе бaбата клeла, но онa њuм гу клe! Oн какo те па вiка човeк тi такoј ће
му се оѕoвеш. Oн какo те вiка и тi ће му се оѕoвеш такoј!
Совeта настaсовић (1928), Црвeни Грaт
тoј са ми причaли љuди, од вампiри, тoј ми је баба‿Мiтра, деда‿никoла
овде-гoре, прiчаја, баба‿Гuгин тaтко онaм у катранџiци, некој‿Стoјмен се
увампирiја, бајгi ми ти. тyј па укостiја се па доодiја овдeја. и онi си терaли oфце,
нaвечер, тuј озгoра, нaјесен билo, та си накaрујеф. а онo, вика, пuца по oфцете,
кaмење, кaмен преко кaмен, каже, врз oфце! Oн викaја: „Бата‿Стoјмене, немoј,
oфцете не бi! Јeла, јeла, тутuн да запaлимо! Јeла, ће сeднемо тутuн да запaлимо,
јeла, немoј oфцете!” онo нeма нiшта. пuца сaлти кaмење. одврзувaли са стoку,
прiча ми, говeда одвrзувани, љuди са ми причaли, oфце искaрване, а да сəм видeла
јa и да је куде мeне билo – нe! а такoј са ми причaли љuди. а ствaрно ли је тoј
такoј напрeт? Сyк нeма се нaрот увампiрује, тoј напрeт је имaло, Слaве, вiкав. тoј
сyк, човeк је свaк нaчет, овoја, инeкције се удaрав, о[т] тoј се не увампiрује нaрот
вiше. а напрeт са здрaви љuди билi; тaм кəт uмре онi иглu забoднев у њeга, тaмо,
у мrтвога, да се не увампiрује пaзев га, немoј да га прерiпи‿нешто, ели мaчка, ели,
ако се мaчка прерiпи oн се пoсле, укoсти се!
е, тoј са ми причaли стaри љuди, бајгi ми ти на женu мuш умрeја и онa iде
си oфце да си лeга, oфце нaвечер у колiбу, и онo по пuт, дrса гу, дrса гу, дrса гу, a, по
њuма, a, пред њuма, дrпа гу, дrпа гу, a, по њuма, a, пред њuма, a, по њuма, a, пред њuма!
и отiде у колiбу и сeдне, и oн си човeк, седнaја си iсто и oн! и онa прiча какo гу
дрпaја: „што‿мe, каже, дрпa цeл пuт, каже, дрсa ме, дрпa ме, дрсa ме!” и oн се насмeје,
и онo – од њoјни пашкуљi на његoви зuби! от пашкuљи, вiкав! и тyк, пoсле, какo са
га прејебувaли, викав, кaпу да му скiнеш и oн, шuпља му је глaва, викав, и истрoви се.
и на овuј бyж Бoрку бeше се дoле увампирiја. па бeше га онaј нашлa ондeја,
рuшката, нoсеше оздoла. и oн, што се oбеси, oн се бeше увампирiја, па се дoле
удавiја бeше у вoду, у вiр! па тo[ј] је имaло, напрeт си је имaло, а сyк, овaј нaрот
сyг дeка, овo[ј] је свe изнaчнено, свe оперiсано, свaко инeкцију, свaко. тoј прiчаја
кoј је нaчет, такoј, нeма да се увампирuјев љuди. Сyк нi пaзев тoј, нi нiшта! нeма!
а напрeт је билo oпасно тoј, ствaрно са причaли љuди.”
Стoјна Стaнковић (1929), Црвeни Грaт
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качамaк прaвимо од мумурuзно брaшно... па напрaвимо овaкој: врijе си
вoда, мi си тuримо брaшно мумурuзно. кoлко са ти љuди – тoлко кривaчке ће
тuриш. и онo врijе, врijе и свaри се. па угoримо мaз, мaз, онyј, тoј мaсло угoримо,
угoримо с тигaн па кəт пrскамо и вaдимо, пrскамо, вaдимо у тепсiју, па пuна
тепсiја! па је лeпо за jедeње, па не мoш ти кaжу кaко је дoбро билo!
*
пiлики се извeдев и такoј... па квaчка си ги извeде, јaјца си ги насaдев,
онa се расквaца, кокoшка се расквaца па си гу тuри на слaму. кoлко oћеш јaјца
тuри – пoмалко тuри, пo ће ги извeде, а коџa не мoже. по десетiна, по два-тринaјес
јaјца тuримо, онi си искoчеф пiлики. Лeгав, по три‿нeдеље лeгав. квaчка и онa ги
довeде пiлики, извeде ги... насaдимо, кој‿дa‿е. ако мi насaдимо си – кокoчики
пoдоста, пoдоста ако је жeнско детe, пo кокoчики да са. ако ги насaди мuшко детe
– онi петлiки свe! ... ако ги насaди мuшко – петлiки се извeдев, ако си ги насaди
жeнско – кокoчики пoвише!
*
а jедyн бeше па oфце издавiја свe, јaганци! Мoжда је добрoсав бијa тyк?
ишлi куде кeчинци на свaдбу. и одоздoл ишлi ус рiт, децa, от свaдбу. а oн улeгја
вампiр па по oфце, дaви oфце: трaк, трaк, трaк, топатaло, вика, трoпа, трoпа!
чeдомир нaш бијa... и oн давiја, по згрaђу, давiја oфце. Свe издавiја јaганци, брe!
Јaганци. па пoсле, не знaм какo су...
и oн, неки трoпа, мi спiјемо, лeгомо да спiјемо си и овакoј крeвет, и онo
пuшта зeмњу врз нaс, пuшта ништо зeмњу. по тaван почогoљи, чогoљи, како
кокoшка. ал јa нeсəм зналa, стaрац знајa је мoј... и јa вiкам кокoшка је нeка остaла,
знaјеш, јaјца гoре на тaван ће снoси, чогoљи. онo си зeмња пaда врз нaс. и јa се
укачi нагoре на тyј тaван, слuба iма нагoре, укачi се узə слuбуту нагoре и мeшам
по ћошeви, да вiду кокoшка да ли лeга, да не пuшта зeмњу. и oно нeма нiшта. кə[д]
да се скiну ни[з] слuбуту, кəд ме онa мeне с едно‿држaље преко нoге, јa рeко: „о,
тuго, реко, uтепа ме!”... па вiкам, арaм да ти је, брe, па зaшто ми не казa тoлко да
страuју, да се кaчим! ... Смeје се, тeра сiр, oн нeмаше га jе стрa од нiшто. рeче мeне:
„Море, тoј кркодiл, да му ... мaјку!” Oн искочiја тyј што дaви јaганци, што давiја
oфце, а онa па тaј Сeвда бeше рoд на бaбуту нaшу, на мојu свекrву ... рoд бeше, па
oн дошyја тuј по ракiју се свирaја ... и етe-такoј ти је бiло, сiне, млoго смо мuке
видeли од вампiри, тiја два-тројiца љuди што умрeше.”
*
Oн такoј и Станoјко, отишyја, знaјеш, тaм, ништо да iду куде Јовaнку нaшу
тaмо. У врaње отишyја сəс Младeна па правiја пaкос по кафaну! пуцaло нeшто,
пуцaло, oн рeкја: „A‿бре, вi што рабoтите овoј? довeдоте ли нeкога? какo је?! овoј
свe ми пoбута по, по чaше, по jеднo, дрuго!” и oн, Младeн се укоравiја па ћутi – тoј
његoв тaтко. а свe је натaм јаaја коњa крај Младeна. Свe јаaја коњa, избивaла вoда,
избивaла, и oн јaа. и тaм се скинaја, кəт се Младeн скинaја и oн се скинaја. и тaм
почeја по кафaну да бiје, по шишiња, по чaше. тропaја, тропaја, тропaја и рекнaја
Младeн: „какo ћу се сyкрију да oтиду дoм? ако га пoврну још‿емпuт дoм свe ће
да ни издaви!” ама да iду, да iде, сестрu имaја неку Јовaнку, тaм у Брeзовицу ли,
на Барeлић ли е. рекнaја: „тuј ћу смiну”, рекнaја Младeн, „ћу смiну куде сестрu
његoву.” и oн сминaја тuј куде сестрu његoву и oн дошyја, по Младeна дошyја и тuј
га уфатiли кuчики, куде сестрu његoву га бeву удавiли тoга, тoга Станoјка.
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*
Самa да бe седeла, тeше пoвише да ми дaав (пензију), а јa мoжу ли самa,
штo ћу, кудe ћу самa, кудe ћеш у пустињaк, не мoжу да зaмркну от пустињaк, не
смejем, вuци гoре, вuци, вuци... вuци гoре дaвев љuди, стoку мaав, еднo-дрuго! кoј
си iма љuди си бeга, кoј си, а јa кудe ћу самa? не смeју да iскочу нaдвор. па iма
си вuци пuно... човeка нeје удавiја, али стoку дaвев свe, кoњи подавiше, вuци!
кoњи подавiше, тuј, на маaлчани нaши, тuј на вртeчани тaм, што ги вiкамо у дрuгу
маaлу, свe подавiше oфце, кoњи! нeма да остaне от кoњи! а овoј, oфце, чuва по
нeки стaрəц ... па давiли су и у стaро врeме, зар кудe са? па брaнев љuди, офчaри,
кuчики сəс oфце. па какo нeје имaло, тoј вuци си гoре iдев, у плaнину вuци све си
iдев...
*
пuна кuћа љuди, педесe oфце, мi, oфце, говeда, јaганци, волoви uбəви, ѕвoнце
на волoви, кoњи ‡ два-трi. добрoсəв ги вoди кoњи, Јовaн јaдан чuва волoви, жeне,
вeрица пo напрe[д] дојдe, онa ‡ домаћiца, јa неки‿пuт пuшту oфце, неки‿пuт онa
пuшти oфце. Oфце, свe си iмəмо, пuно, какo не! нaјвише гaзде смо си билi напрeт,
нaјвише смо... нaјвише. волoви ‡ тaкви рoгови, па ѕвoнци! добрoсəв кəд ги пuшти
нагoре, детишaр, сəс тoј девoјче нагoре, по тyј рiт, по тeј ливaде. и iдев си, ливaде,
ливaде, свe ливaде, до гuшу трaва. пасeв, имaла сəм волoви, имaла сəм крaве uбаве,
тeлци, свe, бре, свe смо имaли, ма свe, свe смо чувaли, свe смо си направiли згрaђе.
Бaшка добрoсəв е направiја кuћу овaм, и с пoдруми; мi тaм кuћу, пoдруми, дрuга
кuћа, сoба, по две-трi сoбе, па свe си сyг затвoрене, такoј, нeма нiкој!
...плeвње uбəве, свe сə црeп, кuће бeле, свe, вiкəм да iма‿неки такoј што
бегaли овiја, бежaнци, та да се насeли‿неки да седi у кuћете. па нeће нiкој да
рaди, нeће више да рaдев љuди... далeко, но нeће нaшо да рабoти нiкој, нaшо е
тeшка рабoта: кoпамо, жнejемо... па мi смо свi жнеjaли, какo? Свe жнejемо по
цeле њiве, снoпjе, снoпjе, врзujемо, врзujемо, па кəд ги збeремо, па камaра, па кəд
упрeгнемо волoви, па волoви докaрав камaре пред гuмно, на гuмно, снoпjе, и свe
такoј, свe извrжемо, извrжемо, докaруjемо, рyж, ечyм, пченiца пo не‿сe рађaла,
а онoј свe за стoку, свe докaрамо, сəс волoви, с волoви, ... четворiја кoла. Сyк тuј
кoла такoј, сyл растuрени та више плeвњу тuрени, такoј си стoји свe, стојi си... нeма
нiшта. па, пуштињaк, сiне, зајебaше свi, а свe смо имaли напрeт.
крстaна велiчковић (1908), Голочeфце
Фаћaја си човeк рiбе и натурaја ги у кoла, и нaшја гу лисiцу, умртвiла се на
пuт, и фрљiја гу у кoла. али, oна ги исфрљaла рiбе, исфрљaла, свe ги исфрљiла
ис кoла. па си се скинaла ис кoла ... дoшла онa куде вuка: „Глeде, каже што сам јa
рiбе нафаћaла!” и oн: „па какo ги, каже, нaбра толiко?” „Iди, каже, у вiр, па вrжи
ћuб за рeп, па чuчни, каже, oне ће ти се напuнев.” и oн отiшја вuк у вiр, врзaја ћuб
за рeп, па чучнaја и чучaја и чучaја, oно замрзнaја ћuп, тегљiја, тегљiја, откинaја
рeп! дoшја: „а, лiјо, јa ће те uдаву, тi ме iзлəжа!” „нe, каже, нiсам те излəжaла,
iди, ће ти тuрев жeне, каже, от повeсмо рeп!” „Ће ти тuрев жeне, каже, от повeсмо
рeп, iди тi куде жeне!” и oн отiшја куде жeне, дaле му oне повeсмо, турiле му,
каже: „да прерiпиш преко oгəњ! Сəс повeсмо да прерiпиш преко oгəњ!” и вuк:
пuм, пuм, пuм, преко oгəњ, онo запалiло се повeсмо – изгорeла му гузiца свe! „е,
лiјо, тi ме iзлəжа, јa ће дoђу и ће те uдаву пa!” „нe, каже, iди у плeву, извaље се –
ће ти оздравeје!” Oн iшја у плeву, изваљaја се у плeву, изваљaја, oно се начəчкaло,
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онaј плeва се начəчкaла! „епа, лiјо, ће те uдаву!” „нe, немoј да ме удaвиш, ћuп
мaсло iма тaм, куде нeкога, не знaм како га рeкоше, iма ћuп мaсло, рече, начнaш
па огребaш.” Лисiца га начнaла па уџипкaла ћuп. вuк нiшта. останaја си такoј ...
Мiтра Стојaновић (1912), шапрaнце
па с овoј дoле што е у дoљњу, ова, трнiцу, утепувa се, и[с] слiву пaдо, из
вr слiву, па сəм се влeкла до нeгде, па кəт сəм однезналa свe бeше рuке тuј здрaла.
пaла сəм, па, у aвгус сəм пaла ис црeшњуту, овaј, слiвуту, а онo се jе родiло у
децeмбар, крaј децeмбра, па чiтаво се родi и јa останa жiва! ... Утепувaла сəм се
с њeга, па га доносi јoш. пaдо от слiву. да стрeсу слiву, и јa, како однезнa и сəм
пaла... Ма јoк, нe. нejе имaло лекaри, јa дeте нeсəм нiједно однeла куде лекaра.
такoј сəм си ги чувaла сiте пeт.
петкaна Милeнковић (1929), Леснiца
Сaмо жaлу, Бoже, немoј на овyј снeк, бyш па да uмру. па мiслу, мiслу, кудe
ће ме овiја дeца мeне закoпавф. ее, тeшка мuка! пaре нeма, свe трeбе да плaтиф.
да ме откaрав у сeло, и тa[м] мuка, трeбе да нoсеф спрeму, далeко! па лeгам јaдна
бoлна па мiслу ... за свaкога мiслу, а већ сəм забравiла на љuди iме, и забраiла
сəм што сəм сəс љuди билa па сəм и забравiла. ееј, не трeбе толiко човeк да живejе,
стaр, да се мuчи; док си jе пoмлат, брaт ми умрe си па пoмлат.
*
ее, жњejемо, жњejемо, врuћина, врuћина, врuћина, па кəт се бuтнемо у неку
пченiцу кəт нaјемо неко‿дrфце, сeњку, свe свaљамо! вiкəм, кə[д] да ни увaти
пољaк, свe ће утeпа! е, Бoже, да мoжу да oду, едəмпu[т] да стuпну, да искoчу нaдвар,
да пoјду, дeг бiло. какo сəм одiла, сyк нe, нeма сyк! живoт нeма... Снaшка ми
вiкаше да прaви амболiје, ее, вiкəм, Слaвице, коџa до амболiје сyк! онa прeде
од њeкња маaње, прeде, вuницу, прeде, јa глeдам, глeдам, онa прeде, ... па uзну да
вrткам, не мoже, мeне ми се згrчев, па и реuма, згrчев ми се пrсти, и нeће вiше. па
нiшта, само лeбəц што jeду, тoј и рабoту, да се oперу – нe, нeсəм кaдар с рuке нiшта.
*
... јa сəм билa мeсеѕ дyна овдe у врaње, кəт сəм билa утeпана, от коњa се
утепa! па какo? кoњ ме uтепа: отидe стaрəц ми по, у тrговиште iмаше нике‿пaрице
вaљда, узeја трiце, е, дрuгиат дyн ће iду јa да и докaрам ис тргoвиште. Uзну коњa,
а iмаше еднoга ждрeб... пuшти га, бре, нeмаше се мнoго плaши, а јa си га водi и
јaше си га голишaвога, из рeку си га довeду, ујaну, а тyг, зaврте ме ђaвол та га јанa!
Aјде, aјде, навaм, та више Бујaновац кəт искoчимо од ... неки троiца, двe магарiња,
па натuрано на магарiњата товaр озгoр, а јa какo сəм, да бeше знaла пoнапрет скiни
се пoдоле, а јa ... а кoњат кəд видe па кəд ме ... а јa затезa, затезa oглав, затезa! а
онi бре, не тејaше да прiђев, ... да бeја пришлi тeја га да увaтев да се скiну јa, ће
га задржeв. а oни глeдав, а јa се залетiм, а oн кəт се uпре, eе, кəд рипнa, а јa кəд
одлeту, пuкну дoле, на зeмњу! кoњ преко жiта oтиде и онi‿боже ће га вaтеф пoсле,
отoше си, ће га вaтев, ђaвола! Oн си oтиде преко жiта натaм! Јa, што‿ћu, полегa,
да се вrну – uтепа ме кoњ, да iду дoм? а вeрка, тaј снaшка ми, jе билa, у Бiљино
тaмо у цrкву, oн дoм, и јa aј ће iду, па ће iду, ће га вoду, ће iду куде лекaра. водi
га коњa палyк, палyк, палyк, свeдо га дoле до рeку, па га врзa за едно‿слiвче и
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лeгам у лaт, нeма вiше, спaс нeма, не мoж на нiкуде. не смeм га повeду, подiгњу
глaву, штuкне ми свeс и јa пaдну. Легa, легa. еднe, о[д] трнiцу некој‿двe, еднaта е
комшiка, ... дојдoше, нe, ис кoзји‿дол пројдe, Станoја ли бeше, бре, не пaнту. вiка
ме, – не мoжу, реко, кoњ дек ме uтепа, не мoжу! е, пoсле, још едyн пројдe, море, да
ли рaјко пролетi, бре, пројдe едyн, забравiла сəм, не мoже! и јa полyк, полyк, па
се дiго, и онe да ме вoдев, јa не смejем, па полyк, полyк дoле слeго, у тргoвиште.
Iмаше едyн ис, тaне кудe jе, Сeнта – продавaч, видe ме мeне, а јa сəм дошлa као
помодрeла: „што‿тi jе тетка‿велiке?” „Ма, реко, кoњат ме uтепа, бре!” „Јa сəм
викaја на ча‿нoвка, тoга коњa, ће утeпа нeкога!” „вrжи га, реко, па ако iма ники
од Леснiцу, испрaти га нaгоре, а јa ће iду куде лекaра.” отидo куде лекaра, коњa
испратiли ... кoј га jе одвeја дoм – одвeја. и јa, штo ћу! Седo три‿дyна. Бaчу iмəм
посaдену, грa посaдено, по рeку жeтва, жњejе се, чiни ми се јa се пооправi, молi
лекaри молi, за два-три‿дyна ме пуштiше! отидo дoм, a по бaче, a овдe, ондe,
е падaла кiша, тuј една‿бaчица, јa идo та узeдо ... мoкру земњiцу, а у сoбу, сoба
пропaла, една‿дuпчица, и јa гу фрљi онuј земњiцу овaкој, како мoј ... на тoј мeсто,
па гу нагазi с нoгу. као кəд ме oткида, вiше гoтово!
оставiше ме у бoлницу, што‿ћu да сeду, преглиђa ме лекaр, aјд за врaње,
uпути ме. а jеднo жeнско дојдe, jедyн дечaч, онo поврaћа от слeпо црeво! какo онe
џoпке соблeчене, такoј, сeдо, отидo, oткара ме тaмо у врaње... Јa да, подiгне ме,
јa штuкну, подiгне ме, јa штuкну, ее, штo ћу, uзне ме oн у рuке па унeсеф тaм, у
бoлницу, па су ме терaли на колiчке, кoлко пuта са ме преглиђaли, прашuје ме нeма
ли кrв да сəм побацiла от коњa, висoко, а твrда зeмња. па остaдо жiва тyк! Милaн,
тyј сiн ми jе бијa у нeмачку, oн кəт чuје у нeмачку, плакaја, пустiја.
*
и пoсле, дојдoше. Oн дојдe отuт, ее, и си oстана oн; примaше се, у тргoвиште,
у врaње, куде Ђuру, куде сiна ми, па тaм. овyј пoсле идe у Бoр, па, дoјдe овyј ће
седi дoм, боже, овyј си се oжени и овyј си, отидe си крə овiја у врaње ... а кəт овyј
дојдe гoре, тyг умрeја домаћiн. петнaес... ли, шеснaес ли гoдине сəм седeла, самa
си гoре! а какo нeсəм тiја ћелiми работiла, вuну, зачuваше офчiце, комшiје ми ги
чuвəв, а јa острiжу, прeду, онoду, па имaло, мuка е, али сəм работiла, а сyк, само
чeкам, вiкəм, кyт ће лyцне дuша; кyт ће лyцне дuша, не знaм! ал немoј сyкг, на овoј
врeме, пa немoј! па на овyј снeк кудe ћев ме, ће се измuчу, ће се измuчу! да бeше
uбəво врeме кə[д] да uмру, Милaн с кoла да откaра у сeло, iма тaм двe-три офчiце,
чuва и комшiја, закoљев еднu, лeб нека однeсев, нека запрeћəв! па мiслу, на стaрца
спoмен се е, ... нека закoпав у тuј дuпку, тoј нека задrжев, нe ми трeбе кuћа, ни лeп,
ни нiшта, сaмо да ме откaчев... ал не вaља сyг за сyк, на данyшњи, на овaкво врeме,
с мaлка пaре ни овдe нeје лyко! овдe нeје лyко: да купuје сандyк, па да плaћа, па
еднo и дрuго! Лeгам, али тoј ми на пaмет; пiју кaве кəт пiју, па не мoже, овyј нoћ
несyм напрeд заспaла! поглiђам на прoѕор, подiгњу глaву, мeсечина тyг да угрejе,
грejе, поглiђəм кəт ће сyмне, ее, сyг не знaм!
велiка Станисaвљевић (1898), Леснiца
па кад биднa у ширoку плaнину рaт ѕaдањ, јa си бeше офчaрка, а пoнапрет –
не знaм. пoнапрет имaло рaт, тyј рaт нe га знaм, а овyј га знaм ѕyдањ рaт – ратувaше,
прератувaше и до сyк немa вiше рaт. ... па какo jе: iдев гoре-дoле, гoре-дoле, збрaше
ги едампuт, свe што iмаше мuжи – збрaше, искарaше на ширoку плaнину, па uдри!
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два‿дyна и два‿нoћа тo[ј] је свe грмeло, тoј да нejе мoгло стoка да се пuшти, човeг да
искoчи преко врaта, дeца, тo[ј] је свe затвoрено билo! такoј дојдoше, да се затвoри,
каже, стoка, да се затвoри, љuди, нaдвар немoј да искaчав, мeткови ће ги истeпав!
онo истiн! кудe jе ширoка планiна, а јa сəм гoре, озгoр, нeсəм овдeка јa. ... кəт
пoчнев да гaђав, па си мeткови вiкав: фiју, фiју, фiју. Јaдни, мi се трeсемо овaкој,
али штo ћеш, мoраш, свe да се издrжи, свe мoра, дuшо, да се издrжи. па прођe и
тyј рaт, па се уозбиљiше, божем, мaлко. Сyк нeма рaт, нeма бoрбе, нeма jеднo, нeма
дрuго. па сyк о[т] тuј натaмо кoј мoж да знajе да ли ће iма рaт, да ли нeће iма рaт.
не мoж да знajе нiкој.
Стојaнка Стoшић (око 1932.), кoзји дoл
Ма ли ми казa uбəво: шeћер сəм рече, добiја! Uбəво ми казa! Јa па нeсəм
тoлко, јa сyк недочuју, а тyк чuјеше, а сyк недочuју! и ивaн ме нeкəт одонuт вiка,
сyк чuју вiка: „Лефтeро!” и јa му се... „Ма јa не чuју, бата‿ивaне!” пa, пoсилно ми
казujе и не мoж да му рaзберу! „немoј ми казujеш вiше, тaско кə[д] дoје ће му њeму
кaжу па се с њeга распрaље!” „епа, дoбро, рече, дoбро.” пoсле кaжу на тaска, па
се тaско с њeга распрaвља, јa не чuју, не мoж да му рaзберу, недочuју. а тaтко ми
не чujеше, у стaре гoдине, млaт чujеше, у стaре гoдине: „пoсилно збoри, Лефтeро,
јa не чuју!” „Ма какo, тaте, не чujеш?” „па не чuју”, каже. „па болeв ли те uши, ел
нe?” „Ма нeма ме uши, каже, болeв, ал не чuју, от стaрос!”, каже. и јa от стaрос не
чuју. и сyкг нe ме uши болeв, ал не чuју. да ме вiкаш о[д] далeко – ће чuју, да ме
одвiкаш – ће ти се oѕову, а што‿ћe ми кaеш, не знaм! не мoш те рaзберу нiкəко!
рeтко да рaзберу.
*
па одoвде сəм девoјка. тoј тaм преко ртiнуту, чукaра[т] тaм, онo бuке
затрпaле кuћуту, на сyм чукaрат сəм, кuћуту бuке затрпaле, црепaна. Јa сəм овдe
дошлa... а тaмо да вiш каквo сəм рaмно мeсто оставiла. […] а у каквo сəм овдe
вrло дошлa, долiне. да имaло кoј кəт сəм пошлa, да имaло кoј да мaне с jеднo дrво
та да ми глaву ицeпи! Ма, пaмет трeба у глaву.
*
дирeкторəт на рuдникəт ‡ сiн ми е, Бoгдəн. Унuци ли? Oн iма двe ћeрке:
еднaта, стaрата jе завршiла за дoктурку у Бeогрəт, и сyк uчи стрaни jезiци, збок
лeкови, да знaе кəквi лeкови да прiма, да дaва; а еднaта па не знaм за каквo uчи,
сyг да те iзлəжу не мoгу, тaј у врaње јoш uчи. а овyј дaне iма двe малeцке, сyк iма
четвrту гoдину нaј‿големко детe, oн ‡ четересeт и пе-чес‿гoдине. а jеднo iма па,
трeћу jе сyкг ватiло, девoјке oбе тeј, oба двоiца девoјке iмəвф. а, парa унuци iмам
пeт. пeт iмəм парa унuка, от стaротога сiна. Iма oн двa сiна: мaлиəт сiн, пoнапрет
се жењi, iма трi ћeрке, а стaриəт сiн се пoжењi, двa сiна, па пeт парa унuка […]
Унuци iмəм пuно: от ћeркете iмəм по двa унuка, стaрата ћeрка ‡ двa сiна, мaлата
ћeрка ‡ jедyн сiн, jеднa ќeрка! […]
Море, слaбо доoдев, слaбо доoдев, слaбо доoдев куде нaс. овyј што подоoдује,
дрuк ‡ слaбо, овyј дек у тргoвиште, па овyј подоoдујеше, а сyк нaлаби и овyј. овyј
чeсто доoдеше, сyк нaлаби и oн. па дoнесе прaс па рaсади, градiну гу расадувa,
пoнапре[т] дoнесе патлиџaн та га нaсади, па пoсле дoнесе прaс та гу нaсади oн, и
uбаво градiната, нeје лoша. а uбаво се тuј прaс рaђа и петлиџaн! […] па овдe кудe
нoка бeше сyг дoле, тuј. […] нaшо. а uбаф прa[с] се рaђа, море јa сyк, ел ти казuју,
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нaјтро, пoрано, не мoж да гу скoпəм, не мoгу да стaну, нoге ме јoж бoлев, нeмам
лeг за нoге нiкəко, тoј, евe ми стaп, бе[з] стaп сyг да стaну не мoж да мrдну, до дeк
се не разодuју. тoј сyл ће влaчу нoгу, ће влaчу, па данyс ће опeче слyнце не мoгу да
окoпам, вaти ли ме врuћина ‡ та не мoгу до отrпим, и некoпано oстана градiна! а јa
сəм копaла градiну пред илiндəн! Ђuбре му тuра, ее, овoј врeме не мoж да улeгнеш
от пeрја, сyк не могa, iма пeрје, бeру си за зeлник, ал не могa гу скoпам! па oн:
„Градiнуту несi копaла?” па нaсəм, реко, oн слeже да гу кoпа, па јa, тeше му вiкəм
озгoр ђuбре да ву тuра па тyг да гу вaди, ако нe, нека скoпа па јa ћу ву ђuбре тuрам и
да гу вaду јa, та да јuрне прaс! а тi знajеш кəквi стрuкови сəм јa имaла јесенyске,
какyф прaс! тaј на дирeкторатога снaшката, женaта његoва, jедyн рeт ву ископa, као
стaпат, а брaт ми Ђорђiја вiка, ма мoри, па онa кудe ће нoси овiја кoлци, вика, овiја
стaпови, што‿ћe рабoти па у врaње с њiм. нек се бijев, реко, по стaнəт сəс њiма!
а сyк не могa... да урабoту! […] па iмəм петлиџaн , лuк сyм садiла, крoмит, па не
мoгу да рабoту, а јa сaдеше си грa од напрeт! […] нeмəм грa! а тaско купiја грa, јa
iмəм грa пuно, а рaђа се грa. […] Грaшəк? […] тyј мори, орнiчки грa га вiкəмо мiе,
тyј, уз дrво, па се чuшља, тyј орнiчки грa, ... а овaкав грa, овaкав се грa рaђа. Јa онaм
на ртiну кəт посaдеше грa, пешaк приткaр, пuно грa! овдe куде градiнуту посaдеше
грa ‡ пuно! рoди ми се грa, али евe три‿гoдине несyм грa садiла. онaм баталiше,
нема кoј да га..., баталiмо онaм, а грa се овдe; штo тuраш у зeмњу ‡ свe се рaђа! […]
жiто несмo нiшта садiли, дрuго несyм нiшта садiла. […]
У млaде ли гoдине? па ел ти казuју, грa, кампiри, жiто, свe се jе рађaло!
жњejемо, oремо, кoсимо, oфце сəм чувaла, пaсла сəм, на трijес гoдине офчaр сəм
билa! наћyс рабoту по кuћу ‡ данyс oфце пaсу! Свe жiво сəм работiла! […] овiја
мушкaрци у шкoлу, а овy[ј] jе бијa, овy[ј] jе нaјмал у порoдицу. децa, девoјката
стaра онa, ... онa си ватi Oмаљицу тaм по Банaт; ма кyт са овдe рабoти и онa,
жњejе, зeт ву дoјде, жњejе, бeре сeно, рабoтев, у Леснiцу iде пa на бeрве тaм пa си
отiде, работiле са! преко зiму предeв, ткajефв ћелiми, чeрге; ткaше, ткaше, тe овaј
што jе у радoвницу ткaј, ткaј, етe си ги тuј, стоiф си у земнiк ‡ скапujеф се! […]
ондe гoре, у гoрнуту кuћу, у земнiкəт. пuно чeрге iма, ћелiми iма, чeрге iма, вuте
iма, вeзене кrпе има, ма свe жiво... свe жiво, тuј си, тuј, свe. […] па iзба, iзба. а
куде‿вaс какo вiкав? […] па девoјке са си работiле напрeт и онe, помагaле са ми,
дрвa нoсев, бeрев. ее, јa сyг да, као што сəм билa здрaва, сyг да iмам дрвa ... прет
кuћу, ал не мoгу. Јa и грa телa сəм си пoсаду, јa и кампiри не мoж да посaду, а не
мoж да ги кoпам, не мoгу да дoјду до њiма, сyк трeба да купuјемо кампiри! па нeће,
до врeме! трijес пrву сəм рoдена, па рачuне кoлко сəм гoдине. […] па седəмдесe
и две-три‿гoдине iмəм... трijес пrва гoдина. вiш кoлко сəм гoдине. и јa не мoгу
да рабoту, више нeам сiлу. нeам сiлу. а деда‿тaско седəмдесe и сeдма. […] па
пoстəр. е, море, гoдине си вrвев, мори, како дyнови, еј! па јa вiше несyм за рабoту,
јa трeба сyк снaшку да iмəм да си рабoти како што сəм јa работiла, а јa по кuћу овдe
кoлко сəм кaдəр, тuј, тoј да урабoту, а јa нeмəм oдмену нiкəкву! Јa си свe на овoга
малeчкога: „ожeњи се, ожeњи!” Јoк! онo нeма нiшта од њeга! да се жeњи ‡ нeће, а
да притeза овдe за кuћу да рабoти ‡ нeће! Зборiмо: „жeњи се, нoке! жeњи се!” Јoк!
Лефтeра Мiтић (1931), пролeсје
Јa сəм дeве[т] децa родiла – јa у бoлницу нeсəм ишлa, нiти сəм па видeла
какo се у бoлницу децa порaђав. овдe сəм си рађaла, дoм. […] па тuј у кuћу, прет
кuћу, у кuћу нaјвише сəм ги; рaде сəм га родiла тuј-ете до кuбе, а онiја свe тaмо у
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кuћу сəм ги рађaла, но јa не знaм да ли бeше jеднo прет кuћу ...
тuри гу дoле мrфка на астaлат, море, нa‿земњу гу... ел па сiпи ми у чaшку,
етe бeла чaшка гoре, на овyј ћoш.
па, тuј сəм си јa самa, свекrва нeма. Iмаше свекrва двe тeј кəтд родi, пoсле
нeма свекrва, нeма онoј, па самa... кəт сəм родiла тoга дoктуратога, не знajеш ли га
Милaнчето? […] Убiше ме тəк сə снoпје. Уврзa се дoле, сy[г] кудe седi Младeн, па
ги понeсо тuј нагoре ус трњчiките, онi ми се смyкоше – лoшо ме увrзаше, и домаћiн
ми и тyј неки‿свeкар бe едyн, нe ми jе свeкар бијa него етe на тoј мeсто бијa, па, oни
се смyкоше, јa ги уздiго – онo ме uзболе мешiна, дури дојдo овдe, онa мешiна болi.
па пoсле, дeве[т] дyна сам га рађaла! дeве[т] дyна сəм се мучiла! Мучiла сəм се,
мучiла, сyк, преко дyн се размrдам, искoчим, огрejе слyнце, врuћина, нeма ме бoли
мешiна; бoже, преко нoћ кəт си ме узболi, јa вiкам сyк ће се рoди детe, сyк ће се
рoди, јoк, нeма! па јuтре пa, по цeл нoћ вijем, по вyздан рабoтим! па дeве[т] дyна! Јa
вiкам на домаћiна: „нoси ме, бре, у дoктура, вoди ме, бре, у дoктура!” „Aјде, aјде,
iма још мeсеѕ дyна да га нoсиш!” Oно ствaрно, iмаше још дeве[т] дyна да га нoсим,
ал oни ме убiше с тiја снoпје, и мeсеѕ дyна сəм га напрeт родiла. тe да uмрем тyк,
збрaше се тuј бaбе, доодiше, пустiше, мандaше ме на кроснo, па еднa бaба... на
кроснo па по двоiца – едyн отuт, едyн отuт, па на кроснoто ме овaкој претумбaсујевф.
па еднa бaба гу iмаше тaмо у Ћурчiци, па дојдe, идe Сiма та гу викa, домаћiн ми,
па дојдe па вiка: „Јa сyк штo да ти рабoту!? нiшта ти не мoжу!” та нaреди дoбрицу
тuј, сyк што ми jе ћeрка у врaње, та двe чaше, како овuј вoдуту што испi, пoголему,
дoнесе ми от слiве чoрбу ис кaцу, кiселу, от слiве дршљiве, та ме нaкара та ги
испi, та тoј по детeто (постељица) пројдe. да не бeше тuј кислiну испiла, мoраше
да умiру. а тaј бaба тoј нaреди ги и онi донeсоше ми чoрбу, пi. и тaј чoрба ми се
огрзнaла и сyкг не oћу да гу вiду! кoлко гoдине iма Милaн, о[д] тuј навaм, јa не
oћу да гу вiду тuј чoрбу, а пiла сəм гу напрeт, кəт печeмо, ис кaцу чoрбу кiселу,
пijе ми се, али сyк... па да не бeше тoј – бeше си умрeла, али, тoј по детeто, о[д] тuј
кислiну пројдe. пројдe, а тeше да, да не бeше испiла тuј кислiну бeше си умрeла.
Oн ми вiка: „Aјде у дoктура!” Ма какo ћу iдем сyк у дoктура, бре, јa кə[д] ти викa,
кə[д] да iдемо на кuп кəд бe, сyг детe се родiло, тoј по детe га нeма, и oн ће ме вoди
у дoктура, у врaње ли, у тргoвиште ли ће. а онo тyк и дoктури нeмаше као сyк. и
јa кудe ћу, нi мoгу да сeду на коњa, нi мoгу да oду, нi, бaшка детe, у шaке мoж ли
га нoсу! тi кəд не тe кəд бe на кuп, тyг да ме одвeдеш у дoктура, а сyк – бaшка детe,
бaшка јa, јa накудe да iдем овaкој. па нанiкут. нi мoгу коњa да јaам, нi мoгу да
сeду, ни мoгу... па сəм се мучiла, мучiла, мучiла... па пoсле пројдe тoј по детeто
какo испi тuј чoрбу. и мучi, мучi такoј, та си се пооправi пoсле. па тaј етe га сyг
дoктурат што jе. тyј се jе тyк, дeве[т] дyна сəм га рађaла њeга! а сyг вiкам: „Милaне,
јa сəм се такoј мучiла, а тi сyк тoј не прiзнаш што сəм се јa мучiла!” чaс пo‿час, па
си се кaра с мeне! Eпа, свaшто сəм се мучiла, мучiла, сaл не знaм кəт ћу си лiпшем,
дрuго... дрuго сəм се свe измучiла и исповедaла и испатiла, али сyк па...
Стамeна Стојaновић (1918), радoвница
па, кoј што рабoти. којa женa мeси, којa донoси вoду, којa и почiсти, сyк се
вiка чiсти, а тyк се вiка метe. Ће измeте сoбу, кућу. [...] Метлa, iмам гу у кuћу, метлa.
Метлa се кaже, али нejе сyк кuпена, сejемо ги, ел ће набeру од бuку, и вrжемо гу,
напрaимо, па си гу вrжемо овaко сəс вrцу, и ће измeтемо свe. тeја ће остaнеф тuј, ће
угoтвев ручyк, а дрuги па ће iдев да жњejев ли, ел да бeреф сeно, ел да кoпаф, ели тaм
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ће ни, кəд овдe ће рuчав, кəд нe - тuри тuј у тoрбу лeп, ложiца се кaжеше, каленiце,
и сyк iмам каленiце, нejе имaло тyк тањiри, канaта вoду, тoрба, месaљ, ће напuни и
ће нoси тaмо, на њiву да едeв лeп. и тeја, тiја тaм рабoтев, ... дoјдев нaвечер, готoва
вечeра, ће тuри, трпeза се вiкаше тyк, нejе овaкој. трпeза, и тoј трпeза нejе овaкво, но
трпeза, кoло. дeсет човeка ће iма, ће, свe да сeднев на тoј да едeв, [...] како остaл, но
нiска. Iмам у кuћу јa трпeзу. како остaл, сaл му нiско ножiце и кoлесто је. кoло, нejе
овaко длyг остaл, а iсто овaко сaл нiско. и такoј се тeја, кəт са тiја, кəт се имaло коџa
љuди, jеднi тaм рабoтев, jеднi овдe, на њiву ће jедeв лeп, канaта вoда ће се понeсе, и
тaм ће пijев и нaвечер ће дoјдев, којa си је тuј – ће си спрeми вечeру и дoјдев ли, ће си
вечeрав готoво, а за рuчəк – пoвише тaм, и обeт. на њiву. [...] понeсе у тoрбе, ложiца,
каленiца, тачe вoду, канaту, свe ће понeсе у тoрбу. [...] вoду си донoсимо, вiкамо га
вiр, тaм рeка, долiна, овдe iма вiр и ће донeсемо кoтли ће грejемо, овдeн нe, iма
огњiште, верiге, ће кaчимо, ће згрejемо и ће се пeремо, а за пиjeње па бaшка си jе, тoј
извoр га вiкамо, а за по кuћу – долiна, рeка, донoсимо кoтли, па кaчимо на огњiште,
пeремо се, мijемо се, глaве, плетeмо кoсе, мijемо, и такoј тoј. [...] извoр, нejе извoр
иѕyдано, и извoр га кaжемо тoј. [...] длибoчка си jе, нejе плiтка, длибoчка си jе такoј и
извoр напрaвен сəс кaмен иѕyдан, и извoр. а кoја гу па iма па клaданəц од дrво кaже
се, клaданəц, клaданəц га кaжемо и донoсев гу и [...] тuрено, напрaвено како корuпка
и iде си, плiтко си, кaпе си вoда, шишoр. нeмамо бунaри, нe. Сyк смо направiли, сyк
jе дuшко направiја овoја, довeја гу је прет кuћу како тaм што базeн, а напрeд бунaри
а сyг базeн га вiкав. прет кuћу гу је довeја дuшко сyк, чeшма, прет кuћу евe гу сyг
вoдата. [...] а тaм па iма рeка, долiна, натoчев, напрaевф корiто желe..., дrвено, па
пijе стoка, тoчев, дrвено корiто. [...] прет кuћу тaм: корiто дrвено, голeмо, па на
срeт извrтена дuпка сə свrдел, па опeрев, жeне, па испuштевф тuј вoду надoле, а с
кrпу је закuкана дuпката, сəс кrпу, овaко, па закuкав дuпкуту, ичiстев, па плiсне[в]
вoдуту, оплaкнев корiто па закuкав, па натuраф свe дрejе у корiтото. па насiпе[в]
вoду, па сапuн тrљав и на прaк, овaкој, и дрeшкуту, нejе како сyк овaј, но овaкој на
дебeле кошuље тyг бeја, несa како тyк. дебeле кошuље, от плaтно, кuпимо памuк, па
снoвемо, па ткajемо, дебeле кошuље, iде на корiто, овaкој ће пeремо. корiто голeмо,
па iма колко од мeне до крeветат корiто! коџa дрejе па кəт се натuрав овaкве вuнене.
[...] па пeре еднa, извaди uбаве, па извaди, и нeма овaкој, и тuрев ги на корiтото
нарeдев, пeре, тuра на корiто, напрaви чукaр, у трi ли, у двe ли вoде и пoсле превrне,
којe jе нaлице, oна га превrне, избaчка, изнeсе на плoт, прoстре. прoстремо ги на
плoт да се сuшеф. и пoсле, исuшефв ли се, збeрев и такoј са тyк прaле. [...] нejе имaло
прaшəк... нejе имaло ни сапuн, но iма uма га вiкав. Uма. искoпав га и[з] зeмњу, бeло
како сапuн, па сəс тoј смо прaли. Uма. (...) аха, сəс тoј, сə зeмњу. У пролeсје, ако
знajеш, ис пролeсје си издонoсејамо тuј. и тrљамо га ко на мeсто сапuн, натrљамо
тoј, uму па овaкој, пa, на дрuгу стрнu, кошuље жeнске – голeме, дебeле, длyге, па такoј
пa, сəс uму смо прaли. пoсле oдима сапuн, кəт iма сапuни – сə сапuн, а uму искoпав
и[з] зeмњу, а онa бeла како енe онoј дuшково, бeла, и гу навaљамо овaкој, навaљамо,
онa како грuчице па бeле. [...] нiе си гу. жeне iдев накoпав, uзнев матiке, па тuрев у
тoрбу и донeсев. [...] У пролeсје, тaм у пролeсје га iма. Мојa снaшка је бyж доносiла
и јa девoјка кəт сəм билa.
Стaна вилiповић (око 78 година),
родом из радовнице, живела у Црвеном Граду

– 156 –

ЦиТирана ЛиТераТУра
АлексАндер 1975: Ronelle Aleksander, Torlak accentuation, München.
Антонић 2001: Ivana Antonić, Vremenska rečenica, Izdavačka knjižarnica
Zorana Stojanovića, Sremski Karlovci – Novi Sad.
Антонић 2004: ивана антонић, Синтакса и семантика датива, „Јужнословенски филолог”, књ. LX, Београд, с. 67–97.
Антонић 2011: ивана антонић, Синтакса и семантика предлога према,
„Зборник Матице српске за филологију и лингвистику”, књ. LIV/2, нови Сад, с.
161–178.
БАтистић 1972: Tatjana Batistić, Lokativ u savremenom srpskohrvatskom
književnom jeziku, Biblioteka južnoslovenskog filologa, 3, Institut za srpskohrvatski
jezik, Beograd.
Брок 1903: Olaf Broch, Die Dialekte des südlichsten Serbiens, Kaiserliche
Akademie der Wissenschaften, Schriften der Balkancommission, Linguistische Abtheilung,
III, Wien.
Белић 1999а: александар Белић, Историја српског језика, изабрана дела
александра Белића, IV том, Београд.
Белић 1999б: александар Белић, Дијалекти источне и јужне Србије,
изабрана дела александра Белића, IX том, Београд.
БогдАновић 1979: недељко Богдановић, Говори Бучума и Белог Потока,
„Српски дијалектолошки зборник”, књ. XXV, Београд, с. XIV+172.
БогдАновић 1987: недељко Богдановић, Говор Алексиначког Поморавља,
„Српски дијалектолошки зборник”, књ. XXXIII, Београд, с. 7–302.
видоески 1962: Божо видоески, Кумановскиот говор, институт за
македонски јазик, посебни изданија, книга 3, Скопје, с. 1–349.
вукАдиновић 1996: вилотије вукадиновић, Говор Црне Траве и Власине,
„Српски дијалектолошки зборник”, књ. XLII, Београд, с. 1–317.
гмитровић 2008: Јасмина Гмитровић, Говор села Милушинца (у Сокобањској
котлини), „Српски дијалектолошки зборник”, књ. LV, Београд, с. 323–428.
гортАн-Премк 1971: даринка Гортан-премк, Акузативне синтагме без
предлога у српскохрватском језику, Библиотека јужнословенског филолога, 2,
институт за српскохрватски језик, Београд, с. 1–180.
гортАн-Премк 1973: даринка Гортан-премк, О еволутивним тенденцијама
акузативних синтагми без предлога у српскохрватском језику, „Јужнословенски
филолог”, књ. XXX/1–2, Београд, с. 281–295.

– 157 –

524

Марина Јуришић

грковић 1968: Милица Грковић, Употреба падежа у чумићком говору,
„прилози проучавању језика”, бр. 4, нови Сад, с. 133–159.
динић 2008: Јакша динић, Тимочки дијалекатски речник, институт за
српски језик СанУ, Монографије 4, Београд, с.1–921.
Живковић 1987: новица живковић, Речник пиротског говора, Музеј
понишавља, културна баштина, књ. II, пирот.
Жугић 2005: радмила жугић, Речник говора јабланичког краја, „Српски
дијалектолошки зборник”, књ. LII, Београд, с. 1–470.
Жугић 2010: радмила жугић, Исказивање генитивних значења у говору
јабланичког краја (у светлу призренско-тимочких говора као целине), Монографије
13, институт за српски језик СанУ, Београд, с. 1–226.
ЗлАтАновић 1988: Момчило Златановић, Топоними у средњем сливу Пчиње,
„врањски гласник”, књ. XXI, врање, с. 157–167.
ЗлАтАновић 1996: Момчило Златановић, Пчиња, трговиште.
ЗлАтАновић 1998: Момчило Златановић, Речник говора јужне Србије, врање.
м. ивић 1951–1952: Милка ивић, О предлогу по у српскохрватском језику,
„Јужнословенски филолог”, књ. XIX/1–4, Београд, с. 173–212.
м. ивић 2005: Милка ивић, Значења српскохравтског инструментала
и њихов развоj (синтаксичко-семантичка студија), Српска академија наука и
уметности – Београдска књига – институт за српски језик СанУ, Београд (1954).
м. ивић 1954: Милка ивић, Узрочне конструкције с предлозима з б о г, о д,
и з у савременом књижевном језику, „наш језик”, књ. V, св. 5–6, Београд, с. 186–194.
м. ивић 1955–1956: Милка ивић, Из проблематике падежних временских
конструкција, „Јужнословенски филолог”, књ. XXI, Београд, с. 165–214.
м. ивић 1957: Милка ивић, Једно поглавље из граматике нашег модерног
језика – систем месних падежа, „Годишњак Филозофског факултета у новом
Саду”, књ. II, нови Сад, с. 145–158.
м. ивић 1957–1958: Милка ивић, Систем предлошких конструкција у
српскохрватском језику, „Јужнословенски филолог”, књ. XXII, Београд, с. 141–166.
м. ивић 1959: Милка ивић, Српскохрватски падежни облици обавезно
праћени одредбом као помоћним морфолошким знаком, „Годишњак Филозофског
факултета у новом Саду”, књ. IV, нови Сад, с. 151–163.
м. ивић 1961: Милка ивић, О појавама синтаксичке обавезности,
„Годишњак Филозофског факултета у новом Саду”, књ. VI, нови Сад, с. 180–190.
П. ивић 1957: павле ивић, О говору Галипољских Срба, „Српски дијалектолошки зборник”, књ. XII, Београд, с. I–519.
П. ивић 1994: павле ивић, Српскохрватски дијалекти. Њихова структура
и развој, павле ивић, Целокупна дела, књ. III, Сремски карловци – нови Сад, прев.
павица Мразовић, ред. Милорад радовановић.
ЈовАновић 2004: властимир Јовановић, Речник села Каменице код Ниша,
„Српски дијалектолошки зборник”, књ. LI, Београд, с. 313–688.
ЈовАновић 2007: властимир Јовановић, Додатак Речнику села Каменице код
Ниша, „Српски дијалектолошки зборник”, књ. LIV, Београд, с. 403–520.
Јовић 1968: душан Јовић, Трстенички говор, „Српски дијалектолошки
зборник”, књ. XVII, Београд, с. 1–238.
Јуришић 2005: Марина Јуришић, Систем личних заменица у јужном појасу
призренско-јужноморавских говора, „Зборник Матице српске за филологију и
лингвистику”, књ. XLVIII/1–2, нови Сад, с. 299–318.

– 158 –

Синтакса падежа Горње Пчиње

525

Јуришић 2007а: Марина Јуришић, Неколико напомена о унутрашњим
диференцијацијама пчињскога говора, „Зборник Матице српске за филологију и
лингвистику”, књ. L, нови Сад, с. 377–382.
Јуришић 2007б: Марина Јуришић, Неке акценатске занимљивости из
пчињских села, „шездесет година института за српски језик СанУ”, Зборник
радова II, Београд, с. 87–95.
Јуришић 2009а: марина јуришић, Говор Горње Пчиње, Гласови и облици,
монографије 6, институт за српски језик СанУ, Београд, с. 1–324.
Јуришић 2009б: Марина Јуришић, Друго лице множине аориста у говору
Горње Пчиње, „Годишњак за српски језик и књижевност Филозофског факултета у
нишу”, Година XXII, бр. 9, ниш, с. 179–183.
Јуришић 2010: Марина Јуришић, Номинатив у говору Горње Пчиње,
„Зборник радова Филозофског факултета у приштини” [посебно издање поводом
50-годишњице оснивања Филозофског факултета посвећено проф. др Милосаву
вукићевићу], косовска Митровица, с. 201–217.
Јуришић 2011: Марина Јуришић, Просторна значења аналитичких
конструкција са предлогом по у говору Горње Пчиње, „Зборник Матице српске за
филологију и лингвистику”, књ. LIV/2, нови Сад, с. 199–206.
Јуришић 2012: Марина Јуришић, Датив и општи падеж у дативним
функцијама у говору Горње Пчиње, „Зборник Матице српске за филологију и
лингвистику”, књ. LV/1, нови Сад, с. 237–253.
Јуришић 2013: Марина Јуришић, Предлог врз у српским народним говорима,
„Зборник Матице српске за филологију и лингвистику”, књ. LVI/1, нови Сад, с.
119–127.
Јуришић 2014: Марина Јуришић, Предлог без у призренско-тимочким
говорима, „Зборник радова са VIII међународног научног скупа одржаног на
Филолошко-уметничком факултету у крагујевцу (25-26. X 2013)” [Српски језик,
књижевност, уметност, књига I, вишезначност у језику], крагујевац, с. 217–227.
кАшић 1969: Јован кашић, Појава нагомилавања предлога у савременом
српскохрватском књижевном језику, „Зборник за филологију и лингвистику”, књ.
XII, Матица српска, нови Сад, с. 174–182.
ковАчевић 1988: Милош ковачевић, Узрочно семантичко поље, Сарајево:
Свјетлост, с. 1–260.
костић 1997–98: Марина костић, Прво лице једнине презента у говору
Горње Пчиње, „прилози проучавању језика”, бр. 28/29, нови Сад, с. 191–203.
мАрковић 2000: Јордана Марковић, Говор Заплања, „Српски дијалектолошки
зборник”, књ. XLVII, Београд, с. 7–307.
милетић 1940: Бранко Милетић, Црмнички говор, „Српски дијалектолошки
зборник”, књ. IX, Београд, с. 209–663.
Милорадовић 2003: Софија милорадовић, Употреба падежних облика
у говору Параћинског Поморавља, Балканистички и етномиграциони аспект,
етнографски институт СанУ, посебна издања, књ. 50, Београд, с. 1–365.
милорАдовић 2006: Софија Милорадовић, Осврт на удвајање предлога
у једном косовско-ресавском говору, „Годишњак за српски језик и књижевност
Филозофског факултета у нишу”, Година XX, бр. 8, ниш, с. 261–266.
минчевА 1964: ангелина Минчева, Развой на дателния притежателен
падеж в българския език, Българска академия на науките, София.
митровић 1984: Бранa Митровић, Речник лесковачког говора, Библиотека

– 159 –

526

Марина Јуришић

народног музеја у Лесковцу, књ. 32, Лесковац.
михАЈловић 1977: Јован Михајловић, Лесковачки говор, Лесковац.
млАденовић 2001: радивоје Младеновић, Говор шарпланинске жупе Гора,
„Српски дијалектолошки зборник”, књ. XLVIII, Београд, с. 1–606.
млАденовић 2002: радивоје Младеновић, Генитив именских речи у
сверношарпланинским и јужнометохијским говорима – флексија и аналитизација,
„Зборник Матице српске за филологију и лингвистику”, књ. XLV/1–2, нови Сад, с.
291–320.
млАденовић 2010: радивоје Младеновић, Заменице у говорима југозападног
дела Косова и Метохије, Монографије 12, институт за српски језик СанУ, Београд,
с. 1–472.
млАденовић 2013: радивоје Младеновић, Говор јужнокосовског села Гатње,
Монографије 18, институт за српски језик СанУ, Београд, с. 1–471.
мрАЗовић – вукАдиновић 1990: Pavica Mrazović, Zora Vukadinović, Gramatika
srpskohrvatskog jezika za strance, Sremski Karlovci: Izdavačka knjižarnica Zorana
Stojanovića – Novi Sad: Dobra vest, s. 740.
м. ПАвловић 1939: Миливој павловић, Говор Сретечке жупе, „Српски
дијалектолошки зборник”, књ. VIII, Београд, с. 1–352.
с. ПАвловић 2000: Слободан павловић, Детерминативни падежи у говору
северозападне Боке, Библиотека јужнословенског филолога, нова серија, књ. 16,
институт за српски језик СанУ, Београд.
с. ПАвловић 2006: Слободан павловић, Детерминативни падежи у старосрпској пословнопраној писмености, Матица српска, нови Сад, с. 1–495.
Петровић 1972: драгољуб петровић, О говору Змијања, IV део, Синтакса,
„Зборник за филологију и лингвистику”, књ. XV/2, Матица српска, нови Сад, с.
151–212.
Петровић 1974: драгољуб петровић, Из синтаксичке проблематике Врачана, „Годишњак Филозофског факултета у новом Саду”, књ. XVII/1, нови Сад, с.
161–182.
Петровић 1978: драгољуб петровић, Говор Баније и Кордуна, нови Сад:
Матица српска – Загреб: просвјета.
ПешикАн 1965: Митар пешикан, Староцрногорски средњокатунски и
љешански говори, „Српски дијалектолошки зборник”, књ. XV, Београд, с. 1–294.
ПиЖурицА 1967: Мато пижурица, Употреба падежа у говору Роваца,
„прилози проучавању језика”, бр. 3, нови Сад, с. 141–176.
ПиЖурицА 1981: Мато пижурица, Говор околине Колашина, [Црногорска
академија наука и умјетности, посебна издања, књига 12, одјељење умјетности,
књига 2], титоград, с. 1–251.
ПиПер 2001: Predrag Piper, Jezik i prostor, Biblioteka XX vek, Beograd, с. 1–270.
ПиПер 1977–1978: предраг пипер, Обележавање просторнх односа
предлошко-падежним конструкцијама у савременом руском и савременом српскохрватском књижевном језику, „прилози проучавању језика”, бр. 13/14, нови
Сад, с. 1–51.
ПоПис 1994: Попис ’91 становништва, књ. 7, Савезни завод за статистику,
Београд.
ПоПовић 1966: љубомир поповић, Предлошки изрази у савременом
српскохрватском језику, „наш језик”, књ. XV, св. 3–4, Београд, с. 195–220.
рАдовАновић 1977а: Milorad Radovanović, Imenica u funkciji kondenzatora (I),
„Зборник за филологију и лингвистику”, књ. XX/1, нови Сад, с. 62–144.

– 160 –

Синтакса падежа Горње Пчиње

527

рАдовАновић 1977б: Milorad Radovanović, Imenica u funkciji kondenzatora
(II), „Зборник за филологију и лингвистику”, књ. XX/2, нови Сад, с. 81–160.
РБЕ 1984: Речник на българския език, IV (деЯтеЛен – е), Българска
академия на науките (институт за българския език), София.
РБЕ 2000: Речник на българския език, 10 (н), Българска академия на науките
(институт за българския език), София.
РБЕ 2002: Речник на българския език, 11 (о), Българска академия на науките
(институт за българския език), София.
реметић 1996: Слободан реметић, Српски призренски говор, „Српски
дијалектолошки зборник”, књ. XLII, Београд, с. 319–614.
РСАНУ: Речник српскохрватског књижевног и народног језика, 1–, СанУ,
институт за српски језик СанУ, 1959–.
РЈАЗУ: Rječnik hrvatskogа ili srpskogа jezika, I–XXIII, JAZU, Zagreb, 1880–
1976.
симић 1980: радоје Симић, Синтакса левачког говора I, „Српски
дијалектолошки зборник”, књ. XXVI, Београд, с. 1–146.
синтАксА 2005: предраг пипер, ивана антонић и др.; у редакцији Милке
ивић, Синтакса савременога српског језика : проста реченица [прилози граматици
српскога језика], институт за српски језик СанУ, Београдска књига и Матица
српска, Београд.
в. стевАновић 1979: владимир Стевановић, Микротопонимија општине
Трговишта, „ономатолошки прилози”, бр. I, Београд, с. 167–236.
м. стевАновић 1950: Михаило Стевановић, Ђаковачки говор, „Српски дијалектолошки зборник”, књ. XI, Београд, с. N+1–152.
м. стевАновић 1986: Михаило Стевановић, Савремени српскохрватски
језик (граматички системи и књижевнојезичка норма), II, Синтакса, Београд,
19864, с. 1–942.
стоЈАновић 2010: радосав Стојановић, Црнотравски речник „Српски дијалектолошки зборник”, књ. LVII, Београд, с. 1–1060.
томА 1998: пол-Луј тома, Говори Ниша и околних села, „Српски дијалектолошки зборник”, књ. XLV, Београд, с. 1–473.
томић 1987: Миле томић, Говор Радимаца, „Српски дијалектолошки
зборник”, књ. XXXIII, Београд, с. 303–474.
тоПолињскА 2002: Зузана тополињска, Антропоцентричка теорија језика и
српски падежни системи, „Јужнословенски филолог”, књ. LVIII, Београд, с. 1–13.
трифуноски 1964: Јован Ф. трифуноски, Горња Пчиња, „Српски етнографски
зборник [насеља и порекло становништва, књ. 38]”, књ. LXXVII, Београд.
ћирић 1983: љубисав Ћирић, Говор Лужнице, „Српски дијалектолошки
зборник”, књ. XXIX, Београд, с. 1–190.
ћирић 1999: љубисав Ћирић, Говори Понишавља, „Српски дијалектолошки
зборник”, књ. XLVI, Београд, с. 7–262.
Фелешко 1995: казимјеж Фелешко, Значење и синтакса српскохрватског
генитива, орфелин, вукова задужбина и Матица српска, Београд – нови Сад, прев.
Гордана Јовановић.
филиПовић – томић 1955: Миленко Филиповић, персида томић, Горња
Пчиња, „Српски етнографски зборник [расправе и грађа, књ. 3]”, књ. LXVIII,
Београд.
хАџи-вАсиљевић 1913: Јован Хаџи-васиљевић, Јужна Стара Србија II,
Прешевска област, Београд.

– 161 –

СКраћениЦе
ж. род – женски род
јд. – једнина
м. – место, уместо
м. род – мушки род
мн. – множина
оп – општи падеж
ср. род – средњи род
т. – тачка
Скраћенице истраживаних пунктова дате су у Уводним напоменама (1.2).
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реГиСТар анаЛиТиЧКих КонСТрУКЦија
(предЛоГ + оп)196
БеЗ + оп
4.3.3; 4.3.3.2 (комитативност); 4.4; 4.4.3; 4.4.3.3 (каузалност);
4.6; 4.6.1 (кондиционалност); 4.7; 4.7.1 (концесивност); 4.9.1 (карактеристична
појединост).
БлиЗу до

+ оп

4.1.1.2; 4.1.1.2.5 (оријентациона индирективност).

више + оп 4.1.1.2; 4.1.1.2.1 (оријентациона индирективност); 4.1.3; 4.1.3.2;
4.1.3.2.1 (перлативност); 4.1.4; 4.1.4.2; 4.1.4.2.4 (адлативност).
врЗ + оп
4.1.1.1; 4.1.1.1.4 (локациона индирективност); 4.1.4; 4.1.4.1;
4.1.4.1.4 (адлативност).
до + оп
4.1.1.2; 4.1.1.2.5 (оријентациона индирективност); 4.1.4; 4.1.4.2;
4.1.4.2.2 (адлативност); 4.1.5 (сложени предлози); 4.2.2.2; 4.2.2.2.1 (терминативност);
4.2.2.3.1 (ингресивност); 4.4; 4.4.3; 4.4.3.4 (каузалност); 4.9.3 (димензив).
напомена: у т. 4.2.2.1.1.3. до је употребљено прилошки.
докуде + оп
(терминативност).

4.1.4.2 (у фусноти, адлативност); 4.2.2.2; 4.2.2.2.2

За + оп
3.3.3.2 (датив); 4.1.4; 4.1.4.1; 4.1.4.1.2 (адлативност); 4.2.1.1;
4.2.1.1.2; 4.2.1.1.2.4; 4.2.1.1.2.5 (симултаност); 4.2.2.1; 4.2.2.1.2; 4.2.2.1.2.1
(лонгитудиналност); 4.2.2.4.2 (фреквентивност); 4.3.2.2 (медијативност); 4.4; 4.4.3;
4.4.3.2 (каузалност); 4.5; 4.5.2 (интенционалност); 4.6; 4.6.3 (кондиционалност);
4.9.4 (дестинатив).
ЗБог

+ оп

4.4; 4.4.3; 4.4.3.1 (каузалност); 4.5; 4.5.1 (интенционалност).

иЗ + оп
4.1.2; 4.1.2.1; 4.1.2.2 (аблативност); 4.1.4.1.1 (адлативност); 4.1.5
(сложени предлози); 4.2.1.1; 4.2.1.1.2; 4.2.1.1.2.6 (симултаност); 4.3.1; 4.3.1.2

напомене:
У оквиру неких тачака аналитичка конструкција појављује се са обавезним или необавезним
детерминатором (између предлога и оп). У овом регистру те тачке нису посебно обележене.
Једино ради боље прегледности болдована је свака друга тачка (када се нађу једна поред друге).
реч у загради (која најчешће именује семантичко поље у коме се помиње наведена аналитичка
конструкција) односи се на све тачке које јој претходе.
Закључне напомене нису обухваћене регистром.
196
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(инструментативност).
испод + оп 4.1.1.2; 4.1.1.2.1 (оријентациона индирективност); 4.1.3; 4.1.3.2;
4.1.3.2.1 (перлативност); 4.1.4.2; 4.1.4.2.4 (адлативност).
испред

+ оп

4.1.1.2; 4.1.1.2.2 (оријентациона индирективност).
4.1.1.2 (оријентациона индирективност); 4.1.4.2; 4.1.4.2.4

иЗнад + оп
(адлативност).
како

+ оп (личних заменица)

2.4 (компаративност).

крəЗ + оп 4.1.3; 4.1.3.1; 4.1.3.1.1 (перлативност); 4.2.1.1; 4.2.1.1.2; 4.2.1.1.2.8
(симултаност).
крə(Ј) / кра(Ј) + оп 4.1.1.2; 4.1.1.2.5 (оријентациона индирективност); 4.1.3;
4.1.3.2; 4.1.3.2.2 (перлативност); 4.1.4; 4.1.4.2; 4.1.4.2.3 (адлативност).
куде / код + оп
4.1.1.2; 4.1.1.2.5 (оријентациона индирективност); 4.1.4;
4.1.4.2; 4.1.4.2.1; 4.1.4.2.1.1 (адлативност).
међу + оп
4.1.1.2; 4.1.1.2.4 (оријентациона индирективност); 4.1.3 (у
фусноти, перлативност); 4.1.4.2; 4.1.4.2.6 (адлативност).
на + оп
3-3.3.3.6 (датив); 4.1.1.1; 4.1.1.1.2 (локациона индирективност);
4.1.4; 4.1.4.1; 4.1.4.1.3 (адлативност); 4.1.5 (сложени предлози); 4.2.1.1;
4.2.1.1.2; 4.2.1.1.2.2 (симултаност); 4.2.2.4.2 (фреквентивност); 4.3.1; 4.3.1.4
(инструментативност); 4.3.5 (дистрибутивност); 4.4; 4.4.1; 4.4.2.2 (каузалност);
4.5; 4.5.4 (интенционалност); 4.8-4.8.4 (посесивност); 4.9.1 (карактеристична
појединост); 4.9.4 (дестинатив); 4.9.5 (мовенс).
над + оп
4.1.1.2; 4.1.1.2.1 (оријентациона индирективност); 4.1.4; 4.1.4.2;
4.1.4.2.4 (адлативност).
накуде + оп
4.1.4; 4.1.4.2; 4.1.4.2.1; 4.1.4.2.1.2 (адлативност); 4.2.1.2;
4.2.1.2.3 (антериорност); 4.2.2.4.2 (фреквентивност).

(на)месТо + оп
ниЗ

+ оп

4.3.2.2 (медијативност).

4.1.3; 4.1.3.1; 4.1.3.1.3 (перлативност).

од + оп
4.1.2; 4.1.2.2; 4.1.2.3 (аблативност); 4.1.5 (сложени предлози);
4.2.2.3; 4.2.2.3.1 (ингресивност); 4.3.1; 4.3.1.3 (инструментативност); 4.3.6
(компаративност); 4.4; 4.4.1; 4.4.2.1 (каузалност); 4.5; 4.5.6 (интенционалност); 4.7;
4.7.2 (концесивност); 4.8-4.8.3 (посесивност); 4.9.2 (фабрикатив); 4.9.3 (димензив);
4.9.4 (дестинатив); 4.9.6 (компаративност).
оТкуд(е)

+ оп

4.1.2; 4.1.2.3 (аблативност).

око(ло) + оп
4.1.1.2; 4.1.1.2.5 (оријентациона индирективност); 4.1.3;
4.1.3.2; 4.1.3.2.2 (перлативност); 4.1.4; 4.1.4.2; 4.1.4.2.3 (адлативност); 4.2.1.4
(јукстериорност); 4.2.2.1; 4.2.2.1.2; 4.2.2.1.2.2 (лонгитудиналност); 4.2.2.4.2
(фреквентивност); 4.4; 4.4.3; 4.4.3.5 (каузалност); 4.9.3 (димензив).
по

+ оп

4.1.1.1; 4.1.1.1.3 (локациона индирективност); 4.1.3; 4.1.3.1;
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4.1.3.1.4; 4.1.3.1.5 (перлативност); 4.1.4; 4.1.4.1; 4.1.4.1.5; 4.1.4.2; 4.1.4.2.1;
4.1.4.2.1.3 (адлативност); 4.2.1.3; 4.2.1.3.1; 4.2.1.3.2 (постериорност); 4.3.1; 4.3.1.6
(инструментативност); 4.3.2.1 (медијативност); 4.3.4; 4.3.4.1 (критериј); 4.3.5
(дистрибутивност); 4.4; 4.4.2.2; 4.4.3; 4.4.3.2 (каузалност); 4.5; 4.5.3; 4.5.3.1; 4.5.3.2
(интенционалност).
напомена: у т. 4.2.2.1.1.1 и 4.2.2.1.1.2. по је употребљено прилошки.
под + оп
4.1.1.2; 4.1.1.2.1 (оријентациона индирективност); 4.1.3; 4.1.3.2;
4.1.3.2.1 (перлативност); 4.1.4; 4.1.4.2; 4.1.4.2.4 (адлативност); 4.2.1.1; 4.2.1.1.2;
4.2.1.1.2.7 (симултаност).
поЗа + оп 4.1.1.2; 4.1.1.2.2 (оријентациона индирективност); 4.1.4; 4.1.4.2;
4.1.4.2.1.3; 4.1.4.2.5 (адлативност).
покре + оп 4.1.1.2; 4.1.1.2.5 (оријентациона индирективност); 4.1.3; 4.1.3.2;
4.1.3.2.2 (перлативност); 4.1.4; 4.1.4.2; 4.1.4.2.3 (адлативност).
покраЈ

4.1.1.2; 4.1.1.2.5 (оријентациона индирективност).

+ оп

поред + оп 4.1.1.2; 4.1.1.2.5 (оријентациона индирективност); 4.1.4; 4.1.4.2;
4.1.4.2.3 (адлативност); 4.3.4; 4.3.4.2 (критериј);.
после
пре

4.2.1.2.2 (антериорност); 4.2.1.3; 4.2.1.3.2 (постериорност).

+ оп

+ оп

4.2.1.2; 4.2.1.2.2 (антериорност); 4.2.1.3.2 (постериорност).

пред + оп
4.1.1.2; 4.1.1.2.2 (оријентациона индирективност); 4.1.4;
4.1.4.2; 4.1.4.2.5 (адлативност); 4.2.1.2; 4.2.1.2.1; 4.2.1.2.2 (антериорност); 4.2.1.3.2
(постериорност); 4.2.2.4.2 (фреквентивност); 4.3.3; 4.3.3.3 (комитативност).
преко + оп
4.1.3; 4.1.3.1; 4.1.3.1.2 (перлативност); 4.1.4.1.5 (адлативност);
4.2.1.1; 4.2.1.1.2; 4.2.1.1.2.3 (симултаност); 4.2.2.1; 4.2.2.1.2; 4.2.2.1.2.3
(лонгитудиналност); 4.2.2.4.2 (фреквентивност); 4.3.1; 4.3.1.7 (инструментативност);
4.3.2.1 (медијативност).
при + оп
4.1.1.2; 4.1.1.2.6 (оријентациона индирективност); 4.1.4; 4.1.4.2;
4.1.4.2.3 (адлативност); 4.2.1.1; 4.2.1.1.2; 4.2.1.1.2.9 (симултаност).

(-)ради + оп

4.4; 4.4.3; 4.4.3.1 (каузалност); [4.5-4.5.1 (интенционалност)]

с / сə(с) / са(с) + оп
4.1.2; 4.1.2.2; 4.1.2.3 (аблативност); 4.3.1; 4.3.1.1
(инструментативност); 4.3.2.1 (медијативност); 4.3.3; 4.3.3.1 (комитативност); 4.4;
4.4.1; 4.4.3; 4.4.3.5 (каузалност); 4.6; 4.6.2 (кондиционалност); 4.9.1 (карактеристична
појединост), 4.9.2 (фабрикатив).

4.1.1.2; 4.1.1.2.3 (оријентациона индирективност);
(с)према + оп
4.1.4.2; 4.1.4.2.1 (у фусноти); 4.1.4.2.1.2; 4.1.4.2.5 (адлативност); 4.2.1.2; 4.2.1.2.3
(антериорност); 4.2.2.4.2 (фреквентивност); 4.3.4; 4.3.4.1 (критериј); 4.6; 4.6.4
(кондиционалност).
(с)проТив + оп 4.1.1.2; 4.1.1.2.3 (оријентациона индирективност); 4.5; 4.5.6
(интенционалност), 4.9.4 (у фусноти, дестинатив).
у

+ оп

4.1.1.1; 4.1.1.1.1 (локациона индирективност); 4.1.1.2; 4.1.1.2.5
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(оријентациона индирективност); 4.1.2.2 (аблативност); 4.1.4; 4.1.4.1; 4.1.4.1.1;
4.1.4.2; 4.1.4.2.3 (адлативност); 4.1.5 (сложени предлози); 4.2.1.1; 4.2.1.1.2; 4.2.1.1.2.1
(симултаност); 4.2.2.4.2 (фреквентивност); 4.3.1; 4.3.1.5 (инструментативност);
4.3.5 (дистрибутивност); 4.5; 4.5.5 (интенционалност).
уЗ + оп
4.1.1.2; 4.1.1.2.5 (оријентациона индирективност); 4.1.3; 4.1.3.1;
4.1.3.1.3 (перлативност); 4.1.4.2.3 (у фусноти, адлативност).
ускра(Ј) + оп
4.1.1.2; 4.1.1.2.5 (оријентациона индирективност); 4.1.4;
4.1.4.2; 4.1.4.2.3 (адлативност).
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СинТаКСиС падежеЙ верхнеЙ пЧини (ГорнЯ пЧинЯ)
- деТерминаТивнЫе ФУнКЦии
резюме
Система склонения говора верхней пчини (Горня пчиня), расположенной
к юго-востоку от г. вране и принадлежащей к призренско-тимочской диалектной
области, значительно упрощена, и сводится к независимому падежу (номинативу), общему падежу (оп), вместо косвенных падежей, и к редким остаткам форм
детельного падежа, которые последними покидают языковую систему данного
говора, охваченного аналитизмом. вокатив представляет живую грамматическую
категорию (незначительным является количество примеров употребления номинатива вместо вокатива). Форма аккузатива как основного падежа объекта приобрела статус формы casus oblicus, при которой семантические нюансы уточняются с
помощью предлога и семантики управляемого глагола. предлоги в большинстве
случаев обладают той же формой и значением, что и в других сербских говорах,
однако, имеются также и отступления (например: предлог по имеет и другие значения - ʻдуж (вдоль), уз (при), поред (рядом)ʼ и ʻиза (за, позади, сзади)ʼ; предлог од
употребляется и там, где имел место старый аблативный предлог са; предлог поза
занимает место стандартного предлога иза; вместо према часто слышится спрема, а
вместо насупрот – спротив; соположенные крај/кра/крə и при встречаются и в адлативном значении; встречаются также новые сложные предлоги: аблативное откуде и адлативные накуде и докуде, затем предлог врз и предлог куде ʻкодʼ). номинатив воспринял, наряду с имевшимися функциями (субъекта и именной части предиката) некоторые значения, характерные в стандартном языке обычно для генитива.
подлинные формы дательного падежа сохранились только в ограниченном количестве именных местоимений (однако все чаще заменяются конструкцией на + ОП)
и в энклитиках дательного падежа, в то врема как в существительных общий падеж
полностью вытеснил формы дательного падежа. в большинстве родственных говоров сохранается свободный дательный падеж или же по крайней мере может иметь
место при конструкции на + ОП; однако в говоре верхней пчини он полностью
вытеснен на-конструкцией. Свободный общий падеж в функции дательного отсутствует (редкие исключения представляют некоторые местоименные формы). что
касается предлогов, употребляемых в данном падеже, сохранились только према и
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спрема ʻпрема (к, по направлению), наспрам (напротив), насупрот (напротив), уочи
(накануне)ʼ. предлоги ка/к отсутствуют, однако есть новый предлог накуде.
Центральная часть данной работы – Общий падеж, представляет анализ детерминативных функций. диалектный материал распределен по семантическим
категориям, и каждая представляет особое целое; при этом самыми богатыми являются две семантические категории – спациальность (пространственность) и темпоральность. общий падеж рассматривается как падеж в функции спациального,
темпорального, квалификативного, каузального, интенционального, кондиционального, концессивного, поссессивного и спецификативного детерминатора. для того
чтобы добиться предельной ясности, следует иметь в виду, что в рамках определенных семантических категорий (поссессивных, спациальных, темпоральных и квалификативных) встречаются, наряду с общим падежом, и редкие формы дательного
падежа.
Семантика представляет отправной пункт при изучении синтаксиса падежей верхнепчинского говора. при исследовании данного говора применялась актуальная методология синтаксических исследований, базировавшаяся на корпусе
современного сербского языка и древнесербских памятников. данный способ исследования может обеспечить унифицированный подход ко всем сербским говорам
(в которых иногда отсутствуют одни и те же морфосинтаксические формы) при
изучении синтаксиса.
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