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I. УВОД

O ТЕРИТОРИЈИ И СТАНОВНИШТВУ

1. Шипово jе општина у југозападном дијелу Републике Српске и за-
падном дијелу Босне и Херцеговине са површином од 510 км2. Цијело је 
подручје брдско-планинско са просјечном надморском висином од око 800 
м и чине га највећим дијелом три географске цјелине – Јањ, Пљева и Жупа, 
кроз које правцем запад–исток протиче ријека Плива, лијева притока Врба-
са, а правцем југ–сјевер ријека Јањ, десна притока Пливе, те рјечице Со-
кочница, Лубовица и Воларица. Равничарски дио око ушћа Пливе у Јањ, на 
којем је смјештено урбано подручје, постепено прелази у планински дио с 
планинама Виторог на југу, Лисинa на сјеверу, Горицa на истоку и Чардак на 
западу. Ова општина граничи се са територијама Мркоњић Града на сјеверу 
и сјеверозападу, Јајца и Језера на сјевероистоку, Доњег Вакуфа на истоку, 
Гламоча на западу и југозападу, те Купреса на југу и њоме пролазе двије 
важне саобраћајнице ‒ од Бање Луке према Купресу и Гламочу, а даље према 
Јадранском мору.

Према подацима Републичког завода за статистику Републике Српске 
Шипово има четрдесет пет насељених мјеста, подијељених на по неколи-
ко патронимичких заселака, те сам административни центар општине. 
Насељена мјеста распоређена су у 10 мјесних заједница: Бабићи, Волари, 
Грбавица, Драгнић Подови, Мујџићи, Натпоље, Пљева, Прибељци, Соколац 
и Стројице. Под Пљевом се међу овдашњим становништвом подразумијева 
предиона цјелина која се распростире долином ријеке Пливе почевши од 
њеног извора и обухвата дијелове више насеља, али се територијално углав-
ном поклапа са насељем Драгнић, док се Стројице територијално поклапају 
са насељем Тодорићи.

Ови предјели нису увијек имали периферан саобраћајно-географски 
положај као данас. Историјски извори показују друштвену активност у 
илирском периоду, о чему свједоче остаци насеља и утврђења познатији као 
градине у долинама Јања и Пливе из периода 1500–1000. године п. н. е., те 
трагови топионица метала пошто су руде олова, жељеза и бакра експлоа-
тисане још прије доласка Римљана (Ракита 2003: 37). Из римског периода 
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сачувани су трагови пута који је пролазио овом територијом и повезивао 
панонску област и Јадранско море (Исто: 13). Након доласка Словена осно-
вана је административна јединица Пливска жупа, која се помиње у X вијеку, 
са утврђењем под називом Соко-град као средиштем. У многим насељима 
пронађени су трагови стећака, што свједочи о веома динамичном друшт-
веном животу у средњем вијеку. У турском периоду територија данашњег 
Шипова била је подијељена између Јајачке бановине (1463–1528), коју су 
успоставили Мађари, и тадашње турске државе, тако да Јањ није улазио у 
састав ове бановине (Исто: 52).

Територија Шипова налази се у периферном дијелу Републике Српске 
и Босне и Херцеговине, који су још од прије посљедњег рата захватили 

Карта 1: Положај Шипова у Републици Српској и Босни и Херцеговини
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депопулациони процеси. Ово посебно важи за предио Јања, који је, окру-
жен планинским вијенцима, дуго био саобраћајно неприступачан, док су 
Пљева и Жупа, долине ријеке Пливе, због конфигурације терена биле нешто 
приступачније. Од пописа из 1971. године број становника на територији 
Шипова у сталном је опадању, с тим што се најдрастичнији пад десио 
између два посљедња пописа, 1991. и 2013. године. Према попису станов-
ништва из 1991. године на овој територији живјело је 15579 становника – од 
тога највише Срба, затим око 3000 припадника муслиманског народа, и све-
га неколико десетина Хрвата.1 Резултати посљедњег пописа становништва 
из 2013. године показују да је овдје тада живјело 9969 становника – 9302 
припадника српског, 578 припадника муслиманског и 26 припадника хрват-
ског народа.2 Етнички и конфесионално становништво Јања увијек је било 
углавном хомогено, православно српско (Исто: 192), а у Пљеви и Жупи у 
појединим насељима и данас живе припадници других народа и конфесија. 
Однос броја становника у посљедња два пописа дат је и у табели:

1991. 2013.

Срби 12 333 9 302

Муслимани 2965 578

Хрвати 31 26

Укупно 15 579 9 969

2. Поријекло становништва у овом крају, као ни у другим дијеловима 
западне Босне, није до краја разјашњено, али је у одређеној мјери ипак 
расвијетљен период од друге половине XVI вијека захваљујући турским по-
писним дефтерима (Васић 1963: 233–234).

У првом таласу миграција у XV вијеку у ове крајеве доселило се сто-
чарско становништво са матичним областима у Херцеговини, Црној Гори и 
југозападној Србији, којим су Турци и раније насељавали опустошене по-
граничне крајеве дајући му посебне повластице (Исто: 237–238). Владислав 
Скарић на основу антропонима, топонима и крсног имена такође је закључио 
да су многе породице тада на ову територију досељене из Санџака и из Хер-
цеговине, али је истакао да се не може прецизно утврдити да ли су дошли ди-
ректно из старе постојбине на ову територију јер је у питању „прелазна област 
првог реда, у којој се укрштају миграциони путови“ (Скарић 1918: 245)3. И 

1 Федерални завод за статистику: 
   http://fzs.ba/index.php/popis-stanovnistva/popis-stanovnistva-1991-i-stariji/
2 Републички завод за статистику – Република Српска: http://www.rzs.rs.ba
3 Скарић сматра да би нпр. Бубњевићи могли бити поријеклом из крајева гдје се име-

ница бубањ употребљава у значењу извор. Затим, Опарнице су вјероватно поријеклом из 
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Раде Ракита у монографији Јањ 1 наводи презимена породица које су према 
свједочанствима потомака вјероватно досељаване из средњовјековне Србије 
од XV вијека и себе сматрају старосједиоцима. Будући да су ове миграције 
биле етапне – из средњовјековне српске државе у Црну Гору, а затим преко 
источне Херцеговине у Далмацију па у Лику и на крају у Јањ, многе породи-
це воде поријекло управо из крајева кроз које је ишао талас миграција (Ра-
кита 2003: 196–197). Милан Васић сматра да би становништво Јања могло 
донекле бити старосједилачко, тј. да је и прије доласка Турака живјело на тој 
територији (Васић 1963: 246–247), а у прилог таквој тврдњи иде и чињеница 
да је једина конфесија на овој територији одувијек била православна, те да је 
Јањ представљао пограничну турску територију према Јајачкој бановини, у 
којој је опстајало старосједилачко становништво (Исто: 235).

Полазећи такође од презимена и топонимије, Скарић закључује да је 
у другом таласу миграција тј. у „млађим миграцијама“ становништво на 
ове територије досељавано из Далмације, западне Босне и од Унца.4 Ракита 
сматра да су то оне породице које се називају „дошљачким“ и да су, према 
сјећањима потомака, насељавале ове територије током XVIII и XIX вијека 
из пренасељене Лике и Далмације (Ракита 2003: 199). Сјећање мјештана на 
приче предака о поријеклу из Далмације и Лике и данас је живо, али се мора 
узети са резервом будући да је увијено у различите легенде.

До Другог свјетског рата није било масовнијег исељавања становни-
штва са ове територије. Многе патријархалне породичне заједнице распале 
су се послије окончања рата, када је и почело масовније исељавање због пу-
стоши коју је оставио рат и због тешких услова живота. Највеће демографске 
промјене десиле су се од 1945. до 1948. године, када је велики број породи-
ца из Јања системски под управом тадашње власти пресељен у Војводину 
(Исто: 206–219). Тамо је у другој половини прошлог вијека пресељено и до-
ста породица из Пљеве и Жупе, што је посебно интензивирано за вријеме 
посљедњег рата (1991–1995), када су многе породице отишле у избјеглиштво 
сродницима који су се тамо раније одселили, и више се нису ни вратиле у 
родни крај. Исељавање становништва у Војводину настављено је и касније, 
све до данашњих дана.

села Опарићи у србијанском Левчу. Оснивачи насеља Шипово могли би бити херцеговачког 
поријекла из Гацка због гатачких Шиповаца, који су даљом старином из Дробњака, а назив 
села Дуљци могао би потећи од села Дуљићи у Гацку. Скарић наводи још презимена, топонима 
и крсних имена чиме поткрепљује ову тврдњу (Скарић 1918: 245–246).

4 Будући да је овом територијом пролазио пут од Солина до Градишке на Сави, дакле 
на сјевероисток, многе породице поријеклом су управио из крајева кроз које је ишао овај 
пут – Вишекруне и Каури поријеклом су из Далмације, а Дувњаци, Купрешаци, Гламочаци, 
Граховци, Билбије, Балаћи, Калабе, Копање и др. из западне Босне. Пут из Крајине према 
средњој Босни такође је сјекао овај крај, тако да од Петровца и Унца поријекло воде Бјелајци, 
Тркуље, Раце, Балабани, Зељковићи итд. (Скарић 1918: 246–247).
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Послије Другог свјетског рата уобичајене су биле и сезонске миграције 
у Војводину ради бербе кукуруза (Исто: 222–223), у којима су учествовали 
углавном мушкарци, те у иностранство на привремени рад. Од завршетка 
посљедњег рата такође је актуелно исељавање становништва у иностран-
ство, а млађе образовано становништво интензивно се, углавном у потрази 
за послом, исељава и у ближе градске центре, најчешће у Бању Луку. Све 
те миграције у другој половини XX вијека, а посебно у посљедње двије 
деценије, довеле су до смањења броја становника на овој територији, те до 
гашења села, у којима данас углавном живи само старије становништво, што 
је у складу са општим демографским промјенама које су захватиле и до-
ста шири простор. Према казивањима информатора, у многим селима данас 
живи свега неколико становника.5

Становништво се и данас углавном бави сточарством и земљорадњом, 
дјелатностима којима се једино и бавило током XX вијека. Шумарство је 
од Другог свјетског рата постало важна грана привреде будући да је готово 
половина површине ове општине под шумом, због чега је и прерада дрвета 
данас у развоју. У посљедњој деценији становништво се почело бавити и 
узгојем рибе јер су ријеке Плива и Јањ изузетно повољне за ову дјелатност. 
Највећи потенцијал Шипова ипак данас лежи у водном богатству због брзих 
планинских рјечица, а његов периферни положај допринио је очувању при-
родних љепота, традиционалног начина живота и припреме хране, те народ-
них обичаја, што отвара могућности за сеоски туризам.

ДОСАДАШЊА ИСТРАЖИВАЊА

3. Интересовање наше дијалектологије за говоре околине Шипова при-
сутно је тек у посљедњој деценији. У радовима О рефлексима гласа јат (ѣ) у 
данашњем говору јањских Срба из југозападне Босне из 2013. и О важнијим 
особинама сугласничког система говора јањских Срба из југозападне Бос-
не из 2014. године Милан Драгичевић писао је о говорима становништва 
Јања. Том приликом испитао је и говор мјештана једног села из најближег 
окружења и резултате саопштио у раду О говору Срба села Мујџићи из за-
падне Босне. Сва три рада доносе грађу која указује на припадност ових 
говора источнијој скупини сјеверозападног огранка херцеговачко-крајишког 
дијалекта „уз понешто локалних посебности“ (Драгичевић 2014: 574).

5 У већини насељених мјеста 2013. године пописано је више десетина, понегдје чак и 
око стотину становника, али овакве тврдње информатора и других мјештана околине Шипова 
указују на несразмјер између броја пописаних и броја становника који уистину живе у 
неком насељу, тако да резултати пописа вјероватно и не показују стварну демографску слику 
Шипова. 
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У раду О вокализму говора Бараћа у околини Мркоњић-Града 
Драгичевић даје „идентификациони приказ важнијих особина вокалског 
система говора Бараћа“, мјеста које је географски ближе Шипову него 
Мркоњић Граду, чије је становништво одувијек одржавало чврсте економске 
везе са Шиповом. Рад показује стање које је и раније биљежено у говори-
ма Срба на ширим крајишким просторима, али и присуство дијалекатских 
особина које је потребно потпуније истражити како би се могла „одредити 
жаришта“ и сагледати „правци простирања неких појава“ – у првом реду то 
је нешто чешћа појава промјене о > у уз назале, те икавизми који указују на 
везе становништва са икавцима (Драгичевић 2000а: 20).

Осим у наведеним радовима, о говорима Срба најближе околине Шипова 
готово да и нема других података. Подаци добијени током истраживања у ок-
виру пројекта Босанскохерцеговачки дијалекатски комплекс – синхронијска 
дескрипција (Вујичић–Пецо 1990), када је путем квестионара сакупљена 
грађа у Стројицама, сврставају ове говоре у херцеговачко-крајишки 
дијалекат. У исте сврхе могу послужити и подаци објављени у раду Говори
сјеверозападне Босне (Вујичић–Брозовић–Пецо 1979), који је такође прои-
зашао из поменутог пројекта. Упитник је том приликом попуњен у Перућици, 
која данас припада новоформираној општини Језеро6 и у недалекој Под-
рашници, која припада Мркоњић Граду. И прије посљедњег рата у ова два 
насеља живјело је православно становништво.

Исцрпни подаци о српским говорима из нешто даљег окружења могу 
се наћи у монографијама О говору Змијања Драгољуба Петровића и Запад-
нобосански ијекавски говори Милорада Дешића. Стање у говорима околине 
Шипова, које ће бити приказано у наставку, великим је дијелом у складу са 
стањем које је описано у овим двјема монографијама.

4. Грађа изложена у наставку показаће несумњиве везе српских говора 
Шипова и сусједних новоштокавских говора муслиманског и католичког ста-
новништва у погледу, прије свега, судбине нејотованих секвенци -јт- и -јд- у 
појединим глаголским облицима, а затим и у рефлексима некадашњег јата.

О говорима муслимана и католика давно је писао Миливој Павловић 
у раду из 1927. године − О становништву и говору Јајца и околине. Међу 
интересантније појединости које је Павловић забиљежио спадају недосљедни 
икавизми, досљеднији шћакавизми, те нејотована група -јд- у презенту гла-
гола доћи, заћи (Павловић 1927: 109).

Гојко Ружичић у раду Главније особине неких икавских говора западне 
Босне између осталог налази да се у говору муслимана и католика на већем 

6 Насеље Перућица прије посљедњег рата припадало је општини Јајце, а након 
Дејтонског споразума и подјеле територије Јајца између Федерације Босне и Херцеговине и 
Републике Српске, припојено је Републици Српској и новоформираној општини Језеро.
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простору западне Босне, укључујући и нека села западно од Јајца, чува 
неизмијењена скупина -јд- (Ружичић 1934: 44).

Монографија Икавскошћакавски говори западне Босне Асима Пеце 
доноси податке о икавскошћакавским новоштокавским говорима углав-
ном муслимана. Ријеч је о говорима који су „превасходно икавски, али не 
и искључиво икавски“ (Пецо 1975: 146), уобичајени су рефлекси шћ и жђ 
некадашњих група st’, zd’ али није непознато ни шт/жд (Исто: 207), а фрек-
вентна је и нејотована секвенца -јд- код глаголских композита са ићи (Исто: 
158).

За потребе поменутог рада Говори сјеверозападне Босне (Вујичић–
Брозовић–Пецо 1979) сакупљени су подаци из трију насеља општине Јајце – 
Пшеник, Дивичани и Добретићи, у којима живe муслимани и католици, чији 
говор карактеришу недосљедни икавизми и шћакавизми, док подаци о групи 
-јд- изостају за ове пунктове.

У монографији Ливањско-дувањски говорни тип Никола Рамић 
описује говор већинског хрватског становништва на територији Ливањског 
и Дувањског поља и сврстава га у новоштокавске икавске шћакавске говоре 
(Рамић 1999: 401–402).

НАПОМЕНЕ О ОВОМ РАДУ

5. У дијалектолошкој литератури постоје неуједначености у погле-
ду употребе термина као што су дијалекат, нарјечје, говор(и) у том смис-
лу да су то понегдје синоними, а понегдје имају различито значење, али 
опет неуједначено од аутора до аутора. Преглед различитих приступа овом 
проблему међу српским лингвистима, од приступа Александра Белића, 
који је сматрао да је дијалекат апстракција, конструкт научника, који про-
излази „из различитих снопова изоглоса“ до рјешења која нуде Петровић 
и Пецо, дао је Михаило Шћепановић (Шћепановић 2017: 117‒135 и тамо 
наведену литературу) и на крају је закључио „да поштујући историјски 
развој српске дијалектолошке мисли у целом комплексу сложеног соци-
окултурног контекста, данас морамо уважити чињеницу да је српски језик 
темељен на – свом штокавском дијалекту, екавског и ијекавског нарјечја, 
источнохерцеговачких и шумадијско-војвођанских говора“ (Исто: 129), те 
стога предлаже терминолошки низ: језик (српски) – дијалекат (штокавски) 
– нарјечје (ијекавско/екавско) – говорни типови / говори (источнохерцего-
вачки : шумадијско-војвођански). За термин говор Драгољуб Петровић каже 
да „представља укупност језичких црта карактеристичних за одређени ми-
кропростор по којим се он супротставља другом микропростору, а са њим 
се заједно укључује у јединицу вишега ранга – дијалекат“ (Петровић 1985: 
235). У наслову овог рада термин говор дат је у множини с обзиром на то да 
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се територија Шипова налази на својеврсној тромеђи јекавскошћакавских, 
српских јекавских и млађих икавских говора, те на појединим дијеловима ис-
питиване територије грађа показује веће сличности са поменутим сусједним 
говорима и доноси важне изоглосе због којих је оправдано сматрати да се на 
овом терену укршта више говорних типова.

У науци је већ констатовано да се сјеверозападни јекавски говори по 
много чему слажу са говорима штокавских икаваца (Брозовић 1966:126), што
потврђује и преглед литературе о говорима, како православаца тако и му-
слимана и католика западне Босне и западне Херцеговине. Стога ће посебна 
пажња у овом раду бити усмјерена управо на везе са сусједним икавцима, 
тим више што се територија Шипова данас налази на административној гра-
ници два ентитета и заправо представља најисточнији дио западне Босне, а 
граничи се и са икавским говорима западне Херцеговине.

Српски говори околине Шипова припадају херцеговачко-крајишком 
дијалекту, прецизније источнијој скупини његовог сјеверозападног огранка. 
На сличности и разлике између говора околине Шипова и говора који су опи-
сани у наведеним радовима и монографијама биће указивано у одговарајућим 
одјељцима овога рада, што ће на крају послужити за прецизирање неких изо-
глоса у класификацији наших поддијалеката. 7

Грађа за ову дисертацију сакупљана је у насељима која администра-
тивно припадају општини Шипово: Бабићи (Ба), Брдо (Бр), Водица (Вод), 
Волари (Во), Драгнић Подови (ДП), Горњи Мујџићи (ГМ), Козила (Ко), 
Липoвача (Лип), Лубово (Лу), Натпоље (На), Олићи (Ол), Подосоје (По), По-
пуже (Поп), Прибељци (При), Соколац (Со), Стројице (Стр)8, Ступна (Ст), 
Чуклић (Чу), те у насељу Герзово (Ге), које припада општини Мркоњић Град, 
али је становништво због удаљености сједишта те општине од око тридесет 
километара, те због близине сједишта општине Шипово, одувијек гравити-
рало Шипову.

Разговори са информаторима снимани су дигиталним снимачем 
ZOOM H1 и грађа приказана у овом раду ексцерпирана је из тих разго-
вора, док су само за неке појединости које није било могуће добити у ра-
зговору постављана унапријед припремљена питања. Теренска истраживања 
обављана су повремено од краја 2014. године са накнадним провјерама и до 
средине 2017. године. Снимања су понекад обављана и у Шипову, гдје су се 

7 Класификација поддијалеката херцеговачко-крајишког дијалекта на сјеверозападни 
и југоисточни огранак, као и друге поткласификације одавно су познате у науци (Ивић 1985: 
138, Драгичевић 1986: 228, 2001: 85–86).

8 Снимке неколико сати разговора са мјештанима Стројица из 2004. године, који су 
настали приликом попуњавања квестионара за израду Српског дијалектолошког атласа, 
уступила ми је Дијана Црњак, на чему јој овом приликом захваљујем. Стање у говорима 
које је забиљежено на овим снимцима у потпуности се поклапа са стањем у мом материјалу 
добијеном у Стројицама.
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многи информатори посљедњих година настанили код најближих сродника 
због усамљености и саобраћајне изолованости у родним мјестима.

Испитаници који су учествовали у овом истраживању могу се сматрати 
репрезентативним будући да су цијели живот живјели у истом мјесту. Жене 
су се након удаје селиле, али углавном у сусједно насеље. Поједини инфор-
матори похађали су четворогодишње основно образовање у двадесетим 
годинама живота јер им је тако налагала власт педесетих година прошлог 
вијека, или су ишли у вечерње школе, како сами кажу на „течај“.

Опште је познато да је дијалектологија као научна дисциплина кон-
ституисана почетком прошлог вијека и већ први објављени дијалектолошки 
радови Александра Белића показали су „основну оријентацију наших дија-
лектолога: тражи се опис говора као цјелине, а не одговор на одређена питања“ 
(Пецо 1989: 102). Овај рад свакако представља монографски опис једног 
говора, прије свега опис фонетско-фонолошког и морфолошког система, уз 
приказ најважнијих појава из синтаксе падежа и глагола, али поред тога до-
носи и одређене језичке специфичности на испитиваној територији, те огра-
ничава ареале распростирања појединих говорних особина, што је свакако 
захтјев савременијих дијалектолошких приступа теренским истраживањима 
и грађи јер даје потпуније резултате (Исто: 105). Монографија укључује и 
рјечник од око двије стотине шездесет ријечи.



II. ГЛАСОВНИ СИСТЕМ

ВОКАЛИЗАМ

6. Основне одлике вокализма већине западнијих српских говора 
јесу помјерена артикулација вокала – затвореност или отвореност, затим 
супституције вокала, те њихове редукције уз посебности у вези са вокалима 
појединачно, које се могу наћи у сваком говору.9 Стање у говорима околине 
Шипова у основи не одступа од стања у вокализму других ближих и нешто 
даљих говора сјеверозападног огранка херцеговачко-крајишког дијалекта, 
што потврђује забиљежена грађа.10

Инвентар и дистрибуција

7. Инвентар вокала у овим говорима чини пет правих вокала и вокално 
р, с тим што се у слоготворној функцији могу наћи и сонанти л, н, и њ. Свaки 
од пет правих вокала остварује се и у дугом и у кратком алофонском лику, 
што потврђује изложена грађа.

Вокално р такође може бити дуго: брзо Ол, брзо Ол, врли Ге, врло се ДП, 
Ко, врћи ГМ, грк Стр, грка Бр, заврни Ол, загрни Ол, зрњу Ол, крв Ол, По, 
мржње Лип, мрс Стр, од мрса По, мрси Стр, мрсна Ол, мртав Ол, мртва Ст, 
Лип, мртво Бр, оврши Стр, попршће Стр, поцрнло Ол, претрпит Ол, смрча 
Стр, тврди Ол, трн Чу, трпи Лип, трпила ДП, трпити Ол, умрт ГМ, ДП, 
Ко, умрћеш Ол, црв Ол, Чу, црви Чу, црква Стр, ДП, испо-цркве Ол, Стр, 
цркви Бр, цркву Стр, ДП, Лу, црна Чу, Стр, црни Ол, црно Ол, Стр, Бр, црно 
ГМ, црну Стр, чврсто Ол, четвртак Ба, четврте Ге, четвртог Ол,

или кратко: брвнара Поп, врлет Ол, ДП, дрва Ол, дрвене Стр, Ко, Чу, 
ГМ / дрвене Стр, ДП, Ге, дрво Ол, ДП, Чу, држим По, јетрва Стр, Бр, Ко, 
Во, јетрву Бр, Ко, крви Ол, крмад Стр, Ко, крме На, крст Лип, Чу, крстом 

9 О особинама говора сјеверозападног огранка херцеговачко-крајишког дијалекта 
постоје бројни подаци у литератури. Исп. Петровић 1973. и 1978, Дешић 1976, Павлица 1984, 
Драгичевић 1986, Далмација 1997, Козомара 2016. и др. 

10 Дио грађе о вокализму српских говора Шипова објављен је у засебном раду насталом 
у току прикупљања дијалектолошке грађе, који је касније знатно проширен и допуњен новим 
закључцима (Цукут 2017: 209‒219).
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Лип, кршна Стр, помрло ГМ, преврта Ко, прострто Стр, прса По, прст 
Ол, рвали се Ст, рђа Стр, рђаве Ко, свекрва Стр, ДП, Чу, ГМ, Лу, Ко свекрви 
Стр, свекрву Стр / свекрву Ко, смрт При, Вод, смрти Лип, срце Стр, Чу, Ге, 
Ко, При, Вод, трпам Ол, трче Ол, умрла Ол, ДП, умрло ГМ, Бр, умрт ДП, 
упртиш ДП и сл.

Вокално р у слоготворној се функцији може појавити и усљед губљења 
медијалног вокала и: борли смо се Стр, вјерла се Стр, мјерло Ол, отворла Ол, 
постарли Стр, сламарца Стр, џигерце Стр и сл.

Након испадања фрикатива х вокално р нашло се у медијалној позицији 
испред вокала: вра ГМ, врова Поп, врови Ол, на вру Лип, у Црне вроеве Ол, у 
Црном Вру Ол (исп. Драгичевић 2012: 174).

Поред вретено Стр, вретена Чу, чује се и вртено Ол, a уобичајено је и 
сребрени По и сребрно Стр. Данас се може чути умро По, При, Во и умр (3. 
л. једн. аор.) Ба, ГМ.

8. Усљед потпуне редукције медијалног и сонанти л, н, и њ такође 
преузимају вокалску функцију:

малне Стр, молла Во, молло се Стр, околна Стр, преселли Стр, приколцу 
ДП, раздијелли Ол, столцу Стр, убјелла Чу;

болнце Стр, у болнци Ге, у болнцу ГМ, Стр, Поп, гонли Ол, гранца Ол, 
гранце Чу, гранци Ол, Лу, гујанца Стр, догонт Стр, задушнце Ко, заценло 
ДП, зовнт Ол, капнца Бр, кованца Ол, кренла Ол, ГМ, Ге, кренле Со, кренли 
Ст, крент Ол, лојанца Стр, нагонло Поп, одмакнт Ол, одранла ГМ, оженли 
ме Стр, откинт Ол, планла ГМ, планло Ст, плетенцу ГМ, поженла ГМ, Ко, 
Поп, поцрнло Ол, прекинла ДП, промјенла ГМ, пунца Стр, ДП, Ко, ранли 
Ол, рант Ол, сванло Ст, ДП, скинт Ге, склонла Поп, склонли Стр, сланна Ге, 
тканцa Стр, На, тканце Стр, тканци Стр, укинше Ко, чеснца Бр, чеснцу То;

Бадњца Стр, Бр, варењке Ол, ГМ, варењку Стр, Мркоњћ Ол, Бр, Ге, 
Ко, Поп, у Мркоњћ Чу, до Мркоњћа Ол, Мркоњћу Ко, у Мркоњћу Лу, сукњцу 
ДП.11

9. У говорима околине Шипова, постоје покретни вокали а и е (исп. 
Дешић 1976: 91–98, Драгичевић 2007: 332–333; 2010: 232–233).

Најчешће се покретно а јавља у облицима придјевско-замјеничке 
промјене у ген., односно ак. једн. Овај се завршни вокал код неких замјеница 
може наћи под постакценатском дужином:

кога Ба, Ге, некога Ст, Лип, Чу, никога Ол, Со, Лу / никога Ге, свакога 
Стр, Ко, свачега Ол,

11 О појави сонаната у вокалској функцији усљед губљења вокала и в. још примјера у 
т. 30.
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којега Ол, мога Ол, ГМ, ДП, Ге, Со, њенога Со, свога ГМ, Ба, Ко, твога 
ДП, овога Ол, ДП, Ге / овога Стр, онога Ол, ГМ, ДП / онога Ко / од онога Ол, 
тога Ол, Лип, ДП, Со, за тога Ге / ис тога ДП / о тога Стр, Ге, ДП, Поп,

бијелога Стр / бијелога Стр, доброга Ол, Стр, задњега Ол, млађега Во, 
Никинога ГМ, светога Со, старијега Ол, Ко, старога Стр, сувога Ге,Чу, 
турскога Стр, црнога Ол,

једнога Ол, Стр, Ге, Со, Во, најпрвога Ол, првога Стр, По другога Ол, 
ДП десетога Ол.

Рјеђе су потврде покретног вокала а у синкретичним множинским па-
дежима онима Ко, са овима Ол, у онима Ко.

Уобичајен је исти покретни вокал и код неких прилога: досада ГМ, 
Стр, Лип, Во, када Ст, куда Во, никада Лу, Чу, Во, сада Ол, ДП, Чу, Ко, Ге, 
свакуда ГМ, Во, свукуда На, Во, тада Ол, ДП.

Код неких приједлога јавља се непостојано а уколико ријеч која слиједи 
почиње истим или сличним консонантом којим завршава приједлог: кроза 
земљу Стр, кроза село Ол, низа страну Ол, затим, уколико се створе консо-
нантски скупови тешки за изговор: уза њга Стр, а обавезно је и уз енклитич-
ки облик личних замјеница у ак. једн.: низа се На, пода њу ГМ, пода се Со, 
Лу, преда ме Ол, преда њ Ба, преда њи Ол, Во, Ге, преда њу Ол, Ге, уза се 
ГМ и сл.

Покретно е јавља се у дат., инстр. и лок. придјевско-замјеничке 
деклинације и рјеђе je него покретно а. Такође се може наћи под постакце-
натском дужином:

с киме Ба, При, Вод, коме Стр, По, Ба, Бр, некоме Ол, ДП, никоме Ол, 
Со, Чу, Лу, свакоме Ол, Ко, Ге, Со, ш њиме Бр, Лу, Ге, Со, ш њоме Ко, ГМ,

по моме По, у моме Чу, у моме селу Бр, моме сину Лип, своме Ол, Ба, 
Со, Чу, у нашоме На, ономе Ол / ономе Ст, томе Стр / томе Лип / томе Стр,

у Брчкоме ГМ, живоме Ге, маломе ДП, најмлађеме ГМ,
другоме Ол, ГМ, ДП, једноме Чу.
У лок. једн. присвојне замјенице наш забиљежено је покретно е иако 

му претходи наставак -ем (в. Стевановић 1986: 152): у нашеме Стр, док се 
у другим западнијим говорима у овим формама може чути и покретно у 
(Дешић 1976: 98).

Употреба покретног у своди се на његову појаву у формама свему Ст, 
чему Ге.

10. Уобичајене су и форме без покретних вокала у говору истих инфор-
матора:

никог ГМ, Ко, за ког си дошла Стр,
мог Стр, Со, от свог друга Ол, свог сина Ко, кот свог стрица Ол,
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бијелог Стр, Ге, женског Ко, јечменог ДП, некрштеног Стр, слатког 
Ко, о-тканог беза ДП,

једног и другог Лу,
досад Ол, Со, куд Ол, никад Ол, ДП, Со, никуд Ол, На, Во, отуд Ге, сад 

Ол, Лип, Стр, свуд Ол, свукуд Ол, тад ДП,
ником Со, ш њим ГМ, Лу, Лип, На, Ге, Со, сваком живом ДП, сваком 

најбоље Чу, ш чим се бави Ол, Лу, Со,
по мом Лип, мом оцу Стр, њезином Лип, свом дјетеату Ол, свом драгом 

Ко, свом сину Со, неком момку Лип, у сваком селу Ол,
у Црном Вру Ол, часном крсту Чу,
у једном Ст, другом Стр и сл.

11. Познато је изостајање промјене о > е иза палаталних сугласника, те 
сугласника ц, о чему в. грађу изложену у т. 164, 165, 166, 174, 201, 214 и 224.

12. Показна замјеница то забиљежена је са вокалом о у иницијалној 
позицији према аналогији са другим демонстративним замјеницама, о чему 
види податке изложене у т. 204.

Изговор и супституције

13. Отворенији изговор неакцентованог вокала е забиљежен је у већој 
или мањој мјери и у другим сјеверозападним српским говорима (Петровић 
1973: 36–37; 1978: 35–37, Дешић 1976: 52–53, Драгичевић 1986: 64; 2007: 
333, Козомара 2016: 40), а таква прелазна вриједност поменутог вокала осо-
бина је и говора околине Шипова: балеаге Чу, бравеатина Ол, два буреата 
Ол, вечеара Ст, Ко, вјевеарице Ол, времеана Стр, Лип, Вулеата По, гвоздеани 
Чу, говеада Ол, Стр, Чу, говеаче Чу, Во, гореала По, гумеана Ол, гумеани Ге, 
дебеали На, девеарали Во, девеарало се Стр, девеат Стр, Чу, довеаде Чу, Поп, 
ГМ, довеадемо Ко, донеасе Лу, дрвеана Стр / дрвеана Чу, дрвеане Стр, дрвеани 
Ол, Стр, дрвеаним Стр, дрвеано Стр, Чу, дрвеанога Стр, о-дрвеата Стр, ДП, 
ГМ, од жељеаза Чу, у зелеане Стр, изгореала По, изгореало Стр, камеана Стр, 
камеаном Бр, кетеaн Ол, Стр, ис кревеата Ст, крмеатине Ол, ледеан Во, ма-
леани Ол, не меаре Ол, ГМ, напреадна Стр, невреамена Ол, опеаре Бр, опеару 
Во, памеатна Во, петеаро На, четерес и петеаро Ол, ГМ, Стр, пиреавина Чу, 
плетеана Стр, поклеапо Ол, постеаља Стр, потреаба Ол, ГМ, Ба, спомеаник 
ГМ, степеанице ГМ, степеанцу Ол, убеареш Ол, увеаче Ол, ГМ, Стр, Ко, Поп, 
Во, чувеано Ге, шареану поњаву Стр, шареана салата ГМ и сл. Отворенији 
изговор углавном се јавља ако вокалу е претходи или слиједи неки сонант, а 
у другачијем окружењу ова појава доста је рјеђа и своди се на пар потврда: 
дјетеату Ол, испеаче Ол, Во, напеачем ГМ, обеаћо је Стр, сепеат Чу, утеако 
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Ол, утеаче Стр.12 Грађа, такође, показује да се отвореније изговара вокал е 
иза кратког акцентованог слога, а ријетко иза дугог акцента: Загреабу ДП, 
Палеажи Ол, у Палеажма Ол.

14. Неакцентовани кратки вокал о може имати отворенији изговор у 
правцу вокала средњег реда а најчешће ако се нађе иза акцентованог слога: 
на Гламоач Ге, у Гламоачу Ол, ДП, На, закоан Чу, јагоаде Стр, јалоаве Стр, 
коноапље Ко, Чу, купоавале Ол, медоавача Чу, од Мркоањића Ол, Никоаљ 
Лип, обоајиш Ол, осноавица Ол, Отоаке Стр, ГМ, петоаро Стр, у поаљу Ол, 
потоак Во, превоаз Ол, сироачад ГМ, сироачади ГМ, субоата Ол, Ба Лип, 
Поп, субоатом Лип, а рјеђе испред дугог акцентованог слога: боаровнице Ол, 
земљоарадња По, по моагућности Стр, проастирачи Ол, Ко.

Потпуне замјене вокала о вокалом а забиљежене су у малом броју 
примјера: анамо Ол, нешта ДП, Чу, ГМ, Со, Во, омарика Чу, паражак 
Ол. Ову појаву биљежили су и бројни други испитивачи (Пецо 1964: 38, 
Петровић 1973: 39, Дешић 1976: 41, Драгичевић 1986: 62; 2010: 235 и др.).

Помјерање артикулације вокала о у правцу вокала предњег реда е своди 
се на пар потврда: наше коноепље Стр, На, от коноепље Стр, пољоепривреди 
По, у Црне вроеве Ол.

Вриједности вокала о и е, који као средњи теже отварању, а таква 
помјерања се најчешће остварују у најближем постакценатском слогу (Рамић 
2004: 459‒460), у примјерима наведеним под тачкама 13. и 14. очигледно су 
условљене тиме што је претходни слог акцентован јер се фонациона струја 
„истроши“ на акцентованом слогу, тако да се сљедећи слог изговара редуко-
вано. И Драгољуб Петровић истакао је да су промјене у троуглу а‒о‒е посеб-
не у ванакценатским позицијама, нарочито уз лабијале и сонанте (Петровић 
1973: 61). О структури форманата прелазног гласа еа добијеној на спектро-
граму в. т. 28.

Помјерена артикулација вокала или њихове супституције јављају се и 
у позајмљеним ријечима које су на тај начин адаптиране у домаћем говору: 
апоатеци Ол, ципеалама Ко, ципеале Ге, Ко, ципале Стр, цимент ДП, цимен-
та Стр, џемпеар Стр, џемпеаре Стр, шпореата Стр.

 15. Глагол моћи у презенту најчешће гласи: море Со, Чу, Поп, На, Во, 
При, Вод, не море Лип, морем Ол, Стр, Чу, Ко, ГМ, не моремо Ге, мореш ГМ, 
Ст, На, Во, али су у одричним формама уобичајене замјене вокала о вокалом 
е: не мере Ол, ГМ, Лип, ДП, Чу, Бр, Ге, Лу, На, Во, При, Вод, не мерем Ол, 

12 Далибор Брозовић забиљежио је у долини Фојнице глас ä „kojemu je zvuk na sredini 
između a i e“, с тим што овај глас настаје од гласова е, а, и и, уз неке изузетке, увијек му 
претходи или слиједи сонант. Он сматра да је глас ä ослабљена варијанта гласа е у одређеном 
гласовном окружењу и да је „fonetski individualan“ иако нема статус фонеме (Брозовић 2009: 
55–56). 
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Ко, Со, Лу, Чу, При, Вод, не меремо Стр, Со, не мереш Ол, Лип, ДП, познате 
већини говора херцеговачко-крајишког дијалекта (Ивић 1985: 136). Спора-
дично су супституције о > е биљежене и у формама неких замјеница: за те-
бом Стр, Ба, пре-себом Ба, са себом Стр, Лу, На, уз такође уобичајене форме 
без оваквих замјена: за собом Ба, Стр, за тобом Стр, пре-собом Бр, Ст, Со, 
Чу, Лу, На, пре-тобом ГМ.

16. И најстарији информатори данас обично говоре: гроб Бр, гробље 
ДП, на гробље ДП, у гробље Стр, На, гробљу Ко, на гробљу Ст, у гробљу Ко, 
гробља На, Ге, Ко, Со, Чу, На, При, Вод, на гроп ГМ, али млађи становници 
ових крајева тврде да су имали прилику чути форму гребље код својих пре-
дака (в. и Драгичевић 2012: 175).

17. Замјена вокала о вокалом у уз назалне сонанте, распрострањена 
у многим говорима сјеверозападног огранка херцеговачко-крајишког 
дијалекта (Дешић 1976: 42–47, Петровић 1973: 30, Драгичевић 1986: 54–61), 
потврђена је у насељу Драгнић Подови, те у насељу Герзово у сусједној 
општини Мркоњић Град. Оба су насеља према попису из 1961. године 
припадала тадашњој општини Бараћи, с којом и данас чине компактну 
брдско-планинску цјелину, испод које се налази предиона цјелина Жупа са 
средиштем Шиповом. Као што показује изложена грађа, промјена је захвати-
ла акцентовани вокал о (чешће кратки него дуги) у сусједству назалних со-
наната н, м, или њ и према резултатима досадашњих истраживања није тако 
честа у говорима источније скупине сјеверозападног огранка херцеговачко-
крајишког дијалекта13:

крумпир Ге, кумад Ге, кумшија ДП, кумшије Ге, кумшиница Ге, кунапље 
ДП, Ге, кунопље ДП, куња Ге, на куња ДП, с куњима ДП, с куњом ДП, мумак 
ДП, мутика ДП, Ге, мутике ДП, нуга ДП, на нугама ДП, нукат ДП, до пла-
фуна Ге, срамута ДП, стумак ДП, телефуни ДП, Ге

ун је Ге, ун пита ДП, уна Ге, спрема уна ДП, дошла и уна ДП, уна е пи-
тала ДП, кат уна направи ДП, уни Ге,

кат се љевуша испече уна ДП, уна ниједна не ваља ДП, бабица уна ДП, 
сач унај ДП, уно на селу ДП, уном роквом Ге, уну Ге,

куме Ге, куме ДП,
муј Боре ДП, муј отац Ге, свекрва та муја ДП, драга муја ДП, муја свек-

рва ДП, Ге, муја та чељад ДП, муји родитељи ДП,
нуви Ге, нуво Ге
муташ Ге, замутат ДП, замуташ Ге,
гуни на коњу ДП, гунло Ге, гунит пјешице ДП,
13 Драгичевић сматра да су „ову иновацију најприје развили ијекавци настањени у 

сјевернодалматинским предјелима и на југоистоку Лике“, а затим се она ширила на сусједне 
крајеве преко бројних исељеника (Драгичевић 1986: 61).
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дунијела ДП, Ге, дунијеле Ге, дунесе ДП, дунесеш ДП, нусала ДП, нусе 
ДП, нуси ДП, Ге, нусила ДП, нусиле Ге, нусили Ге, нусилo ДП, нусит ДП, нуси-

ти ДП, нусиш ДП, Ге, пунесеш ДП,
луми ДП, слумила се ДП,
мугла Ге, док је мугла ДП, нијесмо мугли ДП,
муре Ге, муреш ДП, мураш ДП,
нућила ДП,
мудерно Ге, унда ДП, Ге.
Једина потврда промјене о > у код домаћих ријечи ван акцентованог 

слога забиљежена је у примјеру думаћца Ге.
Промјена о > у уз назалне сонанте регистрована је и у недалеком Сокоцу 

на територији Шипова, али су њени домашаји занемарљиви у овом насељу: 
уни, муј колега, нуси, нусили. У осталим насељима испитиване територије 
појава је ограничена на неколико потврда у страним ријечима које су могле 
бити и примљене у таквим облицима14: вагун Стр, два-три вагуна Ст, плафун 
Стр, а забиљежена је и у другачијем консонантском окружењу: доктур Ол, 
доктура Ол, Поп.

18. Дешић сматра да се ова промјена јавља у сусједству назалних со-
наната из разлога артикулационе природе ових гласова, те напомиње да је 
најфреквентнија у југозападним и западним крајевима западне Босне (Дешић 
1976: 46–47). На карти коју прилаже (Исто: 317) види се да се појава про-
теже до источне границе испитиваног подручја, тј. до територије Мркоњић 
Града, док Драгичевић појаву биљежи и у Мркоњић Граду, у недалеким 
Бараћима (Драгичевић 2000а: 15). Ако се пажљивије погледају објашњења са 
дијеловима везаног говора која долазе уз одреднице у Рјечнику гламочког го-
вора (Бојиновић 2015), може се запазити да је појава фреквентна и у говору 
сусједног гламочког краја. Изразита је и у Рамићевој зони I у општинама Гра-
хово и Дрвар, а забиљежена је и у зони Iб у Гламочком пољу (Рамић 2010: 38).

Грађа у овом раду показује да је промјена о < у уз назалне сонанте 
маргинална појава на територији источно од насеља Драгнић Подови и да 
је доста чешћа западније на територији Мркоњић Града у сусједном Гер-
зову, те у недалеким Бараћима, према резултатима истраживања Милана 
Драгичевића. На основу тога може се закључити да територијом Шипова 
пролази граница распростирања ове појаве, чиме се донекле прецизира једна 
изоглоса у сјеверозападном огранку херцеговачко-крајишког дијалекта.

14 На основу резултата истраживања западнијих јекавских говора Драгичевић закључује 
да говори источније скупине сјеверозападног огранка херцеговачко-крајишког дијалекта 
имају „ниску фреквенцију случајева у којима се остварује промјена о > у“ (Драгичевић 2001: 
87), а у говору јањских Срба забиљежио ју је само „у посебним говорним ситуацијама“ (в. 
Драгичевић 2012: 175).
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19. Затворенија артикулација кратког вокала а, најчешће иза кратког акцен-
тованог слога, у правцу вокала о или е може се чути, али ограничен број потврда 
у грађи показује да то у говорима околине Шипова ипак није посебно фреквентна 
појава: баџанаек Стр, јечаем Стр, пијаен Ол, пијаеница Бр, прегaеча Стр, сијаелица Бр, 
сијаело се Стр, сијаети Стр15; односно: даолеко Ол, осаом Ол, седаом ДП.

Понекад затварање артикулације вокала а доводи до потпуне 
супституције вокалима о или е: пијевица Ол, пријетељу Ст, Ол, пријетеља 
По; односно: богоми ГМ, долеко ДП, Лу, На, Во, ливода Стр, ливода Ол, 
ороса Стр, ороси Стр, седом ДП, Ге, Со, седомдесет и петеро Во, чорапе 
Стр, Поп16. Стране ријечи жендар Стр, Во, жендари Стр, Ко, километера 
Поп, метера ДП, Со, На, митрољеза На, митрољези На и сл. вјероватно су 
преузете у оваквим ликовима. У посебним говорним ситуацијама јавља се 
замјена вокала а вокалом о у енклитичком облику глагола јесам: једном сом 
носила воду Со, само сом овог сина у Јајцу родила На, и ја сом ткала, и ја сом 
прела На, све сом у кући родила На.

Појава затвореније артикулације вокала а у правцу о, односно е, или 
замјена вокала а вокалима о или е, позната је у многим говорима, о чему 
су писали бројни испитивачи (Ившић 1913: 180, Павловић 1927: 109–110, 
Вуковић 1938: 8–9, Пецо 1964: 33–36, Петровић 1973: 31–35, Дешић 1976: 
33–34, Драгичевић 1986: 44–51; 2010: 235, Козомара 2007: 241 и др.).

Замјене вокала а вокалом у у облицима глагола јесам те бројева седам 
и осам, које су спорадично биљежене у другим сјеверозападним говорима 
(Петровић 1973: 33; 1978: 42, Драгичевић 1986: 48), нису забиљежене у го-
ворима Шипова.

20. У основама враб-, крад- и раст- (в. Ивић 1964: 383–393) забиљежена 
је само секвенца ра: врабац Ст, ДП, Со, Чу, врапци ДП,

краду Ст, Стр, ГМ, красти Чу, украду Ст, Стр, украло Ге, украст Ге, 
украсти ДП,

те расте Ол, Ст, Чу, израсте Стр, Во, нарасте Стр, Ге, При, Вод, на-
расто ГМ, одрасте ДП, одрасто Ол, Лу, одрасту Ко, порасту Ол, Стр.

Подаци Милана Драгичевића из Мујџића упућују на то да је уз облике 
врабац, врапци могуће чути и: вребац, врепци (Драгичевић 2012: 175), а и 
многи млађи становници ових крајева тврде да су код предака имали при-
лику чути изговор ове именице са промјеном -ра- > -ре-. И надимак Вребац 
Ол указује на то да ови говори припадају III Ивићевој зони, мада су ликови 

15 Затворенији изговор вокала а и отворенији изговор вокала е (в. т. 13) према 
мишљењу Брозовића (2009: 55) и Петровића (1973: 37) у резултату имају исту вриједност 
(в. и напомену 10).

16 Овај облик потиче од тур. çorab, тако да супституција није извршена према турском 
лику ријечи, него према лику прихваћеном у стандардном српском језику (в. Петровић 
1973: 32).



Слађана М. Цукут26

са извршеном промјеном -ра- > -ре- код именице врабац очигледно данас 
потиснути17.

21. Свега неколико потврда супституција вокала и другим вокалом 
забиљежено је у овим говорима, и то у ријечима страног поријекла: бацикли 
По, вакат Стр, зејтен Стр, летургија Стр, на летурђију Стр (исп. Петровић 
1973: 40 и Дешић 1976: 54–55), што показује да овај вокал није нарочито 
подложан замјенама другим вокалима.

22. Умјесто вокала у често се остварује вокал и као резултат 
алтернација -ну- ˃ -ни- у основама глагола III Белићеве врсте, познатих у 
многим западнијим новоштокавским говорима (исп. нпр. Вујичић 1985: 46, 
Драгичевић 1986: 171–172; 2000а: 16; 2007: 333, 2010: 236, Рамић 1999: 382), 
о чему в. грађу у т. 230, 258 и 264.

23. Ријетке су супституције вокала у другим вокалом какве су поне-
кад биљежили истраживачи појединих ближих или даљих говора (в. Дешић 
1976: 55–56, Драгичевић 2007: 335; 2010: 236, Козомара 2007: 241 и др.). У 
прилогу ујитру Стр, Чу, По, Поп, Чу, те код именице појитарце Ол, Ст ова 
супституција јавља се досљедно. Фреквентан лик варуна Стр може се сма-
трати непрецизним изговором с обзиром на то да је у питању страна ријеч 
(Дешић 1976: 56). Понекад се могу чути дисимилациони ликови коруза ДП, 
Ге, корузе Чу, корузу Чу, а редовно се употребљава и прилог близо Ол, Стр, 
ДП, Ге, Со.

Форманти вокала у (< о) и отворенијег вокала е (еа)

24. У овом дијелу рада спектрограмски су приказане вокалске ври-
једности које су у ранијим истраживањима западних говора биљежене на 
осно ву слушног утиска испитивача – вриједност вокал у (< о) у сусједству 
назалних сонаната (в. т. 17), те вриједност вокала е са отворенијом 
артикулацијом у правцу вокала а (в. т. 13). Промјена о > у забиљежена је 
само на једном дијелу испитиване територије (в. карту 3) код неколико 
најстаријих говорника и пред нестанком је, а појава отворенијег изговора во-
кала е шира је, али не и много фреквентнија. Из тог разлога ови вокали нису 
забиљежени у већем броју примјера погодних за спектрограмску анализу, 
што је недостатак овакве експерименталне провјере, али је то у теренским 
истраживањима било и очекивано.

Ријечи које су овом приликом изабране за спектрограмску анализу из-
говорило је пет старијих испитаница (од 1928. до 1938. годишта). По једна 
испитаница из насеља Драгнић Подови и Герзово изговорила је примјере са 

17 Тако је и у Рамићевој Iб зони, којa се граничи са испитиваном територијом (Рамић 
2010: 37).
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вокалом у (< о), а три испитанице из насеља Чуклић, Брдо и Натпоље из-
говориле су примјере са отворенијом артикулацијом вокала е.

25. Материјал је дигитално снимљен, са фреквенцијом узорковања од 
44,1 kHz и резолуцијом од 16 бита снимачем ZOOM H1 ван студијских усло-
ва будући да се ради о теренским истраживањима, али је вођено рачуна о 
томе да се снимање обавља у условима минималне буке, тј. у затвореним 
просторијама уз технику која омогућава елиминацију евентуалне буке и 
добијање доста добрих резултата.

Датотеке су сачуване у некомпресованом wav формату. Снимљени 
материјал обрађен је помоћу софтвера PRAAT верзија 6.0.30 (Paul Boersma 
i David Weenink 2017; 9.4 MB)18 тако што су најприје из снимљеног корпу-
са везаног говора издвојене датотеке засебних ријечи, а затим су приказа-
не на спектрограму, што је омогућило увид у својства гласа – интензитет, 
фреквенцију и трајање19. Критеријум за избор ријечи била је јасноћа изго-
вора јер нису све снимљене ријечи у којима је на основу слушног утиска 
регистрована једна од ове двије појаве погодне за анализу.

Статистичка анализа добијених вриједности форманата рађена је у 
програму Microsoft Excel основним статистичким методама, при чему је 
одређена просјечна вриједност форманата, те коефицијент варијације.

26. Вокали се стварају тако што се „звучни сигнал из гркљана обликује 
у гласовном каналу и на тај начин гласовни канал подстиче поједина 
фреквенцијска подручја, односно, концентрисање спектралне енергије у тим 
подручјима“, што заправо и представља форманте једног гласа (Петровић–
Гудурић 2010: 85). У овом раду за посматране вокале у ријечима одабраним 
за спектрограмски приказ одређена су прва три форманта јер се „вокали и 
класификују према распореду и фреквенцијској вредности форманата на 
спектралној слици“ (Исто: 92).

Познато је да фреквенције на којима се стварају форманти не 
представљају „апсолутно стабилне величине“ јер зависе од фонетског кон-
текста, наглашености, односно ненаглашености, времена трајања, гласов-
ног окружења и положаја у ријечи, или удаљености од акцентованог слога 
ако нису под акцентом (Исто: 93). Досадашња пракса у експерименталним 
истраживањима углавном је подразумијевала читање одабраних примјера у 
студијским условима, при чему се могло утицати на неке од фактора који 
су пресудни за формирање форманата као што је консонантско окружење, 
број слогова, наглашеност и сл., што овдје није случај будући да су ријечи 

18 www.praat.org. приступљено 16. 8. 2017.
19 Са могућностима програма PRAAT, који се данас употребљава за анализу говорног 

сигнала како у лингвистици, тако и у другим научним дисциплинама, упознао ме је мр Јован 
Галић са Електротехничког факултета у Бањој Луци, на чему му овом приликом захваљујем.
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ексцерпиране из спонтаног везаног говора. У конкретним случајевима по-
сматрани вокали нашли су се у контакту са сонантима који такође показују 
формантску структуру у спектру (Исто: 166–223), видљиву и на приложеним 
спектрограмима, што утиче и на распоред форманата код вокала. Варијације 
у фреквенцијама форманата могуће су чак и приликом два изговора истог во-
кала код истог информатора, затим, постоје индивидуалне разлике међу го-
ворницима истог дијалекта (Ивић–Лехисте 2002: 71–72), а познато је и то да 
се код жена форманти стварају на вишим фреквенцијама него код мушкараца 
(Исто: 131). Основна природа једног гласа упркос напријед поменутим знат-
ним варијацијама „увек је акустички препознатљива“ (Петровић–Гудурић 
2010: 94).

27. Досадашња акустичка истраживања показала су да се фреквенције 
на којима се стварају форманти вокала у разликују у зависности од природе 
акцента под којим се тај глас налази (Исто: 160). Вокал у (< о) у говорима 
околине Шипова најчешће се јавља под краткоузлазним акцентом, а овом 
приликом према већ поменутом критеријуму за избор спектрограмски су 
приказане сљедеће ријечи:

муј, мугла, мугли, кумшија, кумшиница, кунапље, кунопље, муја, муји, 
муташ, замутат, мутика, мутике, нусила, нусило и слумила.

Краткосилазни акценат нешто је рјеђи на вокалу у (< о) и за спектро-
грамски приказ издвојене су сљедеће ријечи:

нуси, нусе, нусиш, нуво, муре, с куњима.
Као што је већ наведено, овај вокал ријетко је биљежен под дугим ак-

центом, па је тако под дугоузлазним акцентом забиљежен само вокал у ите-
ративу нусала два пута, док је дугосилазни акценат биљежен у фреквентној 
замјеници муј.20

Рачунар је на очитаним спектрограмима наведених ријечи забиљежио 
вриједности форманата вокала у (< о) изражене у херцима (Hz), након чега 
су израчунате сљедеће просјечне вриједности и коефицијент варијације за 
овај вокал:

–  под краткоузлазним акцентом: Ф1 = 497, Ф2 = 1156 и Ф3 = 2701 са 
коефицијентом варијације од 14%, 21% и 6%.

–  под краткосилазним акцентом: Ф1 = 528, Ф2 = 1287, Ф3 = 2718 са 
коефицијентом варијације од 19%, 20% и 9%;

–  под дугоузлазним акцентом: Ф1 = 423, Ф2 = 1168 и Ф3 = 2696 са 
коефицијентом варијације од 1%, 5% и 4%;

–  под дугосилазним акцентом: Ф1 = 585, Ф2 = 1273 и Ф3 = 2628, са 
коефицијентом варијације од 17%, 10% и 9%.

20 Из анализе је изостављена фреквентна замјеница ун са дугосилазним акцентом јер се 
вокал нашао у иницијалној позицији.
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Вриједности форманата вокала у добијене у ранијим истраживањима 
Ивић–Лехисте, односно Снежане Гудурић представљене су у Табели 1 
(Петровић–Гудурић 2010: 160):

Табела 1: Вриједности форманата вокала у према истраживањима 
Ивић–Лехисте и С. Гудурић

у у у у

Ф1 455   406 450   419 455   390 450   411

Ф2 810   812 825   968 765   890 785   801

Ф3 1950   3802 1885   2968 1995   2795 1930   3075

И. Шкарић добио је сљедеће вриједности форманата код самогласника 
у: Ф1 = 380, Ф2 = 750 и Ф3 = 2450 (Шкарић 1991: 186).

Вриједности прва два форманта вокала у (< о) у овом раду више су у 
поређењу са резултатима поменута три истраживања, а вриједности трећег 
форманта ближе су вриједностима добијеним у истраживању С. Гудурић. 
Њихов распоред одговара распореду форманата вокала у (Петровић–Гудурић 
2010: 92), из чега се може закључити да је у говорима Шипова у оваквом 
окружењу заиста у питању вокал у, а не прелазни степен оу, какав су раније 
спорадично биљежили испитивачи блиских јекавских говора (Дешић 2976: 
46, Петровић 1973: 30, Драгичевић 1986: 54–55; 2000а: 11).

На сликама 1, 2, 3 и 4 приказани су спектрограми ријечи муј, нусла, нуси 
и нусала са контурама основне фреквенције (плава боја), интензитета (жута 
боја) и форманата (црвена боја). Изабране су ријечи код којих се вокал на-

Слика 1: Спектрограм гласовног низа муј
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Слика 4: Спектрограм гласовног низа нусала

Слика 3: Спектрограм гласовног низа нуси

Слика 2: Спектрограм гласовног низа нусла
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шао у истом гласовном окружењу под кратким и дугим узла зним, те кратким
силазним акцентом, док за дугосилазни акценат на вокалу у у таквом окружењу 
нема потврда. Уз вокал у феквентној посесивној замјеници муј, нашао се 
сонант ј, који је „на граници самогласничко-сугласничких реализација“ 
(Петровић–Гудурић 2010: 253), због чега је посебно тешко одредити његов 
дио у спектру. Уз то, сонант ј нашао се и у финалној позицији, гдје му је 
структура спектра „полусамогласничка“ (Исто: 255).

28. Отворенији изговор вокала е у правцу вокала а регистрован је пре-
ма слушном утиску у многим нашим говорима21, а овакве разлике „у сте-
пену отворености“ вокала е препознате су и у ранијим експерименталним 
истраживањима акцената (Ивић–Лехисте 2002: 151–152). У говорима околи-
не Шипова отвореније се изговара углавном кратки неакцентовани вокал е 
иза кратког акцентованог слога. Овакав отворенији вокал у примјерима који 
су очитани на спектрограму нашао се између два сонанта или између два 
гласа од којих је један сонант, а други звучни или безвучни оклузив: дебеали, 
довеаде (четири пута), довеадемо, дрвеана (два пута), дрвеата, опеаре, камеа-

ном, увеаче. На очитаним спектрограмима сваке ријечи појединачно рачунар 
је забиљежио вриједности прва три форманта у херцима (Hz), а затим су из-
рачунате сљедеће просјечне вриједности: Ф1 = 658, Ф2 = 1405, Ф3 = 2605, са 
коефицијентом варијације од 15%, 8% и 10%.

Вриједности форманата прва два гласа а у ненаглашеном положају 
добијене у истраживању С. Гудурић у реченици Затворите врата, молим 
вас износе 595, 1656 и 2562 Hz, односно 625, 1625 и 2593 Hz (Петровић–
Гудурић 2010: 127–128). Ауторка закључује да вриједности и распоред фор-
маната ненаглашеног вокала а упућују на глас ə јер не показују „правилно-
сти карактеристичне за вокал а у наглашеном положају“ (Исто: 132).

Вриједности ненаглашеног вокала е у реченици Све је у реду изно-
се 406, 1312 и 2375 Hz, те ауторка сматра да се вокал није ни формирао 
као стабилан глас, а у реченици Она се досађује прво ненаглашено е има 
вриједности форманата од 562, 1656 и 2656 Hz (Исто: 139–140).

Анализирајући утицај наглашености и дужине вокала на фреквенције 
форманата, а тиме и на идентификацију вокала, „jer je trajanje u korelaciji sa 
stupnjem izgrađenosti vokala“, Ј. Бакран закључио је да су наглашени вокали 
мање редуковани него ненаглашени, те да је, гледано на спектрограму, сва-
ка редукција „pomak frekvencija formanata prema neutralnom shwa“ (Бакран 
1989: 10). Вриједности прелазног вокала еа у говорима Шипова, истина, на 
мањем броју примјера, према релативно правилном распореду форманата 

21 О распрострањености појаве на територији Шипова в. т. 13. 
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такође могу упутити на глас ə22, тим више што се ради о ненаглашеном во-
калу подложном редукцији.

Спектрограми ријечи довеаде и дрвеата са контурама основне фреквен-
ције (плава боја), интензитета (жута боја) и форманата (црвена боја) прика-
зани су на сликама 5 и 6. Ове двије ријечи изабране су због сличног гласов-
ног окружења у којем се налази отворено е.

Слика 5: Спектрограм гласовног низа довеаде

Слика 6: Спектрограм гласовног низа дрвеата

22 Прва три форманта гласа ə стварају се на фреквенцијама од 500, 1500 и 2500 Hz 
(Петровић–Гудурић 2010: 94).
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Вокалске редукције

29. На редукцију неакцентованог вокала и у трима позицијама ријечи 
указивали су многи истраживачи српских говора (исп. Павловић 1927: 110, 
Вуковић 1938: 25, Пецо 1964: 45–46, Николић 1964: 317–321; 1966: 236, 241; 
1968: 401, Петровић 1973: 40–44; 1978: 39–41, Дешић 1976: 61–70, Симић 
1978: 45‒50, Вујичић 1985: 39–46, Драгичевић 1986: 69–72; 2004: 457; 2010: 
236–237, Црњак 2006: 307–330, Козомара 2016: 620–621 и др.). Приликом 
биљежења редукције високог неакцентованог вокала и, истраживачи су 
најчешће разликовали дјелимичне и потпуне редукције, али је Драгољуб 
Петровић, мада је и сам биљежио дјелимичне редукције на Змијању, довео 
у питање „то да ли се дјелимичном редукцијом вокала и остварује довољно 
изразита опозиција према резултату потпуне редукције“ (Петровић 1973: 
44). Милорад Симић сматра да дјелимично редукован вокал не постоји, те 
да артикулационе особине експлозива, али и других гласова који претходе 
редукованом и, представљају оно што је „наводило испитиваче појединих 
говора да иза таквих и других сугласника чују дјелимично редукован вокал“ 
(Симић 1978: 50). Никола Рамић сматра да дјелимично редуковано и иде до 
„ултракратког алофона и или потпуног губљења“ (Рамић 2004: 458). У сваком 
случају, сасвим је сигурно да су редукције неакцентованих вокала, па тако 
и високог вокала и, много чешће у сјеверозападним говорима херцеговачко-
крајишког дијалекта него на јекавском југоистоку (в. Драгичевић 2001: 85), 
те да потпуне редукције за собом понекад повлаче различите измјене артику-
лационих особина околних гласова, као и гласовне асимилације новонаста-
лих консонантских група, што показује изложена грађа, која је у овом раду 
подијељена на примјере потпуне и дјелимичне редукције.

30. Потпуне редукције иницијалног и у овим говорима нису честе и 
своде се на неколико потврда: некције ГМ, Талијани Ге, Чу, Талијане Ге, док 
су редукције медијалног неакцентованог и уобичајене:

код именица кудјеља и недјеља, гдје се икавски рефлекс јата најчешће 
редукује: кудља Ол, Стр, Чу, Ко, кудље Стр, Ко, Во, Бр, кудљи При, Вод, 
кудљом Чу, кудљу Ол, недља Ба, Бр, Лип, Ге, Поп, недље Чу, Поп, недље Ол, 
Бр, недљом Лип, По, Лу, Во, недљу Ол, Ба, Лип, Ге;

код именица које у својој структури имају неки суфикс: Бадњца Стр, 
гранца Ол, гранцe Чу, гранци Ол, гујанца Стр, домаћцa Стр, домаћце Ол, 
домаћци Стр, жеравца Стр, са косачцом Ол, кравца Чу, кућанца Ге, лојанца 
Стр, палцом Ге, плетенцу ГM, приколцу ДП, пунца Стр, ДП, секретарца Ол, 
сламарца Стр, столцу Стр, тканцa Стр, тканце Стр, тканци Стр, чеснцу Бр, 
џигерце Стр;

годна ДП, Бр, Лу, годне ГМ, ДП, Ко, На, годне Ол, ГМ, ДП, годни Во, 
годну ГМ, Стр, ДП, Чу, Со, долна Ол, Чу, долнама Ол, долне Бр, ладовна Лип, 
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мјешна Стр, околна Стр, омладна Со, омладну Ол, Чу, сиротња Чу, средну 
Ол, стожна Чу, стожне Ол, стожне Чу, стожну Ол, чарапетне Ко, Шпи-
ретна То;

варењке Ол, ГМ, варењку Стр;
у наставку -има у синкретичним множинским падежима именица м. 

или ср. рода: аутма Ол, воловма Ол, на вратма Ко, говедма Чу, керовма Чу, 
колма ГМ, Ко, с коњма Ол, с људма Ол, унуцма Ол;23

код неких придјевских замјеница и замјеничких прилога: волка Ол, 
волшни Ол, колка Ол, колки ГМ, нолки Чу,

волко Ол, ГМ, ДП, Чу, колко Ст, ГМ, Бр / колко Стр, ДП, Бр, Чу, неколко 
ДП, нолко ДП, толко Бр, Со / толко Ст, Во;

у формама глаголског придјева радног: борли смо се Стр, бранли Лип, 
видла Стр, Чу, Ко, ГМ, Со, Лу, На, Во, При, Вод, видле Чу, видли Ол, Бр, 
вјерла се Стр, вратли Поп, гинло Лу, гонла Лу, гонли Ол, доживли Ол, долаз-
ла ГМ, долазли ГМ, долазло Поп, долетла Стр, доносле Ко, доносло По, Ко, 
доселла Ко, живла ГМ, Бр, живли Ол, Стр, ГМ, Ба, Ст, живло Стр, ГМ, Ба, 
Во, замјерло Стр, заратло Стр, избацли Ол, испатла Ко, косли Ол, љутло 
Ол, мјерло Ол, молло се Стр, наљутла Стр, напатлa ДП, Ко, напатли Стр, 
носле Стр, Ко, носли Ко, Чу, одранла ГМ, Бр, Ко, Лу, оженли ме Стр, отворла 
Ол, плијевла Ол, поженла ГМ, покупло Ол, постарли Стр, постло се Стр, Чу, 
поцрнло Ол, правло се Чу, промијенла ГМ, радла ГМ, ДП, Чу, Со, На, радли 
Ол, Стр, радло се Стр, раздијелли Ол, разродло Стр, На, ранли Ол, родла 
ГМ, ДП, Бр, Со, Лу, Чу, свидло ДП, Лу, склонли Стр, сломла Ко, урадла Стр, 
чистли Ол;

у императиву: бјежмо Стр, Бр, бјеште Со, говорте Со, доћте Ол, 
дрште Со, зашећерте Стр, изволте Ст, лесте Ко, направте Со, одлучте Во, 
оставте ГМ, помосте Ол, правте ДП, свеште ГМ, сјецте Ол, сналасте се 
Чу, спремте се Стр, станте Ол, учте Чу;

у футуру: гонћемо вас Ол, женћемо се Ол;
код прилога квалтетно Ол.
Потпуне редукције постакценатског и несумњиво за посљедицу имају 

појаву сонаната у вокалској функцији у ријечима са одговарајућим гласов-
ним саставом, као и различите гласовне асимилације у насталим консонант-
ским скупинама.24

31. Дјелимичне редукције медијалног и јављају се у сличним групама 
примјера као и потпуне:

23 Наставак -ма у овим формама може се сматрати старим наставком или наставком 
-има са редукованим и (исп. Дешић 1976: 219–222).

24 Милорад Симић, поред слоговности сонаната, као посљедице по претходни сугласник 
наводи и продужену фрикацију код фрикатива, те напрегнутост артикулације код експлозива 
и африката, а даје и посебне ознаке за такве гласове (Симић 1978: 45, 50).
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код именица недјеља и понедјељак: недиље Стр, недиљу Ге, Ол, Ба, Лип, 
понедиљак Ол, Ба;

код именица које у својој структури имају неки суфикс: у Бабићима 
Стр, Божић Стр, Бр, Божића Ко, братића Ол, на Вражић Лу, с Вражића Ге, 
Марковића Ол, Медића Стр, Олића Ол, пластића Ол, Подићи Ол, Шобића Ол, 
у Шобићима Ол,

ајкуница Ст, бабица ГМ, Во, башкалице Стр, Борице Со, водицом Стр, 
водицу Стр, врчаница Стр, Горица На, Горице Ол, грионица Стр, дјечица Стр, 
заједница Стр, јунице Ол, квасилица Стр, кованица Ол, комшиница ДП, кошни-

ца Стр, кошуљице Стр, печенице Ол, Бр, печеницу ДП, пјешице Стр, ДП, Во, 
породице Стр, породицу Стр, преслицу ДП, пречицом Ол, продавницу Ол, ручицу 
ДП, сламарица Стр, сламарице Стр, собицу ДП, сукњицу ДП, удовица Бр, улице 
Лип, цурица ДП, чарапице ДП, чесница Стр, џигерице Стр,

у Војводини Стр, Ге, гривина Ол, у Крчевинама ГМ, у Крчевинe ГМ, кучи-

не Чу, Со, лучину Стр, мјесечина Со, прашина Ол, ДП, Чу, рубине Стр, сламе-
тине Чу, на средини Ол, старјешина Стр, Ко, Со,

бешике Со, бешику Со, у бешици Ко,
домаћина Стр,
пустиња ДП;
испред суфикса -тељ: родитеља Лип, Во, родитеље Лу, родитељи Стр, 

ДП, Ге, ГМ, родитељма Ол, Бр, Поп, родитељу Бр, учитељ Ол, Лу, Поп, Во, 
учитеља Бр, учитеља Ол;

у наставку -има синкретичних множинских падежа код именица м. и 
ср. рода: у Воларима На, са воловима Поп, говедима Ко, з гостима По, зборо-
вима Ге, с колима Чу, Ге, коњима Ол, кумпијерима Ол, љекарима Стр, с људима 
Ол, Поп, за обичајима Лип, опанцима Ко, у Палеажима Ол, партизанима Ко, 
са рукавима Стр, у Сарићима Ол, сачовима Бр, четницима Ге, чобанима Бр, Ст, 
Стр, шпоретима Бр;

код замјенице њезин: њезина Ол / њезина Ол, Ко, Бр, њезинe Ол, њезини 
Лип, њезиној Стр, ГМ, њезином Лип / њезином Чу, њезину Стр;

 код придјева: велика Ол, Ко, Поп, На, велики ДП, Со, ГМ, велико Ге, На;
у инфинитиву: водити ДП, грјешит Лип, жалит Стр, женит Ол / же-

нити Стр, Лип, киселити ДП, косит Ол, ДП, купити Ба, ДП, ГМ / купит Во, 
матичити Лип, метнит Стр, молити Стр, натоварит Ол, окадит се Стр, 
опремити ДП, оставит ДП, палит Стр, полит Ол, радит Ол, ГМ / радити Во, 
ранити Лип, скочит Ол, спремит Ол, тјешити ДП, узаконити Лип,

у презенту: не види ДП, не видим Ст, На, не видиш га Ст, Стр;
у формама глаголског придјева радног: борили Стр, доживили Ол, доно-

сили Ол, заборавила Стр, заратило Стр, изборили Стр, изгорила Стр, испатило 
Стр, крстила Ко, напатила ДП, носила Ол, ослабила ГМ, оставила Ол, пазило 
По, палило ДП, поквасило Стр, посвадили Во, постило По, Чу, пребацила ДП, 
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преживили Ол, ГМ, Чу, припремила ДП, радила ДП, родила Ол, ДП, свадиле се 
ДП, стидила се Бр, ДП;

у футуру: видићеш Ол, видићете Чу, гонићемо се Ол, побиће вас Ол, 
родиће се Ко, тужићемо Во.

О редукцијама вокала и у морфолошким икавизмима у формама глаго-
ла VII Белићеве врсте в. још примјера у т. 42.

Неспорно је то да степен редукције високог вокала и није лако (ако 
је уопште могуће) одредити слушним утиском, али би у том случају инди-
кативно могло бити консонантско окружење у којем се редуковани вокал 
налази. Неки од примјера потпуних редукција у овом раду имају изврше-
но једначење по звучности у сугласничким скупинама насталим након 
редукције вокала: бјеште Со, доћте Ол, дрште Со, лесте Ко, помосте Ол, 
свеште ГМ, сналасте се Чу и такве асимилације јасно се разазнају у говору. 
С друге стране, у забиљеженим примјерима: у Бабићима Стр, Божић Стр, Бр, 
Божића Ко, на Вражић Лу, с Вражића Ге, Медића Стр, Подићи Ол, Шобића 
Ол, у Шобићима Ол, бабица ГМ, Во, тужићемо Во, водити ДП, водицом Стр, 
водицу Стр, родитеља Лип, Во, родитеље Лу, родитељи Стр, ДП, Ге, ГМ, 
родитељма Ол, Бр, Поп, родитељу Бр, радит Ол, ГМ / радити Во, породице 
Стр, породицу Стр, родиће се Ко, лако је слушним утиском утврдити да нема 
асимилације по звучности (исп. Петровићево партизани и пардзани (1973: 
42)), што директно упућује на то да се између два сугласника различита по 
звучности налази вокалски елемент (в. Пецо 1975: 104‒105 и тамо наведену 
литературу). Дакле, у погледу дјелимичних редукција, али вјероватно и у 
случају потпуних редукција код којих због гласовног састава ријечи не до-
лази до артикулационих промјена или гласовних прилагођавања сусједних 
консонаната, може се примијенити Бакранова констатација произашла из 
експерименталних истраживања у којој стоји да свака вокалска редукција 
значи приближавање акустичких параметара ка неутралном „шва“ (в. т. 28).

32. У финалној позицији честе су потпуне или дјелимичне редукције 
вокала и у инфинитиву25: бацит Стр, бит Ол, Стр, Лип, брат Ко, вадит ДП, 
вечерат Стр, дат Стр, дерат Ол, дират Ол, ГМ, Стр, Лип, Ко, Лу, зарадит 
Ол, знат Ол, избит Ол, издржат Ол, изић Ол, казиват Ол, косит Ол, ДП, 
крепат Ол, крстит По, купит ДП, лајат Ол, Ст, лежат ГМ, Стр, локат 
Ол, мјењaт ГМ, мљет Ол, направит ДП, наставит Лип, ноћиват Ол, обућ 
При, Вод, одабрат Стр, одат ГМ, Ол, Ге, ојањит Ко, отић Ол, ошишат 
ДП, пит Поп, питат ДП, повућ Ол, подерат Ол, попит Чу, почастит ДП, 
прат Ол, Чу, прест Ол, приковат ГМ, радит Ол, Стр, Чу, Поп, рађат Бр, 

25 Милорад Симић сматра да су примјери инфинитива без и „прије остаци супина него 
облици настали редукцијом завршног и“ (Симић 1978: 47).
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ратоват ДП, ручат Ол, скакат Ол, спават Чу, Ко, ткат Ол, убит Ол, узет 
ДП, унић Ол, урадит Ге, уранит Ол, чекат Стр, читат Стр, чуват По, ДП,

вући Ол, Стр, доћи Ол, ГМ, Стр, Лип, Ко, Лу, заћи Ол, Чу, ићи Ол, Стр, Ко, 
Бр, Со, моћи Ко, наћи Ол, Бр, Со, На, прећи Ол, Со, прићи Ол, Ге, проћи По, Со, 
рећи Ол, Стр, По, ДП, Чу, Во, свући Ге, сићи Ол, тући Ол, Со, ући ГМ, Со и сл.

Финално и у инфинитиву, међутим, може се чути у говору истих ин-
форматора: бити Лип, вјенчати Стр, Лип, вјеровати Бр, гледати Ол, дава-
ти Ол, дати Стр, дозволити Лип, запјевати Ол, знати ДП, испрљати Ол, 
ГМ, јести ГМ, Ге, Поп, На, киселити ДП, клати ГМ, копати Чу, косити Ол, 
ДП, мљети Ол, Ст, мусти На, набијати Со, орати Стр, ГМ, остати ГМ, 
пасти Чу, писати Лип, питати Со, пити Ге, прати Ге, причати Лип, ДП, 
радити ГМ, Лип, ДП, сијати ДП, сјести Стр, славити По, ткати ДП, Чу, 
Со, узети Бр, укајмачити Ол, усирити Ол,

доћи Ол, ДП / доћи Поп, ићи Ол, ГМ, Стр, Ко, лећи Стр, моћи Ол, наћи 
Ол, Бр, ГМ, ДП, обући Со, пећи ДП, ГМ, На, рећи Ол, Стр, По, ДП, Ге, Со, 
тући Ол, Ст и сл.

33. Финално и још се понекад редукује:
 у акцентованом облику дат. једн. личне замјенице 1. лица: мен чувар 

казује Ол, мен то, брате, додија Стр, мен незгодно По, то е сад мен дошло у 
главу Ол, мен се чини Ст;

у енклитичком облику исте замјенице: дође м у сан ГМ, и браћа м от-
ишла и сестра м отишла Стр, мајке м Стр, тако м се удала и сестра ДП, де м 
кажи Ко, чини м се Ко;

у енклитичком облику дат. једн. личне замјенице 2. лица: бок т помого 
Стр, јадна т мајка Стр, ГМ, тако т је све било Стр, тако т је то било Ко, 
ГМ, да т кажем По, ДП, да т ја кажем Лу, тако т је онда било Лу, не знам 
т имена Ко;

код броја четири: четри Ол, Стр, Ко, Лу / четри Чу, Со, Лу;
у 3. лицу презента глагола јесам: јес ти добро? Ол;
у аористу глагола бити: како б казо Лип, како б ти рекла Бр, не б тре-

бало дозволити Лип;
у императиву: бјеж Ол, ГМ, При, Вод, вид Ол, ГМ, диж Ол, диш се 

Поп, дрш се Стр, сјед Ол, ДП, Чу, укључ се Бр;
код глаголског прилога садашњег: борећ се Бр, кријућ Ко, носећ Ол, 

одајућ ДП, стојећ ГМ, тражећ Стр, ДП;
код приједлога ради и уочи: рад бубрега Ол, рад момка Лип, рад поро-

дице Лип, уоч Божића Стр, уоч Ђурђева Стр, уоч славе Стр;
у рјечци ли: би л ви Ко, би л се љутла Бр, зебу л ти ноге Ко, има л лука 

доброга Ол, иде л то двое Ст, нeће л доћи Ко, неће л отић ДП, оће л доћи? 
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Ол, оће л ДП, оћете л Лип, пати л те, пати То, jе л му сковчата дугмад, има л 
марамицу у џепу Ст;

у везницима али и или: ал не би ме туј никат родитељи дали ДП, ал су 
се они спријатељили ДП, дан ил два ДП, ил имају једно коњче ил немају Стр.

Дјелимичне редукције финалног и забиљежене су у формама глагол-
ског придјева радног: видјели Стр, држали смо Ба, имали смо Ба, Ге, морали 
смо Стр, плаћали Стр, требали Стр.

34. Редукције осталих вокала нису тако честе и своде се на по неколико 
потврда:

1) У иницијалној позицији вокал а губи се у страним ријечима 
амнестија и апотека: мнестија Ге, патека ДП.

Рјечца нека углавном је без финалног а26: нек иде На, нек иду Бр, нек 
има Ол, Во, нек имају Ко, нек једе Стр, нек једу Ол, нек ради ДП, нек сједи 
Ол, нек сте само живи и здрави Ол, нек тако стоји Ол, нек узме Ол;

Ген. мн. именица понекад има старе наставке без финалног а, о чему в. 
у т. 170 и 180.

Забиљежена је замјеница ништ Ол, При, Вод, те прилог туд Ол без 
финалног вокала.

2) За редукције иницијалног, медијалног и финалног вокала е нема 
много потврда: ванђеље Лип, ванђељу Лип, лектричар ГМ,

за њга Стр, кроза њга Ол, на њга ДП, низа њга Ба, Стр, пода њга Стр, 
преда њга Чу, у њга Бр, Ге, уза њга Стр,

вртено Ол, двадсет Ол, Стр, Лу, Во, дестеро Ст, Стр, профсор Ол,
бож сачувај Ко, виш никада Ол, виш ничија Бр, да виш не купи ГМ, 

немој виш плакат ГМ, јест Стр,
дјетета Стр, ГМ, При, Вод, са дјететом Ст, оћете л Лип.
3) Иницијално о редукује се испред сонанaта код именице оморика: 

марика Чу, марику Чу, На, и код неких придјевских замјеница и замјеничких 
прилога: ваке Ге, ГМ, волике Ге, волка Ол, волшни Ол, нака Лу, На, наки Лу, 
нолки Чу,

вако Ол, ГМ, Стр, Бр, ДП, Ко, Чу, Поп, Лу, На, При, Вод, вамо Ол, ГМ, 
Стр, Чу, ДП, Бр, Ко, На, Во, При, Вод / вамо Стр, волко Ол, ГМ, ДП, Чу, нако 
Ол, Стр, ДП, Ге, Чу, Ко, Со, Поп, а његова афереза обавезна је и код различи-
тих облика глагола страног поријекла оперисати: перисала ГМ, Чу, перисан 
ГМ, перисат Ол, била перисата Стр, перисо би Ол, перишем Чу, периши се 
Ол, перишу Лу, те код придјева кругла Во, кругло Со, На.

26 Милорад Дешић сматра да се вокал а у рјечци нека на основу своје историје и 
на основу статуса у неким граматикама гдје су нек и нека равноправни, може узети и као 
покретни вокал, поред тога што се посматра као примјер редукције вокала а у финалној 
позицији (Дешић 1976: 57).
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Иницијално о елидира се из неких показних замјеница: у вој соби Чу, 
по ној њиви Ол, посебно ако се таква замјеница употријеби у функцији пар-
тикуле: ђе но брицо Поп, ђе но банка Поп, ђе но врбе посадило Поп, ђе но 
гранца Ол, ђе но шиша Ол, кад но наишла дифтерија ГМ, кад но те болило Ст, 
што но јуче стерали ДП.

Финално о губи се у везницима ако и него: ак оде он ГМ, ак остане Ол, 
ак оћеш По, ДП, ак у њој нема близу кила Ге, нег ико Лу, нег њи двое ДП, 
боље нег сада Стр, прије нег ћу отић Бр, издржљивија сам нег су моја дјеца 
Чу, Не б мени ни ноге пале, нек покварише ми љековма Поп, затим из име-
ничке замјенице свако: свак Ол, ГМ, Стр, ДП, Ко, Со, На, Во, свак моро Лип, 
свак себи Лип, Ге, Со, свак кућу средијо На, свак је знао На, свак примјећује 
Чу, свак своме Со, свак свога Со, те из прилога како: как се каже Чу, как си 
Ол, Ст, Во.

4) Редукције вокала у јављају се у медијалном положају и ријетко су 
потпуне: овда Ол, Чу, ГМ, Во, онда ГМ, Стр, а нешто чешће дјелимичне: 
вјерује Лип, не вјерује Лип, не вјерујемо Лип, вуруна Стр, у вуруни Стр, вуруну 
Стр, доказује Лип, дочекује Стр, интересује ДП, испитујем Стр, Исуса Лип, 
Исусов Лип, кошуља Стр, Чу, кошуље Стр, Ко, Чу, На, кошуље Ол, кошуљу Ол, 
Чу, ГМ, купуса Стр, На, до куће Лип, љевуша Бе, љевушу Бр, накупи Чу, овуда 
Стр, путујем Ба, у шуми Стр.

Рефлекси вокала ѣ (јат)

35. У српским ијекавским говорима, према старијој и новијој 
дијалектолошкој литератури, биљежени су различити рефлекси вокала јат 
који је по поријеклу био дуг, али ово питање, као једно од најсложенијих 
питања у историји нашег језика (Белић 2006: 80), ни до данас није у пот-
пуности расвијетљено упркос појединачним експерименталним провјерама 
вриједности овога гласа (в. Ђуровић: 2004. и тамо наведену литературу). Дво-
сложне замјене дугог јат према подацима које нуди новија дијалектолошка 
литература још увијек опстају у сјеверозападним говорима, али се све чешће 
јављају и једносложне замјене (Драгичевић 2004: 453, 2007: 336–337, 2010: 
238)27. Тако је и у говорима околине Шипова:

27 „Изразиту превласт двосложних рефлекса старог дугог јат“ Милан Драгичевић 
сврстао је међу особине које карактеришу говоре источније скупине сјеверозападног огранка 
херцеговачко-крајишког дијалекта (2001: 86), али је касније истакао, пишући о говору села 
Мујџићи крај Шипова, да се у већини ијекавских српских говора под утицајем говора урбаних 
средина јавља изговор са једносложним рефлексима (Драгичевић 2012: 173). Милорад Дешић 
констатује да се једносложне замјене вокала јат најчешће јављају у западним и југозападним 
говорима Босанске Крајине (1976: 102), а Драгољуб Петровић већину материјала са 
редукованим и биљежи у католичким селима Змијања (1973: 51). У говору Срба Ливањског 
поља основни континуанти дугог јата јесу ије, ије и ије (Рамић 2010: 50). 
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1) Дуго наглашено ѣ под силазним акцентом има сљедеће замјене:
ѣ > ије: бијела ГМ, бијели Ол, бијело Стр, бијелога Стр, бијелу Ол, 

дијеле се Стр, дијете Ол, Стр, Ба, Чу, На, лијеп Ко, лијепи Стр, лијепо Ол, 
Стр, лијепу Стр, ријетко ГМ, свијет Стр, Чу, свијета Стр, Поп, сијена Ол, 
ДП, сијено Ол, Стр, ДП, Ге, снијег Ол, снијега Ол, Ге, тијесно ГМ, цијеви Ол, 
циједи Ол,

ѣ > ије: бијелог Стр, Чу, вијек Лип, двије Ол, ГМ, Ге, Чу, Лу, Со, дријема 
Ко, лијек Ст, лијеп ДП, Чу, лијепо ГМ, Стр, Бр, Ко, ГМ, Во, лијечим Бр, Нијемаца 
Со, ријеч По, свијет Ол, ГМ, Ст, свијета Ст, ГМ, сијено Поп, снијег Стр, Ге, На, 
снијега Стр, Ге, цвијеће ГМ, цијелу Стр, Бр.

2) Дуго наглашено ѣ под узлазним акцентом има сљедеће замјене:
ѣ > ије: вријеме Лип, дијете Стр, По, Лип, ДП, исијечеш ДП, мијењања 

Лип, млијеко ДП, млијека ДП,28

ѣ > ије: биједу Ол, бијеле Лу, бијеле се Ол, бијели Чу, бијелиш Ко, вијенац 
ДП, вијенцу Ол, вриједан Ге, Ко, вриједна Ге, На, вриједнo Ko, вријеме Ол, ГМ, 
Ба, Стр, Лип, ДП, Со, На, При, Вод, дијела Ол, дијелит Ко, дијете Ол, Стр, 
ДП, Чу, Ге, Ко, ГМ, Лип, Со, Лу, На, Во, Ст, замијенит Чу, засијече Ол, звијезду 
Ол, измијењало ДП, лијегат ДП, лијепа Ол, ГМ, При, Вод, лијечијо Стр, По 
мијењали Со, мијењо Ол, мијешала При, Вод, мијешало ДП, млијека Ол, ГМ, 
Бр, Чу, Ко, Во, млијеко Ол, Со, Лу, ДП, При, Вод, млијеком Во, насијечеш Ко, 
Нијемци ГМ, Ге, огријешит Бр, осијеку ГМ, осијече Бр, осијечеш Ко, пијеска 
Ол, плијевла Ол, побиједли Ге, подијели Стр, полијевати Стр, посијече Во, 
пресијецат Поп, пријесто По, промијенла ГМ, раздијелли Ол, ријека Ол, Стр, 
Со, При, Вод, ријеку Ге, ријеци Ол, сасијече Со, у свијету Ол, свијећa Стр, Ко, 
свијеће По, Бр, Ко, свијећу Ко, сијеку Ол, сијеци Ол, сијечу Стр, сриједа Ол, Ба, 
Чу, сриједе На, тријезнила ДП, увриједила Со, усијече Ст, Ге, цијело Бр, цијелу 
Во. Овакав рефлекс забиљежен је и у топониму: Лијевно Стр, Чу.

3) Ненаглашено дуго ѣ има сљедеће рефлексе:
ѣ > ије: донијела Ко, донијели ДП, Ко донијет Стр, ГМ, Ко, залијева 

Чу, По, залијеваш Стр, изнијела На, изнијели Чу, исциједи ДП, оциједиш Бр, 
однијела На, однијет Ол, полијева Поп, полијевај Ол, понијела Со, прелијепо Ко, 
проциједим Стр, проциједиш ДП, раздијељено Ол, убијели Стр, Поп, убијелиш 
Поп, умријет ГМ, умријеће Ко, Бр.

Стиче се утисак да је у неким потврдама дугих рефлекса вокал и пот-
пуно редукован: бјели ГМ, бјело Ге, дјете Ко, мјења Лип, мјењаш Бр, мјешај 

28 Испитујући западнобосанске ијекавске говоре, Дешић је „свега неколико пута“ чуо 
рефлекс ије у брзом темпу говора (1976: 110), док Петровић за говор Змијања даје нешто 
више потврда, али опет неупоредиво мање него за рефлекс ије (1973: 49). Јован Вуковић у 
примјерима наводи вриједности сонанта ј из двосложног рефлекса јата које иду од потпуне 
артикулације до прелазних гласова или његовог губљења (1938: 12‒13), док Брозовић сматра 
да је овај глас у двосложним рефлексима јата увијек редукован (2007: 46).
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Ко, сјена Ол, сјено Ол, Стр, Во, тјело Стр дјете Со, исповједо По, мјењају 
Лип, мјењања Лип, мјењат се ГМ, мјешала ГМ, мјешало ДП, одјело Стр 
умјешат Бр вавјек Ол, ГМ, Стр, Лип, Ко, ваје Ол, вајек Ол, ГМ, Стр, По, 
ДП, Бр, На, избјелиш Стр, Во, измјењено Со, убјели Со, Во, увјек Ол, Ст, По 
ДП, умјеша Бр, али степен редукције није релевантан приликом одређења 
једносложног или двосложног карактера рефлекса јата пошто је и у случају 
непотпуне редукције вокал и изгубио слоговност (Козомара 2016: 628).

У флексионим наставцима старих тврдих основа код придјева и 
замјеница уобичајене су двосложне замјене јата (исп. Ивић 1985: 134), о 
чему је изложена грађа у одговарајућим одјељцима из морфологије.

36. У кратким слоговима јавља се секвенца је као континуант јата, по 
чему говори околине Шипова не одступају од стандардног језика ијекавског 
изговора: бјежо Стр,

вјери По, вјеру Лип, повјери Ко,
дјевер Стр, Ол, Чу, Ко, дјевера Ко, ДП, Бр, Ге,
дјевојка Ст, Бр, На, дјевојком По, дјевојку Стр, По, дјевојчице ГМ,
дјетету Ба, дјеца Ол, Стр, ДП, Чу, Со, На, Во, При, Вод, дјеце Ол, ГМ, 

Стр, Ге, Бр, ДП, Ко, Со, Стр, Ге, Бр, дјеци ДП, дјецо Ол, Бр, дјецом Ге, дјецу 
По, Ко, ГМ, На, Во, дјечица Стр29,

дјела ДП, (пластове) Бр, Ге, дјети Ол, надјела Лу,
мјесец Ко, ДП,
пјева Ол, Стр, пјесма Ко, запјевати Ол,
пјешке Ст,
свјетла Чу, Ге, свјетло Ст,
сједе Стр, Чу, сједемо Со, сједеш Ст, сједи Стр, сједили На, сједим Ол, 

Во, сједу Ол, Стр, Ко,
сјеме Стр, Ко, Чу, Лу, Во, сјемена Стр, Во, сјемена ДП,
сјећат се Стр,
сјекла Чу, сјекли Ге, сјећи Ол, Чу, насјекли Ол, осјеко Стр, посјеко Ол, 

усјеко Ол, усјечење30 По,
Примјери са секундарним дужењем кратког вокала јат такође имају 

рефлекс је: вјерник Во, намјешта Ол, за пјевницом По.

37. И у овим се говорима умјесто некадашњег кратког јата иза сугла-
сничке скупине чији посљедњи члан је сонант р јавља рефлекс е: времена 
Ол, ДП, Чу, времена Лип, Бр, При, Вод, врећа Во, вреће Чу, Лу, врећу Чу, 

29 Јекавско јотовање секвенце дѣ има ниже домашаје у говорима Шипова него у неким 
другим српским говорима о чему види грађу у т. 85, а чему свакако доприноси и доминација 
икавизама наведених у т. 41. 

30 Јекавско јотовање у групи сѣ своди се на покоју форму глагола сјести и сјећи (в. т. 
86).
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Со, грешка ДП, сазрет Ко, Со, срећа На, среће Лу, стрева Стр, треба Ол, 
требало Ол, требаш Бр. Исти рефлекс уобичајен је и у префиксима нѣ- и 
прѣ-: неки Стр, неким Лип, неко Ст, Чу, Ге, ДП, некога Ст, Лип, Чу, некоме Ге 
/ некоме Ол, ДП, нешта ДП / нешто Ол;

пређеш Стр, прећи Ол, Со, прелаз ГМ, прелазa ГМ.
Именица цеста гласи: теста Стр, тесте ГМ, тесте Стр, на тесту Ст 

или цеста Ст, на цесту Ст.

38. Ови говори знају и за неке углавном лексички ограничене екавизме 
уобичајенe и у другим јекавским говорима (Пецо 1966–1967: 288, Петровић 
1973: 51, 55, Дешић 1976: 119, Драгичевић 2007: 339, Козомара 2016: 53):

за време краља Александра По, за време бивше Југославије Поп, за вре-
ме рата Поп, свако време носи своје бреме Лип, за оно време Стр,

деда Ст, Стр, ГМ, Со, дренова ГМ, зеница Стр, око Христове колевке 
Бр, шест недеља Ол, прецедник Ол,

кудеља Со, кудеље Со, за кудељу Со,
леба није било Стр, леба бијелога Стр31,
обе ГМ, ДП, Ге,
горело Чу, Лу, изгоре На, изгорела Бр, Со, Поп, Во, По, изгорели Бр, Чу, 

изгорело Стр, ДП, Чу, Бр, Ко, Со, Поп, изгорелог Чу, изгорети Чу, На, изгореше 
Поп, погореле Лу, погорели При, Вод, погорело Бр, Чу, Лу, На, пригорет Ге,

наследијо Стр, наследит Бр,
озледијо Стр
натерала Лу, отерало Со, отераш Стр, терати Лип32,
употребљена Ол
напред Ол, на пример Стр, По, Ге, Со, овде Ол, Ст, Стр, Лип, Чу, Ге, Ко, 

Со, ГМ, Во, При, Вод, онде Поп.

39. Редовно се изговарају икавизми у којима се рефлекс и развио фо-
нетским путем и које прихвата норма стандардног ијекавског изговора:

испред о < л: волијо Стр, дијо (пластове) Стр, донијо Ол, зријо ДП, 
изгоријо Бр, насијо Ол, садиjо Ол, сијо на какву столицу По, не би сијо По, 
смијо По, ћијо Ол, Ст, По, ДП, Чу, Ге, Лу, Поп, На, Во, хтијо Ко,

испред ј: гријале Ге, гријало Стр, Бр, гријати ДП, загријава На,
сијат Чу, сије се Ол, ДП, сијемо Стр,
подсмијавало По, он се смије Ол, смијем се Ол,
те испред љ: биљежијо По.
31 Овај екавизам означава хљеб од бијелог пшеничног брашна, који се тада ријетко 

користио у исхрани.
32 Много су фреквентније форме овог глагола са извршеним јекавским јотовањем (в. 

т. 84)
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Поред нешто фреквентнијих ликова нијесам Ол, ГМ, Стр, ДП, Ко, Чу, 
Бр, Поп, На, Во, При, Вод, нијеси Стр, ДП, Чу, Ге, Бр, нијесмо Ол, Стр, Лип, 
ГМ, ДП, На, При, Вод, нијесте Ол, Стр, Со, нијесу Ол, ГМ, Бр, Лип, Ге, Чу, 
Со, код истих информатора забиљежени су и одрични облици глагола јесам 
са рефлексом и: нисам Ол, Стр, Чу, Бр, Ге, ГМ, Ко, Лу, Поп, Во, ниси Чу, Поп, 
При, Вод, није Ол, Ст, ГМ, Ба, Стр, Лип, ДП, Ге, Ко, Со, Лу, На, Во, При / није 
ГМ, Стр, Чу, Ко, Во / није Ол, Стр, ДП, Бр, При нисмо Ге, Ко, На, нисте Ол, 
Ст, Лу, нису Ге, Поп, Со.

40. Уобичајени су, међутим, и они нестандардни икавизми добијени 
фонетским путем:

испред ј које се јавља на мјесту х: гријота Стр, Лип, маћија Стр, Бр / 
маћија Лип, Бр, маћију Лип, Ко, мијур Стр (Петровић 1973: 54).

испред љ: кудиља Ол, Стр, седам недиља Стр, дви недиље Ол, три недиље 
ДП, Со, Лу, Чу, На, недиље Ол, Бр, Стр, Поп, понедиљка Ол, Ба, понедиљком 
Ол, (исп. Дешић 1976: 124, Драгичевић 2007: 338). Овакво и углавном је 
дјелимично или потпуно редуковано (в. т. 30 и 31).

Обичнe су и форме: ијо Стр, Чу, Поп / ијо Чу, Стр, не ије се Ге, не ијеш 
ГМ, поијемо На, поијо Ол, Стр, Поп, На, поију Ге.

41. Од нестандардних икавизама уобичајени су и они који су познати 
у другим јекавским говорима на граници са сусједним икавским идиомима. 
Најчешће су ограничени на фреквентне ријечи у говору (Драгичевић 2012: 
173, Рамић 2010: 94):

Именица дјед и друге ријечи са овом основом имају икавски рефлекс, 
што се често може чути и код млађих мјештана Шипова: дид Ол, Ст, Стр, 
Лип, Бр, ГМ, Со, Чу, Лу, На, Во, При, Вод, дида Поп, диде Ол, Бр, На, диду 
Со, На, Во, дидовину Со, прандид Ол, а забиљежене су и потврде још неких 
фреквентнијих именица са икавским рефлексом: зависе Стр, невиста Стр, 
ГМ, сикира Стр, сикиром Ко.

Oсновни број два у ж. роду углавном се изговара са икавским рефлек-
сом јата: дви године ГМ, Во, дви долне Бр, дви домаћице Стр, дви иљаде Ко, 
дви каце Со, дви краве ГМ, Ол, дви куће При, Вод, на дви ноге Ст, дви сестре 
ГМ, дви ћери Лип, дви ћерке Ге, Бр, ГМ, дви тоне Ол, дви унуке ДП, дви цуре 
Поп, дви цурице Лу,

наз дви Чу, Со, На, њи дви Со, ове дви ДП, Со,
двадсет и дви Стр, деведез дви Ст, обедви Стр.
Поред чешћег Београд Ол, Стр / Београд Ол, Ст, ГМ, Лип, забиљежено 

је и Бијоград Стр.
Икавски рефлекс може се понекад чути и у префиксу прѣ-: призо се 

Стр, Приображење ДП.
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42. У овим говорима уобичајени су и тзв. морфолошки икавизми у 
осно вама глагола VII Белићеве врсте у формама инфинитива, гл. пр. радног 
и футура (Дешић 1976: 125), али је такво и често дјелимично или потпуно 
редуковано:

видит Стр, волит Ко, доживити Во / доживит Чу, живит Ол, ГМ, По, 
Поп, Во, Лип, Ко, Ст, / живити Ге, На, позеленити Бр, разумит Стр, трпити 
Ол,

болило Ст, волила Ко, Со, доживила Со, долетила Стр, живила Ге, Со, 
При, Вод, живили Со, Ол, ГМ, Лу, Ст, Во, живило По, Стр, Чу, Бр, Ге, Ко, Со, 
заболило ме ДП, изгорила Стр, оболила Бр, ослабила ГМ, остарила Бр, ГМ, 
Со, Во, преживили Ол, ГМ, Чу, проживила Лу, слетила Со, стидила се Бр, ДП, 
трпила ДП, трпили Ол,

видћеш ГМ, живиће ГМ и сл.33

43. Секундарно јат јавља се у ријечима кромпир и водир34: водијер 
Ол, водијер Ст, у водјер Ол, водјеру Ол, компијера Лу, компијере Лу, При, 
Вод, крумпијер Поп, кумпијер Чу, кумпијера Лу, кумпијере ДП, Бр, Лу, На, 
кумпијери Ол, Стр, Бр, На, кумпијерима Ол, чорба кумпијерова Бр, кумпијерову 
циму Чу, и ријетко је у употреби стандардно кромпир Стр, ДП, Лу, На, а још 
рјеђе крумпир Ге.

Забиљежено је само колијер Бр, Чу, колијере Чу, те вагир Во, сиромак 
Стр, Бр, Ге, стожир Стр, талир Ко, таљире Чу, талири Ко, На / таљири 
Стр, ДП, Ге.

Вокалске групе

 44. Контракције вокалских група уобичајене су у свим западнијим 
српским говорима, па тако и у говорима околине Шипова, с тим да резултати 
оваквих контракција варирају од говора до говора.

У овим говорима изразита је појава сажимања неакцентоване вокалске 
секвенце -ао у о35 у глаголском придјеву радном у финалној позицији, што 
показују неке од бројних забиљежених потврда: бацо Ол, Чу, болово ГМ, 
виђо Ол, По, вико Ол, ДП, вјерово Лип, вуко ГМ, ДП, гледо Ол, Чу, даво Ол, 

33 Уобичајене су форме са извршеним јекавским јотовањем (в. т. 82).
34 Ова појава забиљежена је у готово свим ијекавским говорима (Пецо 1964: 60–61, 

Петровић 1973: 50, Дешић 1976: 126–127, Драгичевић 2007: 339 и др.).
35 Сажимања типа -ао > -о Драгичевић је сврстао међу црте које карактеришу говоре 

источније скупине сјеверозападног огранка херцеговачко-крајишког дијалекта (Драгичевић 
1986: 226; 2001: 87). Дешић налази да се у западнобосанским ијекавским говорима углавном 
поклапа ареал појаве сажимања -ао > -а у финалној позицији са промјеном о > у у близини 
назала (Дешић 1976: 75 и 78). У говорима околине Шипова промјена о > у забиљежена је у 
западном дијелу испитиваног подручја, док се сажимање -ао > -а не јавља ни на том дијелу 
територије.
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диго Ст, доживљаво Ол, дошо Ол, ГМ, Стр, Лип, По, ДП, Ге, Ко, ГМ, Лу, Со, 
На, држо Чу, заплако Ст, зарађиво ДП, имо Ол, Стр, Лип, Ге, Бр, На, ишо Ол, 
Стр, ДП, казиво Ол, Стр, казо Стр, Лип, Ге, копо Ол, Чу, купо По, мого Ко, 
Поп, моро По, Лип, наишо Ол, нарасто ГМ, нашо Ст, носо Ол, обеаћо Стр, 
обишо Ол, одмако Ол, одрасто Ол, Лу, оправдо Ол, опро Ко, оро Стр, Ко, 
Поп, осто Стр, отваро Стр, отишо Ол, ГМ, ДП, Ко, На, При, Вод, отпремо 
Ол, пеко Стр, пењо Ол, писо Ол, Чу, пито Ол, Со, пјево Ол, ГМ, плаћо Ол, 
ГМ, Ге, пошо Ол, престо Ол, причо Стр, Лип, продаво Ол, разговаро ГМ, 
расплако Ол, реко Ол, ГМ, Стр, По, Лип, ДП, Со, свезо Ол, слушо Ол, спаво 
Ол, стиго Ко, сусто По, туко Ол, Ст, узоро Стр, упито ДП, усјеко Ол, ушо 
ДП, чеко ДП, чуво Стр, Ге и сл. У грађи нема потврда за чување ове секвенце 
у глаголском придјеву радном.

Неакцентована финална секвенца ао и код именица понекад даје о: кото 
По, Ко, Поп, Во, оро Стр, посо Стр, Лип, ДП, Ге, Ко, Чу, Во, а забиљежена је 
и једна потврда придјева округо ГМ.

Код везника као редовно се ова група сажима у о „уз накнадно 
скраћивање вокала о“ (Николић 1991: 215): ко што е било Стр, ко вуна Стр, 
ко град ГМ, то ћу ти казат ко дјетету Ба, ко Драган Ол, ко ја ГМ, ко кад не 
знају Стр, ко код мене Поп, ко он Бр, нема ко прије Ол, није ко прије ДП, 
ко прст Ол, баш ко сад Стр, ко сада Ге, ко сат ДП, ко сир Ол, баш ко ти 
Ко, ко трава Ол, ко у Шипову Ол, говорим ко чоек Ол, ко чоеку Ол, баш ко 
да си правијо ГМ, није ко сада Лу, баш ко сад теби ГМ, баш ко камен Ст. 
Уобичајено је сажимање ове секвенце у о и код форме као и: ко и брат Ге, ко 
и данас На, ко и ја Ол, ДП, ко и мушко На, ко и робови Ге, ко и сада Ол, ко и 
црна земља ДП, мада се у грађи нашло и пар потврда сажимања ове секвенце 
у а у говору истих информатора: ка и вуци Ол, ка и гума, не да се жвакат Ол 
(исп. Дешић 1976: 80, Драгичевић 1986: 79).

45. Акцентована финална секвенца ао у глаголском придјеву радном 
углавном се чува: брао ДП, дао Ол, По, Бр, Ге, Ко, ГМ / дао Стр, ГМ, Чу, Ба, 
Ко, На, жао Ол, Ко, Чу, звао Стр, Со, Лу / звао На, знао Ол, ГМ, Стр / знао 
На, пао ДП, Со, прао Ге, сао Стр, стао Поп, ткао Чу, Со / ткао Ко, Лу, а код 
придјева радног глагола дати може да се разбије уметањем сонанта в (исп. 
Дешић 1976: 79): бог ти даво Стр, бог им даво Чу (в. т. 58), или да се сажме 
у изразима ти дао не до Лип, бог им не до То.

46. У финалној позицији забиљежене су потврде сажимања и сљедећих 
вокалских секвенци:

-ео: пепо Ол, Стр, По, Ге, ГМ,
дебо коњ Ол, Ге, кисо Стр,
дово Ол, ГМ, Бр, Чу, Лу, На, Ст, запо, Ол, одво Ге, ГМ, Поп, На, попо Ст, 

почо Ол, припо Ст, узо Ол, ГМ, По, Ге, Ко,
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-ии: најстари Ко, Поп, Со / најстари Со, Лу, овчи Стр, у парти Поп, 
На, стари Ол,

-ио: измјено Лип, ослоно Чу, промјено Ол, Лу,
-уо: клоно По, крено ГМ, мано Ол, метно Ол, По, окрено Ге, погино Ол, 

сазо Ст, сметно се Ол.

47. Медијална група -ае- у основним, редним и збирним бројевима од 
11 до 19 даје е 36, што је случај у многим ијекавским говорима (Пецо 1964: 
42–43, Петровић 1973: 60, Дешић 1976: 81, Драгичевић 2007: 340): једанест 
ДП, Ге, Ол, дванес Ко, Ол, ДП, Лип, Поп / дванест Ол, Стр, По, ДП, Со, 
тринес Со, четрнес Лу / четрнест Ге, Со, петнес Ол, Стр, ДП, Ге, Бр, Ко, 
Чу, Со, Лу / петнест Ол, Ге, Со, шеснес Ст, ДП, ГМ, Лу / шеснест Ол, Лу 
седамнес Ст, Лу, При, Вод, осамнест Ол, ГМ, Лип, На, При, Вод,

једанести Бр, петнестог Ко, петнестој Лу, осамнестог Бр, у 
осамнестој Во, деветнесту Ол,

дванестеро Ге, Ко, тринестеро Лип, четрнестеро Со, Лу, петнесте-
ро Ст, По, Ге, шеснестеро Со, Лу, седамнестеро Ко, осамнестеро На.

Медијална вокалска секвенца -ао- може се сажети у а и кад је акцен-
тована, што је уобичајено и у источнијим дијеловима западне Босне (исп. 
Петровић 1973: 59): зава Стр, ДП, Бр, Ге, Ко, ГМ, заве ДП, Во, заве Бр, ДП, 
напака Лип, Ге, напако Поп, сане Ол, Чу, санама Чу, а забиљежен је и један 
случај сажимања неакцентоване секвенце -ао- понапака Ге, те секвенце -оа- 
у страној ријечи: резервара ГМ.

48. Ове и многе друге вокалске секвенце, било да су у иницијалној, 
медијалној или финалној позицији, могу остати несажете, поготово ако су 
под акцентом:

заове Лу, наопак Ол, наопака Ол, наопако ДП, Ко, наочала ДП, наочале 
Стр, наоштри Ол, сваоклен Ко,

Аустрији ДП, аута Ол, По, аутма Ол, јаукат Ко, науче Ол, научијо Ол, 
праунучади Стр / праунучади Поп, рауља Чу,

неискреније По,
Београд Ол, Стр, Београд Ст, Београду ГМ, необично Ко, неоклен Со, 

неопрана ГМ, теоца Ст, теоце Стр, Ге, теоци Стр / теоци Стр,
анђео Стр, дебео Стр, jеo Ол, Со, плео Стр / плео Со, срео Со, чуо Со,
неурађено Ол, неуредније По,
уоч Божића Стр, уоч Ђурђева Стр, уоч славе Стр,
а рјеђе се разбијају неким сонантом: автобуској станци Ст, јанувар 

Стр, На, стевана Стр, фебрувар Стр, Ст.
36 Сажимања типа -ае- > -е-5 такође је Драгичевић сврстао међу језичке црте које 

карактеришу говоре источније скупине сјеверозападног огранка херцеговачко-крајишког 
дијалекта (Драгичевић 2001: 87).
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Акцентоване и неакцентоване вокалске секвенце настале усљед 
губљења интервокалног ј стабилне су (в. т. 53) и ријетко се сажимају: ракицу 
ДП, сведно ГМ, Лу.

Губљење сонанта ј из енклитике је условило је појаву самогласничких 
секвенци у сантхи везама које се углавном добро чувају (в. т. 53).

У финалној групи -ио најчешће се чује прелазно ј, о чему в. у т. 52.
Секвенце настале испадањем фрикатива х понекад могу да се сажму: 

гра (= граха) Ко, грота Ко, (= грехота), око Дова Ол, Дови Ол (= Духови), али 
се најчешће чувају (в. т. 64 под 2), или се разбијају уметањем секундарних 
сонаната в или ј (в. т. 65).

Усљед редукција читавих гласовних низова у вишечланим формама 
осно вних, редних и збирних бројева који почињу са 20 и 30 настају акцен-
товане вокалске групе ае и ие које се добро чувају: дваес Ол, ДП, дваес пет 
кила Ол, Лип, дваес и пет Ол, дваест Ол, ДП, дваес петеро Ол, дваест и 
осмеро Стр, двае седмо Ол, Ко, дваес осмо ГМ, дваез девето ГМ;

триест Ол, триес Ол, Лип, Лу, Поп, триез два Ол, триес и два Ол, 
триес и три Лип, триес пете Со, трие-шесто Во, трие-седмо Ол и сл.

Закључци о вокализму

49. Инвентар и дистрибуција пет правих вокала у говорима околи-
не Шипова исти су као и у стандардном језику, уз неке посебности које су 
уобичајене и у многим другим говорима. Дистрибуција кратког или дугог 
сонанта р у слоготворној служби шира је него у стандардном језику, а вокал-
ску функцију врше и сонанти љ, н, и њ (околна, у болнци, варењке).

Од покретних вокала факултативно се јављају а и е, најчешће у форма-
ма придјевско-замјеничке промјене, те код неких прилога, док се употреба 
покретног у своди на појаву у формама свему, чему. Чешће је покретно а него 
покретно е, али је за оба покретна вокала заједничко то да се не може уочити 
правило по којем се јављају у наведеним формама. Употреба форми са по-
кретним вокалом и без њега уобичајена је у говору истих информатора и за-
виси од гласовног контекста, али нема велике разлике у учесталости једних 
или других форми.

Артикулација вокала углавном је стандардна, уз факултативна 
помјерања, од којих отворенији изговор неакцентованог вокала е (говеада, 
девеат) у већој, те отворенији изговор вокала о (превоаз, субоата) у мањој 
мјери представљају изразитије особине вокализма ових говора. Релативно 
правилан распоред форманата прелазног гласа еа на спектрограму упућује 
на глас ə.

Артикулација неакцентованих вокала а и и углавном је стандардна и 
њихове замјене другим вокалима доста су рјеђе.
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Вокали под акцентом најчешће имају стабилну артикулацију.
Једна од дискриминаната које разграничавају источнију и западнију ску-

пину сјеверозападног огранка херцеговачко-крајишког дијалекта – замјена 
акцентованог вокала о вокалом у уз назалне сонанте (муј, мугла, кумшија, 
мутика), забиљежена је у већој мјери само у насељу Драгнић Подови у оп-
штини Шипово, те у Герзову, насељу сусједне општине Мркоњић Град, чије 
је становништво одувијек гравитирало Шипову. На основу сакупљене грађе 
у овом раду и на основу резултата ранијих истраживања блиских говора, 
може се закључити да источна граница распростирања појаве супституције 
о > у уз назале једним дијелом пролази територијом Шипова. Ова промјена, 
међутим, пред нестанком је у говорима околине Шипова и забиљежена је 
код најрепрезентативнијих информатора, док код њихових потомака већ није 
регистрована.

Форманти оваквог вокала у (< о) добијени на спектрограму одговарају 
структури форманата вокала у у стандардном језику, из чега се може 
закључити да је у овом случају заиста у питању вокал у, а не прелазни сте-
пен оу.

Осим честих дјелимичних и потпуних редукција вокала и у медијалној 
и финалној позицији (а треба напоменути да степен редукованости и није 
увијек лако одредити на основу слушног утиска), које повлаче различи-
те артикулационе промјене сусједних гласова, или доводе до гласовних 
прилагођавања у новонасталим сугласничким скупинама, редукције осталих 
вокала не јављају се често. Вокали о и а могу бити редуковани у иницијалној 
и финалној позицији, вокал е чешће се редукује у медијалној и финалној него 
у иницијалној позицији, а вокал у редукује се једино у медијалној позицији.

И редукције и супституције вокала углавном се јављају иза акцентова-
ног слога и могу се сматрати факултативним јер на истој територији и код 
истих информатора могу изостати.

Замјене вокала јат ријетко су двосложне (ије, ије), а чешће једносложне 
са дјелимично редукованим и (ије, ије, ије), а чини се да је у понеким изго-
вореним примјерима вокал и потпуно редукован (је, је, је). Од класичних 
двосложних замјена ријетко се може чути замјена ије, док замјена ије још 
увијек опстаје. Уз стандардне икавизме и екавизме, забиљежен је невелик 
број примјера нестандардних икавизама и екавизама, који су уобичајени у 
српским јекавским говорима. Контактни икавизми углавном су ограничени 
на фреквентне ријечи у говору (дви, дид).

Вокалске групе могу опстати посебно ако су под акцентом, могу се 
разбити уметањем неког сонанта, а ако су неакцентоване, подложне су 
сажимању. Сажимање финалне неакцентоване секвенце -ао > -о досљедно 
је код гл. придјева радног (нашо, реко), у говору изразито фреквентне форме.

Медијална група -ае- у бројевима од 11 до 19 даје е (једанест, петнес).



49Српски говори Шипова

КОНСОНАНТИЗАМ

 50. Консонантски систем ових говора поред стандардних јединица 
чине и консонанти ć и з који се данас изговарају само у појединим лексе-
мама. Артикулацију и дистрибуцију сонаната и консонаната карактеришу 
одређене посебности о којима ће бити ријечи у наставку, али оне не излазе из 
оквира просјечног стања које је карактеристично за друге западне јекавске 
говоре.

Сонанти

51. Артикулација сонанта ј у српским јекавским говорима углавном за-
виси од гласовног окружења и од позиције у ријечи (Дешић 1976: 144–155, 
Пецо 2001: 621, Драгичевић 2007: 344).

У говорима околине Шипова иницијално ј добро се чува у формама 
броја један и глагола јесам (исп. Драгичевић 2014: 563): један Ол, Бр, ДП, 
Чу, По, једна Ст, ГМ, ДП, Чу, Бр, Ге, Лу, На, једно Ол, ДП, Чу, једног Бр, Лу 
/ једнога Ол, Стр, Ге, Со, Во, једној Бр, Ге, Стр, Ко, једном Со / једноме Чу, 
једну Бр, ГМ,

јесам Ол, Стр, Чу, Ге, ГМ, Лу, На, При, Вод, јесмо Ол, Стр, ДП, Ге, Лу, 
ГМ, јесу Ге, Лу, На.37

52. У финалној секвенци -ио код гл. придјева радног редовно се чује 
слабо прелазно ј (исп. Драгичевић 2014: 564): бијо Ол, ГМ, Стр, По, ДП, 
Ге, донијо Ст, видијо Ге, водијо ДП, возијо Ол, ДП, Чу, волијо ГМ, вратијо 
Ко, добијо ГМ, доживијо Ол, Лип, донијо Ол, женијо Чу, живијо Ст, Поп, 
изгубијо Ол, косијо Ол, крстијо Поп, љутијо Чу, мислијо Стр, напатијо Стр, 
направијо ГМ, Ге, ноћијо ГМ, оболијо По, оженијо Стр, ГМ, Лу, оставијо ГМ, 
Ол, остваријо По, пазијо Ол, патијо Во, Чу, платијо На, постијо По, правијо 
По, Чу, преносијо Лип, пушијо Ол, радијо Ол, ДП, Бр селијо Ол, сједијо Ол, 
склопијо Стр, судијо Лу, тјешијо Ол, тражијо По, тужијо Лу, убијо ДП, 
ујагмијо Ол, упантиjо Ол, успијо Ол, уставијо Ст, учијо Ол, фалијо ГМ и сл.

Јављање слабог прелазног ј уобичајено је и у вокалским секвенцама 
код неких глагола са основом на -је-: дајем Ол, залијем Стр, засијеш Стр, 
напије Ол, станујем Стр, чујем По, чујемо Стр, као и у вокалској групи -ии: у 
Аустрији ДП, лаганији Ол, најстарији Стр, овчији ДП, слабији ДП, старији 
Ол, ГМ, Стр, По. Сонант ј у групи -ии може и да се изгуби, након чега се два 
вокала најчешће сажимају (в. т. 46). Артикулација може и да му јача након 

37 Чување иницијалног ј у формама броја један и глагола јесам карактерише говоре 
источније скупине сјеверозападног огранка херцеговачко-крајишког дијалекта, док је његово 
губљење у поменутим формама фреквентно у говорима западније скупине (Драгичевић 2001: 
87). 
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губљења вокала и у овим групама: видјо Стр, доживјо Ол, долазјо Чу, донјо 
Ол, правјо ДП, радjо Ол, скупјо Стр.

Глас ј има стабилну артикулацију у дугим рефлексима вокала ѣ, што се 
види из примјера под т. 35. 38

53. Сонант ј губи се у медијалној позицији у различитим самогласнич-
ким групама, углавном испред вокала предњег реда (исп. Петровић 1973: 
69): jаe Бр, заедно Ол, ГМ, Стр, Лип, ДП, Ге, Ко / заедно Поп, ГМ, краеве Чу, 
предае Ол, предаеш Ол, растаеш Стр, стае Ко, удаеш ДП,

двое ДП / двое При / по двое Поп, поедоше Ол, Во, поест Стр, ДП, Во, 
трое ГМ, Стр / трое При / по трое Поп, чоек Ол, ГМ, Стр, ДП, Ге, Чу, Лу, 
Поп, Со, На, Во, чоека Ге, Ко, Чу, ГМ, Во, ш чоеком Ге, Во, чоеку Ол,

Госпоину Стр, двоица Ст, Поп, двоице Лу, кроила Поп, од моије ДП, 
Бр, у моије Ко, под моијем селом Бр, поитарце Ст, Ол, Стр, своије По, Стр, 
ДП, Чу / своије Ол, Стр, Чу, ГМ, Лу, Бр, своијем рукама Ге, По / са своијем 
куњима Ге, скроиш Ко, стои се Стр, стоимо Стр, троица ГМ, троицу Поп, 
Со тоије Стр / тоије Стр, По, с тоијем Стр,

вјеруем ДП, не вјеруем Ол, пребацуеш ДП, примјећуе Чу и сл.
Уколико се нађе иза вокала и, сонант ј губи се у формама императива: 

напи се Стр, попи Ст, Стр, ДП, Чу, Лу, При, Вод, попите Ол, поси Стр, са-
крите Чу, си кумпијере При, Вод, убите ме Лип, те понекад испред суфикса 
-ски: комшискије Ол, ракиски По, Ст. Иза других вокала у императиву ј се 
добро чује: голицај Ол, искрижај ГМ, крој Ко, носај Ко, одвој Ол, ткај ГМ, 
упитај Стр и сл.

 Уобичајено је губљење сонанта ј из енклитике је уколико се нађе иза 
ријечи која се завршава вокалима а или о: доста е ГМ, да е добро Чу, знам да 
е жива Бр, да е то слаго Бр, да е ћела Поп, ја шта е ГМ, Поп, она е докторица 
ГМ, каква е она Чу, каква е Чу, колика е Ге, крила е ДП, лијепа е ГМ, млијека 
е било Ге, оштра е Ол, срамота е Со, твоја е Ге, шта е Ге, Чу, ДП, шта е, 
да е Бр, шта е кила куруза Чу, о-чега е ДП, џаба е ГМ, Лу;

готово е Бр, доживјо е Ол, отрово е ГМ, како е ДП, Ге, ко е имо ДП, 
ко е жив Ст, ко е побјего Во, неко е називо Стр, ситно е то Стр, то е Чу, то 
е било Ге, Ко, то е било деведес пете Стр, то е злоба Лип, то е рат Лип, то 
е тако и било Стр, то е то Ол, умро е Ге, што е била Ст, ДП, што е било Со, 
ни ко е, ни шта е ДП и сл.

38 За разлику од сонанта ј у вокалској скупини ие у рефлексу јата, у скупини ие код 
наведених глагола залијем, засијеш, напије овај сонант понекад има нестабилну артикулацију. 
Рефлекс јата у свим наведеним примјерима или је акцентован или носи постакценатску 
дужину, а ови глаголи са основом на -је- показују тенденцију губљења неакцентованог 
квантитета (в. т. 105) и та наглашеност или квантитет вокалске групе утичу на изразитост 
артикулације сонанта ј у интервокалској позицији.
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54. Протетско ј остварује се често у формама јопе Ол, Стр, ГМ, ДП, Чу, 
Во / и јопе Чу, и јопет Стр, При, Вод / јопет Лу.

Уобичајено је да се каже јечерма Стр, ГМ, Чу, јулар На / јулара На.
Секундарно ј често се може чути у финалној позицији у прилошкој 

форми туј Ол, Ст, ГМ, Стр, По, Ба, Лип, ДП, Чу, Ге, Бр, Ко, Со, Лу, Поп, На, 
Во, При.

О јављању сонанта ј на мјесту фрикатива х в. т. 65.

55. Нестабилна артикулација сонанта в позната је у западнијим 
јекавским говорима (Дешић 1976: 141–143), а у говорима Шипова огледа се 
у ликовима: међед Стр, међеде Стр, чоек Ол, ГМ, Стр, ДП, Ге, Чу, Лу, Поп, 
Со, На, Во, чоека Ге, Ко, Чу, ГМ, Во, ш чоеком Ге, Во, чоеку Ол.

Неке демонстративне замјенице могу се јавити у формама без в усљед 
упрошћавања сугласничких скупина: каке Ст, каки Ол, Поп, така ДП, Ко, 
така времена била Ол, разлика така Лип, Ко, само таке ДП, смрти таке 
Лип, таки је момак ДП, таки обичаји Лип (в. још примјера у т. 205).

Уз чешће ликове са в: овђе ДП, овђека Лу, забиљежен је и лик ођика Ст; 
уз вавјек Ол, ГМ, Стр, Лип, Чу, Бр, Ко, Лу, Во, При, Вод, често се јављају и 
ликови ваје Ол, вајек Ол, ГМ, Стр, Со, Чу, По, ДП, Ге, Лу, Со, Бр, Ко, На, а 
понекад се и рјечца ево јавља у лику: ео Ол, Ст.

56. Сонант в може се јавити умјесто експлозивног п у сугласничким 
групама: клувко Стр, ковча Стр, сковчата Во, сковчаш Стр,

љевша Лу, љевше Стр, Бр, ГМ, Во, љевши По, Со,
тевсија ДП, Бр, ГМ, тевсија Во, с тевсије ДП, у тевсији Ге, Со, у 

тевсијици Со, тевсију Бр, ДП, Во, у тевсију Во,
или умјесто експлозивног б у ликовима овдан Стр, Бр, овноћ Стр, Чу, 

Во,
те умјесто фрикатива ф у ријечима страног поријекла (в. т. 69).
Уобичајени су и ликови добивам Ко, добиваш Ко, добива Ко, добиваће 

ДП, добивали Бр, добивало Ко.
Умјесто сонанта в могу се јавити неки други сонанти, па је тако 

забиљежен лик: џезму ГМ, а поред чешћих ликова црвена Стр, црвене Стр, 
Лип, забиљежен је и лик и црљене Стр, (Дешић 1976: 142, Драгичевић 2007: 
345; 2010: 244; 2014: 564).

57. Иницијално в < въ може остати непромијењено: вавјек Ол, ГМ, Стр, 
Лип, Чу, Бр, Ко, Лу, Во, При, Вод, ваје Ол, вајек Ол, ГМ, Стр, Со, Чу, По, ДП, 
Ге, Лу, Со, Бр, Ко, На, Васкрс То, али чешће даје вокал у: увјек Ол, Ст, По, 
ГМ, удовица На, унучад Ол, унуче Ст, Ол, Стр, унучади Ол, Ст, Стр, Бр, Ба, Лу, 
Со, Ускрс Стр, Ко, Со, На, о Ускрсу Стр, уши Бр, ушију Бр.
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58. Секундарно хијатско в понекад се може чути и у говорима Шипова 
(в. т. 45): на автобуској станци Ст, бог ти даво Стр, бог вам даво Чу, јанувар 
Стр, стевана Стр, фебрувар Ст, Стр, али то више није честа појава (в. нпр. 
Петровић 1973: 67, Дешић 1976: 143, Вујичић 1985: 127, Пецо 2001: 620, 
Драгичевић, 2002: 207; 2007: 340).

О секундарном в које се јавља у вокалским групама након испадања 
фрикатива х в. т. 65.

59. Сонант н губи се понекад у страним ријечима кад се нађе у неким 
сугласничким скупинма: исан Стр, ДП (< тур. insan)39, исана ДП, Чу, има 
исана Ол, исану Ге, комадант Со, коференција На, коференције Ол, испеци 
у рери ДП, а губљење сонанта м јавља се у неколико примјера: купијерићи 
Ол, неам Ст, неа Ол.

60. Секундарно м чешће се јавља као дио префикса пра-: прамбаба 
Стр, прамдед Стр, прамунук ГМ / прамунук Лип, прамунучад Ст, прамунуча-
ди Стр, Лип, Со, прамунуче ГМ / прамунуче Бр, Ко, Со него сонант н: пран-
дид Ол. У употреби је и лик октомбар Ба, настао по аналогији са називима 
других мјесеци (исп. Пецо 1964: 108).

Глагол наићи забиљежен је у формама са секундарним н по аналогији 
са глаголом унићи (Пецо 1980: 97, Брозовић 2007: 68): наниде На, наниде Чу, 
наниде Чу, нанидоше Чу, наниду Чу, нанић Чу, наниће Чу, нанишла На, на-
нишли Чу, На, нанишо На.

Секундарно н јавља се и у формама прилога као траг некадашњих пар-
тикула (в. т. 274), а забиљежено је и у везничкој конструкцији као да: конда 
ошамари Ко.

61. Уобичајене су и међусобне замјене сонаната м и н усљед асимила-
ционо-дисимилационих процеса: бромзин Во,

пемзијa На, пемзије Ол, ДП, Лу, Во, пемзији Лу, пемзиjицу Ко, пемзију 
ГМ, ДП, Ге, Ко, Лу, Во,

запантијо Ст, запантла Во, не панте Ст, не панти Ст, пантим Во, пан-
тимо Стр, упантиjо Ол, Ст, Стр, Лип, упантила Стр, Лу, Во, При, Вод,

почме Лип.
Јављају се и ликови варењке Ол, ГМ, варењку Стр, једињак ДП, ГМ, 

очењаш По, ДП, те буниште Стр, јанци ДП, јанце ДП и огниште ГМ. 
Уобичајено је да се каже гној Стр, Ст.

39 У Рјечнику турцизама А. Шкаљића под одредницом инсан дато је и иксан, ихсан 
(Шкаљић 1966), тако да се не може са сигурношћу рећи који се сугласник губи у овом 
примјеру.
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62. Сонант л може се јавити умјесто других сонаната углавном због 
међуслоговних дисимилација: Глигорије Стр, На, дулума Ол, Лу, дулумаже 
Ол, наочала ДП, наочале Стр.

Промјена л у о на крају ријечи у формама гл. придјева радног досљедно 
је спроведена (в. т. 44 и 45), а потврђена је и аналошка вокализација сонанта 
л: засеок Со, руководијоц Стр, те његово чување на крају слога: колцом Ст.

Понекад се на мјесту сонанта л јавља љ: из Врљике Лип, кандиљ По, 
кутљачом Ге, стољњак ГМ, таљире Чу, таљири ДП, Ге, али се може чути и 
лик талир Ко, талири Ко, На.

О појави сонаната л, н, њ у вокалској функцији в. у т. 8 и 30.

63. У вези са сонантом р треба рећи да је промјена же > ре фреквентна 
у формама презента глагола моћи: море Со, Чу, Поп, На, Во, При, Вод, не 
море Лип, морем Ол, Стр, Чу, Ко, ГМ, При, Вод, не моремо Ге, мореш ГМ, 
На, Во, Ст, а рјеђе су форме без ове промјене: не може Во, не можем Ге, Чу.

Говори се и доренали Ол, доренат Ол, дорене При, Вод, доренеш Ко, 
дорени Стр, дорену Ко, Стр, изренало Ко, одренало Ол, Ко, одренат Ол, 
одренеш Ко, поренат Ол, поренаће Во, порени ГМ (исп. Белић 2006: 105).

 Напоредо са ликовима каже Ол, ГМ, ДП, Бр, Чу, кажем ГМ, Стр, ДП, 
Ге, Бр, Ко, не кажем ДП, кажемо Стр, јављају се и ликови кајем Ол / кајем 
Ст, Ко (в. Козомара 2016: 647).

Паразитско р често је у лику приједлога без: брез бабце Бр, брез гаћа 
Ге, брез икога Ге, брез ишта Ге, брез мужа Ге, брез народа Лип, брес карли-
це Бр, брес кола Чу, брес питања Стр, брес породице Лип, брес тате Чу, а 
забиљежено је и код именице стожак: строжак Со, строжаке Со.

Секундарно р јавља се у формама неких прилога као траг некадашњих 
партикула (в. т. 274).

Фрикативи х и ф

64. У већини штокавских говора консонант х или се губи, или се умјесто 
њега јављају други гласови (исп. нпр. Дешић 1976: 131–138 и тамо наведену 
литературу). И у говорима околине Шипова овај фрикатив губи се у свим 
позицијама у ријечи:

1) иницијалној: ајдук Лип,
ајка Со, ајке На, у ајку Ге,
аљина Стр, Бр, Ст, аљине Стр, Бр, Чу, ГМ, аљинче Ст,
арман, на арману (< тур. harman) Бр, Ст, ГМ, На,
асура Ко (< тур. hasura) Ко,
евте Стр, (< тур. hafta,) евту Стр, ДП, Чу, Бр, Поп, Лу, Во,
елда Бр, елди Бр, елду Бр, Чу, ељда Во,
Ерцеговина Бр, Ерцеговини Лип,



Слађана М. Цукут54

лача Ол, Стр, лаче Ол, ДП, Бр, Со, На, При, Вод,
љеб Стр, Ко, ГМ, Чу, Со, Во, љеба Ол, ГМ, Стр, Лип, Ко, Чу, Со, Во, 

љебова Стр, љебове Стр, Лип, ГМ, љебом Ге,
одник ГМ,
ришћанин Стр,
уја ГМ, Ге,
иљада Ол, иљаде Лип, Ко, иљаду Стр, Лип / иљаду ДП, Бр, Ге,
ладна Ол, Ст, ладно Ол, олади Бр, у лад Ст, Во, у ладу Лу, Ст,
раст Стр, раста Чу, растово По,
Рвате Лу, Рвати Ст, рвацке Лу,
рана Стр, Лип, Со, Поп, ране Лу, Со, При, Вод, рану Ол, Стр, Ба, По, 

Лип, Со, Лу, ране Лип, Лу, Во, рани ГМ, рани Бр, раним ГМ, Во, ранимо ГМ, 
ранијо Во, ранила Лу, ГМ, Со / ранла Во, ранило Ко, ранли Лу, рант ДП, Поп, 
Во / ранити Лип / ранти Во, раниш Бр,

еклала Чу, На, еклам Ге, еклање Ге,
ода Ол, Ст, Чу, Ко, не ода Ол, одај ДП, одају Ол, Ст, Во, одала Чу, Во, 

одалe ДП, одали Ол, Ст, Чу, одало Ко, одам Со, При, Вод, одању ДП, одат 
Ол, Ге, ГМ, Во, одо По, ГМ, Поп, одаш Бр,

оће Ол, Лип, ДП, Ко, При, Вод, оће Ол, Стр, Лип, ДП, Со, оћемо Стр, 
оћете По, Чу, Со / оћете Ст, оћеш Стр, Со / оћеш По, ДП, Ге, ГМ, оћу Ол, 
Стр, Лип, Лу,

рамала Чу, рамљем Со, рамо је Со,
не ћеде Бр, ћедо рећи ДП, ћедне Со, не ћедне ГМ, не ћедоше Лу, ћела Ол, 

ГМ, Стр, ДП, Ге, Бр, Ко, Со, Лу, Поп, На, Во, ћели Ол, Ст, ДП, Ге, Ко, Со, ћео 
Ол, Лип, Бр, ГМ, ћијо Ол, Ст, По, ДП, Чу, Ге, Лу, Поп, На, Во.

ајд Лу, На, ајде Ол, Ко, ГМ, Поп, ајмо Ст, Поп, Лу, ајте Ол, На;
2) медијалној: вра ГМ, врова Поп, врови Ол, на вру Лип, у Црне вроеве 

Ол, у Црном вру Ол,
граа Ко, Поп / гра Чу, Граоваца Со, грау Ол,
грота Ко,
око Дова Ол, Дови Ол,
круа Стр, Чу, Ко, Ге, Со, На / круа Ко, Лу, Поп, Во, При, Вод, круови 

ГМ, На,
мауна Ол, маунар Ол, мауне Ол,
снаа ГМ, ДП / снаа Лу, снау Лу,
суа Ол, Ст,
куар Ко, куарица Стр, куа ДП, На, куају Стр, куала Стр, Ге, куале Бр, 

Ге, куам Со, куамо Ге, куаног ДП, куање Ол, Ко, На, куо Ге, куаш Стр, откуа 
Со, прокуа ГМ, Ге, скуа Ге, скуам Ко, Во, укуа Ол, укуала Ко, укуат Ко, Бр / 
укуати ДП, ускуа ДП, ускуавало Ге, Со,

залади Ол, излади ДП, испрелађиво сам се По, разлади се ДП,
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мано Ол, у једном мау Ст,
нараниле Со, наранит ГМ, Со, одранијо ГМ, одранла ГМ, Бр, Ко, Лу, 

Во, одранит Ко, Лу, прирањиват Во, уране ГМ, уранит Ол,
саранили На,
изеклала Лу,
диат Поп, не узданла Бр,
проодала Бр, проодат Во, узодо се ДП,
иду пјее Ол,
плао Ол, На;
3) финалној: на вр Ол, Ге, ГМ / на вр Чу / са вр села Со, гра Ол, Ст, Стр, 

ДП, Чу, Бр, Поп, Лу, у гра Чу, кру Ол, Стр, ДП, Бр, Чу, Ко, Ге, Поп, ГМ, ма 
Ол, Ст, сирома ГМ,

на њи Ст, између њи Ол, код њи Ге, Лу, Стр, од њи Стр, Бр, Ге, трое њи 
ГМ, преда њи Ол, у њи је друкчије Ол, њи двое ДП, њи седам ДП, кад је њи 
поквасило Стр, њи пуно ДП, њи убило Ге, трое њи ГМ,

нема и Чу, савијемо и Ол, онда и је било Ол, да и не опере Ол, да и 
бројим Ба, да и је било Ол, било и је Ол, Со, ГМ, како и вата Ол, петеро и 
остало Во, да и немам Лип, осам и било Во, убило и Ге,

давни дана ГМ, добри кумпијера Ол, млађи косаца Ол, јагодица зрели 
Со, моји врата ГМ, наши кућа Ко, од они жена Ол, стари људи Ол,

добрије По, Стр, другије ГМ, Бр, женскије ГМ, живије Стр, јадније Бр, 
јакије Ол, Стр, ДП, малије ГМ, ДП, пуније Ол, Стр, старије Стр, тешкије 
По, Ол,

моије ДП, Бр, нашије Ол, Стр По, Чу, никије ДП, овије Ол / овије Ол, 
ДП / овије Чу, оније Ол, своије По, Стр, ДП, Чу / своије Ол, Стр, Чу, ГМ, Лу, 
Бр, тоије Стр, По, Бр,

ја виђо Стр, диго ја Во, ја одо Стр, Лу, ја отвори ДП, падо ГМ, поедо 
Чу, ја се потписа Ко, прегризо Стр, ја сиђо Ол, ја сједо Ко, а ја ти скочи Стр, 
а ја стадо Во, ја уђо Бр, упадо На, ја устадо Во,

би ја тужла Во, не би ја дао Ол, шта би јео Ол, ја би платиjо Ол, ја би 
постијо По, кад би ти ја Поп, Лип, ДП, ја би направијо Ол, недиљом не би ћео 
никад радит По, не би ја ћела ДП, не би ни ја ДП, и даназ би ја знала направит 
Бр, ја се не би стидила Бр, не би мого Лип,

 одма Ол, По, Ко / одма ГМ, Стр, Лип, Ко, Ст, нама ГМ, ДП, Со, Поп, 
Лу, Ст, Во.

65. Иницијално х ријетко се замјењује другим гласовима: јевта Стр 
прије Кристосовога рођења Лип, а медијално х најчешће се замјењује со-
нантима в и ј како би се елиминисао хијат настао његовим губљењем: бува 
Бр, буве Бр / буве Бр, дуван Ол, крува Стр, Чу / крува На, крувова На, прову 
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Чу, руво Бр, ГМ, снава При, Вод, снави При, Вод, снаву При, Вод, стрева 
Стр, уво ГМ,

кува ГМ, Ге, кувај ГМ, кували Стр, кувалo Поп, кувам Во, кување Ол, 
Ге, кувар Ко, куварици Стр, куват На, куво Ге, Ко, накува На, скува Чу, Со, 
укува Стр, ускува Со,

глува Бр, сува Ол, суве Со, суве Со, суво Ол, Ст, Бр, суво Стр, сувог Со, 
Лу, ГМ,

човани Лип, от чове Ге,
гријота Стр, Лип, маћија Стр, Бр / маћија Лип, Бр, маћију Лип, Ко, 

мијур Стр, снаја Стр / снаја ДП, Чу, Со, снаје Со, Лу, ГМ, снаје ГМ, снаји Бр, 
снајина Лу, снајка ГМ, Ст,

код њија На,
њијов Стр / њијов Чу, њијова Ол / њијова Ст, Стр, ГМ, Лу / њијова Стр, 

ДП, њијове Ст, њијово Со, њијову Бр, свију Ол, Стр, Ге, Ко, Со, Чу / свију Стр, 
Лу, од смија Ол.

Финално х понекад се замјењује консонантом к: сиромак Стр, Бр, Ге, 
тепика Во, или сонантом в у финалној позицији: глув Со, оћув Ол, Во. Ана-
лошко с јавља се у неким формама косих падежа именице орах: орасе Стр, 
ораса Стр. Каже се кожун Стр, Лип, Со, На, умјесто кожух.

У једном облику глагола дрхтати забиљежена је стара група кћ у 
медијалној позицији: дркћу ми руке Ол.

66. Секвенца хв у овим говорима сведена је на в: вата Ол, довати Ол, 
доватит Со, доватиш Ко, доватићу Ол, заватим Ко, Поп, приватила ГМ, 
увате Ол, Стр, Ге, увати Ол, Ге, уватим ДП, уватло Стр, Поп,

 или на ф: зафали се Ол, фала Ол, Ст, ГМ, По, Стр, Бр, Чу, Ко, При, 
Вод, фалим Лу, пофатали Бр, уфате Чу, уфати Чу, На, уфатит ГМ, фата 
На, фатали То.

Уз нешто чешће кава Ге, Ко, каве Ге, Чу, каву Ол, ГМ, ДП, Чу, Ге, Ко, 
може се чути и кафу Ст, кафицу ГМ.

67. Сугласник х може се спорадично и чути у говорима околине Ши-
пова: хајд Стр, хаљине Стр, херој Стр, Бр, Чу, хиљада По, хљеб Чу, хоће Ге, 
храну Стр, Хрвати ДП, Ге, Хрватом Ол, Христове Бр, хтијо Ко,

глухонијема Со, кухињи Со, кухињу ГМ, Со, маћеха Стр, Мехо На, мјехур 
Со, сахране Со, сахранијо Лип, сахранили Со, на сахрану Ол, оћух Стр.

И за говоре Шипова, дакле, важе резултати најновијих дијалектолошких 
испитивања говора сјеверозападног огранка херцеговачко-крајишког 
дијалекта, који показују да се велар х под утицајем посредника, који шире 
норму стандардног језика, донекле реинтегрисао у сугласнички систем 
(Драгичевић 2007: 343; 2014: 566, Козомара 2016: 61–62), али је његов статус 
и даље изразито нестабилан.
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68. Консонант ф у овим говорима изговара се тамо гдје му је мјесто: 
офанзива Ге, официр На, профсор Ол, софра Стр, тифус Стр, фабрика 
Со, фабрике Со, фамилија Стр, Ге, Ко, На, фамилија Чу, фамилије Стр, Ко, 
фамилију Ко, Лу, фарба Бр, Со, фарбали Бр, фарбање Со, фарбат Бр, фар-
бе Бр, фебрувар Стр, Ст, фењер Стр, фењером Стр, фртаљ Стр, чаршаф 
Ол, На, чаршафи ДП, кат се трефи ГМ, потрефити Со, а понекад и на 
мјесту других сродних гласова: насафунам Ол, насафунаш Ол, сафун Во. 
Новија истраживања западних српских говора показују да лабиодентал ф 
у консонантском систему заузима доста стабилнију позицију него велар х 
(Драгичевић 2007: 343–344; 2008: 106, 2010: 247–248; 2014: 568–569 и Козо-
мара 2007: 247), а тако је и у говорима околине Шипова.

69. Понекад се умјесто овог фрикатива јављају други гласови, такође 
у ријечима страног поријекла: вуруна Стр (< тур. furun), у вуруни Стр, вуруну 
Стр, у вуруну Стр / у вуруну Стр, вучија Чу (< тур. fyçy), наваке Лу (< тур. 
nafaka), седеп Чу (< тур. sedef), Стеван Ол, Ко (< грч. Στέφανος), тивтик На 
(< тур. tiftik), некад се треви Ге (< њем. treffen).

Број потврда замјене фрикатива ф у овим говорима неупоредиво је мањи 
него у ранијим радовима о блиским говорима, те и овдје важе констатације 
Драгомира Козомаре за српске посавске говоре – да ће његове замјене дру-
гим сугласницима ускоро представљати „секундарну језичку појаву“ (Козо-
мара 2016: 642).

О осталим фрикативима

70. У вези са осталим фрикативима треба поменути сљедеће поје ди-
ности:

Фрикативи з и с најчешће се губе у сантхи везама испред с и ш: 
и-Ступне Ол, ГМ / и-Ступне ГМ, и-Шипова Ол, Ко, ГМ, и-школе Со, кро-
шуму Ол, Со, и-шума На,

а уобичајено је и једначење по звучности у таквим везама: бес кола Чу, 
бес краве ГМ, бес попа Стр, бес потребе Ол, бес три свијеће По, брес кар-
лице Бр, брес печенице ДП, брес питања Стр, брес породице Лип, ис куће Ол, 
Стр, ДП, Ге, На, Во, При, Вод, ис Пљеве Ол, Ко, ис тога ДП, ис Трнова Лу, 
ус кућу ДП, Бр, ус поље На, ус пост Стр,

з батеријом Ол, з бебом ГМ, з богом Ко, з Грбавице Стр, з дјецом Стр, 
з Драгнића Со, з друге ДП, з другом Бр, Со, з друштвом По, з дуги њива ДП,

дванез дана Поп, дваез година Ко, дваез дана Поп, дваез девето ГМ / 
дваез девето Бр, триез девето ГМ, четерез друго ГМ, четерез девете Поп, 
педез девете Ол, шездез друге Чу.
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Обезвучавања фрикатива з на крају ријечи нису честа: бес Со, Чу, На, 
кукурус ГМ, курус Ол, Чу, нош Бр, обрас Стр, Пекес ГМ, порес ДП.

71. Уколико се ови фрикативи нађу на крају ријечи испред предњо неп-
чаног консонанта којим почиње сљедећа ријеч, уобичајена су и асимилаци-
она прилагођавања по мјесту творбе и понекад по звучности: беж њега ГМ, 
беш чоека Поп, иж ње Поп, иж њега Со, иш чанка Стр,

ш њим ГМ, Лип, Ге, Со, Лу, На, ш њима Стр, Чу, Ге, ГМ, Лу, ш њиме 
Бр, Ге, Со, Лу, Во, ш њом Лип, При, Вод, ш њоме Ко, ГМ, При, Вод, ш ћаћом 
Чу, Ко, Поп, ш чим Ол, Лу, Со, Во, ни ш чим Со, ш чоеком Бр, можда ш чула 
ДП, ме-ш чини ДП.

По мјесту творбе једначе се фрикативи з и с и у ликовима шњегова 
Стр, кашње Ол, По, Лип, Лу, ижљубе се Бр, ижљуби Ко, Лу, ужљути Бр, 
Чу, ужљутити Чу, шљеме Ст, шљемена Со, а међуслоговне асимилације ус-
ловиле су појаву ликова ошуше Поп, ошуши Бр, шаџак Бр, шушањ Ст, Со. 
Иницијална група св- може дати шв-: шврака Стр.

72. Фрикативи ж и ш налазе се понекад у гласовним низовима подло-
жним губљењу и упрошћавању у форми 3. лица једн. презента глагола моћи:

не меш Со, Стр, не меш узорат Чу, не меш ти учит Ол,
мош видит од њи Стр, мош обућ При, Вод, продаш пошто мош Стр, не 

мош ти Ол, не мош издржат Чу, не мoш ти јавит Ол.

Плозиви

 73. У говорима околине Шипова десоноризације звучних експлозив-
них сугласника на крају ријечи нису честе као у неким другим западнијим 
говорима (в. нпр. Дешић 1976: 194–196, Драгичевић 1986: 122–123)40, али се 
могу чути: грап Стр, на гроп ГМ, дит ГМ, Со, Чу, На, досат Со, Загреп Ко, 
на зит Чу, зоп Бр, кат ДП, На, крмат Бр, међет Во, нарот ДП, Во, некат 
На, никат Ол, ДП, Стр, плук ДП, Чу, Ко, ГМ, праунучат ДП, разрет ГМ, 
сат Стр, ДП, Чу, Ге, снијек ДП, При, Вод, рот ДП, чељат Стр.

74. Уобичајена су асимилациона прилагођавања по звучности у 
приједлошко-падежним везама: испот краве Ол, испрет куће Ол, Лу, кот 
коња Ол, кот крава ГМ, кот куће Ст, Ол, ДП, кот свекра Ол, кот свог стри-
ца Ол, от кише Ол, Стр, Чу, от коже Поп, Чу, от крава ДП, от круа ДП, от 
кума Ко, пот крушком Во, пот појасом ДП, пот кућом Стр, прет кућом Ол, 
ДП, ГМ, Во, прет кућу Ол, ДП, Ге, Лу, На, При, Вод (Драгичевић 2014: 565).

75. Eксплозивни сугласник д најподложнији је губљењу од свих плози-
ва, посебно у сантхијским везама испред фрикатива с: ка-сам Госпову родила 

40 В. карту на стр. 320 у Дешић 1976.



59Српски говори Шипова

ДП, ка-сам озго доселла Ко, ка-сам ја дошла Ба, ка-сам одрасто По, ка-сам 
се оженијо Стр, ка-сам родила Јелу ДП, ка-сам рађала ГМ, ка-се бјежало ДП, 
ка-се заратло Ко, Со, ка-се напије воде Ол, ка-се пожање ГМ, ка-се пожели 
Ол, ка-се уда Чу, ка-се удаш Ге, ка-се улази Ол, ка-смо били код Јове Ол, ка-
смо бјежали ГМ, ка-смо ми били Ст, ка-смо се вратли Чу, ка-смо дошли Со, 
Ге, ка-су ишли ДП, ка-сашије Ол, о-стана Чу, пре-собом Бр;

испред африката ћ, ц и ч: пре-ћаћом Стр, ка-ћемо ићи ми Ол, ку-ћу сад 
Стр, ку-ћемо На, Во, са-ћу ја Ол, са-ће кренит на јесен Ол, са-ће она родит 
ГМ, ко-цркве ДП, ко-цуре Ол, испо-цркве Ол, Стр, пре-црквом Стр, о-цркве 
Стр, о-четника Ге, Ко,

те испред плозива д и т: о-дрвета Стр, Поп / о-дрвета Стр, Поп, ДП, 
о-тетке Стр, о-траве Чу, о-Турака На, ко-тебе Ст, пре-тобом ГМ, о-те по-
родице Стр, На, о-тога Стр, ДП, Ге, Поп, о-два брата Лу, о-дви киле Ст, о-дви 
сестре Ба, ГМ, о-три дијела ГМ, Бр, о-три сата ГМ, ка-дођу Ге.

Уобичајено је губљење овог дентала из форми глагола гледати: глеат 
Бр, ДП, Чу, Ко / глеати На / глеати ДП / глет Ол, глеала ДП, Чу / глеала ГМ 
/ глела ОЛ, ГМ, глеало Чу, наглела се Бр, наглеле се Стр, поглеле Стр, углела 
Стр, а рјеђе је код броја један: јеан Ол.

Често је његово губљење и из форми бројева 20 и 30 (в. т. 48).
Губљење плозива т и к забиљежено је у финалној позицији код фре-

квентних прилога јопе Ол, Стр, ГМ, ДП, Чу, Во и ваје Ол.

76. Бројне су и друге редукције и промјене плозива које доводе до 
упрошћавања сугласничких скупина усљед нагомилавања експлозивног еле-
мента у већини примјера и које су углавном лексички ограничене, као и у 
многим нашим говорима (Драгичевић 2010: 246; 2014: 566):

гд-/-гд-: ђе Ол, ГМ, Стр, Лип, Ба, ДП, Ко, Чу, Ге, Со, Ст, иђе ГМ, Чу, Во, 
неђе Ол, Стр, ДП, Ге, Ко, ГМ, Со, Чу, Лу, Во, ниђе Ол, Стр, ДП, Ге, Чу, Ко, Со, 
Поп, Лу, На, Во, свађе Ол, Стр, ДП, Чу, Ко, Лу, Поп, Во,

-гм-: боме Ол,
-гњ-: јање Стр, Чу, Бр, Ге, Лу, При, Вод,
-дн-: запане ДП, испане ГМ, не панем Со, панеш Ол, ГМ, ДП, пане Ол, 

ДП, Чу, Ко, ГМ, Со, Лу, Ст, Во, не спане Чу, распане се Чу,
-дс-: љуцке Ол, љуцку Ол, осјеко Стр, у Швецку Стр,
кћ-: ћер Ол, ГМ, Стр, Ба, Лип, ДП, Бр, Ко, Чу, Со, Лу, На, При, Вод, 

ћери ГМ, Лип, Бр, Чу, Ге, Ко, ГМ, Со, Лу, ћери Ге, Ко, Лу, ћерима ГМ, ћерка 
Стр, Лип, Со, На, ћерке ГМ, Чу, Со, ћерке ГМ, ћерки Со, са ћерком Со, ћерку 
Бр, Со, Чу, На,

пс-/-пс-: совали ГМ, соват Ол, ГМ, сујем Ол, сује Ол, осова Бр, осово 
Стр,

пт-: тица Ол, Ге, тицe Стр,
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пч-: чела ГМ, Ст,
пш-: шеница Ол, Стр, Чу, Бр, ГM, Лу, шенице Стр, Бр, шеници На, шеницу 

Ол, Ге, Со, Поп, Во, шенични Лу, шенично Ол, Чу, шеничног, То, Во, шеничну 
Бр,

-ст: шес Ге, ГМ, Стр, На, дванес Ол, ДП, Ко, Лип, Поп, петнес Ол, Стр, 
ДП, Ге, Бр, Ко, Чу, Со, Лу, шеснес Ст, ДП, ГМ, Лу, седамнес Ст, Лу, дваес Ол, 
ДП, Лип, Со, триес Ол, Лип, Лу, Поп, четерес Стр, Бр, ДП, Поп, деведес 
Стр,

 -ткв-: роква Ст, Ол, Стр, Ге, рокве Со, роквом Ге, рокву Со,
-тск-: свјецки Ол, Ст, Банацко Село ДП,
-тст-: песто Ол, Стр.

Африкате

77. У овим говорима постоје разлике у изговору парова африката, што 
потврђује дио забиљежене грађе: чабар Стр, Чу, чакшире Стр, чанак Стр / 
чанак Стр, Чу, чанци Стр, чарапе Ко, чвачак Ол, чекрк Бр, чунак Стр,

саџак Стр, ДП, Бр, џаба ГМ, џаку Ге, џакове Бр, џакови Ол, џезму ГМ, 
џемпер Со, џемпере Со, џеп Лип, џигерце Стр и сл. Може се, међутим, чути 
лик оћух Стр / оћув41 Ол, Во.

Поред лика цеста употребљава се и лик: теста Стр, Во, тесте Стр, 
тесте ГМ, на тесту Ст.

У ријечима турског поријекла уравнато је: гердан ДП, гердани Ол, Лип, 
кетен Ол, Ст, Стр, кетениште Ст, сирће Лип, ћилим Со, шећер Лип.

Може се чути летургија Стр, али и на летурђију Стр.
Уобичајено је жендар Стр, Во, жендари Стр, Ко, Со, Мађар Стр, Ст.
У прилозима једноч Стр, ДП, Ко, Лу, Поп, На, Во, и одједноч По, Во, 

јавља се африката ч умјесто сонанта м.

78. Партикула год често се изговара са африкатом ђ: док се гођ не ве-
чера Ге, ко гођ неће Ге, ко гођ оће ДП, Ге, ко ми гођ каже Со, ко е гођ бијо 
у селу Со, кога гођ упитам Лу, који гођ дође Ге, куд гођ оћеш ДП, куд је гођ 
требало ДП, ђе гођ кога имамо Ге, ђе гођ уватим ДП, ђе гођ стигну Ге, шта 
гођ требало Ге, ко је гођ кријо Лу, ко ме гођ види Со, кога гођ упитам Лу, ко 
ми гођ каже Со, ко је гођ бијо Со, кога су гођ нашли Со,

уз рјеђе: ђе год оћеш Ге, ђе год оћете Чу, како год ГМ, како год идеш 
Бр, колко год чељади Ко, куд си год ишо Ко, шта год имаш Во, што сам год 
радла Во.

41 Овакав изговор забиљежен је и код католичког становништва у недалеким икавским 
говорима (Рамић 1999: 61).
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79. Гласовни низови у којима се налази и африката подложни су 
упрошћавању најчешће у формама футура глагола хтјети: неш вјероват Ге, 
неш и раздрљит Ол, неш моћи Ко, неш наћи Ол, да неш иступит Стр, да неш 
родити Чу, што неш ДП, ош ићи на сахрану Ол, ка-ш доћи Стр, ку-ш ти на посо 
Во, ти-ш њега оставит ДП, ђе-ш ткати ДП, шта-ш Стр, Ол, што-ш оставит 
ДП, ако-ш купит ДП, ако-ш четири ДП. Према мишљењу Асима Пеце, након 
редукције вокала е из глаголске енклитике у контакту су се нашли ћ и ш и 
африката је редукована јер у себи већ садржи елементе фрикатива (исп. Пецо 
1975: 101).

Јотовања

80. Старо јотовање врши се тамо гдје је уобичајено и у стандард-
ном језику: запаљене Ст, заробљен Бр, испрошена ДП, Чу, навежено Стр 
(Петровић 1973: 89, в. и наведену литературу), направљена ДП, неурађено 
Ол, ожењен ГМ, ожењено ГМ, окађено Ст, окрпљено Стр, Ге, осуђена Лип, 
пожењени ДП, покошено Ст, помужена Стр, постављена ДП, преграђена 
ГМ, рађено ДП, раздијељено Ол, рођен ДП, рођена ГМ, ДП, Бр и сл.

веже Ге, вичем ДП, каже Ол, ГМ, ДП, кажем ГМ, Стр, ДП, не кажем 
ДП, кажемо Стр, машеш Стр, плачеш Ко, рамљем Со,

најачи Ол, млађе Ол, ДП, млађи Ол, Стр, млађу ГМ,
славимо Јовањ Стр, о Јовању Стр, Никоаљ Лип.

81. Ново јотовање уобичајено је тамо гдје се врши и у другим говори-
ма: браћа Ол, Стр, Ст, гробље ДП, Ге, Ко, Со, Чу, грожђе Стр, дрвећу Бр, 
здрављa Ол, ДП, здравље Ол, По, Ге, зрњу Ол, коља Ол, коље Ол, лишће На, 
прстење Стр, от прућа ГМ, пруће Стр, трња Чу, труње Ол, Ге, угљења ГМ, 
угљење ДП и сл.

Осим у формама глађу Ст и жеђу Ст, јотовање у инстр. једн. именица 
ж. рода на консонант није забиљежено, јер је код ових форми уобучајен на-
ставак -и (в. т. 182).

Придјеви дивљи и крављи могу се чути и у формама без јотовања: диви 
крмади Во, дивје дијете ДП, дивје свиње Стр, крмци дивји Стр, дивји крмци 
Ст, кравје Стр (в. Петровић 1973: 78 и тамо наведену литературу, Дешић 
1976: 164, Драгичевић 1986: 107).

Јотовање фрикатива с и даље је уобичајено у примјерима ćутра ДП, 
Чу, Бр, Поп, Во, ćутра дан ДП, Бр / ćутрадан ДП, Чу, а јотовање гласа з 
може се понекад чути у прилогу изутра ДП, Чу, Ге, Поп, Лу.42

42 Милан Драгичевић у једном од новијих радова биљежи јотовање ове секвенце 
у говору јањских Срба, али га заједно са јотовањем секвенце сѣ убраја међу „маргиналне 
појаве“ (Драгичевић 2014: 572). 



Слађана М. Цукут62

82. Јекавско јотовање сасвим је уобичајено у формама бољела Ол, 
Стр, бољеле На, бољет Поп, вољела ДП, ГМ, Лу, При, Вод, вољели Ол, Лу, 
забољело Ге, Чу, завољела ГМ, завољели Стр, Лу, завољети Ст, обољела Стр, 
Бр, одољет ГМ, побољело Ко, пожељeла Поп, које се јављају напоредо са 
бројним морфолошким икавизмима наведеним у т. 42.43

83. Понекад јекавско јотовање секвенци лѣ и нѣ захвата и дуге слогове 
након редукције вокала и, па се могу чути ликови: изњет Чу, одњела Чу, 
одњет Во, подњела ДП, посље ДП, прењела Чу.

Уобичајено је да се каже љекове Ст, Ко, Поп, љекова Поп, љековма Поп.
Фреквентан је и лик доље Ге, Ко, ГМ, Чу, Со, Лу, Поп, На, Во, При.

84. Јекавско јотовање секвенци дѣ и тѣ не спроводи се досљедно, него 
је ограничено на одређене лексеме:

међед Стр, међеда Во, међеде Стр, међет Во,
доћера ДП, доћерали Чу, Лу, доћерамо Стр, доћераш Чу, доћеро Чу, 

Поп, ишћералa ГМ, При, Вод, ишћерали ГМ, ишћерало Ге, ишћерат Ол, Стр, 
ишћераће Ол, ишћераш Ол, ишћеро Чу, наћерала Ба, наћеро Лу, Во, оћера 
Стр, оћера Ге, Поп, оћералa Во, оћерале Во, оћерали Стр, При, Вод, оћерало 
Стр, Со, оћерамо Стр, ДП, оћерат Во, оћерато Во, оћераше Ол, Ге, Со, 
При, Вод, оћеро Поп, Со, Во, поћерат На, рашћерало Лип, ћера Чу, али су у 
употреби и ликови отјеран Стр, тјерали Ст, те спорадично и екавизми на-
ведени у т. 38.;

не ћеде Бр, ћедо рећи ДП, ћедне Со, не ћедне ГМ, не ћедоше Лу, ћела Ол, 
ГМ, Стр, ДП, Ге, Бр, Ко, Со, Лу, Поп, На, Во, При, Вод, ћели Ол, Ст, ДП, Ге, 
Ко, Со, При, Вод, ћео Ол, Лип, Бр, ГМ, ћијо Ол, Ст, По, ДП, Чу, Ге, Лу, Поп, 
На, Во;

ђе Ол, ГМ, Стр, Ба, Лип, ДП, Ко, Чу, Ге, Со, Ст, вође ДП, Ге, Лу, иђе ГМ, 
Чу, Во, неђе Ол, Стр, ДП, Ге, Ко, ГМ, Со, Чу, Лу, Во, ниђе Ол, Стр, ДП, Чу, Ге, 
Ко, Со, Поп, Лу, На, Во, овђе ДП, Ко, Лу, овђека Лу, ођека Во, онђе Со, свађе 
Ол, Стр, ДП, Чу, Ко, Лу, Поп, Во, ја виђо Стр, не виђо Лу.

85. Досљедно је, међутим, дјевер Стр, Ол, Чу, Ко, дјевера Ко, ДП, Бр, 
Ге,

дјевојка Ст, Бр, з дјевојком По, дјевојку Стр, По,
дјеца Ол, Стр, ДП, Чу, Со, На, Во, дјеце Ол, ГМ, ДП, Ко, Со, Стр, Ге, 

Бр, дјеци ДП, дјецо Ол, Бр, дјецом Ге, дјецу По, Ко, ГМ, На, Во, дјечица Стр,
дјела (пластове) Бр, Ге, дјети Ол, надјела Лу, што показује да јотовање 

секвенце дѣ има ниже домашаје него у неким другим српским говорима, 
43 Форме вољети, вољела у овом говору јављају се и код најрепрезентативнијих 

информатора, а у литератури се облици волити, волила означавају као особина сјеверозападних 
говора (Драгичевић 1986: 228, Ивић 1998: 125).
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како онима из југоисточне зоне херцеговачко-крајишког дијалекта (Пецо 
1964: 61–67), тако и блиским сјеверозападним, у којима је биљежено ђед, 
ђеца, куђеља, неђеља, понеђељак (Дешић 1976: 124, Петровић 1973: 79), 
чему свакако доприноси и доминација икавизама наведених у т. 40 и 41.

За јотоване ликове куђеље ДП, куђеље ДП, Лу, куђељу ДП забиљежене су 
потврде у насељу Драгнић Подови и Лубово, а у насељу Соколац забиљежен 
је екавизам кудеља Со, за кудељу Со, али и једна и друга појава представљају 
ријеткост у говору.

86. Потврде за јекавско јотовање у групи сѣ своде се на форме глагола 
сјести и сјећи:

ćеде Ге, ćеди Ол, ćеду Стр,
оćекла Лу, оćећ Ол, Ст, поćећ се Ол.
Међутим, чешће је: сједе Стр, Чу, сједемо Со, сједеш Ст, сједи Стр, 

сједили На, сједило По, сједим Ол, Во, сједу Ол, Стр, Ко,
сјекла Чу, сјекли Ге, сјећи Ол, Чу, насјекли Ол, осјеко Стр, посјеко Ол, 

усјеко Ол.
Уобичајено је сјеме Стр, Ко, Чу, Лу, Во, сјемена Стр, Во, сјемена ДП, уз 

двије потврде с јотованим с: ćеме Стр, Ст.

Судбина група -јт- и -јд-44

87. Нејотована група -јд- у формама глагола типа ићи, доћи, као једна 
„од типичнијих особина свих шћакавских говора Босне“, забиљежена је у 
говорима муслимана и католика западне Босне (исп. Пецо 1975: 158 и тамо 
наведену литературу), укључујући икавскошћакавски говор Јајца (Павловић 
1927: 109, Ружичић 1934: 44), те у ијекавским шћакавским говорима у Бо-
сни (Брозовић 1966: 137–138). Овакве форме обичне су и код муслимана 
на Змијању (Петровић 1973: 77), те код католика и муслимана у Поткозарју 
(Далмација 1997: 79). Јављају се и у говору муслимана, те рјеђе у говору 
католика у Ливањском и Дувањском пољу (Рамић 1999: 326–327), а понекад 
се могу чути и у говору српског становништва сјеверозапада Лике које је у 
контакту са чакавцима (Драгичевић 1986: 105).45

Ова појава биљежена је и у новијим испитивањима говора требав-
ских Срба (Драгичевић 2004: 454), Срба из Бање Врућице крај Теслића 
(Драгичевић 2007: 348), те јањских Срба (Драгичевић 2014: 572), дакле у 
српским говорима херцеговачко-крајишког дијалекта на граници са говори-

44 Грађа о судбини ових сугласничких скупина са припадајућом картом објављена је у 
Цукут 2020: 529−536.

45 Међу екавским говорима за нејотоване форме знају неки ресавски говори (Пецо–
Милановић 1968: 284), те говори тимочко-лужничког и сврљишко-заплањског поддијалекта 
(Белић 1999: 135–138).
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ма католика и муслимана. Утицај јекавских и икавских шћакавских говора 
католика и муслимана на говоре Срба у источној и средњој Босни, у околини 
Какња, Зенице и Бугојна огледа се, између осталог, и у чувању нејотоване 
секвенце -јд- и резултат је дијалекатске интерференције (Реметић 2000: 934–
935; 2009: 157).

88. Александар Белић појаву ћ и ђ у „речима где је и прелазило у ј, а на-
ходило се испред т и д“ објашњава помјерањем границе слога: poiti је пре-
шло у po-iti, а затим је изговор i „протегнут на потоњи слог“ па је добијено 
po-t’i (Белић 2006: 95).

Пецо сматра да одговор на питање „откуд ова неједнакост на ширем 
дијалекатском плану, и у судбини ових сугласничких скупина у облику ин-
финитива и презента“ не лежи искључиво у граници слога, него је од значаја 
и „интонациона компонента ових облика“ (Пецо 1975: 162). Наиме, акут-
ска интонација била је препрека за обједињавање артикулације у скупинама 
-јт- и -јд- и јотовање се вршило кад се акут изједначио са циркумфлексом 
у различито вријеме у појединим говорима – тамо гдје постоји однос доћи : 
дојдем акут се могао дуже задржати у формама презента него у инфинитиву 
(Исто).

89. У српским говорима околине Шипова редовно се јотује секвенца 
-јт- у формама инфинитива46: доћи Ол, ГМ, Стр, Лип, Ко, Лу / доћи Ко, доћи 
ДП / доћи Поп, заћи Ол, Чу, наћи Ол, Бр, Со, На, Во / наћи Ол, Ко, наћи Ол, 
ГМ, Бр, ДП, прећи Ол, Со, прићи Ол, Ге, проћи По, Со и сл., али секвенца -јд- 
у презенту и још неким глаголским облицима често остаје неизмијењена у 
говору становника цијелог Јања, те Пљеве и Жупе на десној обали Пливе:

дојде Ол, ГМ, Стр, ДП, Бр, Чу, Поп, На, Во, При, Вод, дојде Ол, Бр, ГМ, 
Во, При, Вод, дојдем Ол, Чу, ГМ, дојдемо На, Во, дојдеш Стр, Бр, дојди Стр, 
дојдо Бр, Поп, Во, дојдоше Бр, Поп, На, При, Вод, дојду Ол, Стр, ГМ, Поп, 
ГМ, На, Во, При, Вод, не дојде Во, не дојду ГМ,

зајде Во, зајдемо Лип, Во
изајде Бр, ГМ, изајдем Ол, изајдеш Чу, изајди ГМ,
најде Стр, Лип, Чу, Бр, ГМ, Поп, Во, најдем Ол, Бр, најдеш Во, најди 

ГМ, најду Стр, ГМ, не најду ГМ,
не појде Во, појде Ол, Стр, Чу, Бр, Во, појде Бр, појдем Во, појдемо На, 

појдеш Ол, појди ГМ, појдо Поп, појдоше Бр, Поп, појду Стр,
прејдо Бр,
пројде Ол, По ГМ, На, пројде Бр, На, пројдем Ол,
сајди Стр, сајдем Стр, сајдемo Стр.
46 По томе се ови говори уклапају у просјечно стање какво је биљежено и у ранијим 

и у новијим испитивањима говора, како православног становништва тако и муслимана или 
католика, у којима група -јт- није очувана, са изузетком посавских шћакавских говора.
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90. У истим насељима, међутим, јављају се и форме са јотовањем: дође 
Ол, ГМ, Стр, Лип, Ко, Чу, дође Ол, Ко, ГМ, не дође Лу, дођем Ол, ГМ, Стр, 
дођемо Ол, дођеш Ол, Стр, Ко, ГМ, дођи Стр, Ко, дођо Ко, ГМ, дођоше Стр, 
ДП, Лу, Во, дођу ГМ, Лип, Ко, Чу, Лу, изађе Чу, изађемо ГМ, изађеш Чу, нађе 
Ол, ГМ, Ко, нађем, Ко, нађу ГМ, не нађу ДП, пођеш Ко, прође ГМ, Ге, Лу, 
пронађем ДП.

91. У насељима Драгнић Подови, Герзово, Лубово, Соколац и Ступна 
(на сјеверозападу испитиване територије) на лијевој обали Пливе јављају се 
једино новије форме са извршеним јотовањем: дође ДП, Со, дође ДП, Ге, Ст, 
Со, Лу, дођем ДП, Ге, Со, Ст, дођемо Со, дођете ДП, дођи Со, дођоше Со, 
Лу, дођу ДП, Со, Ге, Лу, Ст, не дође Лу, изађе Со, Ге, нађе ДП, Со, нађемо Со, 
не нађем Лу, не нађеш Ге, нађу Ге, пође Ге, пођемо Со, приђе ДП, приђем Ге, 
прође Ге, не прође ДП, уђеш ДП.

Грађа, дакле, показује да је на десној обали Пливе данас присутно 
двојство дојдем/дођем47, мада се код најрепрезентативнијих информатора 
срећу искључиво форме са нејотованим секвенцама, док су на лијевој обали 
у употреби једино форме са извршеним јотовањем (в. карту 4).

Промјена консонаната к, г и х

92. Ова промјена уобичајена је у формама у којима се јавља и у другим 
говорима, те у стандардном језику: боже Стр, ДП, Ге, Бр, Ст, Чу, На, При, 
Вод, друже Ол, момче Ст, стриче Стр, Ст, ујаче Ст, човјече Чу, Ге,

очи Ге, уши То
грашина Ол, лучинa Стр, лучину Стр, стожне Ол, стожну Ол,
вуче Ол, Ст, Чу, Ко, вучем Чу, вучеш ГМ, обуче Стр, обучем Во, обучеш 

Ко, Со, Поп,
засијече Ол, осијече Бр, осијечеш Ко, сасијече Со, туче Ол, истуче Стр, 

истучемо Во.
Познати су и ликови: нејачак Ко, нејачка Ко, Лу, нејачке Ко, нејачко Ко.
Досљедно је: бадњаци Бр, бардаци ДП, Со, басамаци Стр, вуци Ол 

/ вуци Стр, душеци ДП, Ко, јелеци Стр, католици Стр, ковчези Лу, момци 
Ко, Поп / момци На, опанци ДП, Бр, Чу, Ко, При, Вод, приглавци Ко, Чу, 
рањеници Чу, самоуци Стр, сиромаси Стр, стожаци Стр, тељузи Чу, Поп 
чанци Стр, Ге, Ко, Поп,

с момцима ГМ, опанцима Ко, унуцима Ол,
у Бањој Луци На, у бараци Ол, у бешици Ко, војсци Ол, Стр, Ко, Ба, 

у војсци Ол, Ко, Чу, длаци ДП, на прузи ДП, Со, ријеци Ол, по руци Со, Чу, 
стоци Стр, у шаци Во,

47 Нејотоване форме чувају се и у говорима на подручју сусједног Купреса, тј. у 
говорима Рамићеве IIа зоне (Рамић 2010: 40).
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Забиљежена је и форма једнаци Бр.
Понекад палатализација изостаје у формама дат. и лок. једн. именица 

ж. рода: у Америки Лу, у задруги На / у задруги На, мајкине Ко, на пруги Ко, 
на пушки Бр.

У употреби су ликови Виторози Ол, и у Витороги Бр. 48

93. По аналогији са другим облицима понекад се јавља алтернација к : 
ч у 3. лицу једн. презента: испечу Ст, ГМ, Ко, испечу Бр, осјечу Стр, печу ДП, 
Лу, сијечу Стр, тучу Стр, и ријетко у форми глаголског прилога садашњег 
печућ се Чу. У формама орасе Стр, ораса Стр / ороса Стр, такође се најчешће 
јавља ова алтернација.

Група шт/шћ

94. Супституент старих сугласничких скупина *st’ (*sk’) углавном је 
секвенца шт код именица на -иште: буниште Стр, годишта Ба, годиште 
Ба, ГМ, двориште ДП, Со, Во, збориште ГМ, кетениште Ст, косиште Ол, 
Стр, кућиште Стр, на Млиништа Ге, на Млиништу Со, огњиште Стр, ДП, 
Ге, Бр, Со, Чу, ГМ, Во, огњиштем Со, огњишту ГМ, сириште Стр, Бр, Чу. 
Забиљежени су, међутим, у неколико насеља и ликови: огњишће На, Во, 
огњишћу На, на огњишћу На, Во.

Досљедно је штап Со, Во, Ст, те вриштати Лип, вриште Стр.
Као и у другим говорима (Пецо 1964: 91–92, Петровић 1973: 76–77, 

Дешић 1976: 174, Далмација 1997: 77, Драгичевић 2003: 309; 2010: 249, Ко-
зомара 2007: 252 и др.), секвенца шћ остварује се чешће у облицима гла-
гола (на)пустити/(на)пуштати: пушћам Ол, пушћо Стр, напушћа Лип, 
напушћају Лип, напушћали Лип / напушћали На, спушћена Чу, те у формама 
кршћавали Стр, кршћење Бр, кршћене Бр, некршћених Бр, по кршћењу Лип, 
укршћен ГМ.

Хидроним Кришталовац Во може се изговорити и са шћ: Кришћаловац 
Ст.

95. Форме глагола пустити могу често имати и секвенцу шт: напу-
шти Ко, отпушти При, пушти Ге, При, Вод, пушти Бр, Ге, пуштило Поп, 
пуштите ме Бр, спушти Ко, спуштит ГМ, а од форми глагола крстити са 
овом секвенцом забиљежено је крштен Ст, некрштен Ст, некрштеног Стр.

Прво лице презента глагола искати забиљежено је у форми ишћем Ол, 
а 3. лице једн. у форми иште Стр, Лип.

96. За скупину *zd’ (*zg’) забиљежен је рефлекс жд у примјеру мо-
ждани Ст, Ол, Стр.

48 Мјештани Шипова и околине назив Виторог често употребљавају у формама ж. 
рода: Виторога Ол, Ст, Виторози Ол, у Витороги Бр и сл. (в. Драгичевић 2000а: 9).
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Метатеза

 97. Замјене у распореду фонема огледају се најчешће у ликовима при-
лога воде Стр, Бр, При, Вод, водека Стр, вође ДП, Ге, нод Ол, ноде Ол, Стр, 
овдален Ол, ГМ / овдален Ол, Бр, ондален Ол / ондален Стр. Забиљежене 
су и у лику именице близнаци На, те код још неколико именица страног 
поријекла: гарантуру ГМ, гиздине Ол, пенчир Стр, Бр, рамунику ДП, тајман 
По, шарвале Ол, Стр, ГМ, Со, На.

Уобичајено је барјак Лип, лакат Стр, Бр, наћве Стр Чу, нокат Стр, 
ноката ГМ, нокте Бр и манастир Стр.

У употреби је и прилог ваздан Стр, ДП.

Хаплологија

98. Облици именице кукуруз и ријечи изведене од ње као и у другим го-
ворима знају за хаплологију: куруз На, куруза Чу / куруза Ол, Ге, Ко, ГМ, Чу, 
куруза Ол, Ко, курузе Ол, Стр, ДП, Чу, Поп, На, курузе Со, курузи ДП, Бр, Чу, 
Ко, курузног Ге / курузнога Бр, курузова Бр, курузово Ол, курузовог Бр, Во, ку-
рузом Чу, курус Ол, али се може чути и књижевно кукуруз Стр / кукурус ГМ.

Према номинативу једн. замјеница икакав, никакав и свакакав, код 
којих је забиљежена хаплологија у западнијим јекавским говорима (исп. 
Дешић 1976: 191, Драгичевић 2007: 350), у овом говору њено дејство огледа 
се у облицима зависних падежа: брез ике помоћи Ге, никва Стр, никва тешка 
посла нијесам радила ДП, никве свадбе Стр,

немаш обавеза никви Ге, није било возила никвога ГМ, свакве радове 
ДП, мука сваквије ДП.

Посљедњи слог у множинском облику радног придјева глагола мисли-
ти може бити изостављен: нисмо се мисли ни узет Стр.

Закључци о консонантизму

99. Изговор консонаната у основи не одступа од прилика у другим што-
кавским говорима.

Иницијално ј добро се чува, а интервокално ј у групи -ио чује се као 
слабо прелазно ј (бијо, донијо). У вокалским групама испред вокала предњег 
реда најчешће се губи (заедно, предае).

Остали сонанти понекад се губе (вајек, чоек), a могу се јавити и као 
секундарни гласови (прамбаба, прандид, октомбар, јанувар). Међусобно се 
могу замјењивати усљед асимилационо-дисимилационих процеса (дулума, 
пемзија, пантим). У поређењу са резултатима ранијих истраживања бли-
ских говора, појаве секундарних сонаната и њихових међусобних замјена 
доста су рјеђе данас у говорима Шипова.
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Консонант х најчешће се губи, или се понекад умјесто њега јављају 
други гласови (дуван, снаја, сиромак). Евидентна је његова реинтеграција у 
консонантски систем, али она још увијек није нарочито изражена. Лабиоден-
тал ф у консонантском систему заузима стабилнију позицију него велар х.

Десоноризације финалних консонаната (дит, обрас), једначења у 
сантхију (ш њим, кот куће) и губљења консонаната (тица, чела) јављају се и 
у говорима околине Шипова, али у доста мањој мјери него у другим блиским 
говорима, према резултатима ранијих испитивања.

Редовно се јотује секвенца -јт- у формама инфинитива глагола типа 
доћи, а недосљедно секвенца -јд- у презенту и још неким глаголским облици-
ма. На територији Јања, Пљеве и Жупе на десној обали Пливе равноправно 
су у употреби форме дојдем и дођем, док су на западу територије, на лијевој 
обали Пливе, забиљежене само форме са извршеним јотовањем. Плива 
својим током кроз територију Шипова представља границу распростирања 
нејотованих форми, што је и најважнија изоглоса у овом раду.

Јекавско јотовање има нешто уже домете него у другим западнијим 
јекавским говорима, дјелимично због ширења норме књижевног језика, 
али и због преовлађујућих икавских рефлекса у секвенци дѣ (дид, кудиља, 
недиља, понедиљак). У секвенци тѣ јотовање је забиљежено у облицима гла-
гола тјерати и хтјети, а у групи сѣ сведено је на покоју форму глагола 
сјести и сјећи. Фрикатив с недосљедно се јотује у прилогу сутра, а фрика-
тив з само у прилогу изјутра.

Супституент старих сугласничких скупина *st’ i *sk’ углавном је се-
квенца шт осим у неким лексички ограниченим случајевима гдје се јавља 
и шћ (кршћење, пушћам), што је у складу са стањем у другим српским шта-
кавским говорима.



III. АКЦЕНТИ

Опште напомене

100. Акценатски систем говора околине Шипова чине четири акцента: 
кратки и дуги силазни, те кратки и дуги узлазни и постакценатска дужи-
на, односно краткоћа, што одговара стању у другим говорима херцеговачко-
крајишког дијалекта, као и у стандардном језику.

101. Дистрибуција акцената такође је стандардна (Петровић–Гудурић 
2010: 117, 391), уз одступања уобичајена у свим блиским говорима са ново-
штокавском акцентуацијом (в. нпр. Пецо 1980: 167, Козомара 2005: 46–47; 
2016: 83, Драгичевић 2007: 29) као што су:

1) појава силазних акцената изван првог слога ријечи најчешће у 
домаћим сложеницама: Југославија Ст, Југославије Стр, Ст, Југославију Во, 
пољопривреда Ол / пољопривреда Ст, пољопривредник Ст, Стр, самопослуга 
Ст, такозвани Лип, телевизија Стр, Ст, телевизор Ст, телевизора ДП, Бр, 
ГМ, на телевизору Ол, ГМ; у страним или домаћим ријечима: Аустралија 
Ст, комадант ГМ, Ст, комунисти Во, Ст, Македоније Стр, преварант Ст; 
те у ген. мн. именица м. и ср. рода: добровољаца Ст, домаћинстава Ст, ко-
мараца Ст, комуниста Ст, мушкараца Ст, омладинаца Ст, православаца Ст, 
Србијанаца Ст, Поп, телевизора Ст. Понекад се може чути и стандардни 
акценат: краља Александра Стр, бивше Југославије Поп, комуниста Во, у 
Македонији Ол, Ст;49

2) употреба форми суперлатива придјева са два акцента: најбољи Ге / 
најбољи Ге, На, највећа По, најгора Стр, најгоре Лип, најачи Ол, најљепше 
Ол, Ге, Ко, најмања Ол, најмлађа Ол, По, најмлађи ДП, најстарија Лип / 
најстарија ГМ, најстаријег На, најстарији Стр, најчистије Ге и сл.

102. Акцентогене ријечи у овим говорима могу и да изгубе акценат. 
Најчешће су то демонстративне замјенице овај, онај и тај у сва три рода:

уз ови рат На, с овијем одозго Ко, направи онај ручак Ко, у онај снијег 
На, остане онај троп Ко, Годнама, каже, нијесу чистли оне канале Ол, носила 

49 Силазни акценти на унутрашњим слоговима ријечи уобичајени су у урбаном говору 
(Фекете 2000: 1297–1329, Драгин 2005: 277−282, Цукут 2016: 103−111).
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зубун они дугачки На, пито ја оније газда Ол, од оније љекова Поп, за оним 
Хрватом Ол,

какав је ово канал све по Војводни Ол, док смо направили доље оно 
нешта куће Ол, око оније села Ол, с онијем благом Ге, оно би све отишло Ол, 
трпај у оно мочило Чу, клечили на оном зрњу Ол,

од ове чаше Ол, то е најгоре за ову омладну Ол, па вади из оне воде Чу, 
у оне араре и оне женске кошуље Ко, до оне куће Ол, код оне продавнице Ол, 
носила ону капу На, ено видиш ону кућу Ол, од они жена Ол, од они стјеница 
Чу, држали смо оваца и оније коза Ба, оније чесма Ол, у оним долнама Ол, 
под оном травом Ол, кроз ону стоку Со, над ону капнцу Бр, на ону ступу На,

с тојим чоеком Лип, не дају родитељи томе неком момку Лип, тије 
доктура Ол, тије куруза Ол,

иде л то двое отуда Ст, све то изгорело Стр, све ти је то бијо ручни 
рад Ко, са тим ћебетом Стр,

на тој земљи Чу, у тој кући Ол, у тој кућетни Ол, на тој ступи ДП, 
тоју башчу Стр, кат сам видла тоју дјецу своју Стр, за том софром Стр, 
дјеца су ишла красти тије шљива Чу, тоју дјецу повијали Стр, за ту воду 
Ко;

а понекад и личне замјенице: Ја волим у воду него тамо Лип, идем ја 
бацит Стр, ја знам ДП, по ваздан ја спремај Стр, мен се чини Ст, требаш ти 
знат Ол, не меш ти учит Ол, ја теби кажем Ол, он виче Ол, чека он њу ДП, 
ун је дошо Ге, ун ни с ким нема проговорит Ге.

Именица кума такође може остати без акцента: кума Анђо Со, кума 
Десанка Ко, кума Милина Чу, кума Радмила Чу, кума Саво Чу, кума Стоја Чу, 
кума Стојин Милош Чу и сл.

У посебним говорним ситуацијама без акцента се изговара и прилог 
онда: онда сједу Ко, онда одеш извадиш конопље Чу, Па онда иди носи у 
воду Чу, и онда момци сједу Ол, Па онда исто направили оне ко мoстиће Ол, 
онда тако трипут Бр, онда се пуште Бр.

103. Понекад се умјесто уобичајеног краткосилазног акцента може 
чути дугосилазни акценат на ријечима: двое Бр, Лу, заедно Поп, ГМ, сијала 
Ол, трое На (в. Козомара 2016: 678) и умјесто краткоузлазног дугоузлазни 
акценат: брије ГМ, буве Бр, Лу, њијов Чу, њијова Ол, свију Стр, Лу, смијем Ол.

104. Постакценатске дужине добро се чувају у категоријама у којима су 
обавезне и у стандардном језику (Николић 1970: 13)50:

1) у формама ген. и инстр. једн. именица које завршавају на -а: бабе 
ДП, Ге, бебе На, бошче Ол, Стр, ватре Стр, воде Ол, Стр, ДП, Чу, Бр, Ко, 
ГМ, око воћке Ол, од вуне Ол, Стр, ДП, Со, Чу, Бр, главе Ол, Ст, Бр, годне 

50 Засебан рад о неакцентованом квантитету у говорима Шипова (Цукут 2018: 269‒276) 
обухвата нешто мањи број примјера него што је у наставку представљено.



Слађана М. Цукут72

Ол, Ко, Бр, ГМ, ДП, Лу, земље Ол, Ко, Стр, ДП, од зове ГМ, јабуке Ст, кише 
Ол, козе Стр, косе Ол, ГМ, Стр, краве ГМ, ДП, крушке Ст, куће Стр, ДП, лозе 
Стр, матере Стр, муке Ге, недиље Ол, ноге Стр, Ол, од овце Стр, ДП, Чу, бес 
печенице Ол, породице Стр, ракије ДП, рибе Ол, ДП, свекрве ДП, синије Стр, 
софре Стр, код Стане Ол, струје ДП, школе Ол, ГМ, шљиве Ст, цуре По;

бабом Ст, Стр, ДП, Чу, з батеријом Ол, з бебом ГМ, водицом Стр, водом 
Ол, Бр, главом Стр, Даром Бр, даском ДП, з дјевојком По, женом Ол, ГМ, 
ДП, кашиком ГМ, са косачцом Ол, косом Ст, Ол, ДП, кудиљом Чу, кућом Ол, 
са мајком Стр, мајком Стр, Ко, мајом Бр, мамом Стр, Милком ГМ, с младом 
Ст, Ко, мотиком Во, са Невенком Ко, невистом Стр, недљом По, Лип, Лу, 
ногом На, опутом Со, палцом Ге, поњавом Стр, породицом Бр, пречицом Ол, 
роквом Ге, руком Ол, са Савом При, Вод, сикиром Ко, ступом На, травом 
Ол, ћупријом Стр, улицом Ол, цуром Стр, чашом Во, чесмом Ол, шапом Ол;

2) у облицима ген. мн. именица сва три рода: врана Стр, газда Ол, гаћа 
Стр, жена Ол, ГМ, јаја Стр, са кола Ол, коња Ол, крава Поп, лача Стр, 
људи Ол, мјесеци Ст, оваца Ол, Ст, Стр, пита Ол, ГМ, преља Ол, рудара Ол, 
сјемена Ол, слика ГМ, Срба Стр, срна Стр, срндаћа Стр, од старина Ол, 
цигара Ол, шврака Стр, шљива Ст, Чу,

возила Стр, гајева Ол, говеда Ст, година Ст, Стр, ДП, Во, дренова ГМ, 
дуката Ол, извора Поп, јабука Лу, јањаца Ко, Стр, ГМ, јастребова Стр, 
јелена Стр, косаца Ол, Ст, краставаца Ол, крушака Ол, Лу, куруза Ол, лета-
ва Ст, љељака Стр, метара Ол, момака Со, недиља Стр, ораса Стр, орлова 
Стр, пушака Ге, теоца Ст, чизама Ол;

3) у падежним формама оних ријечи које се мијењају по придјевско-
замјеничкој деклинацији: бијелога Стр, доброга Ол, Стр, женског Ко, 
задњега Ол, јечменог ДП, некрштеног Стр, светога Со, слатког Ко, старо-
га Стр, тканог ДП, црнога Ол,

живом ДП, живоме Ге, маломе ДП, у Црном Вру Ол, часном крсту Чу,
киселим млијеком Чу, старим људима Бр,
дрвеане Стр, женске Ко, зелеане Стр, последње Чу, Христове Бр,
у Ђурђевој кући Ол, у истој кући Чу, у Ступној Ол, чистој Ге,
добри кумпијера Ол, млађи косаца Ол, било је стари људи Ол,
боља Ол, Ст, већа ГМ, веће Ко, млађе Ол, ДП, Ге, млађега Во, млађи 

Ол, Стр, млађу ГМ, старија Стр, ДП, Чу, старијега Ол, Ко, старијем Ко, 
старији Ол, старијој ГМ, чистој Ге,

најачи Ол, највећа По, најзадњи Стр, најмања Ол, најмлађа Ол, По, 
најмлађи Стр, најстарија ГМ, најстарији Стр;

његовог Ол, њезинe Ол, њезиној Стр, ГМ, њезином Лип, њиховог Ол, 
Стр, ГМ, сваке Ге, у сваком Ол, Стр, својој Ко;

једног ГМ, Лу / једнога Ол, Стр, Ге, Со, Во, у једној Стр, Ко, једном Со 
/ једноме Чу, у једном Ст,
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прве Ко, првога Стр, По, други ГМ, ДП, другим Ол, другог ДП / другога 
Ол, другом Стр / другомe Ол, ДП, ГМ трећи ГМ, трећу Ол, четврте Ге, че-
твртог Ол, петој Ге, из деветог Ол, десетог Бр / десетога Ол, у десетој Со;

4) у облицима презента: видим Ге, волим Бр, живим При, Вод, излазим 
ДП, имам По, косим Ол, љубим Стр, мислим По, наоштрим Ол, платим Ол, 
порадим Ко, предам Бр, причам Стр, Лип, пробудим Ст, разведем ГМ, све-
жем Ол, средим Ко, чекам ГМ,

вадиш Чу, велиш ГМ, вратиш Ол, гулиш Стр, држиш Стр, идеш Ол, 
Стр, Чу, извадиш Чу, имаш ДП, ископаш ДП, косиш Стр, машеш Стр, метнеш 
Бр, мећеш ДП, навариш Стр, навикнеш ГМ, наложиш Чу, намириш ДП, на-
спеш ДП, натовариш ДП, натрпаш ДП, обариш ДП, огулиш Стр, одеш Чу,
оштриш Ол, печеш Стр, плаћаш Ол, посолиш ДП, Бр, поставиш ДП, прекр-
стиш Стр, продаш Стр, радиш Ол, сједиш ДП, спремиш ДП, сушиш Чу, ткаш 
ДП, уредиш Стр, устанеш Стр, цркнеш ДП, читаш Стр, чуваш Стр,

брани Ол, весели ГМ, виче Ол, ДП, двори Стр, дигне Стр, дође Ол, иде 
Ол, има ГМ, Стр, ДП, искрижа Стр, каже Ол, купи Ол, меље Ол, метне Ол, 
настре се ДП, ода Ол, Ст, оде Ол, Стр, ДП, остане ДП, пере Стр, пече Ст, 
плати Ол, позуби Стр, премеће Ол, прича ДП, ради ГМ, ДП, роди ДП, слуша 
ГМ, смота Стр, спрема ДП, среди Стр, тражи Ст, треба Стр, трче Ол, 
удари Ол, узме Ол, узоре Стр, ујагми ДП, чека ДП, чува Ол,

бјежимо На, гребенамо Ге, доведемо Ко, заволимо Ол, зарадимо Лу, 
зовeмо ГМ, идемо Ол, Ге, Бр, копамо Чу, Ко, личимо ГМ, љубимо Ге, мет-
немо Бр, молимо Стр, облазимо Стр, одемо Ко, окопамо Ол, пјевамо Бр, Ко, 
плаћамо Ол, покољемо Ол, посвађамо Ол, постимо Стр, правимо Ко, радимо 
Бр, Чу, ранимо ГМ, сађемо Стр, састанемо Ге, славимо Ол, ГМ, сметамо 
Ол, спремимо На, ставимо Ол, узмемо Ол,

волите Ст, Во, имате Ст, Стр, немате Бр, причате Ст, продате Ст, Во, 
радите Ол, При, Вод, рађате Ге, служите, На, ГМ, слушате Ол, Ст, учите 
Ол, Ст, Бр, чистите Ст, Стр, читате Ст, Бр,

бјеже Ол, везу Стр, вичу ДП долазе Ол, жене ГМ, закољу Ко, играју 
Стр, иду ДП, купе ГМ, млате Стр, мотају Стр, науче Ол, одају Ол, Ст, осуше 
Стр, отму Стр, пију Ст, питају Стр, пјевају Стр, порасту Ол, Стр, преду Стр, 
ГМ, продају Бр, раде Ол, слушају ГМ, Ол, смију ДП, спреме Ко, суше Стр, 
Чу, ткају Ол, Стр, туку Ол, украду Ст, Стр;

5) у 2. и 3. лицу једн. аориста глагола V Стевановићеве врсте на по-
сљедњем вокалу: залади Ол, jа се запосли Ол, зарати На, згрми на ме ДП, 
нањуши Ко, оболи Стр, остави Ол, отвори Лу, На, подмлади Бр, покоси Ол, 
поплави Ол, превали се Ол, превари Ол, удари Ол, ДП, ја устави коње Ол, 
ујагми Ол,
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6) код гл. прил. садашњег: борећ се Бр, гледајући ГМ, кријућ Ол, Ко, 
ГМ, носећ Ол, одајући ДП / одајућ ДП, пијући Стр, радећи Ст, стоећ ГМ / 
стоећи Со, тражећ Стр, ДП;

7) код трпног придјева који се завршава на -т вокал испред настав-
ка редовно је дуг: завито ДП, закључата ДП, одржата ДП, оздравит 
Стр, оперисата ДП, орато Ол, перисата Стр, продато Бр, прокопати Ол, 
сијато Ол, удатe ГМ, удато ГМ, укопат ГМ, а код трпног придјева који се 
завршава на -н, само вокал а испред наставка има дужи изговор, о чему в. 
грађу представљену у т. 259.

8) код гл. именица на -ање: еклање Ге, кување Ол, Ге, одању ДП, 
причање ДП, спавање Стр, Со;

9) у облицима ном. и ак. једн. именица ж. рода на -ост вокал из овог су-
фикса обично је дуг уколико је претходни слог кратак (исп. Петровић 1978: 
24): жалост Ол, Бр, Со, Во, младост Ст, предност По, прошлост Ст, ра-
дост По, старост При, Вод, течност На, а ако је претходни слог дуг, пост-
а кценатска дужина може изостати: будућност Ст, глупост Ст, дужност Ст, 
крајност Со.

10) Завршни вокал компаратива и суперлатива прилога редовно је дуг: 
боље Ол, горе Ол, даље ГМ, јаче Ол, мање Ол, шире Ол, најбоље ГМ, највише 
Стр, најљепше Ол, најтеже Ол;

105. Дужине завршног самогласника основе изостају у сљедећим 
случајевима:

1) у формама презента глагола са основом на -је-51: вјеруем ДП, вјеруеш 
Поп, не вјеруем Ол, даjем Ол, залијем Стр, казујем Стр, не пијем Поп, покријеш 
Чу, прстенујем Стр, сакријем Бр, сашијем Лу, сијем Ол, сјетујем ДП, смијем 
Ол, станујем Стр, чујем Бр, При, Вод, не чујем По, Лу, чујеш Ге, шијем Лу,

добијеш Чу, засијеш Стр, изујеш Ко, посијеш Ге, Чу, Ко, Поп, Во, раста-
еш Стр, рукујеш Со, савијеш Ко, салијеш Ге, сашијеш Ко, Со, сијеш Ко, снујеш 
Ге, Во, умијеш Стр, шијеш Во, При, Вод,

брије ГМ, грије Ол / грије Ст, Чу, загрије Чу, збије Стр, казује Ол, крије 
се ДП, купује Бр, Ко, Лу, не пије Поп, оснује Чу, пије Бр, Стр, подбацује Чу, 
попије Стр, ГМ, посије Стр, предае Ол, разбије Чу, сашије При, Вод, свије се 
ДП, сије се Ол, ДП, смије Ол, смије Ол, снује Чу, При, Вод, угрије ДП, удаје 
ДП, чује Ол, ДП, Со,

51 Према старијој и новијој дијалектолошкој литератури ова појава забиљежена је у 
многим српским новоштокавским говорима (исп.: Вуковић 1940: 319, Петровић 1978: 23, 
Николић 1991: 79–81, Драгичевић 2001а: 181; 2007: 353–354; 2011: 230, Николић 2001: 265, 
Козомара 2009: 535; 2016: 663).
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бријемо Ст, гријемо Ст, Поп, купујемо Ст, пијемо Чу, Ст, попијемо Ст, 
предајемо Ст, посијемо Чу, Во, сијемо Стр, удајемо Ст, Во, чујемо Стр, шијемо 
ГМ, Ст,

гријете Ст, Стр, купујете Ст, пијете Ст, Ол, попијете Ст;
2) у презенту неких глагола I Стевановићеве врсте:
веземо Ко, везеш Ко, При, Вод, извезе ГМ,
вуче Ол, Ст, Чу, Ко, вучем Чу, вучеш ГМ, довуче Ол, довучем Ол, извуче 

Ол, извучем Чу, На, навучеш Бр, повуче Ол, пресвуче Ол, Со, развучеш Бр, 
одвуче Чу,

обуче Стр, обучем Во, обучеш Ко, Со, Поп,
врше Чу, вршемо ГМ, вршеш Бр, оврше Чу,
знаде Ол, знадем Стр,
музе ГМ, муземо Чу, музеш Стр, помузем Во, помузеш Стр, ДП, Бр,
расте Ол, Ст, Чу, израсте Стр, Во, нарасте Стр, Ге, При, Вод, одрасте 

ДП,
помете Ол,
преде Ол, Чу, Ко, Со, Поп, При, Вод, предем Ол, Стр, предемо Стр, Ол, 

Ге, предеш Стр, Ко, Во, испредеш Чу, опреде Ол, Стр, ДП, ГМ, При, Вод, 
опредеш Стр, Ко,

засијече Ол, осијече Бр, осијечеш Ко, сасијече Со,
тресе Во, тресеш Лу, истресе Стр, На, Во, истресеш ДП, Ге, ГМ,
туче Ол, истуче Стр, истучемо Во.
Дужина се јавља у 3. лицу мн. ових глагола: везу Стр, извезу ГМ, краду 

Ст, Стр, опреду ГМ, осјеку ГМ, помузу Ко, порасту Ол, Стр, преду Стр, ГМ, 
Поп, тресу Бр, туку Ол, украду Стр, Ст.

106. Од осталих појединости у вези са постакценатском дужином тре-
ба издвојити сљедеће:

1) Деминутивни суфикс -ић може се јавити са дужином: Бошкић Ол, 
зубић Ст, листић Со, мостић Со, снопић Ст, сокић ДП, судић Бр, црвић Стр, 
Ст, или без дужине: братић ГМ, вратић Ст, дренић Ол, мостић Ол, синчић 
Ст, сокић Бр, творић Стр, трупић ГМ;

2) Посесивни суфикси -ин и -ов/-ев изговарају се са дужином, коју не 
биљежи Даничић (исп. Даничић 1925: 214). Уравнато је: бабин Ст, газдин 
Ст, Јовин Ст, Марин Ол, ДП, Радин Ст, Рељин Ол, Сандрин ГМ, Стојин Чу, 
татин Ст, ћаћин Ст,

Вељков Ст, дидов Ст, Исусов Лип, Јованов Ст, краљев Ст, Радошов На,
а дужина је уобичајена и у формама присвојних замјеница: његов Ол, 

Ст, ГМ, Стр, Чу, Лу, Со, На, Во, њезин Бр, Лу, ГМ, Со / њезин ДП, њијов Стр 
/ њијов Чу.
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3) Придјевски суфикси -ав и -ан могу се јавити са дужином (Даничић 
1925: 217–223): аљкав Ст, балав Стр, блентав Ол, брљав Ст, грбав Ст, жилав 
Ст, крвав Ст, мрљав Ол, прљав Ст, жељан Ст, мекан Ол, јадан На, Во,

али и без дужине: бљутав Ст, гарав Ст, мршав Ст, гадан Ст, злобан Ст, 
јадан Ст, лаган Ст (исп. Петровић 1978: 23–24)52. Осим у лику добар Ст, ду-
жина није забиљежена на суфиксу -ар: бистар Ст, ведар Ст, добар Ст, мокар 
Ст;

4) Наставци старих тврдих основа у придјевској деклинацији могу се 
јавити са дужином: добрије По, Стр, другије ГМ, Бр, женскије ГМ, живије 
Стр, лијепије Бр, од моије ДП, Бр, Во, неискреније По, неуредније По, овије 
Ол, ДП / овије Чу, оније Ол, Лу, Во, пуније Ол, Стр, своије Ол, Стр, Чу, Бр, 
ГМ, Лу, Во, старије Стр,

з другијем Ол, задњијем ГМ, с једнијем Ге, са овијем ГМ, Ге, Со, с 
онијем Ол, Со, Ко, свиленијем ГМ, старијем Бр, с тоијем Стр, Чу,

или без дужине: другије Чу, јакије Ол, ДП, Стр, јањскије По, комшискије 
Ол, малије ГМ, ДП, нашије Ол, Стр, По, Чу, никије ДП, нежењеније ГМ, овије 
Ол / овије ДП, у првије Стр, Ко, пустије ДП, рђавије По, своије По, Стр, ДП, 
Чу, Со, тешкије По, Ол, тоије Стр / тоије Стр, По, Бр,

другијем Стр, Лип, са малијем ДП, под моијем Бр, онијем Стр, На, под 
самијем прозором ДП, с тијем Ол, ДП, Со;

5) Понекад се дужина може чути и на покретним вокалима а или е у 
формама именичких и придјевских замјеница: некога Ст, Лип, Чу, никога Ол, 
Со, Лу, овога Стр / овога Ол, ДП, Ге, онога Ол, ГМ, ДП / онога Ко / од онога 
Ол, свакога Стр, Ко, свачега Ол, тога Ол, Лип, ДП, Со, за тога Ге, ис тога 
ДП, о-тога Стр, Ге, ДП, Поп,

 коме Стр, По, Ба, Бр, некоме Ол, ДП, никоме Ол, Лу, Со, Чу, свакоме 
Ко, Ол, Ге, Со, томе Лип, о томе Ол (исп. Петровић 1973: 19, Драгичевић 
2009: 333);

6) На финалном вокалу код броја четири може да се јави дужина: че-
три Чу, Со, Лу, Ге, На;

7) Дужина се може чути на завршном вокалу у 3. лицу мн. аориста: 
вратише Со, дођоше Стр, ДП, Лу, Со, заклаше Ге, Чу, закопаше Ко, замиру-
шаше Бр, згрнише ГМ, знадоше Со, извукоше Чу, исјекоше Чу, испекоше Чу, 
казаше ДП, навадише Чу, направише Ко, Во, никоше Бр, одведоше Бр, одне-
соше Ге, одоше Ол, Ст, Ба, Бр, Лу, Во, одрастоше Ба, остадоше Ге, оћераше 
Ге, Со, побише се ДП, поедоше Ол, Во, поспаше Ко, потекоше Ко, почеше 
Ол, прикупише ГМ, пробише Во, расуше се Ба, раширише На, свратише Ол, 
сједоше ДП, скупише ГМ, стигоше ДП, убише га Ст, уђоше Со, узеше Ге, 

52 У ж. и ср. роду придјева на -ав дужина изостаје: крвава Ст, Стр, крваво Ст, прљава 
Во, Ст.
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утекоше Ол, ДП; али је забиљежено и: дођоше ГМ, однесоше Ге, одоше Ст, 
Бр, Ге, Во, прeвалише Ол, састаше На, стадоше ГМ;

8) Дужина није забиљежена ни код неколико форми гл. придјева рад-
ног: вјенчала Во, вјеровала Ко, вјеровале Лу, вјеровало се Чу, поштовала ДП, 
ГМ, ратовала ДП, Бр, становало Со (Даничић 1925: 192, 194, 195);

9) Аналошка дужења финалног вокала честа су код форми гл. придјева 
радног у мушком роду: бијо Ол, ГМ, Стр, добијо ГМ, донијо Ол, јео Ол, 
казнијо Лип, косијо Ол, направијо ГМ, оставијо ГМ, остваријо По, пазијо 
Ол, радијо Ол, селијо Ол, склопијо Стр, тјешијо Ол, ујагмијо Ол, успијо Ол;

10) Секундарне дужине јављају се на финалном вокалу након сажимања 
вокалских група у формама гл. придјева радног, о чему в. примјере у т. 44;

11) Уобичајена је и дужина у 3. лицу мн. футура: доће Ол, ДП, наниће 
Чу, наће Стр, побиће вас Ол, поренаће Во, родиће се Ко;

12) О јављању постакценатске дужине усљед повлачења дугосилазних 
акцената на проклитике в. у т. 108 и 109.

Преношење акцената на проклитике53

107. Преношење акцената на проклитику обичније је данас у ијекавским 
него у екавским говорима (Пецо 2002: 70) 54, а и од раније је познато да 
постоје сјевероисточна зона новоштокавских говора, у којој се ова појава 
рјеђе остварује, и југозападна и западна зона, у којима је она знатно чешћа 
(Николић 1970: 35). Акценат на везницима и приједлозима у екавским гово-
рима сматра се архаичним, док једино није необичан акценат на проклитици 
не испред глагола (Суботић 2005: 143, Бошњаковић 2007: 91). Белић је још 
давно примијетио да се преношење све више губи у савременом језику „и 
све више преовлађује наново акценат засебних речи“ (Белић 2006: 172).

Дијалектолошка литература, и новија и старија, показује да је 
преношење акцената на проклитику распрострањена појава код старијих 
говорника херцеговачко-крајишког дијалекта, па и његовог сјеверозападног 
огранка (исп. нпр. Петровић 1973: 19–20, Драгичевић 2007: 354–355; 2009: 
291–296, Козомара 2009: 535–537; 2016: 665–668). У сваком случају, учеста-
лост преношења акцената на проклитике у говору једно је од најважнијих 
питања наше ортоепске проблематике данас (Ивић М. 1997: 155, Петровић–
Гудурић 2010: 369).

53 Грађа о преношењу акцената на проклитику у говорима Шипова објављена је у 
току сакупљања материјала (Цукут 2017а: 679‒686), а касније је допуњена новом грађом и 
потпунијим закључцима.

54 Малобројни радови који се баве говором урбаних средина показују да у говору 
млађих генерација екаваца преношење акцената на проклитику готово потпуно изостаје 
(Бошњаковић 2007: 90–91, Драгин 2005: 281). 



Слађана М. Цукут78

Број слогова проклитике и број слогова ријечи са које се акценат пре-
носи кључни су услови преношења, односно непреношења (Даничић 1925: 
58, Ивић–Бошњаковић–Драгин 1994: 88–92). Са неких врста ријечи акце-
нат се преноси чешће него са других, па је тако, на примјер, Ђуро Даничић 
у Српским акцентима описивао случајеве преношења само са именица на 
приједлоге.

108. Старо преношење акцената подразумијева преношење акцената 
силазне интонације који су се на проклитици остваривали као краткосилаз-
ни. Овакав тип преношења остварује се у сљедећим случајевима:

1) Са облика једносложних именица м. рода на једносложне прокли-
тике:

за врат Ко, у град ГМ, за дан Ст, и дан дањи Стр, дан по дан Ст, у лад 
Во, и људи Ол, от кума Ко, пред мрак Ко, у мрак Ол, за сина ДП, у снијег 
Лип, на стан Ко, Чу, о-стана Чу, у стан Чу,

на Јањ Чу, у Јањ Стр, на Криж Ст, на пласт Поп, на суд Стр, Во,
и бог Стр, у Брод ДП, на воз Стр, у дом Ол, на кров ДП, у лов Ол, код 

моста Ол, на нос Ол, По, ус пост Стр, за сто Ст.
Живо је и преношење на проклитику са двосложних именица м. рода, 

али није често: на камен Бр, на мјесец Лу, на рашак Бр. Преношење са тро-
сложних форми таквих именица такође се може чути: на гребене Ко, ис ка-
мена Ст, до појаса Ге, беш чоека Поп, за чоеком Ол.

2) Акценат се може пренијети на једносложни приједлог са двослож-
них именица ср. рода: за благом Во, на гробље ДП, на гробљу Ол, у гробље 
Стр, на уљу Ол,

до кола ГМ, у кола Ол, ГМ, Лу, у поаљу Ол, ус поље На, по пољу Поп,
пред вече ДП, на ђубре Бр.55

Преношење са тросложних форми таквих именица није често: по сели-
ма Ге, о-дрвета Стр, Поп.

Забиљежено је преношење и са двије именице pluralia tantum ср. рода 
које у ном. имају узлазни акценат: на врата Ол, у прсима ГМ.

Обично је и преношење са тросложних назива насељених мјеста у ср. 
роду: у Бешњево Ст, из Герзова Ге, Со, Лу, у Герзово Со, у Герзову ГМ, Лу, у 
Језеро Ол, у Језеру Ко, у Лубово Лу, из Натпоља На, ис Трнова Лу, у Трново 
Лу, у Трнову Лу, Ст56.

3) Уобичајено је преношење акцената на једносложни приједлог са 
двосложних именица које се мијењају по 3. промјени: за воду Ко, на воду Ол, 

55 Са именица дрво и кола потврђен je и нови тип преношења (в. т. 109 под 2).
56 За овакав тип преношења са тросложне именице Ђуро Даничић у Српским акцентима 

наводи само примјер Дунаво: од Дунава и до Дунава (Даничић 1925: 77).
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у воду Ол, Лип, Ко, ДП, Поп, Во, на даску Чу, на дјецу ГМ, на земљу Ол, Ге, 
у земљу Ол, у зору ДП, уз ногу ДП, на цесту Ол,

у војску Бр, На, Во, При, Вод, у главу Ол, уз главу Стр, у гране Лу, под 
Греду Чу, у зиму Стр, кроз овце Стр, под овцу Чу, за руке Бр, на руке Ко, на руку 
По, Поп, у руке Ге, у руку Стр, Поп, на снагу Ко, у торбу Ол57, а потврђено 
је и преношење са именица ж. рода које се мијењају по 4. промјени: за ријеч 
По, од глади Чу, Ко, Со, у јесен Ол, у ноћ Ко, Стр, Ко, Со, Во.

4) Забиљежено је преношење акцента са именица свих родова на дво-
сложни приједлог: око врата ДП, преко моста Со, преко ноћи ГМ, преко 
поља Ол, Стр, као и на приједлог који се јавља с покретним вокалом а: кроза 
земљу Стр, низа страну Ол,

5) Уобичајено је преношење акцената са форми инстр. једн. личних 
замјеница 1. и 2. лица, те повратне замјенице себе на једносложни приједлог: 
за мном Ба, са мном Бр, за тебом Стр, Ба, за тобом Стр, пре-тобом ГМ, за 
собом Ба, Стр, пре-себом Ба, са себом Стр, Лу, На, пре-собом Бр, Ст, Со, Чу, 
Лу, На.

Акценат се са замјеница преноси и на двосложне приједлоге с покрет-
ним вокалом а с позицијом акцента на њиховом првом слогу: преда мном 
Бр, пода њу ГМ, преда њу Ол, Ге, пода њи Чу, преда њи Ол, Во, Ге, а кратко-
силазни акценат на првом слогу двосложних приједлога обичан је и кад се 
нађу испред замјеничких енклитика: преда ме Ол, преда те Ге, преда њ Ба, 
кроза њга Ол, низа њга Ба, Стр, пода њга Стр, Со, преда њга Чу, Во, међу се 
Стр, низа се На, пода се Лу, уза се ГМ.

6) Ријетке су потврде овог типа преношења са облика придјева и 
придјевских замјеница: у бољу кућу Ге, у стара времена Стр, на ову страну 
Ол.

7) Сасвим је, међутим, уобичајено преношење са облика основних 
бројева на приједлог: до два сата Ол, за два дана На, из два дјела Чу, о-два 
брата Лу, по два Ко, у два Ол, на дви кравице Ба, на дви ноге Ст, о-дви киле 
Ст, о-дви сестре Ба, ГМ, по дви Ол, у дви ГМ, Ге, бес три свијеће По, до три 
Ол, на три комада Чу, о-три сата ГМ, о-три дијела Бр, ГМ, по три Ол, Стр 
ДП, Чу, Ко, Поп, са три ноге ГМ, у три врсте Чу, у три руке ДП, Ге, у три 
флаше Стр, до пет Ол, у пет сати Ол, по десет Ге.

Уобичајено је и преношење са основних и збирних бројева на везник и 
у вишечланим конструкцијама (Драгичевић 2009: 293): двадесет и дви Стр, 
Ге, дваест и осмеро Стр, дваес и пет Ол / дваест и пет На, Вод, двадсет и 
петеро Бр, двадесет и три При, триес и два Ол, тридесет и пет Ге, чете-
рес и петеаро Ол, ГМ, Стр, шесет и петеро Стр, осамдесет и шест ГМ, а 

57 Са ове именице могућ је и нови тип преношења: у торбу Ол, Ко.
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потврђено је и преношење са збирних бројева по двое Поп, по трое Поп, по 
петеро Стр, Ге, те са редног броја други: за друго Ко.

8) Са глагола се акценат може пренијети на рјечцу не: не боли Ол, не зна 
Лу, не знам Стр, На, не знаш Ол, Ге, не панте Ст, не узме Ол, те на везнике и 
и ни: тако е и било Ол, ДП, На, и не знаш Ба, ГМ, Лу, није ни бијо ДП, ни било 
ДП, Ко, При, Вод, ни дошо Ол, ни почели.

9) Уобичајено је и преношење са прилога пола у конструкцијама: годна 
и по Ол, годину и по ДП, ни пола Со, от пола Ол, по пола Поп и сл., а рјеђе 
су потврде овог типа преношења са неког другог прилога: и горе ми Ко, све 
горе и горе ДП.

 10) Забиљежено је преношење на општу замјеницу која и није права 
проклитика, али само у вези са именицом ноћ: сву ноћ Ст, Ко, по сву ноћ Стр, 
сву ноћ ишо Ол, Стр, те један примјер преношења на неодређену замјеницу: 
неки дан Ол.

109. Ново преношење акцената подразумијева преношење акцената си-
лазне интонације који су се на проклитици остваривали као краткоузлазни. 
Овакав тип преношења остварује се у сљедећим случајевима:

1) Са облика једносложних и двосложних именица м. рода на 
једносложне проклитике:

од беза Чу, и брат ДП, код брата Лу, от круа ДП, без љеба Чу, за прст 
Ол, уз рат Ко, Ст, Ол, На, до рата Ко,

на гроп ГМ, Бр, на збор Стр, Ба, Ге, Ко, Со, од млина Стр, у млинима Со, 
под сач ГМ, у трап ГМ.

Узлазни акценат остварује се на проклитици испред двије именице из 
Даничићевих категорија враг-врага и стриц-стрица: на пут По, за репове 
Лип (Даничић 1925: 57).

Овај тип преношења остварује се и са двосложних именица м. рода: 
под амбар Лу, на Драгнић Ол, у Драгнић ДП, у ђавла Ст, у клепет ДП, у Трав-
ник Бр,

као и са тросложних форми у зависним падежима једнине или множи-
не: у амбарма Чу, од бубрега Лу, на Драгнићу Ол, ДП, Ге, у Драгнићу Ге, до 
Јокића Чу, од љекова Поп, код Максима ГМ, пот појасом ДП, у Травнику Ол, 
о-Турака На, у Чардаку Со, за чојеком Ол, о-четника Ко Ге,

те са тросложних личних именица: из Бабића На, у Бабиће На, у Буко-
вац Ол, у Буковцу Ол, из Љољића Ко, у Мркоњћ Чу, из Мујџића На.

2) Акценат се преноси и са једносложних и двосложних именица ср. 
рода: у дну ДП, под житом Чу, бес кола Чу, на љето Чу,

за здравље Стр, на сунцу Чу, у сунце Ко,
о-дрвета Стр, ДП, Поп,
из њедара Стр,
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а сасвим је уобичајено и преношење са тросложних именица: из Герзо-
ва ГМ, код говеда Со, до Ђурђева Чу, на Ђурђево По, о Ђурђеву Ол, Чу, пред 
Ђурђево Чу, у Језеро Ко, у Језеру Ко, Лу, до кољена ДП, Ге, у Лубово Лу, у 
Лубову Лу, и Шипова Ол, Ко, ГМ, у Шипово Ол, Ст, ГМ, Ба, Ко, Во, у Шипову 
Ол, Ст, ГМ, Чу, Со, Поп, Лу, На, Во.

Забиљежене су и потврде преношења са три именице pluralia tantum 
које имају узлазни акценат: за вратима Ст, за леђа Ол, На, на леђа Стр, на 
леђима Ст, Со, низ леђа Чу, у плућима Ол.58

3) Уобичајено је преношење акцената на једносложни приједлог са 
двосложних именица које се мијењају по 3. промјени, или са њихових тро-
сложних форми у зависним падежима: у азни Во, ни баба ДП, без бабе Ол, у 
бањи Ол, Ге, у Барама Ге, и ватра Бр, и ватру Бр, на ватру Ко, у ватру Чу, 
од вуне Чу, кот крава ГМ, от кише Ол, Стр, Чу, от коже Поп, Чу, бес краве 
ГМ, пот крушком Во, на кућама ДП, по кућама Ол, у кућама Чу, до куће Ге, 
за куће Стр, ис куће Ол, Стр, ДП, Ге, На, Во, При, Вод, кот куће Ст, Ол, ДП, 
от куће Во, у кући ГМ, Стр, Ге, пот кућом Стр, прет кућом Ол, ДП, ГМ, Во, 
за кућу Чу, прет кућу Ол, ДП, Ге, Лу, На, При, у кућу Ол, ДП, Чу, При, Вод, 
ус кућу ДП, Бр, Вод, у њивама Чу, на њиве Чу, ис Пљеве Ол, Ко, у Пљеву Ол, о 
слави По, за славом Ст, Чу, за славу Ол, Ко, На, на славу Ст, Лу, на слами Чу, 
у сјечи Ол, у соби Поп, На, са стоком Поп, о-тетке Стр, На, и ћаћа Лу, за 
ћаћом ДП, пре-ћаћом Стр, ко-цуре Ол, у штали Ол, Бр, у шталу Стр, и-шума 
На, у шумама Ол, у шуми ГМ, Стр, пот шумом Поп, кро-шуму Ол, Со, у шуму 
Ол, При, Вод,

по Бачкој По, у башчи Ол, у башчу Ол, ДП, за мајку Ко, и-Ступне 
Ол, ГМ, у Ступној Ол, Ко, Лу, у Ступну Лу, ко-цркве ДП, о-цркве Стр, пре-
црквом Стр, у цркви Стр, у цркву По, Бр, по школама Стр, и-школе Со, Вод, у 
школу Ол, ДП Бр, Ко, Во, При,

на матер Лу, код матере Бр, При, Вод, крај матере Бр, и мати Лу,
а нешто је рјеђе преношење с оваквих тросложних именица: на бабине 

Ге, Ко, Во, за годину ДП, у задруги На, у задругу На, у карлице Бр, уз ограду 
Чу, на општини Стр, у општини Чу, у општину Бр, у планину Чу59, бес по-
требе Ол, у Прибељу Лу, до прославе Ол, у пунцу Ко, и свекрва ДП, пред 
свекрвом Бр, са свекрвом При, Вод, на улици ГМ.

4) Потврђено је и преношење са четворосложних форми именица сва 
три рода: у бабинама Ко, у Бабићима На, у Витороги Бр, на Грбавици Чу, до 
Мркоњћа Ол, у Мркоњћу Лу, у Прибељцима То.

58 Преношење акцента у везама приједлога и именица pluralia tantum у духу је говора 
ливањско-дувањског говорног типа (Рамић 1999: 350).

59 Са ове именице из Даничићеве категорије брзина-брзине (Даничић 1925: 10–11) 
требало би да се оствари стари тип преношења.
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5) Преношење акцента са именица на двосложни приједлог, и то на 
његов посљедњи слог, познато је и у овим говорима: испот краве Ол, више 
кућа На, изнат кућа Лу, око кућа Поп, више куће ГМ, На, Во, испрет куће 
Ол, Лу, око куће Ол, преко куће Лу, На, преко љета Ге, Лу, иза рата Чу, око 
цркве Стр, преко шуме Лу.

6) Бројне су потврде за преношење акцената са облика личних замјеница 
на једносложни приједлог, те на везнике и и ни, за које би се могло рећи да се 
остварује са великом досљедношћу: код мене Ол, Бр, Чу, на мене Ст, од мене 
При, Вод, и мени ГМ, и ти Ко, ко-тебе Ст, беж њега ГМ, за њега Бр, и њега 
По, Бр, иж њега Со, код њега Лу, на њега Ко, од њега ГМ, Бр, Ко, Лу, и њему 
Ст, ни њему Ст, о њему На, у њему Поп, за њим Ол, са њим Чу, Со, На, иж 
ње Поп, код ње ДП, Со, крај ње Со, од њe Ст, Поп, На, и њу ГМ, На, по њу 
Стр, у њој Чу, и њојзи Ол, Бр, на њојзи Бр, у њојзи Стр, На, са њом ГМ, Ге, за 
нас ДП, код нас Ол, Поп, код наске Ко, од нас Стр, у наске Стр, за нами Со, 
по нама На, прам нами Ол, од вас ДП, раз вас Ге, за њима Ол, Со, под њима 
Стр, прам њима Ол, пред њима Ге, са њима Ол, ДП, Ге, Со, Чу, Поп, код њи 
Стр, Ст, на њи Ст, од њи Бр, у њи Ст, и себе По, На, и себи ГМ, на себи ДП, 
од себе При и сл., а није ријетко ни преношење на двосложни приједлог са 
ових замјеница:

иза мене Со, Во, око мене Стр, ДП, Ко, Со, иза њега Чу, испод њега Бр, 
око њега Стр, више ње Во, испред ње Поп, око ње Бр, преко нас На, око наске 
Ко, Ге, међу њима Лу, више њи Во, иза себе Ол, око себе Со, Во.

Забиљежена је једна потврда преношења акцента са именичке замјенице 
ко: за ког Стр.

У овим говорима сасвим је уобичајено преношење у проклитичко-ен-
клитичким везама, познато и у другим говорима (Ивић 1985: 137, Петровић 
1973: 106, Драгичевић 2007: 355), код којег се на једносложној проклити-
ци остварује дугоузлазни акценат: за ме Ге, Во, При, Вод, згрми на ме ДП, 
поручијо по ме Стр, Ко, ГМ, глеала у ме ГМ,

за те Ко, на те Ол, ГМ, доћи по те Стр, у те Лип,
за њга дошла Стр, удавала ћер за њга Стр, чула си за њга Бр, на њга 

ДП, у њга Ге, Бр, уза њга Стр,
на се Ге, Со, а понекад се такав акценат остварује и на једносложној 

проклитици испред пуних замјеничких облика (Драгичевић 2009: 295): за 
њи Стр, Ге, На, на нас Ба.

7) Редован је овај тип преношења акцената са придјевских замјеница, 
придјева и редних бројева на приједлоге: за мога ДП, код мог оца При, Вод, у 
мога стрица На, у мом селу Ст, у моме селу Бр, испод наше њиве Во, у нашој 
кући Со, у нашој цркви Бр, у нашу кућу Чу,

из ове Стр, од овије Стр, за оно Стр, Стр, од онога Ол, за тога Ге, ис 
тога ДП, о-тога Стр, ДП, Поп, Ге, у тој школи Ол, о томе По,
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до Бање Луке ДП, за Бању Луку Ко, у Бањој Луци На, у Бању Луку ДП, 
Ге, На, на горњи спрат Стр, на горњу страну Ол, у Доњим Мујџићима ДП, у 
Ђурђевој кући Ол, и-Жижине стране Ко, у задње вријеме Ге, за Мали Божић 
Лу, на Мали Божић Стр, Ко, на Малу Госпоину Стр, око Митрова Лу, за мла-
де Бр, код Новок Сада Лу, у Црне вроеве Ол, у Црном Вру Ол,

до друге На, у друге Стр, по други пут Ко, једно за друго Ол, у друго Чу, 
иза другога Ге, на другој Чу, на другу Чу, у другу Ко, у седми ГМ,

а потврђено је и преношење са придјевске замјенице и придјева на вез-
ник и: и њијове Лип, жив и здрав Бр, живи и здрави Ол, Чу.

8) Aкценат се на проклитику може пренијети и са прилога: до ондак 
Стр, до сада Ол, и горе Ол, и доље Ол, и онда Лип, и прије Ол, ДП, и сад Ол, 
и сада Ол, ГМ, Стр, Лип, Чу, Ге, Лу, На, Во, тад и тад Стр, ни туј Ко.

9) Преношење акцента с глагола у презенту на негацију „доследно је 
у свим штокавским говорима са четвороакценатским системом“ (Николић 
1970: 52). Ово су само неке од бројних потврда у говорима околине Шипова:

не бациш Ол, ДП, не буде Ол, Ст, ДП, не будеш Стр, не види Ол, Лу, не 
видиш Ст, не волим Ге, не гледа ГМ, не гледају ГМ, не дадне Ол, не дају Лип, 
Ге, Ко, не дође ГМ, не жалим Чу, не зна Ол, Ва, не знају Ол, не знам Ол, ДП, 
Бр, Чу, Ко, ГМ, Лу, не знамо Ол, ДП, не знаш Со, Лу, не иде Ко, не идемо Ол, 
не једем ГМ, не кажем ДП, не мислиш ДП, не могу Ол, не носе Ол, не ода Ол, 
не панте Ст, не плати ДП, не плаћа ДП, не плаћам Ол, не ради Ол, Поп, не 
радиш Ге, не сједа По, не славим Стр, По, Ко, не спаваш Ол, не треба ДП, не 
умреш Ко и сл., а потврђено је и преношење са глагола на везник: и није Ол, 
и рекне Ол, ни знали Ге, ни мислила ДП, ни падало Ге, да буде донијо Стр, да 
будеш дошла Ол, те преношење на рјечцу нека у 3. лицу императива: нек иде 
Ол, ДП. Овакав тип преношења могућ је и са именице на везник у изразу: да 
бог сачува ДП.

10) Није необичан нови тип преношења акцената на општу замјеницу 
(Драгичевић 2009: 295): све петеро Стр, све троје ГМ, све четри Ст, сву 
ноћке Стр (у т. 108 под 10 наведене су потврде и са краткосилазним акцентом 
на овој замјеници)60, те преношење на број на којем се остварује дугоузлазни 
акценат: два пут Ко, Поп, два пута Ол, ГМ, два сата Ол, Ст, два-три Ст, 
три дана Ст, три пут Поп, сто марака ДП.61

110. Преношење акцената на проклитику факултативна је појава и у 
овим говорима, тако да се могу чути непренесени акценти на једносложним 

60 Овакво преношење може се чути и у говору млађих становника Шипова.
61 Мирослав Николић сматра да је ова појава типична особина југоисточног огранка 

херцеговачко-крајишког дијалекта (1991: 41), док Милан Драгичевић у једном од новијих 
радова закључује да је њен ареал „знатно шири“, јер бројни радови показују присуство 
оваквог преношења акцената и у говорима јекавског сјеверозапада (исп. Драгичевић 2007: 
355, у напомени под текстом и тамо наведену литературу).
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или вишесложним именицама, придјевским замјеницама, придјевима, 
бројевима и код понеких глагола: у бању Ол, од беза Чу, за благо Ол, за бра-
та Стр, од брата Стр, за војску Поп, од вуне Чу, код газда Ол, за годну ГМ, 
за госте Ге, од града Стр, и дан дањи Стр, о-дрвета Ге, за зиму Ге, од јутра 
Ол, преко кладе Ол, от коже Чу, от крава ДП, на крај Стр, на круг Ол, кот 
кума Ол, за куће Стр, за лаче Ол, на леђа Ко, на леђма ГМ, Ko, без мајке 
ГМ, без меса Ол, за мјесец дана Лип, код моста Ол, за ноћ Ол, на пиво Ол, 
у прсима Бр, на пут На, на рог Стр, кот свекра Ол, кроза село Ол, за славу 
Ол, Ге, на слами Ге, за стоку Ст, и-Ступне ГМ, о-тетке ГМ, испо-цркве Ол, 
Стр, код цркве Стр, на чесму ГМ, у шталу Стр,

из Герзова Ге, у Герзову Ге, Со, на Драгнић Ге, бес потребе Ол, на про-
славу Ол, на сахрану Ол, у Шипову Ол, По,

по мом Лип, од некога По, кот свог стрица Ол, од свог друга Ол, у ово 
вријеме По, у оно зелено Стр, у тај казан Ге,

у истој кући Чу, до миле воље Ол, за Нову годину Стр, по цјелу ноћ Стр, 
до црне земље Ол, ко-Црне ријеке Ол, у Црној Гори Ол,

за два дана Ол, бес три свијеће По, по три дана По, Бр, Ге, у девет 
сати Ст,

и једно и друго Стр,
не могу Ол
два сата Ге, сто марака ДП и сл.

О AКЦЕНТУ РИЈЕЧИ

Акценат једносложних именица мушког рода

111. Акценатском типу враг-врага (Даничић 1925: 19–22) припадају: 
брав Стр, Лип, На, брус Ол, вук Стр, град Стр, ДП, дан Ол, Стр, По, жбун 
Стр, зуб Стр, зид Стр, ДП, кум Ол, Ко, ГМ, мал Стр, мрс Стр, По, муж Ге, 
Ко, рад Стр, По, син ГМ, По, ДП, Чу, Поп, При, Вод, сок ДП, стан Ол, Стр, 
На, траг ДП, хан Стр, црв Ол, Чу и сл.

Именица пласт ДП у овим говорима у ген. једн. гласи пласта ДП, ГМ 
али и пласта Ст, Чу, и као код Даничића припада категорији стриц-стрица. 
Именица жар такође припада објема категоријама: жара Стр и жара Чу.

У множини краћих форми може се чути вуци Ол и вуци Стр, а дуже 
форме понекад имају двојак акценат у ген. мн.: вукова Ст, градова Ст, друго-
ва Ст, кнезова Ст, синова ГМ, Ст,

према: кумова Лип, Чу, Со, синова Ол, Бр, Ко, Лу, от синова Стр, Поп, 
Лу, шњегова Стр. Готово је досљедно: брковима Ст, градовима Ст, кумови-
ма Ст, синовима Ст, уз једну форму са краткоузлазним акцентом на другом 
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слогу: са синовима ГМ (Даничић 1925: 21). Забиљежен је и краткоузлазни 
акценат на форми зубима Со.

112. Акценатском типу стриц-стрица (Даничић 1925: 22) припадају: 
бик Ст, Ол, гај Бр, Чу, Со, Чу, жир Ст, Јањ ГМ, Стр, клип Чу, луг ДП, Чу, Ге, 
Поп, жуљ Ст, нож Ол, пут ДП, Ге, На, раст Стр, Ст, Чу, свак ДП, Ге, Со, 
стриц Чу, Ко, На, Поп, ћић Стр и сл. Именица бик иде и у категорију роб-
роба.

113. Акценатској категорији бог-бога Стр (Даничић 1925: 23–24) 
припадају: бог Стр, По, Чу, Ко, ДП, брод Стр, гној Стр, крај Стр, кров Ко, 
Чу, мед Ст, Стр, мост Ол, нос Ст, Стр, пост Стр, ДП, По, ров Бр, рог Стр, 
Ге. Именица кров Ко, Чу у ген. једн. може имати и краткоузлазни акценат: 
крова Ст.

Именица дом изговара се и са дугосилазним и са краткосилазним ак-
центом: дом Ст, Со, Лу, дом Со. У ген. једн. може се јавити и краткоузлазни 
акценат: дома Ст.

Именице врх Стр и сто ДП припадају групи од неколико именица са 
краткоузлазним акцентом у зависним падежима (Даничић 1925: 23–24).

Именица гост припада овом акценатском типу као код Даничића, али 
и типу рак-рака: гост Ст према гост По.

114. Типу рак-рака (Даничић 1925: 24–25) припадају: без Ол, Стр, ДП, 
брат ГМ, Стр, ДП, Бр, Ко, гра Ол, Ст, Стр, ДП, дид Ол, Ст, Стр, Лип, длан 
Ст, зет Ст, ДП, Ге, клин Ст, кру Ол, Стр, ДП, лан Стр, љеб Ол, ГМ, Стр, Лип, 
миш Стр, прст Ол, рак Ст, рат Ол, Ст, Стр, ГМ, Лип, ДП, Ге, Ко, Со, Поп, 
сват Ст, сир Ол, ДП, Ко, ток Ол. Именица кру забиљежена је у ген. једн. са 
дугосилазним акцентом: круа Ко.

Именице плуг, праг и цар припадају категорији роб-роба, а не рак-рака 
као код Даничића (Даничић 1925: 25): исп. плуга Стр, прага Ст, цара Ст. 
Именице лан, рак, рат припадају и овој категорији, али и категорији роб-
роба.

115. Акценатском типу роб-роба (Даничић 1925: 25–26) припада: бик 
Стр, веш ДП, Ге грм Стр, гроб ГМ, Бр, збор Ге, коњ Ол, Стр, крст Лип, Стр, 
лан Стр, Чу, поп Стр, ДП, сач ДП, сноп Ко, трап Ол, ГМ, троп Ко, џеп Стр 
и сл.

У инстр. и лок. мн. именица коњ понекад се јавља са краткосилазним 
акцентом: са куњма ДП, Ге, коњима ГМ, на коњима Со, с коњима Ко, Со (в. 
Драгичевић 1999: 301), а не са краткоузлазним као код Даничића.

Именица во (< вол) Стр, Чу, Ко као код Даничића иде у тип роб-роба 
(Даничић 1925: 25).
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О акценту неких вишесложних именица мушког рода

116. Типу барут-барута (Даничић 1925: 26) припадају: зејтен Стр, 
рецељ Ол, собет Ст, а типу бравац-бравца (Даничић 1925: 26–27) припадају: 
врабац Ст, ДП, Со, Чу, квасац ДП, ланац ДП, Чу, чанак Стр, чвачак Ол, Стр. 
Именица чанак чешће има другачији акценат по типу конац-конца: чанак 
Стр, Ко, Чу, При.

117. Акценатском типу Душан-Душана (Даничић 1925: 28–29) припа-
да: Божић Стр, Бр, Чу, ДП, Ге, Душан ДП, Чу, јелек Стр, кајмак ДП, кетен 
Стр, купус Стр, ДП, куруз Ол, Стр, ДП, лемеш Стр, терлук Стр, Ускрс Стр, 
чобан Ст, Стр.

Именица човјек понекад има акценат у зависним падежима као код 
Даничића (Даничић 1925: 32): чоека При, чоеку Чу, али се чешће чује чоека 
Ге, Ко, Чу, ГМ, Во, чоеку Ол. Исти акценат има и лок. мн. у Шатору Бр (исп. 
Петровић 1973: 20).

118. Типу косац-косца (Даничић 1925: 29–30) припада јечам Чу, При, 
Вод, момак Ол, ДП, Бр, овас Стр, огањ Бр, отац Стр, ГМ, Бр, Ге, чабар Стр.

Именица новац Ст, По, не припада увијек акценатском типу конац-кон-
ца (Даничић 1925: 31) као код Даничића.

119. Акценатском типу вјетар-вјетра (Даничић 1925: 33) припада: ва-
кат Стр, литар Стр, пупак ДП, чунак Стр. Овом типу припада и именица 
свекар Стр, ДП, Ко, ГМ, у групи од неколико именица које имају краткоуз-
лазни акценат у зависним падежима (свекрa Ол, ДП, Ко, Лу, свекру Ол, Ко), 
с тим што понекад и номинатив у овим говорима има краткоузлазни акценат 
свекар ДП.

120. Акценатском типу завој-завоја (Даничић 1925: 34, 46) припадају: 
лопов Ст, Лип, повој ДП, Чу. Именица завој Ст забиљежена је само у лику без 
дужине, а и именица повој Ст може се, такође, чути без дужине.

121. Акценатском типу војник-војника (Даничић 1925: 35) припада: 
бардак ДП, бунар Стр, ДП, Бр, Ге, гердан ДП, Ол, зубун Стр, колач По, пасуљ 
Ге. Може се чути и акценат бунар ДП.

122. Типу нећак-нећака (Даничић 1925: 36–37) припада: мјесец Ст, 
Стр, Во, саџак ДП Стр, стожак Стр, фртаљ Стр, чардак ДП. Риједак је 
Даничићев акценат у мјесецу На.

Акценат дат. мн. четницима Ге, одговара Даничићевом комадима, ди-
нарима (Даничић 1925: 37)

123. Акценатском типу дјевер-дјевера (Даничић 1925: 38) припада: гре-
бен ДП, дјевер Стр, Ол, Чу, Ко, ДП, Бр, Ге, Со, На, Во, ороз Стр. У множини 
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се може чути нагласак дјеверова Бр, Во, дјеверовима Бр, каменова Со, оро-
зова Стр (Даничић 1925: 37–38) уколико се именице јављају са проширењем.

124. Од именица м. рода које се завршавају на -а акценатском типу гла-
ва-главе (Даничић 1925: 2, 4–5) припада: бабо Стр, акценатској категорији 
књига-књиге (Даничић 1925: 2, 8) припадају именице газда Ол, Стр, ћаћа 
Ол, а типу правда-правде (Даничић 1925: 5–6) припада: шура Лип, Ст.

125. Код тросложних именица забиљежен је и Даничићев акценат ген. 
мн. пријатеља Лип (Даничић 1925: 42). Чешће су у употреби ликови Бео-
град Ол, Ст, ГМ, Лип, у Београду ГМ, Лу, Со, а рјеђи је Даничићев акценат 
Београд Ол, Стр, (Даничић 1925: 44). Забиљежени су и ликови километра 
Стр, Чу, Во, километера Поп (Даничић 1925: 50–52).

126. Двосложна лична имена и хипокористици чувају дугоузлазни ак-
ценат у свим падежима осим у формама вок. једн.: Божо Ст – Боже – з Бо-
жом Ко, Со, Боро Ст – код Боре Ст, Владо – Владе – Владу ДП, Ђуро – Ђуре 
Ст – Ђуру Ол, Јово Ко – код Јове Ол – Јови Ко, Миле Ол, Ст, ДП – Мили Ол, 
Неђо – Неђе Ст, Лу, Осто – Осте Ст, Лу, Перо – Пере Ол, Ко ГМ, Лу – ус 
Перу Со, Раде Стр – Раде Ст, Ристо Лу – са Ристом Лу – за Ристу Лу, Симо 
– Симе Поп (Даничић 1925: 85). Вокатив редовно има дугосилазни акценат: 
Божо Ст, Стр, Боро Ст / Боре ДП, Владо По, Ђуро Ст, Во, Неђо Ст, Во, Јово 
Стр, Ристо Ст / Ристе Ст, Симо Ст, Во.

127. Уобичајено је Вељко-Вељка Ст, Гојко-Гојка Ст, Со, Жарко-Жарка 
ГМ, Славко-Славка Ол, Бр, док су непознати ликови са дугоузлазним акцен-
том (исп. Даничић 1925: 86).

Акценат именица средњег рода

128. Типу вино-вина (Даничић 1925: 61) припадају: врата ДП, леђа Ко, 
млијеко Ол, Со, Лу, ДП, При, прело Ол, Лип, сукно Ол, ДП, Ко, Со.

129. Акценатској категорији месо-меса (Даничић 1925: 62–63) 
припадају: благо Ол, ДП, Бр, Ко, гвожђе Ст, грожђе Ст, здравље Ол, По, 
злато По, коље Ол, месо ГМ, Лип, Бр, Ко, Поп, пруће Стр, сијено Ол, Стр, 
сунце Ол, Стр, Лип, труње Ол, уље Ст, Стр, По, Ко. Именицe грожђе и уље 
у овим говорима одговарају и типу око-ока: грожђе Ст, Стр, уље Лип, ДП, 
на уљу ДП.

130. Акценатском типу село-села (Даничић 1925: 63) припада: воће Чу, 
перо Ст, село Ст, Ол, ДП, Со, цокло Ол. У неким множинским падежима 
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именице село могућ је двојак акценат62 – Даничићев краткосилазни: села Ст, 
ДП, по селима Ст, Ол, По, или краткоузлазни: села Ол, селима Ол, док је у 
ген. мн. забиљежено једино Даничићево села Ст, Ол. Говори се плећа ГМ и 
плећа ГМ, прса По и прса Ст.

131. Као око-ока (Даничић 1925: 64) изговара се: брашно Чу, Ге, брдо 
Ст, Стр, жито Ст, Ол, Стр, ДП, Чу, Ге, Ко, звоно Стр, кола Поп, љето Чу, 
мјесто Ст, Ол, око Стр, ДП, поље Ст, срце Стр, Чу, Ге, Ко, При, Вод, стадо 
Стр.

Неке именице из ове категорије у ном. и ак. мн. могу имати Даничићев 
краткоузлазни акценат: брда Стр, Лу жита ДП, звона Стр, Со, нис поља Со, 
али је забиљежен и краткосилазни акценат: брда Ст, поља Ст, жита Ст. У 
формама ген. мн. јавља се двојак акценат: брда Ст, жита Ст, звона Ст, поља 
Ст. У синкретичним падежима множине такође је присутно колебање: брди-
ма Ст, у врелима Со, житима Ст, пољима Ст.

132. Од неједнакосложних именица акценатском типу јагње-јагњета 
(Даничић 1925: 72) припадају: дрво Ол, ДП, Чу, име ДП, јање Стр, Чу, Бр, 
Ге, Лу, јаре Стр коњче Ол, Стр, крме ДП, сјеме Стр. Именица коњче код 
Даничића има краткоузлазни акценат (Даничић 1925: 72).

133. Даничићевим акценатским типовима одговарају годиште Ба, ГМ, 
косиште Ол, Стр, кућиште Стр, огњиште Стр, ДП, Ге, Бр, Со, Чу, ГМ, Во, 
сириште Стр, Бр, Чу, а не одговарају буниште Стр, двориште ДП, Со, Во.

Акценат именица женског рода

134. Акценатском типу глава-главе (Даничић 1925: 4–5) припадају: 
војска Стр, Со, газа Стр, глава Ст, Бр, Ол, душа Ко, Лип, зима Стр, Лип, зова 
ГМ, канта Стр, ДП, крава Стр, кума ДП, маја Ст, Стр, мајка Стр, прела Ол 
Стр, прија ДП, пура Бр, Чу, Во, рана Стр, Лип, рука Ол, ДП, свила Ко, стра-
на ДП, торба ДП, трава Ол, Чу, ДП, шерпа Стр.

Именица башча има двојак акценат: башча ДП, Чу, Ол, башче Стр, 
башчи Ол, башчу Ол, Стр, односно, из башче Ол, башчу Ол, Ст.

Дат. једн. именице војска најчешће гласи војсци Ол, Стр, Ба, Ко, као код 
Даничића, а лок. једн. гласи у војсци Ол, Ко, Поп, Чу.

Дат. једн. именице душа има двојак акценат: Даничићев души ДП, али 
и души Стр.

Именица змија Ол, Стр припада овом акценатском типу, као и типу 
змија-змије.

62 Овакви дублети забиљежени су и у Србијанском Полимљу (Николић 1991: 116), у 
Ужичкој Црној гори (Марковић 2011: 389), те у ужичком крају (Лончар Раичевић 2015: 86).
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Именица овца ДП, Чу, Стр, као код Даничића, припада категорији гла-
ва-главе, али може да има и дугосилазни акценат: овца Стр, Со, овцу Стр, Чу, 
Бр, ГМ, Со, На.

Именица ријека у ак. једн. има дугосилазни акценат (ријеку Ол), као и 
многе друге именице ове категорије.

Ак. једн. именице торба може имати дугосилазни акценат торбу Бр, 
уз чешћи дугоузлазни торбу Ба, ДП, Чу (Даничић 1925: 5). Ном. мн. торбе 
Ол одговара Даничићевим акцентима.

У ном. мн. забиљежен је Даничићев акценат овце Ст, уз чешћи дугоуз-
лазни: виле Чу, јеле Ст, свиње Ст, траве Ст.

Форме синкретичних падежа понекад имају Даничићев краткоузлазни 
акценат: гранама Чу, Во, рукама Ол, Стр, Ге, Чу (исп. Козомара 2016: 673), 
али је чешћи дугоузлазни: овцама Ол, Ко, свињама Бр, на стијенама Ст, у 
странама Ст.

135. Типу правда-правде (Даничић 1925: 5–6) припада: дижва ДП, 
мајка Стр, Стр, стрина Ко, црква Ол, Стр, ДП, Лу, школа Ол, ГМ, Со.

136. Акценатском типу змија-змије (Даничић 1925: 6–7) припада: бан-
ка ДП, Поп, берба Ол, бува Стр, вода Ол, Стр, ДП, Чу, Бр, Ко, Ге, ГМ, дјеца 
Ол, Стр, ДП, Чу, евта Стр, жена ДП, Чу, Ко, земљa Ол, ДП, Ко, Стр, Лу, зера 
ГМ, злоба Ко, змија Ол, зона Стр, коза Стр, коса Ол, Стр, ГМ, лампа Ге, нога 
Ол, Стр, пара Ол, сестра Ол, ГМ, Стр, ДП, Бр, Ге, Ко, чела ГМ. Именице 
коса ʻалат’ и снаја могу имати и краткосилазни акценат у ном. једн.: коса Ол, 
снаја Стр, Ст. У ак. једн. забиљежен је двојак акценат: у гору Ст и пред зору 
Ст.

Ном. и ак. мн. овог акценатског типа углавном имају краткоузлазни ак-
ценат, а не краткосилазни као код Даничића (Даничић 1925: 6–7): змије Ст, 
игле Ст, козе Ол, Во, сузе Ст, челе Ст, а именица бува може имати и дугоуз-
лазни акценат: буве Бр, Лу.

137. Акценатској категорији књига-књиге (Даничић 1925: 8) припада: 
баба Ол, ДП, бошча Ол, Стр, ватра Чу, вишња ДП, воћка Ол, вуна Ол, Бр, 
Стр, ДП, Со, Чу, изба Стр, капа Стр, кева Ол, киша Ол, књига Бр, кожа Ол, 
крава ДП, ГМ, кућа ДП, Чу, Ге, Ол, Стр, ДП, маја Стр, мука Ге, њива ДП, 
пита ДП, При, Вод, Пљева Ге, пура Ол, ДП, Чу, Ко, Со, риба Ол, ДП, слава 
По, Ге, слама Бр, Чу, Ге, Поп, соба По, ДП, Чу, софра Стр, стока Чу, ступа 
ДП, тара ДП, тица Ол, Стр, ћута Ст, цура Стр, ДП, По, шљива Чу, шума 
Стр, шупа Бр, Чу.

Именица чесма има двојак акценат: чесма Бр и чесма Ст.
Именица цима гласи: цима-циме-циму Ст, Чу, Ко.
Именица пура припада и овој категорији, али и категорији глава-главе.
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138. Од тросложних именица акценатском типу батина-батине 
(Даничић 1925: 9) припада: гривина Ол, зубача ДП, јетрва Стр, Бр, Ко, Во, 
кучина Ге, кудиља Ол, Стр, невиста Стр, погача ДП, прегача Стр, синија 
Стр; акценатском типу јабука-јабуке (Даничић 1925: 10) припада: опута Ол, 
Стр, свекрва Стр, ДП, Чу, ГМ, Лу, Ко; акценатском типу ведрина-ведрине 
(Даничић 1925: 11) припада: варуна Стр Лип, јечерма Стр, старина Стр, 
Лип, Ко, судбина ГМ. Забиљежен је и акценат врућина Чу поред Даничићевог 
врућина ДП.

Уобичајено је на брзину Ст, на врућину Ст, у висину Ст, у дужину Ст, у 
ширину Ст, уз једну форму са Даничићевим акцентом: у планину (Даничић 
1925: 11), те колебање код именице на ледину Ст, по ледини Бр, Поп (исп. 
Козомара 2016: 673).

Осим Даничићевих алтернација у примјеру љепота-љепото Ст, 
уобичајено је да се каже старина-старино Ст, тазбина-тазбино Ст, будала-
будало Ст.

139. Акценатској категорији ноћ-ноћи (Даничић 1925: 79) припадају: 
зоб Стр, кост ДП, крв Ол, По, ноћ Лип, Бр, пећ Стр, раж Лип, ћер ГМ.

Акценатској категорији глад-глади (Даничић 1925: 79) припада: луч Ге, 
маст ДП.

Именица смрт има акценат као код Даничића (Даничић 1925: 80): 
смрт–смрти Лип, При.

140. Забиљежен је и Даничићев акценат лок. једн. у младости Со, уз 
чешће потврде са краткосилазним акцентом на првом слогу: у жалости Ст, 
у младости Ст, у радости Ст, у старости Ст (Даничић 1925: 81).

Акценат замјеница

141. У овим говорима готово су досљедне форме личних замјеница са 
краткосилазним акцентом: мене Ол, Стр, Ге, Ст, По, Ко, Во, При, Вод, мени 
Ол, Ст, Стр, Лип, ДП, Ко, Со, На, тебе ДП, ГМ, теби Ол, ДП, Ко, Бр, Ге, Во, 
њега Стр, Со, Ге, Ол, Бр, њему Ол, Ст, Стр, Лип, По, ДП, себе Ст, себи Чу, Со, 
Стр, По, ДП, Ге, а сасвим су ријетке вуковске са краткоузлазним акцентом: 
мене По, њега Стр.

142. Прозодијски дублети уобичајени су код неких придјевских 
замјеница:

Посесивна замјеница њезин чешће има краткоузлазни акценат: њезин 
Бр, Лу, ГМ, Со, њезина Бр, Ко, Ол, њезини Лип, њезино Лу, њезинога Со, 
њезиној Стр, ГМ, њезином Лип, њезину Стр, а рјеђе дугоузлазни: њезин ДП, 
Лу, њезина Ол, њезинe На, њезинe Ол, њезини На, њезином Чу;
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Упитно-односне замјенице јављају се у сљедећим прозодијским лико-
вима: која Ст, које Ол, који Ст, којега Ст, чија Ге, чији Ст, чијег Ст, чијем Ст, 
те који Ст, која Ол, Стр, Ко, којег Ст, којем Ст, чији Ст, чијега Ст, чијим Ст;

Код показних замјеница овај и онај такође се јављају двојаки акценти 
– чешћи краткоузлазни: овај Ол, Ст, ГМ, ДП, Со, ово Ол, Ст, Ге, Ко, овог На, 
Ст / овога Ол, ДП, Ге, овоме Ст, с овим Ст, ови Со, код овије Со,

онај Ол, Ко, Ст оно Ол, Ге, Лу, Стр, они Ол, у онима Ко, онога Ол, ГМ, 
ДП, ономе Ол, с оним Ст,

ова Со, ДП, ове ДП, ГМ, Чу, ову ДП, Ге, с овом Ге, овој На, на овој Ол, 
она Ко, оне Со, ГМ, Чу, ону Ол, Ст, оној Ге, на оној Со,

или рјеђи краткосилазни: ово Ол, Ко, По, овога Стр, Ст, овоме Ст, са 
овима Ол, онај Ко, Чу, оно Ол, Чу, онога Ст, ономе Ст, онима Ко, унај ДП, 
уно ДП,

 ова ГМ, Ко, ове Стр, оне Ол, уна ДП, уну Ге, уном Ге.
Код истих замјеница са наставцима старих тврдих основа акценат 

такође може бити двојак: са овијем ГМ, Ге, Со, овије ДП / овије Чу, те
онијем Ол, Со / онијем Стр, ДП, овије Ол / овије Ол, ДП, оније Ол, Лу 

и сл.
У употреби су и дублети свију Ол, Стр, свију Стр, Лу, а понекад се 

замјеница њихов изговара са дугоузлазним акцентом: њијов Чу, њијова Ол.
Поред прозодијских ликова колка Ол, колки ГМ, колко ГМ, Бр / колко 

Стр, ДП, Бр, Чу, у Герзову се могу чути и ликови волике Ге, колика Ге, колики 
Ге, колико Ге.

Акценат придјева

143. Дистинкције између придјева одређеног и неодређеног вида чувају 
се у акцентима: бијела ГМ, бијели Ол, бијело Стр, бијелога Стр, бијелу Ол, 
бијелог Стр, Ге, велика Ол, гладни Стр, дебела Стр, добра Ол, драго Ол, живе 
Ге, зелени ДП, лијепи Стр, лијепу Стр, мала Лип, мале ГМ, мали Стр, са ма-
лим ГМ, маломе ДП, мила Ко, млада Ол, Лип, млади ГМ, мрсна ДП, мртва 
ДП, посна ДП, посно ДП, стара Ол, Чу, стари Ол, ГМ, старога Стр, стару 
Ол, суве Со, суво Стр, сувог Стр, Бр, ГМ / сувога Ге, цјелу Стр црвене Стр, 
црна Стр, Чу, црни Ол, црно ГМ, у чистој Ге насупрот:

гола Стр, дебела Ге, добра Ол, ДП, жива Лип, живо Бр, здрави Чу, 
лијепа Ол, ГМ, луда Стр, мала Ол, мало Ге, Со, млад Ол, Ст, млада ДП, младе 
Ол, Стр, младо Чу, мрска Стр, мрсну Ол, мртва Лип, нов Стр, Лип, нова Бр, 
Стр, ново Ст, Ол, нову Бр, / нуво Ге, посну Ол, празне Ол, пуно Ол, старa ГМ, 
старо Чу / старо Ко, сувa Ол, сувe Ол, суво Ол, тупом Ол, црвена Стр, црно 
Ол, Стр, Бр, црну Стр, чврсто Ол.
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144. Обично се говори Свети Аранђел ГМ, Светог Аранђела По, На, 
Свети Василије Ол, Лу, Свети Димитрије ГМ, Свети Ђурађ Со, Светог 
Ђурђа Ко, Со / Светога Ђурђа Со, Свети Илија ГМ, Светог Илију ДП, Све-
ти Јован Ко, Светог Јована Ба, ГМ, Лу, света недиљо ДП, свете недље Бр, 
Светог Николе Лу, Свету Петку ГМ, на Светок Саву Бр, Свети Стеван Ол, 
свете тајне По, а рјеђи је Даничићев акценат свети (Даничић 1925: 212): 
Светог Илију ДП, света недиљо Ол, свете ми недиље Стр, Свети Никоала 
ГМ, Свети Стјепан Лип, свети храм По.

145. Придјеви горњи и доњи нешто се чешће изговарају са узлазним 
акцентом: горњи Лип, Бр, Горњи Мујџићи ГМ, доње Ол, у Мујџиће Доње 
ГМ, доњи Ол, Бр, Со, Доњим Мујџићма ГМ, з горњу и доњу страну куће Ге,

а рјеђе под силазним као код Даничића (Даничић 1925: 216): горњо Бр, 
Горњи Вакуф Ст, Доњи Вакуф Ст, При, Вод, доњи веш Стр, Ст, доњо Бр.

146. Говори се јечмени ДП, јечменог Во / јечменога На, срчани Ст, али и 
крштени Лип, Ст, срчани ГМ, црквени Лип, Ст, црквено Стр (Даничић 1925: 
218).

147. Уз чешће Даничићеве ликове: дрвена Чу, дрвене Стр, Ко, Чу, ГМ, 
дрвени Стр Ол, Ко, Чу, Поп, дрвено Чу, Чу дрвеани Ол, Стр, дрвеаним Стр, 
дрвеано Стр, Чу, дрвеанога Стр (Даничић 1925: 219) може се чути и: дрвеана 
Стр, дрвене Стр, ДП, Ге, дрвени Ге.

Уобичајено је да се каже бакрени Стр, гвоздени Ко, Стр, земљани Стр, 
Поп.

148. У грађи су се нашли и прозодијски ликови гладан Стр, гладни Стр, 
и жедан Стр (исп. Рамић 1999: 351), уз чешће ликове гладан На, гладна Чу, 
При, Вод, гладни Ко, жедна Чу, жедни Ко.

149. Форме суперлатива придјева најчешће имају два акцента, а на 
префиксу нај- обично се остварује дугосилазни акценат: најбољи Ге, највећа 
По, ДП, најгора Стр, најгоре Лип, најачи Ол, најљепше Ол, Ге, Ко, најмања 
Ол, најмлађа Ол, По, најмлађи ДП, најстари Со, најстарија Лип, При, 
Вод, док је краткосилазни рјеђи: најбољи Ге, најглавније Лип, најстари Со, 
Лу, најстарија ГМ. Забиљежене су и форме придјева с једним акцентом: 
најбоље ГМ, Стр, најбољи Со, најмлађа Ол / најмлађа ГМ, најмлађи ГМ, Чу, 
Лу / најмлађи Стр, најтеже Ол.

Акценат глагола I Стевановићеве врсте

150. У формама инфинитива са наставком -ћи углавном се остварују 
дугоузлазни и краткоузлазни акценат: вући Ол, Стр, доћи Ол, ГМ, Стр, Лип, 
Ко, Лу, доћи Ол, ДП, заћи Ол, Чу, ићи Ол, Стр, Ко, Со, Бр, ићи Ол, ГМ, Стр, 
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Ко, лећи ДП, Ко, лећи Стр, моћи Ко, моћи Ол, наћи Ол, Бр, Со, На, Во, наћи Ол, 
ГМ, Бр, ДП, пећи ДП, ГМ, На, прећи Ол, Со, прићи Ол, Ге, проћи По, Со, рећи 
Ол, Стр, По, ДП, Чу, Во, рећи Ол, Стр, По, ДП, Ге, Со, саћи Со, свући Ге, сићи 
Ол, сјећи Стр, стећи Ге, тући Ол, Со, тући Ол, Ст, ући ГМ, Со.

Силaзни акценат забиљежен је свега неколико пута на овим глаголима: 
доћи Ко, доћи Поп, ићи ГМ, наћи Ол, Ко, саћи Стр.

151. Уобичајен је Даничићев акценат у инфинитиву глагола вести На, 
плести Стр, Ко, прести Стр (Даничић 1925: 90–93), те мусти На (Исто: 
100), али се понекад може чути и прест Стр, прести ГМ. Радни придјеви 
ових глагола најчешће гласе: везла Бр, Чу, везле На, Во, везли На, вукли Ол, 
прело се Ол, расла Ге, Во, тукли Со, тукло Ст, ГМ,

пекла ДП, пекли Ол, Стр, Чу, На, пекло Бр, плела Стр, ГМ, Лу, На, плеле 
Чу, Поп, плели Стр, Чу, Поп, преле Со,

а рјеђе везла Стр, вукли Стр, музле ДП, музли Стр, прела Ол, ГМ, На, 
прели Бр. И у другим говорима ови глаголи различито се изговарају (исп. 
Петровић 1973: 27, Драгичевић 2007: 359).

152. Форме глагола јести изговарају се са двојаким акцентом:63

краткоузлазним: једе Ол / ДП / једе ДП / једе се Ге, једеш Ол / једеш 
ДП, једу Ол, Ге,

једи Ол, Стр, Ко, насупрот Даничићевом краткосилазном (Даничић 
1925: 97–98): једе Ол, Стр, ГМ / једе се Чу, Ге једемо Ол, Чу, Со, На, једем 
Чу, ГМ, једеш Ст, Чу, једу Ол, ГМ, Стр, Чу, Ге, На,

јелa ГМ, јеле Со, јели Стр, Чу, Ко, јело По, Во,
јести То.

153. Инфинитив префигираних глагола ове врсте гласи: довести ДП, 
испећи ДП, помоћ ДП, Бр / помоћи Ге, али и довест Чу, испећ Бр, повест Бр, 
превест ГМ, утећ ДП.

154. Форме истих глагола у презенту углавном имају акценат на првом 
слогу:

доведе Ко, Чу, Лу, Поп, доведемо ДП, Ко, доведу Со, Поп, изведеш Ко, 
изведу Со, одведе Ге, ГМ, одведем Бр, одведеш Ол, поведе Со, преведе Ге, 
приведе Со,

донесе Ол, Стр, Ге, Чу, Ко, ГМ, Бр, Со, Лу, Во, донесем ГМ, ДП, Бр, Ко, 
Со, донесемо Ол, Со, донесеш Чу, Ко, Поп донесу Лип, Со, изнесе ДП, Ко, Во, 
изнесем ДП, изнесеш Стр, изнесу Стр, ДП, ГМ, Со, наднесеш Бр, однесе Ге, 
Во, однесем ДП, однесемо Со, однесеш Ко, Поп, однесу Ол, ГМ, понесе Ол, 

63 Прозодијске ликове презентских форми овог глагола Драгичевић је сврстао међу 
дискриминанте које одвајају источнију и западнију скупину говора сјеверозападног огранка 
херцеговачко-крајишког дијалекта (Драгичевић 2001: 87).
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ДП, Со, ГМ, понесем Ол, Ге, понесемо Ол, Лип, понесеш Ко, ГМ, понесу ГМ, 
пренесем Со, унесем Ко,

запече Бр, Ге, испече Ст, ДП, Ге, Бр, Ко, Ол, ГМ, Во, испечем ГМ, ис-
печемо ГМ, испечеш ДП, испечу Ст, Ко, ГМ, потпече ДП,

исплетем Со, оплете се ДП, Со, оплетем Во, оплетеш Ко,
набоде Бр,
отече Ол, Стр, утече Ол, ДП, утечеш Ко,
огребем Лу,
пометеш Ге, Ко.
Рјеђе су потврде форми са акцентом на другом слогу као код Даничића: 

доведе На, изведе Со, Чу,
донесе ДП, донесеш Чу, донесу Лип, изнесе ДП, Бр, однесе Стр, поне-

сем Стр, унесе Чу,
испече Чу, Бр, Ге, испечем Ол, испечу Бр,
исплете Чу, Бр, оплете Со,
помете Чу (Даничић 1925: 90–95).

155. Радни придјев ових глагола такође чешће има акценат на првом 
слогу: довезли Со, довела Лип, ДП, Ге, Во, довели Ко, ДП, На, довело ДП, 
Чу, исплела Чу, одвела Со, превело ДП, привела Ко, а рјеђе на другом слогу: 
довелa ДП, довели ДП, Ге, затекла Ге, навело Стр, ГМ, утекли Ге. Уобичајено 
је стандардно побјегла Ге, побјегли Ге (Даничић 1925: 98).

О акценту неких глагола осталих врста

156. Префигирани глаголи II врсте неправилног грађења у овим гово-
рима имају акценат на првом слогу: назовеш По, опере Ст, оперем Ст, опере-
мо Ге, опереш Бр, Чу, Во, набере Чу, Во, наберем На, наберемо Ст, пребере 
Во, преберем Ст, пребереш То, уберем Во, уберемо ГМ, убереш Ст (Даничић 
1925: 184–185).

Глаголски придјев радни истих глагола гласи: брала Чу, брали Ол, Стр, 
Чу, звала Стр, Бр, Лу, ГМ, Ге, Со, звале Стр, звали Стр, Ге, Ко, Чу, Со, На, Во, 
звало Ко, ГМ, Со, Ге, клало се Бр, Чу, клали Чу, На, прала Ол, Стр, прали Чу 
(Даничић 1925: 184)

Уобичајен је акценат пила ДП, Чу, Ге, ГМ, Во, пили Ст, Поп, пило Поп.

 157. Глагол давати има дугоузлазни акценат у презенту: дајем Ол, даје 
ДП, Бр, дају Ол.

158. Уобичајен је стандардни акценат инфинитива: пустит ГМ, и на-
пустит Ол, Во, попустит Ст, као и глаголског придјева радног истог глаго-
ла: напустијо Ко, Со, пустили су Стр, пустијо Ол.
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159. Обично се каже говорила ДП, говорило Ко, говорит Ко, говорте 
Со, а рјеђе говорит На, проговорит Ге.

160. Акценат облика презента желимо, имамо, читамо није познат у 
овим говорима.

161. Уобичајен је двојак или тројак изговор неких глагола:
Тројак акценат може се чути код истих информатора у изговору одрич-

них форми презента глагола јесам: није Ол, Ст, ГМ, Ба, Стр, Лип, ДП, Ге, Ко, 
Со, Лу, На, Во, При, Вод, није ГМ, Стр, Чу, Ко, Во, и није Ол, Стр, ДП, Бр, 
При.

Одрични облици презента глагола имати јављају се са двојаким ак-
центом – рјеђим дугоузлазним: нема Ол, ГМ, Стр, Чу, немам ГМ и далеко 
фреквентнијим дугосилазним: нема Ол, ГМ, Стр, ДП, Чу, Ко, Лу, Поп, Со, 
Бр, Ге, На, Во, немам Стр, Бр, Лу, ГМ, немамо Ол, На, немаш Ол, Бр, Ко, 
Поп, Во.

Изговара се Даничићево видим Ол, видиш Ол, (Даничић 1925: 127) пре-
ма видим Ол, видиш Ол, види Ол, те идем ГМ, (Даничић 1925: 107) према 
идеш Ол.

Закључци о акцентима

162. Инвентар и дистрибуција акцената углавном су стандардни уз 
уобичајена одступања као што је појава силазних акцената ван првог слога 
код сложеница (пољопривредник, такозвани), те у ген. мн. неких именица м. 
и ср. рода (добровољаца Ст, домаћинстава Ст). Дезакцентуација је факулта-
тивно захватила неке замјенице, најчешће показне (ови рат, око оније села, од 
ове чаше, на тој земљи, с тојим чоеком).

Постакценатске дужине добро се чувају у скоро свим категоријама у 
којима су обавезне и у стандардном језику, чак и када се јаве у више уза-
стопних слогова (ватре, водом, година, доброга, чистој, видим, намириш). 
Досљедно, међутим, изостају код неких глагола I Стевановићеве врсте у 
формама презента са основом на сугласник (вршемо, вуче, одрасте) и такође 
у формама презента глагола са основом на -је- (попије, добијеш, чујем). 
Може се закључити да губљење неакцентованог квантитета није ништа 
резултативније данас у говорима Шипова него што је било у сродним бли-
ским говорима према резултатима ранијих испитивања.

Као и у многим другим говорима, јављају се дужине којих нема у стан-
дардном језику: нпр. посесивни суфикси -ин и -ов/-ев изговарају се са дужи-
ном (бабин, његов), затим, дужина се често може чути и на финалном вокалу 
у 3. лицу мн. аориста (вратише, дођоше), те на покретним вокалима а и 
е код неких именичких и придјевских замјеница (некога, тога). Аналошко 
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дужење забиљежено је и у многим формама гл. придјева радног на финал-
ном вокалу (добијо, радијо).

Преношење акцената на проклитику често је у говорима српског станов-
ништва околине Шипова, као и у многим другим говорима сјеверозападног 
огранка херцеговачко-крајишког дијалекта. Стари тип преношења на про-
клитику уобичајен је са именица из категорија враг-врага, стриц-стрица, 
бог-бога, змија-змије, глава-главе, а нови тип преношења са именица из 
категорије рак-рака, роб-роба, књига-књиге, правда-правде. Са именица 
из категорија месо-меса и око-ока акценат се може пренијети по оба типа 
преношења. Сасвим је, дакле, уобичајено преношење са једносложних и 
двосложних ријечи на проклитику, али је живо и преношење са трослож-
них па чак и четворосложних форми именица (из Герзова, у Бешњево, до 
Ђурђева, до Мркоњћа). Фреквентно је ново преношење са облика личних 
замјеница на једносложну проклитику (код мене, за њега, за њим), осим са 
форми инстр. једн. замјеница 1. и 2. лица, те повратне замјенице себе, са 
којих је забиљежен једино стари тип преношења (са мном, за тобом, пре-
собом). Уобичајен је стари тип преношења и са основних бројева (до два 
сата, на три комада), а нови тип преношења са редних бројева (до друге, у 
седми). Са придјевских замјеница и придјева забиљежен је само нови тип 
преношења (за мога, у нашој, за оно, у тој, у задње вријеме, на Малу Госпо-
ину). Чешћи је нови тип преношења и са презента на рјечцу не (не будеш, 
не види). Ове говоре карактерише још неколико интересантних особина као 
што је преношење акцената на ријечи које и нису проклитике – на општу 
замјеницу сав у ж. роду (све четри, сву ноћ, сву ноћке), на основне бројеве 
два и три (два сата, три дана), као и преношење са именица pluralia tantum 
(за леђа, на леђима, у плућима, на врата, у прсима). Понекад се у истим ве-
зама остварују оба типа преношења, нпр. за чоеком и за чоеком; о-дрвета и 
о-дрвета; у торбу и у торбу; не знам и не знам.

Даничићев акценат кумова, синова, са синовима, шњегова може се 
чути како код једносложних тако и код вишесложних именица м. рода: исп. 
дјеверова, Во, дјеверовима, каменова, орозова, пријатеља.

Колебања су забиљежена у појединим формама неколико именица ж. 
рода из категорије глава–главе (војска, душа, овца, торба).

Именице ср. рода брдо, жито, поље и село имају двојак акценат у не-
ким множинским падежима.

Готово је уједначено мене, мени, тебе, теби, њега, њему. Придјевске 
замјенице који, чији, овај, онај, њезин могу имати двојаке акценте (који, чији, 
који, чији, овај, ово, онај, оно њезин, њезин).

И понеки придјеви могу се јавити са двојаким акцентом, а дистинкције 
између придјева одређеног и неодређеног вида чувају се у акцентима.
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Форме презента глагола I Стевановићеве врсте на -вести, -нести, -пећи 
и сл. углавном имају акценат на првом слогу (донесе, однесе, доведе, одведе, 
испече, оплете, отече), а рјеђе на другом, као у стандардном језику. Колебања 
су забиљежена и у инфинитиву и гл. придјеву радном истих глагола.

Глагол јести у прeзенту поред чешћег краткосилазног, може имати и 
краткоузлазни акценат.

Прозодијски ликови желимо, имамо, читамо нису посвједочени у 
овим говорима.



IV. ОБЛИЦИ

ИМЕНСКЕ РИЈЕЧИ

Именице мушког рода

163. Наставак вок. једн. најчешће је -е: брате Ол, Стр, ДП, буразере 
Ол, Лу, диде Ол, домаћине Ст, Јоване Ст, куме Чу, Миловане Ст, сине ГМ, 
Стр, Ко, Со, Стеване Ол и сл. Консонанти к, г, х испред -е у вокативу дају ч, 
ж, ш: боже Ст, ДП, Бр, Ге, Чу, Стр, На, При, Вод, друже Ол, момче Ст, стри-
че Стр, Ст, ујаче Ст, чоече Чу, Ге. Наставак -у обично имају именице чија се
основа завршава на предњонепчани сугласник: Бубњевићу Ст, Васиљевићу 
Ст, младићу Во, пријетељу Ст, Ол, учитељу Ст, Ол, Стр, али је и у том 
случају забиљежен наставак -е Милоше Ст, Ол, Уроше Ст, Ол. За двојаке на-
ставке знају именице са основом на сонант -р: господару Ст, командиру Ст, 
према докторе Ст, мајсторе Ст, Стр, професоре ГМ, царе Ст. Вокатив може 
бити једнак номинативу: Влајко Ст, Рајко Ко, Симо Ко, Чедо Ст, с тим што 
се код посљедње двије форме разликује акценат вокатива од акцента номи-
натива (в. т. 126).

164. Наставак -ом у инстр. једн. чешћи је него у стандардном језику 
и уобичајен је код именица које завршавају на предњонепчани сугласник: 
бројом Ол, Јандрићом Со, каишом Ол, за коњом При, Вод, прет коњом Чу, с 
коњом По, Ге, Лу, ножом Поп, за Олићом ГМ, за Пајчићом Лу, пасуљом Чу, 
пот сачом ДП, ГМ, Ге, Во, или на сугласник ц: по-Дабрацом Ол, са квасцом 
Стр, колцом Ст, концом ГМ, оцом Со, Во, свецом Ст, са стрицом Чу, али се 
могу чути и форме са наставком -ем: кључем Ст, концем ГМ, с коњем Ол, 
Стр, Чу, крајем Ст, над лонцем Бр, маљем Ст, ножем Ст, оцем Ст, са стрицем 
Ст (исп. Пецо 1964: 116, Петровић 1973: 93, Дешић 1976: 214–215, Окука 
1983: 83, Реметић 1985: 223, Драгичевић 1986: 129, 2007: 364, 2011: 219 и 
др.). Уобичајено је да се каже путом Бр, Ко, ГМ, На, пот путом Лу, а рјеђе 
је путем Ст.

165. Уобичајено је проширење -ов-/-ев у формама ном. и ак. мн.: брусо-
ви Ст, Стр, волови Стр, Чу, Поп, другови Бр, зечеви Стр, керови Стр, крајеви 
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Стр, кумови Стр, мишеви Стр, орозови Лу, плугови Бр, подови Лип, попови 
Стр, путови Стр, сватови Ол, ДП, Бр, Со, столови Ба, стричеви Ол, Со, Ст, 
џакови Ол, шљемови Ба,

блокове ДП, богове Поп, бркове Лип, волове Чу, Ко, ГМ, Поп, кумове 
Ге, Со, лукове Ге, Со, лучеве На, љебове Стр, Лип, ГМ, млинове Ст, пластове 
Стр, ДП, путеве Ст, радове ДП, рогове Стр, сватове Бр, синове Ге, сирове 
Лу, снопове Стр, ГМ, џакове Бр, шпајзове Ге.

Проширење -ов- уобичајено је код неких именица које се завршавају 
на палатални консонант: кошови ГМ, крајови Стр, ножове Стр, ножови ГМ, 
сачови Стр, или на консонант ц: сирцове Ге.

Форме ном. и ак. мн. једносложних именица без проширења нису че-
сте, али се и даље употребљавају: вуци Ол / вуци Стр, наши стрици Стр, мли-
ни Ба, ДП, Со, клине Поп, млине Ба, Со, роге Стр, суде Во, док форме осталих 
падежа у множини без овог проширења нису забиљежене, осим код именице 
млин: од млина Ол, млинима Стр, Со.

166. У ген. мн. најчешћи је наставак -а, а проширење -ов-/-ев уобичајено 
је тамо гдје је обавезно и у стандардном језику, како код једносложних, тако 
и код двосложних именица: болова Со, волова Стр, вукова Стр, гајева Ол, 
зечева Стр, јастребова Стр, каменова Со, керова Стр, љебова Стр, орлова 
Стр, орозова Стр, путова Бр, радова На, сватова Бр, снопова Стр, столова 
Бр. Проширење -ов- може се јавити и у формама генитива једносложних и 
двосложних именица с основом на палатални консонант: бројова ГМ, Лип, 
ножова ГМ, свежњова Стр.

167. Исте двосложне именице могу се јавити у падежним формама 
са проширењем и у формама без проширења: дјевери Ст, дјеверова Бр, Во, 
дјеверовима Бр, јарци Ст, Стр, јарчева Стр.

168. Форма ген. мн. именице гост може да гласи: госта ГМ, То, Ст и 
гостију Ст.

169. Ген. мн. именица црв и зуб има наставак -а: црва Стр, не вади сад 
зуба Со, а именице мрав наставак -а и -и: мрава Ст и мрави Ст. Наставак -ију 
уобичајен је у формама ноктију Ст и прстију Ст, а наставак -и код именица 
које означавају неку количину: мјесеци Стр, Бр, Ст, сати Ст, Стр, центи Ст, 
као и код суплетивне форме људи Oл. Исти наставак забиљежен је и у фор-
мама од они привежњаји Стр, од они свежњаји .64

170. Ген. мн. и у овим говорима може се јавити у старијим формама 
уз бројеве и количинске прилоге (исп. Петровић 1973: 96, Дешић 1976: 219, 

64 Милорад Дешић забиљежио је примјер корачаји (Дешић 1976: 218). 
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Драгичевић 1986: 133, Пецо 1993: 219–220, Козомара 2016: 686): пуно мо-
мак било Стр, дваест је момак ш њим дошло Стр, по двае-сирац Стр.

171. У наставку -има у синкретичним множинским формама ДИЛ во-
кал и најчешће је редукован65: аутма Ол, воловма Стр, керовма Чу, коњма 
ГМ / с коњма Ол, с људма Ол, Поп, у Палеажма Ол, унуцма Ол;

воловима ГМ, с гостима По, зборовима Ге, зубима Со, на коњима Ол, 
кумпијерима Ол, љекарима Стр, с људима Ол, Поп, за обичајима Лип, опанци-

ма Ко, партизанима Ко, са рукавима Стр, у Сарићима Ол, сачовима Бр, чет-
ницима Ге, чобанима Стр, Ст, Бр, шпоретима Бр и сл.

172. Забиљежене су три потврде форми са наставком -ије у лок. мн.: 
нестане воде у тије бунарије ДП, по вровије почупаш Ко, ја сам у курузије 
ДП, једна потврда са наставком -им: у Прибељцим66 При, док је наставак -ом 
данас непознат. Бројније потврде старих наставака забиљежене су у старијој 
дијалектолошкој литератури о нашим западнијим говорима (исп. Петровић 
1973: 99–101, Дешић 1976: 220–222, Драгичевић 1986: 133–134).

Именице средњег рода

173. Промјена именица ср. рода одговара стању у стандардном језику. 
Једнакосложну промјену имају: благо Ол, ДП, брдо Стр, грожђе Ст, Стр, 
жито Стр, ДП, звоно Стр, здравље Ол, По, злато По, коље Ол, месо ГМ, 
Лип, око Стр, ДП, пруће Стр, село Ол, ДП, срце Стр, стадо Стр, сунце Ол, 
Стр, Лип, труње Ол, уље Стр, По, Ко / уље Лип, ДП, цокло Ол и сл., док се 
по неједнакосложној промјени мијењају: бравче Бр – бравчетом Со, говече 
Со – говечета Со, дијете Ол, Стр, ДП, Чу, Ге, Ко, ГМ, Лип, Со, Лу, На, Во, Ст 
– дјетета Ол, Ко, На – дјетету ДП, Ба – дјететом Со, дрво Ол, ДП – дрве-
та Ст, Стр – у дрвету Во, Поп, дрвце Чу – дрвцета Чу, име ДП, Ко – имена 
Ко – именом Стр, јање Стр, Чу, Бр, Ге, Лу – јањета Ст, Во, јаре Стр – јарета 
Ст, Стр, коњче Стр – коњчету Стр – с коњчетом Ол, крме Ол, Стр, ДП – 
крмета Ст – на крмету Ст, парипче Чу, Ко – с парипчетом Чу, раме Ст, Стр, 
Во – рамена На, сјеме Стр – сјемена Стр, ћебе Ол – ћебета Ол – ћебетом 
Стр, шљеме Ст – шљемена Ст.

174. Наставак -ом иза палатала, консонанта ц или групе шт у инстр. 
једн. није чест: босиљом Стр, сириштом Чу, смиљом Стр, срцом Со, уљом 
Ол, Стр.

65 У дијалектолошкој литератури није до краја разјашњено да ли је у овом случају у 
питању чување старог наставка -ма или се ради о редукцији вокала и.

66 Овакве форме синкретичних множинских падежа именица м. рода забиљежио је 
Брозовић у долини Фојнице (Брозовић 2007: 122), а познате су и у икавским говорима (Пецо 
1980а: 104, Ивић 1985: 178).
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175. Форме дат., инстр. и лок. мн. синкретичне су у овим говорима: по 
брдима Ст, на вратима Ст, у врелима Со, с колима Стр, на леђима Ст, Со, у 
мјестима Ст, у њедрима Ст, у плућима Ол, пољима Ст, прсима То, по ребрима 
Ст, по селима Ол, По / селима Ол, а од старијих наставака забиљежена је само 
једна потврда наставка -и у форми лок. мн.: неко је гунијо у коли ДП (исп. 
Петровић 1973: 102, Драгичевић 1986: 140).

176. Збирне именице на -ад представљају множину неких именица ср. 
рода са неједнакосложном промјеном:

близнад На, крмад Стр, пасторчад Лип, прасад Стр, унучад Ол,
крмади Ст, Чу, пилади Стр, праунучади Стр / праунучади Поп, телади 

Стр, унучади Стр, Ст, Бр, Ба, Лу, Со.
Ове колективне именице често имају множински наставак (исп. Дешић 

1976: 237, Драгичевић 2007: 369): крмадма Стр, Бр, Ст, Ко, пиладма Стр, пра-
мунучадима Бр, прасадма Стр, теладма Ст, њеним унучадима Бр, чељадима 
Чу, о чељадима Стр, Чу, са тим чељадма Чу, а рјеђе наставке једнине: њеној 
унучади Бр, шта е с мојом чељади Чу.

177. Именицe јање Стр, пиле Стр, теле Стр, ћебе могу имати праву 
множину: јанци ДП / јањци Стр, јанце ДП / јањце ГМ, Ол, јањаца Стр, ГМ, 
Ко / јањаца Стр, ГМ,

пилћи Стр, пилиће Ст, пилића Ст,
теоци Стр, теоце Стр, Ге, теоца Ст,
ћебета Стр, ДП, ћебета Ол, Стр.

Именице женског рода

178. Код именица ж. рода на -а уобичајен наставак вокатива је -о: Анђо 
Со, Госпо Бр, Гроздо ГМ, Даро Бр, Чу, Десо Ол, Бр, жено Бр, мајко ДП, Маро 
На, Миро Чу, пријо Ст, Ол, Саво Ол, Чу, секо Бр, Стано Ст, Ол, Стр, Ге, цуро 
То. Код именица на -ица забиљежен је наставак -е: Богородице Бр, Борице Со, 
госпођице Бр, Данице На, Ст, домаћице Ст, Драгице Ст, Зорице ГМ, Милице Ст, 
али и форма вокатива који је једнак номинативу: Зорица ГМ (исп. Петровић 
1973: 92, Дешић 1976: 229, Драгичевић 2011: 222). Форме баба Ол, Госпова 
Ст, Даринка ГМ, кума Ол, стрина Ст, тетка Ол, Ст, ГМ, ујна Ол и сл. такође 
су једнаке номинативу.

179. У дат. и лок. једн. углавном се врши сибиларизација тамо гдје су 
се стекли услови (в. т. 92).

180. Уобичајен је наставак -а у ген. мн.: врана Стр, година Ст, Стр, ДП, 
жена Ол, ГМ, недиља Стр, пита Ол, ГМ, преља Ол, слика ГМ, срна Стр, 
от старина Ол, цигара Ол, шврака Стр, школа Ст, шљива Ст, Чу и сл. Код 
именица чија се основа завршава сугласничком групом најчешће се јавља 
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непостојано а: вашака ГМ, кришака Бр, крушака Ол, Лу, летава Ст, оваца 
Ол, Ст, Стр, Лу, пушака Ге, смокава ГМ, сукања Ко, тикава Ол, цркава Ст, 
чизама Ол, али је забиљежена и форма оније чесма Ол без непостојаног а. 
Потврђен је и наставак -и: воћки Ст, лопти Ст, радњи Ст, торби Ст, трески 
Поп. Наставак -у, као и у стандардном језику, имају именице ногу Бр, На, Во 
и руку Ст. Форме ногува и рукува нису забиљежене.

Још увијек су у употреби старије форме ген. мн. уз бројеве (Петровић 
1973: 98, Дешић 1976: 231, Драгичевић 1986: 143, Рамић 1999: 364): от шес 
годин ГМ, десет годин При, Вод, једанез годин Ге, петнез годин заедно Стр, 
двадесет годин Лу, тридсет пет годин Стр, осамдесет годин Чу, иљаду марак 
ДП.

Стари двојински наставак -ију у ген. мн. имају именице кокош и кост: 
кокошију Ол, Ст, Стр, ГМ, костију Ст, а наставак -и друге именице ове врсте: 
лажи Ст, ноћи Ст, ријечи Ст, ствари Ст, ћери Лу.

181. Једини наставак дат., инстр. и лок. мн. је -ама: по болнцама ГМ, 
женама Ол, кафанама Ол, клупама ДП, козама Ко, конопљама Бр, косама 
Ол, кравама Ол, кућама Со, на ливадама ГМ / по ливадама Ол, Стр, Со, но-
гама Лу, При, Вод, овцама Ол, Ко, у прељама Ол, у ранама Чу, рукама Ол, 
Стр, Ге, Во, у рукама Чу, свињама Бр, са скалама Ге, у ступама Ко, с цурама 
Ол, по шумама ГМ, у шумама Ол, у шталама Ол.

182. Осим наставка -ју, у формама глађу Ст и жеђу Ст, уобичајен наста-
вак инстр. једн. именица ж. рода на консонант је -и: патили смо се глади Стр, 
с кости Ст, с масти Ст, с овом памети Ст, својом ријечи Ст, као и у већини 
других западних штокавских говора (исп. Петровић 1973: 93, Дешић 1976: 
236, Драгичевић 1986: 145, Рамић 1999: 366, Козомара 2016: 690 и др.).

Напомене o неким формама именица сва три рода

183. Имена типа Вељко-Вељка Ст, Влајко-Влајка Ст, Во, Гојко-Гојка Ст, 
Со, Жарко-Жарка ГМ, Славко-Славка67 Ол, Со, деклинирају се као именице 
м. рода на консонант, редовно са дугосилазним акцентом, а посесив граде 
наставком -ов: Вељков Ст, Влајков Во, Ст, Гојков Ст, Жарков ГМ, Слaвкова 
Ол.

184. Двосложна хипокористичка имена која имају дугоузлазни акценат 
на првом слогу мијењају као именице на -а: Божо Ст – Боже Ко – з Божом 
Ко, Со, Боро Ст – код Боре Ст, Владо – Владе – Владу ДП, Ђуро – Ђуре Ст 
–Ђуру Ол, Јово Ко – код Јове Ол – Јови Ко, Максe Ол – Макси Ол – с Максом 

67 У западним јекавским говорима ова имена могу се мијењати и по обрасцу промјене 
именица ж. рода на -а, али су тада под дугоузлазним акцентом (Петровић 1973: 91, Дешић 
1976: 239, Пецо 1979: 119). 
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Ол, Миле Ол – Мили Ол, Неђо – Неђе Ст, Лу, Осто – Осте Ст, Лу, Перо – 
Пере Ол, Ко ГМ, Лу – ус Перу Со, Ристо Лу – са Ристом Лу – за Ристу Лу, 
Симо – Симе Поп, ДП, a посесив граде наставком -ин: Божин Ст, Стр, Борин 
ДП, Чу, Ђурин Ст, Јовин По, Поп, Остин Ст, Перин Ст, Перину ГМ, Ристин 
Ст.

Нека хипокористичка имена имају форме номинатива на -е: Боре Ол, 
ДП, Владе ДП, Максе Ол, Ристе Ст.

Kao именице ж. рода на -а мијењају се и: газда Ол – газде Ол, бабо Стр 
– з бабом Стр, ћаћа Ол, Стр, ДП, Чу, Ко, Со, Лу, Во – ћаће ДП – ћаћу Ко – ш 
ћаћом Ол, Чу, Ко и сл.

185. Од осталих интересантнијих форми треба издвојити сљедеће:
У облицима једнине неке именице губе наставак -ин: душман Ст, циган 

Ст, чобан Стр, Ст, чобана Бр, али могу и да га чувају: Арапин Ст, држављанин 
По, Србин Ст.

Именица коса редовно се употребљава у множини: косе Стр, добре 
косе Ге, метне у косе Ге, косе свое чупам Чу.

Именица млада има именичку промјену: млади Ко, младом Ко, Ст, a то-
поним Ступна комбиновану: и-Ступне Ол, у Ступној Ол, Ко, Лу / у Ступни 
Ст, у Ступну Лу, ГМ.

Именица кћерка гласи: ћер Ол, ГМ, Стр, Ба, Лип, ДП, Бр, Ко, Чу, Со, 
Лу, На, При, Вод, ћери ГМ, Лип, Бр, Чу, Ге, Ко, ГМ, Со, Лу, ћери Ко, Ге, Лу, 
ћерима ГМ,

или ћерка Стр, Лип, Со, На, ћерке ГМ, ћерки Со, ћерку Бр, Со, Чу, На, 
са ћерком Со, ћерке ГМ, Чу, Со,

а именица мајка гласи мати ГМ, Стр, Лип, Бр, Со, Лу, Поп, На, Во, 
или матер ГМ, Бр, Лу, Поп, На, При, Вод, матере Бр, ГМ, Ге, матере ГМ, 
матери То, матером Чу, Со, Ол, ДП, Поп.

Именица доба није деклинабилна: што се нисам родла у ова доба Ко, 
како е било у она доба Ко, у свака доба Чу, у она доба Чу.

Напомене о граматичком роду појединих именица

186. У формама именица м. рода забиљежене су именице брав, ђубар, 
литар, рат: заклали брава Стр, узели брава На,

они рат Стр, првога рата Стр, бијо рат Ге, кад је рат бијо Ко,
пун литар Стр, воду доносимо у литровима ГМ,
избаци ђубар ГМ.
Уз именицу влас, кад означава власи конопље, може ићи атрибут у м. 

роду: онај влас Чу.

187. Именица ауто редовно је ср. рода: његово ауто Ол, своје ауто По.
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188. У формама именица ж. рода забиљежено је: жера-жере Ге, ГМ, те 
жљебе Ге, крампа Ге, моја реда Ол, ћута Ст, Ге, џака Ге – џаке Лу, на шпиглу 
Ол.

Именица глад такође се јавља само у формама ж. рода на консонант: 
било е глади При, Вод, од глади Ко, Чу, Со, ја се бојим глади Во.

Уз именицу вече забиљежен је атрибут у ж. роду: за Бадњу вече Ге, до-
бра вече Стр, једну вече Стр, неку вече Ол, сваку вече Ол, Стр.

189. Именица нит у овим говорима може да има форме именица ж. 
рода pl. tantum на -а: ните Бр, Чу, Ко, Со, нита Бр (кад означава нити које су 
дио разбоја за ткање), али је забиљежена и форма м. рода: два нита ДП, те 
ж. рода на консонант: нити ДП.

Именица зоб може се употријебити уз глагол у мушком и женском 
роду: зоб не знам да се млијо ГМ, зоб се није јела Чу, зоб се слабо сијала Чу.

Замјенице

190. Систем личних замјеница и замјеничких енклитика исти је као и у 
стандардном језику:

ја Ол, Ст, ГМ, Стр, ДП, Ко, Со, мене Ол, Ст, Стр, По, Ко, Ге, код мене 
Ол, на мене Ст, око мене Стр, преда ме Ол, мени Ол, Стр, Лип, Ст, ДП, Ко, 
Со, На, и мени ГМ, како ми је Ол, за мном Ба, преда мном Бр, на мени Ст,

ти Ол, Ст, По, ДП, Ко, Со, тебе ДП, ГМ, ко-тебе Ст, преда те Ге, 
теби Ол, Бр, Ге, ДП, Ко, бок ти даво Стр, тако ти е било Стр, за тобом Стр, 
о теби Ст,

он Ол, Ст, ДП, Ко, Со, њега Ол, Стр, Бр, Со, Ге, беж њега ГМ, и њега 
По, од њега ГМ, око њега Стр, пољуби га Ол, њему Ол, Ст, Стр, Лип, По, ДП, 
и њему Ст, за њим Ол, пред њим Стр, са њим Чу, на њему Ол,

она Ол, Ко, код ње ДП, од ње Ол, Ст, Мара јој било име ДП, било јој 
име Стана Ге, њу ДП, по њу Стр, пода њу ГМ, и њу ГМ, Шиљом је зову ГМ, 
да е питаш Стр, са њом ГМ, у њој Ол, на њему Ол, на мени Ст, о теби Ст,

ми Ол, Стр, ДП, Ко, нас Ол, Стр, Лип, за нас ДП, код нас Ол, од нас 
Стр, добро нам је Стр, на нама Ст,

ви По, вас Ол, од вас ДП, шта вас интересује По, бог вам даво Чу, o 
вама Ол,

они Ол, код њи Стр, Ст, Со, на њи Ст, у њи Ст, њима Ол, ГМ, Стр, ДП, 
Со, Лу, При, Вод, за њима Ол, под њима Стр, са њима Ол, ДП,

и себе По, иза себе Ол, себи Стр, По, ДП, Ге, Чу, Со, На, и себи ГМ, на 
себи ДП, за собом Ба, Стр и сл.

Енклитика ју није забиљежена.
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191. Форме енклитичких облика личних замјеница 1. и 2. лица у ак. 
могу се јавити с приједлозима: за ме Ге, згрми на ме ДП, поручијо по ме Стр, 
Ко, ГМ, глеала у ме ГМ,

за те Ко, на те Ол, ГМ, доћи по те Стр, у те Лип,
на се Ге, Со (Дешић 1976: 244, Драгичевић 1986: 149).

192. Потврђена је енклитикa њ: преда њ Ба, али се много чешће 
употребљава енклитика њга: за њга дошла Стр, удавала ћер за њга Стр, чула 
си за њга Бр, кроза њга Ол, на њга ДП, низа њга Ба, Стр, пода њга Стр, преда 
њга Чу, у њга Бр, Ге, уза њга Стр (исп. Петровић 1973: 106, Драгичевић 2007: 
371, Козомара 2016: 691).

193. Познате су и дисимилационе форме инструментала за тебом Стр, 
Ба, пре себом Ба, са себом Стр (в. т. 15), али нису честе.

194. Уобичајене су старије форме дат. и инстр. замјеница ми, ви68: сви-
ма вами ГМ, вами донијет По, они вами били Со, нећемо вами ништа Ге, не 
сметам вами ГМ, тешко вами Лу, дође нами Ге, Со, Лу, дођу нами Лу, нами 
долазила Лу, нами доносили Ге, нами доћи Со, дошла нами При, Вод, нами 
криво Ол, нами дадну Стр, По, за нами Со, помало нами сјецкала На, с нами 
товаријо Ол, с нами Ге, ГМ, Лу, На, врате је нами ГМ, ако дадне нами Ге, 
остало нами Лип, свима нами Со, тешко било нами Ге, нијеси ти, баба, нами 
прљава Ол, слетила нами Со, то е нами одузела држава Со (Петровић 1973: 
105, Дешић 1976: 243, Драгичевић 1986: 148).

195. Пуне и енклитичке форме ген. и ак. мн. замјенице они остварују се 
без финалног х, на шта је већ скренута пажња у т. 64.

Акцентовани и енклитички облик дат. једн. личне замјенице 1. лица, 
те енклитички облик дат. једн. личне замјенице 2. лица често се јављају без 
финалног и, o чему в. у т. 33.

196. У формама дат. и лок. једн. замјенице она јавља се партикула -зи: 
њојзи Ол, ГМ, Бр, Ко, Лу, и њојзи Ол, Бр, на њојзи Бр, у њојзи Стр, На, Во, а 
у формама ген. и ак. замјеница ми и ви понекад се јавља партикула -ке: васке 
ће поубијат Ко, од васке Ст, наске Стр, код наске Ко, око наске Ге, Ко, у наске 
Стр, они наске поредали То.

197. Именичка замјеница ко најчешће има стандардне форме ко ДП 
кога Ба, Ге за ког Стр, с киме Ба, коме Стр, По, Ба, Бр, а и замјеница шта/
што употребљава се као и у стандардном језику: шта ја знам Стр, шта-ш 
Стр, Ол, шта би јео Ол, шта е ДП, Ге, Бр, шта е кила куруза Чу, шта вас 
интересује По, шта ће од ње Ге, шта се стављало ручку То,

68 Ово су форме старијег инструментала које су се прошириле и на друге облике (исп. 
Белић 2006: 220).
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што е била ДП, што е било Со, што-ш оставит ДП, што се нисам 
родла у ова доба Ко, што неш ДП, знаш ти што е роква.

Општа именичка замјеница свако често се јавља без финалног о: свак 
Ол, ГМ, Стр, ДП, Ко, Со, На, Во, свак моро Лип, свак себи Лип, Ге, Со, свак 
примјећује Чу, свак своме Со, свак свога Со, а замјенице неко и нико имају 
стандардне форме: неко Ст, Чу, ДП, Ге, некога Ст, Чу, Лип, нико Ол, Стр, Бр, 
Со, На, никоме Ол. Забиљежени су различити ликови неодређене и одричне 
замјенице нешто и ништа: нешта ДП, Чу, ГМ, Со, Во, нешто ДП, ништ 
Ол, При и ништа Ол, ГМ, Стр, ГМ, ДП, Со, Чу, Поп, Чу, На, Ст, При.

198. Често су у употреби форме придјевских замјеница са наставцима 
старих тврдих основа у инстр. једн. и у ген., дат., инстр. и лок. мн.:

под моијем селом Бр, од моије ДП, Бр, Во, у моије Ко,
нашијем Со, нашије Ол, Стр, По, Чу,
са своијем Со, Ге, Со, момцима своијем Ге, своијем рукама Ге, своије 

По, Стр, ДП, Чу, Со / своије Ол, Стр, Чу, ГМ, Лу, Бр, Во,
са овијем ГМ, Ге, Со, овије Ол / овије Ол, ДП / овије ДП / овије Чу,
оније Ол, Лу, Во, онијем Ол, Ко, Со / онијем Стр, На,
с тијем Ол, ДП, Со, с тоијем Стр, Чу, тије ствари ДП, код тијех Со, 

тоије Стр / тоије Стр, По, Бр,
под самијем прозором ДП (исп. Дешић 1976: 246).
Уобичајене су и форме са наставцима старих меких основа: од моји 

родитеља Со, из они наши кућа Ко, нашим кућама Со, празником неким Лип, 
од они жена Ол, од они свежњаји Стр, са овима Ол, са овим нашим Ол, за 
ово своји година Ко, очима својим Ст, са другом својим Ст, својим рукама Во.

199. Придјевске присвојне замјенице углавном имају стандардне фор-
ме које су у облицима косих падежа обично контраховане: мој Стр, По, моја 
Ол, Чу, Ко, Лу, моје Стр, моји ГМ, своје Лип, своје Ол, своју Ол, твоја Ол

мог Стр, Со, мога ГМ, Стр, Ол, ДП, Со, Ге, свог Ол, Бр, Ко, свога ГМ, 
Ба, Ко, твога ДП,

мом Ол, Стр, по мом Лип, по моме По, у моме Чу, моме сину Лип, свом 
Ол, Стр своме Ол, Ба, Чу, твом Ст.

200. Посесивна замјеница 3. лица у ж. роду углавном се јавља у форми 
њезин и изговара се са двојаким акцентом (в. т. 142).

201. У формама замјенице наш понекад изостаје промјена о > е: нашо 
благо Ол, у нашом селу Чу, Со, Лу, у нашом селу На, у нашоме селу На, из 
нашог села Со, у селу нашоме Со.

202. Замјеница њихов/њихова/њихово најчешће се јавља у облицима са 
прелазним гласом ј на мјесту фрикатива х: њијева кућа Чу, њијов Стр / њијов 
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Чу, њијова Ол / њијова Ст, Стр, ГМ, Лу / њијова Стр, ДП, њијове Ст, њијово 
Со, њијову Бр. Само једним примјером потврђена је форма њив: њив језик Ге.

203. Демонстративне замјенице овај, онај и тај/та/то фреквентне су у 
сљедећим формама: уз ови рат На, они дан Стр, они закон Стр, они рат, није 
ко ови Стр, уз они рат На, они душек На, пометеш они луг На, они опанак 
свезала На, зубун они дуги На,

тоја Стр, с тојим се покривало Стр, с тојим смо се покривали На, с 
тојим смо се прали Чу, па се покривали с тојим Чу, с тојим чоеком Лип, с 
тојим се чешљаш То с тојим ћеш правит опанке Бр.

 204. Форме отај/ота/ото са аналошким о- нису честе у говорима око-
лине Шипова и забиљежено је неколико потврда: наднесеш над ото Бр, с 
отим смо живили Стр, с отим сириштом Чу, с отим га нараним Во, с отом 
пировином Во. Ова појава, међутим, уобичајена је како у јекавским (в. нпр. 
Дешић 1976: 247, Драгичевић 1986: 153; 2007: 372), тако и у икавским го-
ворима (исп. Пецо 1975: 107; 1980а: 103, Баотић 1983: 72, Рамић 1999: 35).

205. Усљед упрошћавања сугласничких скупина јављају се форме: каке 
мине Ст, каки Ол, Поп, така ДП, Ко, така времена била Ол, ељда е така Во, 
разлика така Лип, така срећа На, само таке ДП, смрти таке Лип, ми смо 
таке биле Чу, таке среће Лу, таки живот Ко, живот таки Во, таки је момак 
ДП, таки обичаји Лип, таке старине Лип.

206. Општа замјеница сав има стандардне форме: сав Ол, Ст Стр, све 
Стр, свима Ол, а потврђена је и форма са неизвршеном метатезом у изразу 
по вас цијели дан Чу.

О формама замјеница икакав, никакав, некакав добијеним дејством 
хаплологије в. т. 98.

О редукцијама иницијалног о у формама неких придјевских замјеница 
в. т. 34 под 3.

207. Још увијек су у употреби форме придјевских замјеница које се 
мијењају по именичкој деклинацији. У грађи су забиљежене у устаљеним 
изразима: бога му његова Ол, свеца његова Ол, те у форми генитива: не зна 
њијова језика Лу, никва тешка посла нијeсам радила ДП, превоза никаква Стр.

208. Забиљежене су и потврде употребе неодређене количинске 
замјенице неколик „уз име малог броја појединих појмова“ (Стевановић 
1986: 300): неколка дана Чу, неколка чоека Во, триест и неколке године Со.

209. Замјеница сам/сама/само појачава значење удвајањем (исп.: 
Дешић 1976: 249): сам-сама родила Ол, сам-сама испекла крме Ол, сам-
само нестане ДП.
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Придјеви

210. И данас се у овим говорима јављају наставци старих тврдих осно-
ва код придјева: задњијем ГМ, коњскијем Ко, са малијем ДП, свиленијем ГМ, 
старијем Бр,

добрије По, Стр, женскије ГМ, живије Стр, земљаније Во, јадније Бр, 
јакије Ол, ДП, Стр, јањскије По, комшискије Ол, лијепије Бр, малије ГМ, ДП 
/ малије Чу, На, мртвије Чу, нежењеније ГМ, неискреније По, неуредније 
По, нормалније Стр, њемачкије На, пуније Ол, Стр, пустије ДП, рђавије По 
ручније На, ситније Поп, старије Стр, тешкије По, Ол, умрлије На,

али и наставци меких основа: с коњским колима Ко, последњим 
конопљама Чу, покојним Жаром ДП, киселим млијеком Чу, добри кумпијера 
Ол, све троје женски ГМ, женски јањаца Ко, земљани здјела Во, с коњским 
колима Ко, лијепи момака Бр, млађи косаца Ол, било је стари људи Ол. Код 
истог информатора могу се чути и једне и друге форме чак у истој реченици: 
женама старијем и старим људима Бр.

211. Још увијек су у употреби форме ген. или ак. придјева неодређеног 
вида: вако га држи гола Бр, свога коња добра Ге, нису имали женска дјетета 
Лу, јечмена круа Лу, јешћеш га неварена Во, суда неопрана не остављају 
ГМ, имам сина ожењена ГМ, успеш луга просијата ДП, за Рацина ћаћу Лу, 
от шенична брашна Бр, могло е за саката и за ћорава довест Чу, метнеш ку-
пусова листа ГМ, нијесам тешка порода Лу, а дистинкције између придјева 
одређеног и неодређеног вида у ж. и ср. роду чувају се и у акцентима (в. т. 
143).

212. Преовладавају форме придјева одређеног вида као и у другим гово-
рима херцеговачко-крајишког дијалекта према новијим испитивањима (исп. 
Драгичевић 2007: 337; 2011: 226; Козомара 2005: 82; 2016: 116): бијелога 
Стр, доброга Ол, Стр, задњега Ол, јечменог ДП, некрштеног Стр, старога 
Стр, сувога Ге, Чу, тканог ДП, црнога Ол, живоме Ге, маломе ДП итд.

Придјев туђи Стр, Ст има форму придјева одређеног вида.
У употреби су и поименичене форме: женску По, мушку По.

213. Компаратив и суперлатив јављају се у формама које се подударају 
са онима у стандардном језику: боља Ол, Ст, већа ГМ, веће Ко, млађе Ол, 
ДП, Ге, млађи Ол, Стр, млађу ГМ, старија Стр, ДП, Чу, старијега Ол, Ко, 
старијем Ко, старији Ол, старијој ГМ,

најбољи На, најачи Ол, највећа По, најзадњи Стр, најмања Ол, најмлађа 
Ол, По, најмлађи Стр, најстарији Стр, с тим што форме суперлатива често 
имају два акцента, о чему в. још потврда у т. 149.
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214. Чешће се каже курузова пура Бр, курузово брашно Ол, курузовог 
Бр, Во, него курузног Ге, курузнога То. Забиљежено је једино ражово брашно 
Чу, Ст, те елдовог брашна Бр.

У неким формама придјева изостаје промјена о > е: горњо Бр, доњо Бр, 
млађога Чу, Ге, највећо Поп, најмањо Бр, најнејачо Бр, ражово Ол, старијог 
ДП, туђо При, Вод, Радошов На.

215. И неки придјеви могу појачавати значење удвајањем: бос-
босцијата Чу, нов-нову Бр, прас-празне ДП.

Бројеви

216. Ликови основних бројева од 1 до 10 могу бити измијењени усљед 
редукција и супституција вокала, те усљед губљења консонаната, али 
најчешће имају стандардне форме: један Ол, Бр, ДП, Чу, По, једна Ст, ГМ, 
ДП, Чу, Бр, Лу, Ге, На, једно Ол, ДП, Чу, два ГМ, дви Ол, ГМ, Бр, Во, Со, Ко, 
Ст, Ге, ДП, Лу, обадва ГМ, обедви Стр, три Ол, ГМ, Стр, четри Ол, Стр, Ко, 
Лу / четри Чу, Со, Лу, пет Ол, Ст, Стр, Чу, Ко, Лу, Поп, ГМ, На, шес ГМ, На, 
Стр / шест Ст, ГМ, седам ГМ, ДП / седом ДП, Ге, осам ГМ, Чу, девет Ст, 
десет Ол, Ст, Ко, Лу, На.

217. Број један мијења се по придјевској промјени: један Ол, Бр ДП, Чу, 
По / једно Ол, ДП, Чу, једног Бр / једнога Ол, Стр, Ге, Во, једном Ст / једноме 
Чу,

једна Ст, ГМ, ДП, Чу, Ге, Бр, Лу, На, једну Бр, ГМ, једној Бр, Ге.
Забиљежена је по једна потврда промјене бројева двије и обје кроз 

падеже: двима Во, са обима ћерима ГМ. У старијој дијалектолошкој лите-
ратури бројеви два и три биљежени су као промјенљиви (Петровић 1973: 
109, Дешић 1976: 253–254), а број четири сасвим ријетко. Новија лите-
ратура показује да је промјена бројева два, три и четири данас необична 
(Драгичевић 2007: 374, 2011: 227).

218. У формама бројева од 11 до 19 секвенцa -ае- сажима се у -е-, о 
чему је већ било ријечи у т. 47.

219. Код десетица најчешће долази до губљења гласова или читавих 
гласовних низова: дваес Ол, ДП, Со / двадсет Ол, дваес пет кила Ол, Лип, 
дваес и пет Ол, дваест Ол, ДП, триест Ол / триес Ол, Лип, Лу, Поп, чете-
рес Бр, ДП, Поп, Стр, шесет и петеро Стр, деведес Стр, али су забиљежени 
и стандардни ликови: двадесет Стр, тридесет По, Поп, педесет Лу, осам-
десет Со, осамдесет и шест ГМ.

220. Говори се сто Ол, Ст, ДП, стотину Чу, Лу, двјеста Ст, триста 
Ол, Лу, Во, тристо Бр, Чу, песто Ол, ГМ, Стр.
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221. Број хиљада мијења се као именица и редовно се јавља без 
иницијалног х: иљада Ол, иљаде Лип, Ко, иљаду Стр, Лип / иљаду ДП, Бр, Ге.

222. Потврђена је промјена збирног броја двоје: размисли о нами двома 
Со, нами двома давала На, а иначе се овакви бројеви не мијењају: то двое 
Ст, двое Бр, Лу, При, Вод, трое Чу, На / трое На, При, по двое Поп, по трое 
Поп, двоја врата Чу, њи трое Ко, oбадвоје Ол, обоје ГМ.

223. Збирни бројеви од четири навише чешће се граде суфиксом -еро, 
а нешто рјеђе суфиксом -оро: четверо Лип, Чу, Ко, ГМ, Со, петеро ГМ, Лип, 
Со, Лу, На, Ст, Во, шестеро Стр, Чу, седмеро Поп, осмеро Поп, деветеро 
Ге, дестеро Ст, Стр, Ко, ГМ, десетеро Стр, дванестеро Ге, Ко, тринестеро 
Лип, четрнестеро Со, Лу, петнестеро Ст, По, Ге, шеснестеро Со, седамне-
стеро Ко, осамнестеро На, дваестеро Ст, Стр, Во, дваес петеро Ол / два-
десет и петеро Бр, дваест и осмеро Стр, тридесетеро Ко, педесетеро Стр, 
шездесетеро Бр, шесетеро Стр, шесет и петеро Стр,

 четворо Лип, Чу, Ко, Со, Лу, Во, петоро Чу, шесторо Во, седморо ДП, 
Чу, Во, При, Вод, осморо Стр, Лип, ДП, Чу, ГМ, деветоро Бр, Ге, двадесет 
и четворо Лип, дваест осморо Со, тридесеторо Со, четерес и петоро Ол.69

224. Редни бројеви мијењају се као придјеви одређеног вида: прва Ол, 
Стр, прве Ол, први ГМ, првог Ко, прву ГМ, други Ол, ГМ, По, з другим Ол, 
друго Ол / друго Стр, другу ГМ, Бр, трећа Ол, трећи Лип, Бр, Со, Лу, трећу 
Бр, шести Бр, шесто Ол, седма Бр, осми Лу,

једанести Бр, петнестог Ко, петнестој Лу, осамнестог Бр, у 
осамнестој Во, деветнесту Ол,

триес пете Со, четерес прве По, Бр, При, Вод, четерес треће Стр, 
четерес четврте Стр, четерес пете Стр, четерес осме ГМ, педе-седме Ол, 
педест осме Ол, педез девете Ол, шездесете Ол, шездес прве Ол, шездесет 
прве Ол, деведес пете Стр.

Редни број први може се и компарирати: најпрва Ге, најпрви ГМ, 
најпрви Стр, најпрвога Ол. У форми средњег рода броја трећи може изоста-
ти промјена о > е: трећо се родило На, дваес трећо При, Вод.

225. Забиљежене су потврде облика са наставцима старих тврдих 
осно ва код броја један и редних бројева: с једнијем Ге, другијем Стр, Лип, з 
другијем Ол,

у првије Стр, Ко, другије Бр, ГМ / другије Чу.

226. У употреби су бројне именице двоица Ст, Поп, двоице Лу, троица 
ГМ, На, троицу Поп, Со, четворица Со.

69 У многим српским јекавским говорима сјеверозападног огранка биљежен је суфикс 
-оро у збирним бројевима (в. нпр. Вујичић 1979: 18, Дешић 1976: 256).



111Српски говори Шипова

Збирна именица браћа употребљава се уз основни број умјесто уз 
бројну именицу: Ђукића било пет браће Со, пет браће од ујака Лу, шез 
браће има Ст, На, њи седам браће ДП (исп. Дешић 1976: 257).

Закључци о деклинацији

227. О присуству архаизама у категорији деклинације у говорима око-
лине Шипова може се рећи сљедеће:

1) Ген. мн. именица м. и ж. рода забиљежен је у старијим формама без 
наставка -а углавном уз број или уз количински прилог (пуно момак било, 
по двае-сирац, једанес годин, иљаду марак).

2) Наставак -ије у лок. мн. именица м. рода потврђен је у насељу Драгнић 
Подови (нестане воде у тије бунарије, ја сам у курузије), те у насељу Козила 
(по вровије почупаш), наставак -им у насељу Прибељци (у Прибељцим), док 
је наставак -ом у множинским падежима непознат. Забиљежена је и форма 
именице ср. рода у лок. мн. са наставком -и: неко је гунијо у коли. С обзиром 
на мали број потврда старијих наставака, може се рећи да је синкретизам 
ДИЛ у овим говорима досљедан.

3) У дат. и инстр. замјенице ми, ви имају облике нами, вами, тј. форме 
старог инструментала, које су се прошириле и на друге падеже.

4) Придјеви и придјевске замјенице често се јављају у старијим фор-
мама с наставцима тврдих основа у инстр. једн. и у ген., дат., инстр. и лок. 
мн. (под моијем, нашијем, од моије, нашије, коњскијем, са малијем, добрије, 
женскије), а такви наставци забиљежени су и у промјени броја један, те не-
ких редних бројева (с једнијем, другијем, у првије).

5) Још увијек је у употреби понека форма придјева и придјевских 
замјеница у неодређеном виду (бога му његова, не зна њијова језика, суда 
неопрана, сина ожењена).

Дакле, осим наставака старих тврдих основа код придјевских ријечи, 
који су и данас релативно фреквентни, те наставка старог инструментала 
у дат. и инстр. замјеница ми и ви у говорима Шипова готово да и нема ар-
хаизама у деклинацији. Старије форме генитива без -а употребљавају се 
још само уз бројеве и количинске прилоге, а старији наставци у синкретич-
ним множинским падежима, који су у старијој дијалектолошкој литератури 
биљежени у доста већој мјери, данас представљају праве раритете јер их је у 
потпуности потиснуо наставак -има.

228. Од осталих појединости у вези са деклинацијом треба истаћи 
сљедеће:

1) Уопштавања наставка -ом у инстр. једн. именица м. рода на палатал, 
те нешто рјеђа проширења -ов у множинским формама истих именица по-
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зната су као у другим западним говорима (босиљом, концом, с коњом, под 
сачом, крајови, ножови, сачови), али се стиче утисак да су рјеђа него раније.

2) Наставак -и у ген. мн. именице мрав познат је и у овим говорима, док 
је код именица црв и зуб забиљежен само наставак -а.

3) Наставак инстр. једн. именица ж. рода на консонант углавном је -и, 
али су забиљежене и форме глађу и жеђу.

4) Поред стандардних форми придјевских замјеница, у употреби су и 
форме: они, ови, тоја, с тојим, каке, каки, така, таке, таки и сл.

5) Једино су основни бројеви двије и обје, те збирни број двоје потврђени 
као деклинабилни по једним примјером (двима, са обима ћерима, размисли 
о нами двома).

Збирни бројеви нешто се чешће јављају са суфиксом -еро него са су-
фиксом -оро.

ГЛАГОЛИ

Прости глаголски облици

Инфинитив

229. Форме инфинитива често се остварују без финалног и, и тешко 
је рећи да ли су такве форме фреквентније од оних са финалним и (в. т. 32).

230. У инфинитиву је распрострањена и промјена -ну- > -ни- код гла-
гола III Стевановићеве врсте: дигнит Ол, Стр, зовнт Ол, крент Ол, метнит 
Стр, одмакнт Ол, осванити Ол, откинт Ол, писнит По, скинт Ге, стигнит 
ДП, шапнити Стр.

231. Глаголи на -ѣти у инфинитиву често имају аналошки наставак 
-ити (в. т. 42): видит Стр, волит Ко, доживит Во / доживит Чу, живит 
Ол, ГМ, По, Поп, Во / живит Лип, Ол, Ко, Ст / живити Ге, На, позелени-

ти Бр, разумит Стр, док аналошки наставак -ати код истих глагола, који 
су биљежили истраживачи западних српских говора (Дешић 1976: 263, 
Драгичевић 1980: 179, 193; 1986: 161), није забиљежен у овим говорима.

Имперфекат

232. У старијој дијалектолошкој литератури о западнијим јекавским 
говорима има података о присуству глагола бити у форми имперфекта (исп. 
Петровић 1973: 119–120, Дешић 1976: 265, Драгичевић 1986: 163), али се 
и тада сматрало да је имперфекат већ нестао из ових говора, док новија 
дијалектолошка литература не биљежи често чак ни овај глагол у форми им-
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перфекта (Драгичевић 2007: 375, 2011: 228). У српским говорима околине 
Шипова овај пут није забиљежена ниједна форма имперфекта.

Презент

233. Већ је указано на то да се поред форми презента нисам Ол, Стр, Чу, 
Ге, Ко, ГМ, Лу, Поп, Бр, Во, ниси Чу, Поп, При, Вод, нисмо Ге, Ко, На, нисте 
Ол, Ст, Лу, нису Ге, Со, Поп, јављају и форме: нијесам Ол, ГМ, Стр, Бр, ДП, 
Ko, Поп, На, Во, При, нијеси Стр, Бр, ДП, Чу, Ге, нијесмо Ол, Стр, ГМ, Лип, 
ДП, На, При, Вод, нијесте Ол, Стр, Со, нијесу Ол, ГМ, Лип, Чу, Ге, Со, Бр и 
тешко је рећи које су форме фреквентније.

234. У формама глагола бити понекад се јавља секундарно н: бидне 
Стр / будне Стр, Ге, буднем Ге, Со.

235. Наставак 1. лица једн. глагола моћи разликује се од наставка у 
стандардном језику и фреквентне су форме: морем Ол, Стр, Чу, Ко, ГМ, При, 
Вод, не мерем Ол, Ко, Со, Лу, Чу, не можем Ге, Чу, али се могу чути и стан-
дардне форме могу Лип, Бр, Со, не могу Стр, Бр, Ко, Чу, Со / не могу Во. 
Промјена же > ре захватила је и остала лица презента овог глагола, о чему 
в. потврде у т. 63, а потврде супституције о > е у овим формама у т. 15.

Усљед губљења и упрошћавања гласовних низова јављају се и форме 2. 
лица једн.: не меш узорат Чу, не меш ти учит Ол, не меш Стр,

не мош ти Ол, не мoш ти јавит Ол, мош видит од њи Стр, продаш пошто 
мош Стр.

236. Форме презента неких глагола такође се могу јавити са друкчијим 
наставцима него у стандардном језику: заспеш Ол, мируши Бр, мириши Во, 
промјену ГМ.

237. Глагол рећи мијења се по I и по III врсти промјене: речем По, ре-
чеш Лу, рече Стр, ДП, Лу речемо ГМ,

те рекнем Ол, Стр, ГМ, На, рекне Бр, Ге, Ко, ГМ, рекнемо Стр, рекну 
Ол, Стр.

238. Глаголи чија се основа завршава веларом к често и у 3. лицу мн. 
презента имају аналошко палатално ч: испечу Ст, Ко, ГМ / испечу Бр, осјечу 
Стр, печу ДП, Лу, сијечу Стр, тучу Стр, на шта је већ упућено у т. 93.

239. Секвенца -јд- у презенту глагола са основом ићи често остаје 
неизмијењена, на шта је већ указано у т. 89: дојде Ол, ГМ, Стр, ДП, Бр, Чу, 
Поп, На, Во, При, Вод, зајде Во, изајде Бр, ГМ, најде Стр, Лип, Бр, Чу, ГМ, 
Поп, Во, појде Ол, Стр, Чу, Бр, Во, пројде Ол, По, ГМ, На, и сл. Ови глаголи 
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у презенту могу имати и другачије форме: наиде Ол, Стр, наиду ГМ, изиде 
Ол, Во, При, Вод, изидем Во, изидеш Во, отиде Стр, разиде Во, униду Стр, 
или дојеш Ол.

Уобичајено је, међутим, и дође Ол, ГМ, Стр, Ст, Лип, Ко, Чу, Лу, ДП, 
Со, Ге, изађе Чу, Со, Ге, нађе Ол, ГМ, Ко, ДП, Со, пође Ге, прође ГМ, Ге, Лу, 
ДП. Границу распростирања ових двију форми на територији Шипова в. на 
карти 4.

240. Форме виђам Во, виђамо Во нису честе у овим говорима (исп. 
Петровић 1973: 117).

241. У употреби је и презент непотпуног глагола вели Стр, ДП, ГМ, 
велиш Стр, Ст, ГМ.

242. Глагол знати понекад има промјену по I Стевановићевој врсти: 
знадем Стр, знаде Ол, поред форме знам Ол, Чу по V врсти.

Глагол дати такође има више форми: даднем Ол, Бр, Со, даднеш Ол, 
Ко, ГМ, Лу, дадне Ол, Стр, Лип, Чу, Ге, Ко, Лу, Поп, На, Во, не дадне Ол, 
На, не даднем ГМ, даднемо Стр, даднете На, дадну Стр, По, Ко, Поп, или 
дадем Стр, даде Стр, али и да Ко, не да Стр. Итератив гласи: даjе ДП, даjем 
Ол, даваш Ко.

243. У формама презента глагола пасти упрошћава се група -дн-: запа-
не ДП, испане ГМ, не панем Со, пане Ол, ДП, Чу, Ко, ГМ, Со, Лу, Во, панеш 
Ол, ГМ, ДП, не спане Чу, распане се Чу (в. т. 76).

Глагол сјести јавља се и у формама I Стевановићеве врсте: сједе Стр, 
Чу, На, сједем Чу, сједеш Ст, Бр, сједемо Со, сједу Ол, Стр, Ко, Во.

244. Напоредо са ликовима кажем ГМ, Стр, ДП, не кажем ДП, каже 
Ол, ГМ, ДП, Бр, Чу, кажемо Стр, јављају се и ликови кајем Ол / кајем Ст, Ко.

245. Забиљежене су и форме итератива: дозивље ГМ, дозивљу ГМ, 
заимљеш ДП, Во, наузимљем ДП, посипљу Бр, узимље ДП, Лу, познате и 
у другим блиским говорима (Петровић 1973: 115–116, Дешић 1976: 260, 
Драгичевић 1986: 173, Рамић 1999: 123).

246. Облици итератива на -ивати понекад формирају презент настав-
цима -ива: избацива Ол, испитива По, набацива Ол, пребациваш Ко, а об-
лици на -авати наставком -ава: продава Ко, удава се Стр. Забиљежена је и 
итеративна форма дозваља Лип.

Аорист

247. У 1. лицу једн. аориста губи се консонант х у финалној позицији, 
о чему је било ријечи у т. 64 под 3.
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У многим западнијим говорима 1. лице једн. аориста може бити 
једнако 2. и 3. лицу једн., тј. уобичајени су ликови без морфолошке ознаке: 
виђе ја ДП, ја дојде Бр, jа се запосли Ол, наниде ја Бр, ја оне папире покупи 
Ко, поче ја ДП, ја пројде њи Бр, ја узе ДП, ја устави коње Ол. Ова појава 
забиљежена је у старијој (Дешић 1976: 264, Петровић 1978: 105, Павлица 
1984: 403, Драгичевић 1986: 162), али и новијој дијалектолошкој литератури 
(Драгичевић 2007: 376; 2011: 231).70

У 3. лицу једн. стање је исто као и у стандардном језику: извуче се Ол, 
погину Ол, поједе Ол, покоси Ол, поче Стр, превали се Ол, превари Ол, сатра 
Ол, свуче Ол, уби Ол, удари Ол, ујагми Ол.

248. Наставак 1. лица мн. обично је -шмо: дадошмо ДП, дигошмо Ге, 
зачудишмо Со, имадошмо Во, искочишмо Ол, нађошмо Чу, направишмо Чу, 
одошмо Ол, Ст, Чу, На, опрашмо Во, осташмо Ба, Лу, платишмо Чу, пре-
несошмо Чу, продадошмо Чу, не подбочишмо Ол, попишмо Ко, послушашмо 
Чу, почешмо Бр, сједошмо Ол, скочишмо Ол, угледашмо Со, а ријетко -смо: 
остасмо Ба.71

У 3. лицу мн. на финалном вокалу наставка често се јавља постакценат-
ска дужина, о чему је већ било ријечи у т. 106 под 7. Сјеверозападни српски 
говори донекле се по овој особини међусобно разликују (исп. Петровић 
1973: 18, Драгичевић 1986: 163; 2007: 376, Далмација 1997: 130, Козомара 
2009: 535; 2016: 665).

249. Према формама презента могу се јавити облици аориста са 
нејотованом секвенцом -јд-: дојде Ол, Бр, ГМ, Во, При, Вод, дојдо Бр, Поп, 
Во, дојдоше Бр, Поп, На, При, Вод, појде Бр, појдо Поп, појдоше Бр, Поп, 
прејдо Бр, пројде Бр, На, али су присутне и форме: дође Ол, ДП, Ко, ГМ, Со, 
дођо Ко, ГМ, дођоше Стр, ДП, Лу, Со, Во, уз спорадично изиде Бр, наниде 
Бр, униде Ол.

Императив

250. Форме императива у 2. лицу једнине углавном се подударају са 
стандардним формама: буди Стр, гледај Ге, голицај Ол, искрижај ГМ, на-
здрави Ст, настави ГМ, оврши Стр, одвој Ол, осуши Стр, питај Ол, подај 
Стр, покоси Стр, послушај По, преди ГМ, ради Стр, сједи Стр, слушај Ол, 
ткај ГМ, ћути Ол, увлачи ГМ, удри Ол, упитај Стр, чекај ДП и сл.

70 Никола Рамић сматра да су се ове форме изједначиле због губљења консонанта х у 
првом лицу (Рамић 1999: 124).

71 Ова појава забиљежена је како у говорима херцеговачко-крајишког дијалекта 
(Драгичевић 1986: 163) тако и у географски блиским икавским шћакавским говорима (Рамић 
1999: 386).
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251. О томе да се понекад дјелимично или потпуно редукује финални 
и медијални вокал и у формама императива, било је већ ријечи у т. 30 и 33.

252. Уобичајено је и губљење сонанта ј иза и у формама императива, о 
чему је наведена грађа у т. 53.

253. Рјечца нека у формама 3. лица једнине и множине обично се јавља 
без финалног а (в. т. 34).

254. Према формама презента јављају се облици императива: дадни Ст, 
Бр, знадни Ко,

дојди Стр, најди ГМ, појди ГМ, сајди Стр,
отиди Ол, Стр, Чу, униди Ол,
отидте Поп, Ст, изидте Ол.

255. Императивне форме могу се јавити с партикулом -де: видиде Стр, 
дајде Ст, немојде По, Ст, носиде Стр, станде Ст, а забиљежена је и партикула 
-дер(е): дајдер Ге.

Глаголски придјеви

256. У формама глаголског придјева радног веома често долази до 
контракције финалних вокалских секвенци у м. роду, посебно финалне се-
квенце -ао, о чему је изложена грађа у т. 44. Редукције вокала и измијениле 
су гласовни лик овог облика у ж. и ср. роду, о чему в. грађу у т. 30 и 31.

257. Према формама инфинитива са аналошким -и јављају се и 
одговарајуће форме радног придјева: болило Ст, видла Стр, Чу, Ко, ГМ, Со, 
Лу, Во, При, Вод, видиле Чу, видили Ол, Бр, волила Ко, Со, доживила Со, дожи-
вили Ол, долетила Стр, живила Ге, Со, При, Вод, живили Ол, ГМ, Лу, Ст, Во, 
живило По, Стр, Чу, Бр, Ге, Ко, Со, Ба, Во, ГМ заболило ме ДП, изгорила Стр, 
оболила Бр, ослабила ГМ, остарила Бр, ГМ, Со, Во, постарли Стр, преживили 
Ол, ГМ, Чу, проживила Лу, свидило ДП, Лу, слетила Со, стидила се Бр, ДП, 
трпила ДП, трпили Ол, о чему је већ било ријечи у т. 42. Аналогијом према 
презенту добијене су и форме клечијо Ол, клечили Ол.

258. Као и у инфинитиву распрострањена је промјена -ну- > -ни- код 
глагола III Белићеве врсте: гинло ЛУ, жигнило ДП, заценло ДП, зовнила ДП, 
кренла Ол, ГМ, Ге, кренле Со, кренли Ст, планла ГМ, планло Ст, прекинла ДП, 
сванло Стр.

 259. Трпни придјев, као и у стандардном језику, има наставке -н, -ен, 
-т, али је дистрибуција наставка -т нешто шира, што је сасвим уобичајено 
и у многим другим говорима (Пецо 1964: 157–158, Петровић 1973: 122–123; 
1978: 107–108, Дешић 1976: 267–268, Реметић 1985: 328–329, Драгичевић 
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1986: 164–165; 2007: 377; 2011: 233 и др): везате Чу, завито ДП, закључата 
ДП, измјешат Во, испреграђивато Ко, копато Чу, метнуто Чу, натрпато 
ДП, однешено Со, одржата ДП, одржатo ДП, оздравит Стр, оперисата 
ДП, ората На, орато Ол, осигурат ДП, оћерато Бо, пензионисат ДП, пе-
рисат Ол, перисата Стр, понешено ДП, потрпато ДП, продато Бр, проко-
пати Ол, просијата ДП, растрешена ГМ, свезати Ст, сијато Ол, сковчата 
Во, спаковато Ко, спјевата Лу, удата Лип, Бр, Лу, удатe ГМ, удато ГМ, 
укопат ГМ, Поп;

према: вјенчан По, запаљене Ст, заробљен Бр, Со, заустављено Со, ис-
прошена ДП, Чу, навежено Стр, написано Лип, направљена ДП, Чу, неурађено 
Ол, овршена Стр, однешено Со, ожењен ГМ, ожењено ГМ, окађено Ст, 
окрпљено Стр, Ге, окупирана Со, осуђена Лип, отјеран Стр, паркирано Ол, 
перисан ГМ, пожењени ДП, пожњевена Стр, покошено Ст, покривена Чу, по-
кривено ДП, Чу, помужена Стр, понешено ДП, попаљено Со, постављена 
ДП, преграђено ГМ, рађено ДП, раздијељено Ол, растрешена ГМ, укопан Ст. 
У поређењу са неким другим сјеверозападним говорима у којима је наставак 
-т у већој мјери потиснуо друга два наставка (Козомара 2016: 698), у овим 
говорима учесталост наставка -т ипак није тако висока, а стање је ближе 
стандардном језику.

Глаголски прилози

260. Глаголски прилог садашњи може имати наставак -ћи: гледајући 
ГМ, кријући Ол, На, одајући ДП, пијући Стр, радећи Ст, стоећи Со, или -ћ: 
борећ се Бр, кријућ Ко, ГМ, Во, носећ Ол, одајућ ДП, плачућ Во, смијућ се Во, 
стоећ ГМ, тражећ Стр, ДП. У употреби је и попридјевљена форма носећа 
ГМ, Со.

261. Глаголски прилог прошли није више жива категорија у овим го-
ворима. Једини његов траг представља попридјевљена форма бивши: бивша 
Стр, за време бивше Југославије Поп.

Сложени глаголски облици

262. У приповиједању је уобичајен крњи перфекат: тако то било Ге, све 
то изгорело Стр, три ћери имала Стр, имала она два брата Лу, крава само 
сламу јела Чу, сваком живом помагала ДП, путово с коњом Стр, путово 
пјешке Стр и сл. Перфекат је често безлично употријебљен, о чему в. грађу 
изложену у т. 312.

263. Плусквамперфекат није често у употреби, али је још увијек жива 
категорија за означавање радњи које се не могу исказати перфектом: са њим 
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бијо живијо Чу, није биjо отишо у армију Ол, бијо почо причат Ол, нијесам 
била дошла Ко, не знам јесам била узела деветнесту годину Ол, они су се 
раставили били Ба, они су се склонли били Стр, знаш как се бијо оженијо Лу. 
Као што грађа показује, гради се од перфекта помоћног глагола бити, јер 
имперфекат није познат у овим говорима.

264. Футур I глагола на -ћи углавном има форме: доћу Ол, лећу Бр, 
одвућу Ол, рећу Ол,

доће ГМ, Со, ДП, Во, наиће Со, Во, наће Ол / наће се Ол, наћеш ГМ, 
отиће Бр, реће Ко,

доћемо Ге, ићемо Ол, Ст, ГМ, одвућемо Ол, отићемо Во, прећемо Чу, 
проћемо Со, рећемо Ол, Стр, Бр,

стећете Во,
доће Ол, ДП, ићe Стр, наниће Чу, наће Стр.72

Према инфинитиву и глаголском придјеву радном и у футуру се 
јавља промјена -ну- > -ни- код глагола III Белићеве врсте: окрениће се ДП, 
покиснићеш Ол. Такође, према формама инфинитива са аналошким -и јављају 
се и одговарајуће форме футура: видћеш ГМ, живиће ГМ и сл.

265. Футур 2 може се градити од презента глагола бити и инфинитива 
несвршених глагола: ако не буде играт, кад будемо правит Ол, кад будем 
пећи Ол, кат се буде богу молити Стр, кад буде славу читат Стр. Ова појава 
позната је у многим штокавским говорима (Дешић 1976: 270, Далмација 
1997: 133, Рамић 1999: 388, Брозовић 2007: 150).

Понекад се умјесто футура 2 употребљавају и презентске форме: ако 
имаднете слогу ГМ, ако могнем Ол, до-год могнем ГМ, кад могне баба Ге.

Може се чути и конструкција да + футур II: да буде донијо Стр, да 
будеш дошла Ол, којом се исказује иреални услов (Црњак–Козомара 2017: 
399).

266. Глагол бити у потенцијалу остварује се без финалног х, на шта је 
скренута пажња у т. 64 под 3. Уравнате су форме помоћног глагола у свим 
лицима: ја се не би стидила Бр, не би ја дао Ол, шта би јео Ол, ја би платиjо 
Ол, ја би постијо По, ја би направијо Ол, не би мого Лип, ко да би она ћела 
Ол, која њему не би пошла Стр и сл.

не би га ни напали Ст, шта би ми Ол, Лип, ДП, кад би се женили Лип, 
тако би славили Стр.

Нема потврда за потенцијал II, који је и у стандардном језику риједак 
(Стевановић 1989: 719–720).

72 Српски дијалекти који су ушли у основицу стандардног језика готово да не познају 
стандардне форме футура оваквих глагола (Реметић 1985: 323).
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Напомене о неким глаголским облицима

267. Обичнe су форме презента и гл. придјева радног глагола јести: не 
ије се Ге, не ијеш ГМ, поијемо На, поију Ге,

ијо Стр, Чу, Поп / ијо Чу, Стр, поијо Ол, Стр, Поп, На.

268. Према инфинитиву сати презент гласи сасне Стр, и са Ст, а пер-
фекат сало је Стр. Забиљежен је и презент посе ДП, те футур посаће ДП.

269. Уобичајене су форме: сађе Ге, сађем Стр, сађемо Стр, сађу Ге, са-
лази Ге, салазиш Со, салазијо Стр, сашла Со, сашо Стр, а глагол разићи гласи 
разађу се Стр;

обаћ Стр, При / обаћи Во, обађе Ко, обађеш Поп, oблази Бр, При, Вод, 
облазим Бр, облазиш То, обашла Лип, Бр, обашо Со.

Говори се: изаћ ДП, Со, изађе Со, изашли Ст према изић Во, Со, Ст, 
изиђеш Лу, изишли Ге, Чу, изишо Во.

270. Позната је и форма итератива глагола бити: самоуци бијавали Стр 
ти обичаји бијавали Лип, старине бијавале Лип, а забиљежене су и форме 
аориста: бијаде Со, ГМ, бијадоше Со.

271. Глагол лећи понекад се употребљава и као прелазни: лећу ја њу 
сада Бр, оће да ме легне То. Императив глагола лећи забиљежен је у форми 
легни Стр.

272. Поједине форме глагола вољети знају и за компарацију: најволим 
По, Ге, најволијо Лу, највољели ДП.

Закључци о конјугацији

273. Имперфекат је нестао из система глаголских облика.
Распрострањена је промјена -ну- > -ни- у инфинитиву, гл. придјеву рад-

ном и футуру (крент, метнит, кренла, кренли, планла, окренће се).
Глаголи на -ѣти често имају аналошки наставак -ити у инфинитиву и 

одговарајуће форме у гл. придјеву радном и футуру (живит, разумит, види-

ла, живили, видићеш, живиће).
Секвенца -јд- у формама презента, те рјеђе у формама аориста и им-

ператива глагола са основом ићи често остаје неизмијењена (дојде, дојде, 
дојди).

Поједине форме глагола рећи, знати и дати могу припадати различи-
тим глаголским врстама (рече, рекне, знам, знадем, даднем, дадем).

У употреби су форме аориста 1. лица једн. без морфолошке ознаке (jа 
се запосли, поче ја, ја пројде, ја узе). Наставак 1. лица мн. обично је -шмо 
(дадошмо, дигошмо, искочишмо, нађошмо).
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Дистрибуција наставка -т у гл. придјеву трпном нешто је шира него 
у стандардном језику и, чини се, нешто ужа него у неким другим говорима 
сјеверозападног огранка херцеговачко-крајишког дијалекта према резулта-
тима новијих испитивања.

Глаголски прилог прошли није више жива категорија у овим говорима. 
Једини његов траг представља попридјевљена форма бивши.

Футур I глагола на -ћи углавном има просте форме (доћу, наће, наћеш, 
доћемо, доће, ићe).

Плусквамперфекат није често у употреби, али је још увијек жива фор-
ма у овим говорима.

Футур II може се градити од презента глагола бити и инфинитива не-
свршених глагола (кад будемо правит, кад будем пећ).

Уравнате су форме помоћног глагола у свим лицима потенцијала. Нема 
потврда за потенцијал II, који је и у стандардном језику данас риједак.

ПРИЛОЗИ

274. Различити чиниоци углавном фонетске природе, о чему је било 
ријечи у поглављу о фонетици, условили су појаву бројних форми прилога:

1) прилози за мјесто: амо Стр, анамо Ол, близо Ол, Стр, ДП, Ге, Со, Во, 
При, Вод, вамо Ол, ГМ, Стр, Чу, ДП, Бр, Ко, На, Во, вишље Ол, воде Стр, 
Бр, водека Стр, вође ДП, Ге, довден Со, довлен Стр / довлен Бр, Со, Поп, до-
клен ДП, Бр / доклен Лип, Ге, Ол, донлен Стр, дотлен ДП, Бр, Ге, Со, напред 
Ол, неоклен Со, ниоклен Стр, Ко, Со, нод Ол, ноде Ол, Стр / нонде ГМ, овда 
Ол, Чу, ГМ, овдален Ол, Бр, Поп / овдален ГМ, Ол / овдален Поп, овде Ол, 
овдека Чу, овдуд Ол / овдуда Ол, Ко, овђе ДП, овђика Лу, одавлен Со, ођека 
Ст / ођика Ст, озго Ол, ГМ, ДП, Ге, Ко, Со, Лу, На, оздо Ол, ГМ, Со, оклен 
Ол, Ба, По, ДП, Ге, Чу, Лу, Со, Во, онамо Ол, ГМ, онамо Ол, онд Ол, онда 
Ол, ондален Ол / ондален Стр, ондарке Бр, онђе Со, отален На / отален Чу, 
отлен ГМ, ДП, Ко, сваоклен Ко, Во, туд Ол, туде Стр, Поп, туј Ол, Ст, ГМ, 
Стр, По, Ба, Лип, ДП, Чу, Ге, Бр, Ко, Со, Лу, Поп, На, Во, При, Вод, штокуда 
Поп, ГМ.

2) прилози за вријеме: вавјек Ол, ГМ, Стр, Лип, Чу, Бр, Ко, Лу, Во, При, 
Вод, ваје Ол, вајек Ол, ГМ, Стр, По, ДП, Ге, Бр, Ко, Чу, Лу, Со, На, изајитра 
Ко, једноч ДП, јопе Ол, Стр, ГМ, ДП, Чу, Во / јопе Чу, јопет Лу / јопет Стр, 
Лу, кашње Ол, По, Лип, Бр, Лу, нама ГМ, ДП, Со, Поп, Лу, Ст, Во, нигда Лип, 
ноћаске Бр, Ко, овдан Стр, Бр, овноћ Стр, Чу, Во, одједноч По, онда Ол, он-
дак Стр, Во, ондарке Бр, послен Стр, Лип, Чу, Ко, прекуче Стр, увјек Ол, По, 
ДП, ујитру По, Чу, Стр.
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3) прилози за начин: вако Ол, Стр, Чу, Бр, Лу, ГМ, Поп, ДП, Ко, На, 
При, Вод, врућо Ге, Ст, заедно Ко, лошо Ге Ко, нако Ол, Стр, ДП, Ге, Ко, Чу, 
Со, Поп, пјее (пјешке) Ол, пјешице Стр, ДП.

4) прилози за количину: волко Ол, ГМ, ДП, Чу, дости Стр, плао Ол.

275. Именица чудо често се употребљава као прилог много (исп. 
Петровић 1973: 128): сат чудо и не идемо никуд Ол, има л твоја мати чудо 
дјеце Ол, нема чудо косит Ол, чудо чељади, Стр, Бр, Ко, чудо свијета Стр, 
ГМ, чудо оваца Стр, чудо крава Стр, нијесам чудо ни млађа Ол, има чудо и 
коза и оваца, крава Ге, успи чудо пуре Чу, чудо чељади Бр, Ко, чудо кућа Ко, 
наспеш луга чудо Ко, па нас има чудо Ко, ко кад имам чудо браће ГМ.

276. Прилог камо употребљава се у конструкцијама: камо њему дору-
чак Ст, камо овој жени сок На.

277. Прилог нама (одмах) може да означи и мјесто: живила ође, нама 
горе от школе Со, овде нама код Сокочнице бијо мост Со, нама испо-цесте 
Со, нама друго село На, овде нама кат се дође до Суваје Со.

278. Многи прилози у овим говорима уобичајени су и у стандардном 
језику: доље Бр, Ол, досада Ол, зими Ол / зими Ол, Стр, изјутра ГМ, јутрос 
Ол, јуче Ст, касније Стр, лакше Ол, лани Ол, љети Ол, отуда Стр, тако Ол, 
тамо Ол, Ба, штокуда Ст и сл.

 Компарација прилога такође је стандардна: боље Ол, горе Ол, даље 
ГМ, јаче Ол, мање Ол, шире Ол, најбоље ГМ, највише Стр, На, најљепше Ол, 
најприје Бр, најтеже Ол и сл.



V. ИЗ СИНТАКСЕ

279. Из синтаксичке проблематике издвојене су фреквентне појаве које 
обиљежавају ове говоре, али и неке појединости које се не јављају често, али 
могу упутити на везе са ближим или даљим сродним говорима.

ИЗ СИНТАКСЕ ПАДЕЖА73

Генитив без приједлога

280. У овим говорима уобичајен је посесивни генитив презимена на 
-ић: Јокића до На, на вр Јокића села Чу, Медића кућама Бр, Митровића кућа 
Ол, Олића кућа Ол, Поњавића до На, Шобића кућа Ол, а овакав генитив 
може се чути и уз лична имена: Душца Марковића Ол, Цвијан Перишића Бр 
(Петровић 1973: 132) и сл.

281. Употреба словенског генитива уз одричне прелазне глаголе у 
ранијем периоду била је неупоредиво већа у нашем књижевном језику, али 
га је касније сасвим потиснуо акузатив (Гортан Премк 1971: 74). Словенски 
генитив често је биљежен и у многим народним говорима (исп. Петровић 
1972: 130, Дешић 1976: 278–280, Баотић 1983: 156–157, Драгичевић 1986: 
179–180, Рамић 1999: 394), а и данас је у говорима Шипова ова форма врло 
честа:

ако немаш аута Ол, да не би бабе послушали Ге, нијесмо плаћали болн-
це Стр, нисам имала бешике Со, нијесам ја носила бошче Ол, неће да опере 
главе Ол, десет дана он главе није диго Ст, воде нијесмо имали Стр, није мого 
служит војске Со, нијесам ничијега дјетета бијо Ол, четири годне нисам род-
ла дјетета Ко, немају дјеце ГМ, није рађала дјеце Со, нећеш имат ш чим 
школоват дјеце Со, нисам ћела дјеце своје оставити Ге, ја нећу своје дјеце 
крстит Бр, немој, Ђуро, душе гријешити Лип, немој грјешит своје душе Лип, 
нијесам даво жита Ол, није земље дао Лу, не вади сад зуба Со, не знаш ти 
Илије Петровића Ол, не знам ти имена Ко, не зна она језика Лу, не зна њијова 
језика Лу, не зна каве приставит Чу, немам ја капе Бр, нисам капута правог 

73 Грађа о синтакси падежа у говорима Шипова представљена је засебно у раду Цукут 
2021: 49‒59.
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имо Стр, немој ти косе дират Ол, неће нико косе да узме Ол, нијесмо имали 
краве ГМ, нијесам копо куруза Ол, није палило куће ДП, немају матере ГМ, 
није имо матере Бр, нијесам прала ногу Во, нијесам ћела свекрви ногу прат 
Бр, не знају направит носила војсци Ол, немојте ње кривит Стр, ми нијесмо 
ни имали пијаце Стр, нијесмо имали превоза Стр, ако немаш радне снаге Ол, 
није пијо ракије Ге, ако не знаш спремит ручка Ол, немојте куат ручка Ге, није 
никад на мрсу славијо Светог Николе Со, није имо ни пушке На, не могу да 
не славим своје славе Стр, немам сестре ГМ, никад није опро тањира Ко, 
нећу повућ тужбе Во, немамо ми цркве Бр, неће цуре да дадну По.

281. Осим уз одричне глаголе, бесприједлошки генитив употребљава 
се умјесто акузатива уз глагол питати: питај ти бабе ДП, ја питала Боже 
Ко, пито ја оније газда Ол, жене сам питала Чу, питат Јеле ДП, пита он моје 
матере Со, питат Милијане ДП, питај младе недиље Ол, ја сам питала Николе 
Чу, питај моје Раде Ге, Симе ја питала ДП.

283. Уобичајен је и партитивни генитив именица које означавају 
неодређену количину (Гортан Премк 1971: 88): јес имо воде? Ол, иде брат 
коприва Ко, сијем кумпијера и пасуља Ол, посијо куруза Ол, држали смо ова-
ца и оније коза Ба, она воли ракије ДП, ишла брат траве ДП и сл.

Генитив с приједлозима

284. Генитив с приједлогом од може замијенити конструкцију са + 
инстр.: шта ш ти о-тога Ол, шта ће од ње Ол, шта-ш од ње Ге, шта би од 
Здравке Лу.

285. Умјесто у савременом језику обичније конструкције код + ген. „за 
означавање чега што је у власништву, у поседу, у домену, на послу, у слу-
жби, у схватању, у границама појма, па и при појму с именом у генитиву“ 
употребљава се често генитив с приједлогом у (Стевановић 1989: 312–315): 
у мене дванест људи Стр, има у мене пумпа Ол, има у мене два ћебета Ол, у 
мене обичај По, у тебе добра, у мене није (ракија) Стр, у мок стрица изгоријо 
амбар Чу, у мога стрица остали кумпијери На, у моје матере расла Ге, има у 
нас добре мркве Ол, у нас курушчићи волшни Ол, не знам има л ико у нас 
стан (ткалачки) Ол, била у нас стара кућа Ол, пече се у нас по петеро брава 
Стр, била она веранда у нас прет кућом Ге, у њи је друкчије Ол, добар је стан 
у њи ГМ, у сваке умрло дијете ГМ, свијеће горе у свакога Бр.

Иста конструкција употребљава се са посесивним значењем „односа 
припадања између сродника“ (Стевановић 1989: 316): у мене баба виче Ол, у 
мене баба наопака Ол, каква су у мене дјеца била Во, у мене Неђо Ол, у мене 
пунац лично причо Лип, ишо у мене Саван Ол, у мене покојни ћаћа отишо 
Ол, у мене се јутрос шура чуди Ол, у њега мати католкиња Лу, била у оца 
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јединица Ге, наз дви у ћаће и матере Со, најстарија у оца ГМ, једињак у ћаће 
ГМ.

Употреба конструкције у + ген. у једном или другом значењу уобичајена 
је у многим западним штокавским говорима (Ившић 1913: 117, Пецо 1964: 
166, Петровић 1973: 133, Дешић 1976: 282, Рамић 1999: 395), док се у стан-
дардном језику сматра архаичном (Пипер и др. 2005: 146). Грађа презенто-
вана у овом раду показује да је најфреквентнија употреба личне замјенице 1. 
лица у оваквим конструкцијама.

286. Генитив се умјесто акузатива може употријебити и с приједлогом 
за у значењу намјене или циља: да имаш за зиме Стр, није за ње крава ДП, 
земља добра за кумпијера Ол, узо себи блокове за куће Ол, да се спремимо 
за некога прела Лип, меље га ко за пруге Ол, нисам више за пута Ге, (пије 
се) за Свете Троице Стр, има за свију Ол, (пије се) за часнога крста Стр, 
зоб је за стоке ГМ. Ова употреба у стандардном језику и раније се сматрала 
дијалекатском (Стевановић 1989: 350–351).

287. Приједлог раз са значењем циља забиљежен је у само двјема по-
тврдама у насељу Герзово: доћемо раз вас Ге и сватови дошли раз мене Ге 
(исп. Петровић 1973: 136, Драгичевић 1986: 182). У стандардном језику 
оваквим конструкцијама одговара конструкција по + ак. (Стевановић 1989: 
419).

288. Забиљежена је и једна потврда конструкције с + ген.: Не зна шта 
ће з дјеце Бр,74 али оваква конструкција, по свему судећи, није типична за 
српске говоре околине Шипова.

Датив

289. Уобичајена је употреба датива уз глаголе кретања за означавање 
циља: довукли га бараци горе Ол, кат сам још благу ишо Ол, нег бјеже куд 
знају брду Со, ми смо онда бјежали брду Со, одем у Војводину брату Стр, 
што се иде вијенцу Ол, ка се иде горе Дому здравља Ол, Јању носли аљине 
прат Чу, оћерало га Јасеновцу Стр, отишо крави ГМ, која њему не би пошла 
Стр, бјеже планини горе На, нама кат салазиш Пливи Со, довели цркви Ге, 
цркви кад одемо Со, jа сам ишла на Свету Петку цркви ГМ, отишла шени-

ци На (исп. Петровић 1973: 137–138, Дешић 1976: 285, Драгичевић 1986: 
183). Овакав датив у савременом језику готово да више није у употреби, а 
замијениле су га конструкције до+ген. и код+ген. (Пипер и др. 2005: 191).

74 За овакве конструкције знају дервентски икавскошћакавски говори (в. Баотић 1983: 
159), а на њихово присуство у неким источнобосанским говорима најприје је указао Слободан 
Реметић (1981: 266–271).
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290. Слободни датив употребљава се и у значењу намјене: не знају на-
правит носила војсци Ол, ни чај направит дјетету ДП, долазијо куруза од 
моије узимати да има дјеци ДП, а забиљежене су и конструкције пура вечери 
Ол, пура ручку Ол, шта се стављало ручку Бр, ја ручку спремала ГМ (исп. 
Рамић 1999: 134).

291. Посесивни датив такође је уобичајен у овим говорима: она и чоек 
јој, обоје боловали ГМ, није било ћаће јој ДП, болесна и она и чоек јој При, и 
браћа м отишла и сестра м отишла Стр, отац ми погино ГМ, тако ми се удала 
и сестра ДП, вечерас ће ми доћи братић и жена му ГМ, мати му била опака Бр, 
и он и мати му Лу, била му са матером и ћаћом Ол,

Мара јој било име ДП, било јој име Стана Ге, не знам ти имена Ко, 
жена му се звала Нађа Со, заборавијо му име Ол, како е њему име? Ол (исп. 
Дешић 1976: 284). Као што грађа показује, ради се о посесивном дативу који 
показује „однос сродства, пријатељства, сарадништва“ или је у питању по-
сесивни датив „за представљање“ (Пипер и др. 2005: 189–190).

292. Датив с приједлогом ка и према није забиљежен ни у овим го-
ворима, што одговара резултатима ранијих испитивања западнијих српских 
говора (Петровић 1973: 140, Дешић 1976: 285–286).

Акузатив

293. Уобичајена је употреба акузатива с обавезним атрибутом за 
означавање времена (исп. Рамић 1999: 396): за Бадњу вече Ге, једну вече дојде 
Стр, Ја сам неку вече Мили причо Ол, ђе идеш сваку вече? Ол, у вечерњу 
школу сваку вече Лу, сваку вече обавезно морало се метанисати Стр, ћаћу ми 
одренало прво јутро Ко, свако јутро комби ишо Ол, бијелу ја попијем свако 
јутро ГМ;

и за одмјеравање времена „трајања глаголског процеса“ (Гортан Премк 
1971: 141): сву ноћ ишо Ол, Стр, цјелу је ноћ падала Ст, цијелу ноћ падала Бр, 
читаву ноћ идеш Ол, читав дан ћеш одат Ол. Временски генитив с одредбом 
није забиљежен иако је чешће у употреби у стандардном језику (Стевановић 
1989: 397). Објашњење очуваности акузатива посебно уз именице јутро и 
вече дала је М. Ивић, која сматра да оне означавају „најближе познате тачке 
у времену које се, према томе, у говору врло често помињу... А облици који 
се најчешће употребљавају остају...“ (Ивић М. 1955–56: 196). Даринка Гор-
тан Премк потврђује ова запажања и допуњује их констатацијом да се „ове 
именице јављају веома често у акузативу баш када су одређене веома честом 
одредбом сваки“ (Гортан Премк 1971: 132).
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294. Потврђен је и акузатив с приједлогом мимо: прођи мимо ограду 
Ол, прошли мимо Загреб Ст. Ова конструкција позната је и у говору Змијања 
(исп. Петровић 1973: 144).75

295. Умјесто у стандардном језику обичније конструкције од + ген., 
може се чути конструкција о + ак. именичке замјенице шта у значењу узро-
ка (Стевановић 1989: 419): о шта сам ја оболијо По, немаш о шта посијати 
Ко, немаш о шта направит пелене Ко, а у функцији друге рекцијске допуне 
уз прелазне глаголе с објектом у слободном акузативу.

296. Забиљежена је и конструкција с + ак. уз именицу страна умјесто 
обичније с + ген. (Петровић 1973: 144, Стевановић 1989: 437, Рамић 1999: 
397): з горњу и доњу страну куће Ге. Иста конструкција забиљежена је и у 
примјеру: с крај села на крај Ге.

Инструментал

 297. Уобичајен је предикативни инструментал уз семикопулативни 
глагол звати: бабом је звали Чу, Даром ме свак зове Бр, звала сам је драгом 
Стр, именом се муж звао Ко, ми га кревеатом звали На, свекрву звали мамом 
Стр, Милком јe ми зовемо ГМ, мене све село звало младом Ко, звали је наном 
Ко, и сад је зовем невистом Стр, свекра зови ћаћом, свекрву мајком Ко, мене 
сви звали цурицом Со, Шиљом је зову сви ГМ.

298. У грађи су се нашле двије потврде слободног инструментала по-
вратне замјенице: највише собом косили Ст, морем собом, обућ се, а друго 
ништа При, коју је забиљежио и Петровић на Змијању (1973: 145).

299. Инструментал „основне карактеристике“ забиљежен је у раз-
личитим западнијим говорима (исп. Баотић 1983: 163, Рамић 1999: 397, 
Брозовић 2007: 148), а у говорима Шипова потврђен је само једном у току 
овог истраживања: Ја сам радла ручне радове и цуром и кат сам се удала На. 
Овај инструментал, „који показује у каквом се својству, узрасту, професији, 
чину и сл. налази дато лице у тренутку вршења радње“ (Ивић М. 1954: 134), 
у савременом језику замијењен је конструкцијом као + ном. (Пипер и др. 
2005: 239–240).

300. Уз глаголе растати се / оженити се употребљава се инструмен-
тал с приједлогом с: он се оженијо с том бабом Стр, жениш се с том цуром 

75 Александар Белић приједлог мимо сврстао је међу приједлоге који иду уз акузатив 
јер „мимо значи првобитно правац“, и међу приједлоге који иду уз генитив јер се „из значења 
поред развило значење изузимања, издвајања“ (Белић 2006: 289). Михаило Стевановић сматра 
да се „осећају посебне нијансе између везе предлога мимо с акузативом и генитивом које 
се ослањају на посебна основна значења та два падежа – на значење обухватања у целини 
(акузативно) и значење делимичности (генитивно)“ (Стевановић 1989: 326–328). 
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Стр, да се расто са женом Ол, или слободни акузатив: жени Бајину ћер Ол, 
оженијо сад другу ГМ, оженијо млађу жену ГМ.

301. Инструментал средства може се јавити с приједлогом с: с возом 
Стр, с колима Стр, путово је с коњом По, с мотором По.

302. Инструментал с приједлогом за употребљава се готово увијек у 
сљедећим конструкцијама: Борка што е за покојним Жаром ДП, што е за 
онијем Крстом Јандрићем Со, била за Момчилом Бр, за њим је била Лу, што 
е за Олићом ГМ, удата за оним Хрватом Ол, сад не би ниједна жена остала 
за чојеком Ол (исп. Рамић 1999: 397).

303. У грађи је забиљежена и конструкција сједи за славом Ст, није 
било печења за славом Чу, која може имати и мјесно (за столом) и временско 
значење (за ручком/вечером), а у овом случају у питању је значење истовре-
мености.

Локатив

304. Као и у стандардном језику, локатив с приједлогом о именица 
којима се именују празници може имати временско значење – тзв. пригод-
ност: о Божићу Стр, о Ђурђеву Ол, о Ускрсу Стр.

305. Локатив демонстративне замјенице с приједлогом о употребљава 
се и у значењу средства помоћу кога се врши радња означена глаголом 
(Стевановић 1989: 506):

узо ракиски кото, и дан дањи о томе живим По, о тога се живило, о 
томе се динар стваро Стр, само што производиш, о том живиш Стр, о томе 
смо и живили, премда се може чути и генитив: о-тога се живило Стр, о-тога 
се и живило ДП, о-тога живили Со, али је забиљежен покоји примјер исте 
форме гдје замјеница изостаје, или се јавља уз именицу: слабо се могло жи-
вит у ово вријеме о земљи По, живло се о тој стоци јадној Стр. Овакве везе 
уз глагол живјети, иако су ријетко биљежене у западнијим српским говори-
ма, допушта РМС 1990.

306. Потврђен је и приједлог прaм/прамо са локативом, што означава 
да се два појма „стављају један поред другог ради поређења“ (Стевановић 
1989: 518): ми смо прам њима, ко Бања Лука прам нами Ол, или означава 
„место на супротној страни од појма у односу на који се то место одређује“ 
(Исто): прамо ријеци канали они прокопати Ол (Исто 519).76 Исти приједлог 

76 У језику неких писаца познат је приједлог прама уз датив, нпр. код Вјенцеслава 
Новака, Анте Тресића Павичића, Динка Шимуновића, Тина Ујевића, Јосипа Козарца и сл. 
(Стевановић 1989: 378).
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може стајати и уз инструментал: наспеш газа, упалиш, па прам тојим шијеш 
При, била сам ко сироче прам тијем Ко.

ИЗ СИНТАКСЕ ГЛАГОЛА

307. Као и у другим западнијим говорима, инфинитив је честа до-
пуна глаголима и изразима непотпуног значења (Дешић 1976: 293–297, 
Драгичевић 1986: 189–191, Рамић 1999: 397):

зна славу читат Стр, он зна свашта радит Чу, знале урадит Ге,
не мере ићи Бр, не мере одат ГМ, не мереш знати ДП,
мого косит Ол, није мого ни локат ни лајат Ол, није мого ни лајат Ст, 

како се могло живит Во, нисмо мугли стигнит ДП,
море бит и змија тамо Ол, море бит да ти је неко причо Стр, море 

бити Бр, море доћи Ол, море ранити Лип, море убит Ол, моремо писати 
Лип, моремо радити Лип, мореш уранит теле Ол, да се може ојањит Ко,

мора се ићи Ол, Стр, мора одабрат Стр, морам доћи Стр, морам ти ка-
зат Стр, живит морамо Ол, морате ићи у школу Ол, мораш га водити ДП, 
мораш ићи Ге, мораш женит се Стр, мораш направит Чу, мораш прат Ол, 
радит мораш Стр, моро одма дат Стр, моро пробушит Ол, моро си чуват 
благо По, морало бит тако Лип, мораћеш лежат Стр,

кренла соват ме Ол, свијеће појду палит Стр, пођемо причат Со, поче 
купит ГМ, поче се ности Ко, онда се поче узимати Ко, почели причати 
ДП, то би се почело женит Лип, почело се косит ДП, почело се радит Лип, 
почело рађат Бр, почело се ратоват ДП, почело сирит Бр, унда се почиње 
радити ДП, пошо лежат ГМ, пошо тражити Со, кат стане причат Чу, 
стао читати Поп,

треба вадит ДП, треба киселити ДП, треба крстит По, треба мет-
нит у чабар Стр, трипут треба обаћ Стр, треба прекрстит Стр, треба рећи 
Ге, треба телит Ол, требали сте доћи Ол, требало отић аутма Ол, требаш 
ти знат Ол,

не смије ићи Ко, нисмо смјели за њим заплакат Ко,
ћела отић Бр, ћела ја отић Ол, кад ме није ћела питат Стр, ћели ићи 

Ол.

308. Уз неке глаголе инфинитив се употребљава као допуна са значењем 
намјере или намјене:

иде брат коприва Ко, идем ја бацит Стр, идемо копат Ол, идемо пра-
ти Ге, идемо га тражити Чу, идеш купит сијено ДП, идеш то радит Ол,

ко има пара узети капу Бр, то си имо носит Стр, ниси имо појест Чу, 
ниђе није имо спават Чу,
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носили тамо мљет Ол, окадит се и сјест вечерат Стр, устане се Богу 
молити Стр, оне легну спават Ко.

309. Ријетке су потврде употребе конструкције да + презент умјесто 
инфинитива уз глаголе и изразе непотпуног значења: могу да вам причам 
Лип, не могу да плетем Бр,

неће да гледа Лу, неће цуре да дадну По, неће отуд да дође Ге, неће да 
опере Ол, неће да прода Ол, неће ништа да рекне Ге, неће да ме слуша Ол, 
неће да узме Ол,

оћу да рекнем Ол, оће да ради Ол, оће да буду Стр, оће заедно да иду 
Ст, оће да сијечу Стр,

требају жене да преду Стр, требају да се жене ГМ, требаш да окусиш 
Бр.

310. Историјски инфинитив биљежен у западнијим српским говорима 
(в. Петровић 1973: 149–151, Дешић 1976: 292, Драгичевић 1986: 189) није 
посвједочен данас у говорима околине Шипова.

311. У приповиједању се може чути наративни императив који је у 2. 
л. једн.:

а кад би дјецу рађали, дођи па ткај пеленице Стр, по зими... кромпир 
испеци у рери, тог се наумачеш, то е само тако ДП, кудља била у наске, па 
ондак кудљу увлачи, преди и ткај Стр, по ваздан ја спремај Стр, торбу жита 
упрти на леђа и у Шипово однеси Ба, нема се оклен већ ткај богами Стр, ја 
убаци оне кумпијере ... мало разгрни машом, па убаци кумпијере Бр, кидај, 
накидавај, зуби, бери, комушај, мрви, носај по Јајцу, продавај... Ко, дорену 
циме от куруза, па туцкај, туцкај, у пљевска врела, па оне циме самељи, то 
помало мјешај, па једи Ко, а ја ти удри, плачи ГМ, неко понеси сланине, неко 
понеси меса, неко понеси љевушу, неко питу Чу, ујитру прије сунца отиди, 
бадњак онај усјеци Чу, па онда иди носи у воду, у мочило, накопај мочила, па 
трпај у оно мочило, па кисели три недиље, па вади из воде, па пери и сапирај 
оно блато Чу, вавјек ми крме закољи Чу, иди носи торбу гра или куруза, 
продаји, само ракије да узмеш за славу Чу, чарапе исплети довлен, офарбај 
Чу, нoси коноепље, кваси, вади, доноси, суши На, ошишај овцу, у воду опери 
вуну, готово Поп, мотиком згрћи оно блато, мотику узми па згрћи оно блато, 
није било изуват се, оне опанке од говеачета или от крмета суши, продри, 
крпи... Ст, ради о оној кудљи, па влачи, па преди, ради овдан, па само увеаче 
то узмем, а овдан копај, си, си кумпијере Во.

312. Перфекат је често безлично употријебљен у приповиједању, што је 
уобичајено и у другим западнијим говорима (Петровић 1973: 152–153, Дешић 
1976: 303, Драгичевић 1986: 194): доље у шуму нас је бацило Стр, заклало га 
у Барама Ге, само кућу запалло При, чоека је заробило и отјерало га тамо у 
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ропство Чу, Ишло се, бона, док се год не узме једно с другијем Ол, све ручно 
косило Ст, јело се месо, ималo се благо, клало се Бр, није се љутило досада ко 
сат Ол, три брата одренало Ко, ћаћу ми одренало прво јутро Ко, пет и одренало 
за један дан Ко, одузело земље Ол, Било досада народа, сад нема, све отишло, 
све умрло... ГМ, оћерало и мога брата ГМ, оћерало га Јасеновцу Стр, оћерало 
јој оца Со, гдје га је оћерало Стр, све је покупило и оћерало Со, из Јовића 
оћерало троицу Со, оћерало Миљевиће Со, побило му оцa, брата Со, превело 
ме ис куће у кућу ДП, радило се, чувала се стока, ишло се у дрва, све се радило 
Поп, није свезало како треба ДП, четерес и петоро у кући; па ђе то спавало? 
Ол, по глави га тукло колцом Ст, тукло нас је у школи Ст, убило га ГМ, Лу, 
убило и Ге, убило би и тебе и њега Ол, и онда њи убило Ге, да га нијесмо отели, 
убило би га Стр, уватло ме у шуми, а само сам кубик шуме осјеко Стр, кад је 
покојног Дреку оћерало Бр, није урадило како треба ДП, је л те учило ишта? Ол.

313. Наративни футур такође је у употреби: Tо ћеш млијеко киселити, а 
кајмак ћеш снимити, има што ћеш зачињат, а што ш оставит у цједилу ако 
ш купит више кад има ДП, Читав дан ћеш одат улицом, неш наћи пикавца 
Ол, кат смо ишли косити, ако је боље вријеме, прије ћеш урадит ДП, ако нема 
меда, шећера ће умијешат Бр.

Напомене о конгруенцији и реду ријечи

314. Уз колективну именицу чељад предикат је често у множини: чељад 
кад вечерају, онда иду на спавање Стр, у тој соби гдје су чељад сва По, ђе су 
чељад Чу, чељад су изгорела Чу, чељад сједу Стр, сва чељад су ту и ноћивала 
и спавала Стр, поедоше чељад Во, сва чељад се поредају Чу, сва чељад једу Чу.

315. Забиљежено је слагање по значењу именице усташа у множини с 
предикатом: видили су нас усташе Со, усташе га исјекли ГМ, ка-су усташе 
утрпали дјецу Бр, и слагање по облику рода: њега су оћерале усташе Со, Во, 
нијесу усташе биле Поп. Уз бројну именицу двојица такође је забиљежено 
слагање по значењу: Jесу пили ова твоја двоица? Ст.

316. За ове говоре карактеристичан је нешто слободнији распоред ен-
клитика, посебно енклитике се: онда није имало се ДП, ишло на муштулук 
се ДП, немој ти сат обавезат се ДП, све то тако предеверало се ДП, није 
могло проћи се кроза село Ол, нијесмо ми се свађали Ол, зато сам ја удала се 
и дошла Ба, тако Мића се чуди Ол, јесу мало се љутили Ге, испреплете горе 
да море се обути Чу,

али и других замјеничких енклитика: нема нико ми доћи Ко, кренла 
соват ме Ол, нит је ко полетијо да донесе ми ДП, није Петар ми још ожењен 
ГМ, доће једна млада ćутра жена ти ДП, није било ни годна јој онда ДП, 
један чоек примијо нас ДП и сл.



131Српски говори Шипова

Закључци о синтакси

317. Фреквентније синтаксичке појаве наведене у наставку представљају 
просјечно стање и у другим западним штокавским говорима:

1) употреба посесивног генитива презимена на -ић уз заједничке име-
нице и властита имена: Митровића кућа Ол, Душца Марковића Ол, на вр 
Јокића села Чу;

2) словенски генитив као допуна уз одричне прелазне глаголе (нијесам 
мјешо бетона не знам ти имена, немају матере);

3) употреба генитива с приједлогом у умјесто конструкције код + ген. у 
значењу односа власништва с појмом у генитиву (има у мене два ћебета) и са 
посесивним значењем сродничке припадности (била у оца јединица);

4) посесивни датив (било јој име Стана, мати му била опака);
5) употреба датива уз глаголе кретања (кад сам још благу ишо, нег 

бјеже куд знају брду);
6) фреквентна употреба временског акузатива или акузатива мјере уз 

именице вече, дан, јутро, ноћ (једну вече, свако јутро, читаву ноћ, читав 
дан);

7) употреба инструментала с приједлогом за у конструкцијама: удата 
за оним Хрватом, сад не би ниједна жена остала за чојеком;

8) инфинитив као фреквентна допуна глаголима и изразима непотпу-
ног значења (знале урадит, мого косит, моремо писати, морам доћ, поче 
купит, треба вадит, ћела отић);

9) употреба наративног императива, наративног футура, те крњег пер-
фекта који је често безлично употријебљен.

318. Од појава које нису фреквентне у овом говору, а ријетко су биљежене 
у другим штокавским западнијим говорима треба издвојити сљедеће:

1) употреба приједлога раз са значењем циља у насељу Герзово: доћемо 
раз вас, сватови дошли раз мене;

2) конструкција с + ген. умјесто с + инстр. у насељу Брдо у Јању: Не 
зна шта ће з дјеце;

3) приједлог мимо уз акузатив: прођи мимо ограду, прошли мимо За-
греб;

4) конструкција о + ак. у значењу узрока: о шта сам ја оболијо;
5) конструкција с + ак. умјесто с + ген. уз именицу страна: з горњу и 

доњу страну куће;
6) употреба локатива с приједлогом о у значењу средства помоћу кога 

се врши радња: слабо се могло живит у ово вријеме о земљи, о томе смо и 
живили, о тој стоци јадној



VI. ЗАВРШНЕ НАПОМЕНЕ

319. Становништво околине Шипова говори штокавским јекавским 
говорима који припадају сјеверозападном поддијалекту херцеговачко-
крајишког дијалекта према дискриминантама које ову групу одвајају од 
говора југоисточног поддијалекта (Ивић 1985: 138, Драгичевић 1986: 228; 
2001: 85–86):

1) честе дјелимичне или потпуне редукције неакцентованог вокала и, 
усљед којих се сонанти н, л, и њ јављају у вокалској функцији (столцу, болн-
цу, варењку);

2) честе супституције и промјене боје неакцентованих вокала (вечеара, 
медоавача, јечаем, долеко, пријетељу);

3) превласт рефлекса ије, ије, ије некадашњег гласа јат који је по по-
ријеклу дуг;

4) нижи домашаји јекавског јотовања секвенце дѣ него што је то случај 
у говорима југоисточне зоне херцеговачко-крајишког дијалекта, тако да је 
досљедно дјевер, дјевојка, дјеца, дјети, затим маргиналан број случајева 
јотовања у групи сѣ, те одсуство јотовања лабијала;

5) досљеднoст акценатских ликова желимо, имамо, читамо;
6) промјена хипокористичких имена по 3. деклинацији (Божо-Боже, 

Боро-Боре) и грађење посесива наставком -ин: Божин, Борин;
7) досљедна употреба форми мени, теби у дат. и лок.;
8) одсуство готово свих форми имперфекта и гл. прилога прошлог;
9) употреба генитива уз глагол питати (питала Николе, питај моје 

Раде).

320. На испитиваној територији забиљежене су особине које указују 
на то да ови говори припадају источнијој скупини сјеверозападног огранка 
херцеговачко-крајишког дијалекта (Драгичевић 2001: 87):

1) сажимање вокалских секвенци -ао у -о код гл. придјева радног и код 
неких именица (бацо, дошо, казо, моро, писо);

2) сажимање медијалне секвенце -ае- у -е- у бројевима дванаест, три-
наест (једанест, дванес, петнес, шеснест);

3) стабилна артикулација сонанта ј у иницијалној позицији у формама 
броја један и глагола јесам;
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4) фреквентнији прозодијски ликови једем, једеш, једе од оних са кра-
ткоузлазним акцентом.

Чешћа промјена о > у уз назалне сонанте (муј, мугла, кумшија, 
кунапље, муја, мутика, нусила), једна од дискриминаната између источније 
и западније скупине сјеверозападног огранка херцеговачко-крајишког 
дијалекта, забиљежена је у насељима Драгнић Подови, Герзово и Соколац 
(на сјеверозападу и западу испитиване територије према Мркоњић Граду 
и Гламочу), а маргиналан значај има на већем дијелу територије у трима 
цјелинама – Јању, Пљеви и Жупи. Евидентна је граница распростирања ове 
појаве у истраженом микроареалу.

321. Становништво овога краја живи у контакту са икавцима, с чијим 
се утицајем могу повезати сљедеће особине:

1) доминација икавизама дви, дид;
2) употреба форми глагола са нејотованом секвенцом -јд- код глагола 

доћи, проћи, заћи на десној обали ријеке Пливе на испитиваној територији.



VII. ПРИЛОЗИ

ИЗ ЛЕКСИКЕ

Лексика у овом раду биљежена је успутно, приликом прикупљања грађе 
за анализу фонетско-фонолошког и морфолошког језичког нивоа, будући да 
предмет овог истраживања није сакупљање и сагледавање лексике једног го-
вора у цјелини, тако да је избор који се нашао у рјечнику ограничен на лекси-
ку која из перспективе савременог језика има статус архаизама, историзама и 
дијалектизама. Углавном је сакупљена лексика материјалне културе, као што 
су нпр. називи пољопривредних алатки, посуђа које се користило за прераду 
млијека, називи пољопривредних култура, објеката у којима је боравила сто-
ка и у којима се чувала љетина, називи за покућство и окућницу и сл., што 
је и очекивано с обзиром на то да су основне дјелатности становништва на 
овој територији одувијек биле земљорадња и сточарство. У сјећању старијих 
информатора још је жив ткалачки занат и уопште израда одјеће и обуће за 
заједнице у којима је, не тако давно, било по више десетина чланова под ис-
тим кровом на овим просторима, тако да се један дио лексике односи на алат 
за израду одјеће и обуће, те на одјевне предмете који су се тада носили. Од 
лексике нематеријалне културе најзступљенији су називи за родбинске одно-
се различитог степена сродства, те називи за поједине народне обичаје који 
су поштовани у овим великим заједницама. С обзиром на то да се сакупљена 
лексика углавном односи на предмете који означавају алате, посуђе, те оста-
ле предмете који се налазе у кући и око ње, очекивано је то да већи дио грађе 
чине турцизми.

Према врстама ријечи далеко су најзаступљеније именице, а од осталих 
врста забиљежено је неколико глагола и придјева. Поред именица pluralia 
tantum у множини су наведене и неке именице за које је уобичајено да се 
тако употребљавају јер означавају предмете који иду у пару или у већем 
броју као нпр.: басамаци, влачиље, влачице, гиздини, губице, женскићи, зуп-
ци, мушкићи, нискоснице, опутњаци, папте, приглавци, разрезаче, таљири, 
теркије, цванцике, чароичани и сл.

Гласовне промјене у различитим ријечима биљежене су само ако су у 
питању супституције, потпуне редукције вокала или консонаната, те метате-
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за или хаплологија, док разни прелазни и непотпуни степени у изговору, на 
које је указано у одјељку о фонетици, нису посебно означавани у рјечнику.

За исте појмове биљежено је понекад по више лексема, што може чак и 
на овако ограниченом корпусу упутити на поједине изолексе:

зона, лукшија и митло означавају воду у којој је прокуван пепео, а која 
је служила за прање веша или за одржавање личне хигијене;

стан и тара називи су за ткалачки разбој;
синија, софра и столица означавају ниски округли сто за ручавање;
кутлача и паљак називи су за дубоку кашику којом се пресипа течна 

храна из једне посуде у другу;
каришик и наполац означавају мјешавину житарица заједно посијаних;
зоб и овас називи су за исту житарицу;
кетен и лан означавају исту биљку и сл.
У неким случајевима овакви синоними резултат су паралелне употребе 

домаће и стране лексике. Ријетки су примјери хомонимичних и полисемич-
них лексема у грађи.



РЈЕЧНИК

агитовати, агитујем, несвр. (лат. agitare) придобијати људе за неку идеју
адет, -а (тур. hadet) м обичај
ајат, ајата (тур. hayat) м штала
ајка, -е ж хајка, потјера, прогон
азна, -е (тур. благајна, ризница, благо) ж извор воде
ајкуница, -е (тур. ajkuna) ж драга, љубавница
амбар, -а (тур. ambar) м дрвена остава за жито
арар, арара (тур. harar) м откана врећа од костријети
арман, -а (тур. harman) м гумно, мјесто на коме се врше жито
аршин, аршина (тур. arşin) м стара мјера за дужину, од врха носа до краја 

испружене руке
асура, -е (тур. hasura) ж простирка за спавање начињена од кучине
ашиковати, ашикујем, несвр. (тур. aşk, љубав) удварати се
бабица, -е ж 1. наковањ за откивање косе 2. жена која помаже при порођају
бабо, -е (тур. baba, отац) м свекар
Бадњца, -е ж Бадњи дан, дан уочи Божића
бак, -а м некастриран во
бардак, бардака (тур. bardak) м дрвено буренце за чување ракије
басамаци Стр, басамака (тур. basamak) м мн. степенице
бауле, -а (итал. baule) ж pl. tantum сандук са дјевојачком одјећом
баџа, -е (тур. baca) ж отвор за дим на дрвеном крову изнад огњишта
баџанак, баџанка (тур. bacanak) м муж женине сестре, уп. пашанац
башкалица, -е (тур. başkalik) ж колиба за одвојено ноћење младих супружни-

ка у већој заједници
бегенисати Стр, бегенишем, несвр. (тур. beğenmek) изабрати
без, -а (тур. bez) м танко памучно платно добијено обрадом конопље
бешика, -е (тур. beşik) ж колијевка
благо, -а с стока, домаће животиње
бојаџија, -е (тур. boyaci) м молер
бошча, -е (тур. bohça) ж бијела марама коју су носиле удате жене
брав, -а м ован
браветина, -е ж месо од овна или овце
брдила / врдила, брдила с pl. tantum рам за брдо на разбоју
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брдо, -а с дио разбоја за ткање којим се сабија потка
брента, -е ж справа за резање дрвене грађе
бромзин, бромзина м лонац у којем се кува храна на веригама изнад огњишта
брус, -а м алатка за оштрење косе
буниште, -а с мјесто за одлагање смећа
буџа, -е (тур. cübb) ж рупа, шупљина
буџак, буџака (тур. bucak) м угао, ћошак
вагир, вагира м дио запреге на коњским колима
вакат, вакта (тур. vakit) м вријеме
варењка, -е ж слатко млијеко
варуна/вурунa, -е (тур. furun) ж земљана пећ, рерна
вериге, верига ж pl. tantum ланац над огњиштем о који се качи котао
вито, витла м дрвена справа за намотавање предива у клупко
влачиље, -а ж мн. жене које издвајају (влаче) нити конопље чешљањем
влачити, влачим, несвр. издвајати нити конопље или лана чешљањем 

(гребенањем)
влачице, -а ж мн. влакнa, нити конопље или лана
водијер, водијерa, м посуда од дрвета у којој косци држе воду и брус
вратило, -а с ваљак за намотавање пређе на разбоју
вретено, -а с дрвени ваљкасти предмет са зашиљеним крајевима на који се 

намотава пређа при предењу
врчаница, -е ж усукана трака од јагњеће коже или беза којом се плете горњи 

дио опанка, уп. опута
вучија, -е (тур. fyçy) ж велики дрвени суд за доношење воде са ријеке или 

извора
газа, -е ж мрежаста танка тканина од памука у коју се замотава сир
гаће, -а ж pl. tantum мушке панталоне од беза
гердан, гердана (тур. gerdan) м женски накит који се носи око врата
гиздини, -а (тур. dizgin) м мн. дио опреме за управљање запрегом
главња, -е ж врх кровне конструкције на кући
гребен, -а м направа за чешљање конопље
гребенати, гребенам, несвр. чешљати конопљу гребенима
гријаница/грионица, -е ж импровизовани простор у кући на којем се суши 

кудјеља
гривина, -е ж метални оков којим се коса причвршћује за косиште
губице, -а ж мн. усне
гужва, -е ж обруч од плетеног дрвета за причвршћивање јарма
гујанца, -е ж глиста
даиџа, -е (тур. dayi) м ујак, мајчин брат
дижва, -е ж дрвена посуда у коју се музе млијеко
долап, -а (тур. dolap) м ормарић за посуђе
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долибаша, -е м главни домаћин на слави, онај који долијева пиће гостима
доренати, доренем свр. дотјерати, довући
дрљача, -е ж дрвена пољопривредна алатка за уситњавање пооране земље, 

уп. зубача
евтa, -е (тур. hafta) ж седмица дана
егленисати, егленишем несвр. (тур. eğlen разговор) разговарати
елда, -е ж хељда
женскићи, -а м мн. особе женског пола у једној заједници
жера, -е ж жеравица, жар
зајменик, -а м особа која се узима у зајам за долазак на славу или за 

пољопривредне радове
зејтен, -а (тур. zeytin) м јестиво биљно уље
зоб, -и ж житарица која се употребљава углавном за исхрану коња, уп. овас
зона, -е ж вода за прање веша у којој је прокуван пепео, уп. лукшија, митло,
зубача, -е ж дрвена пољопривредна алатка за уситњавање пооране земље, 

уп. дрљача
зубун, зубуна (тур. zibin) м горњи сукнени дио женске одјеће без рукава
зупци, зубаца м мн. жељезни зуби на зубачи
иверати, иверам, несвр. шарати различите мотиве на прегачи приликом 

ткања
изба, -е ж подрум, остава
јапија, -е (тур. yapi) ж грађевински материјал од дрвета
јарам, јарма м дрвена направа која се ставља воловима око врата да би се 

упрегли
јаспрен, -а, -о украшен новчићима, (најчешће је украшена тканица или неки 

други одјевни предмет)
јелек, -а (тур. yelek) м женски прслук
јетрва, -е ж жена мужевљевог брата
јечерма, -е (тур. geçirme) ж мушки сукнени прслук
јулар, јулара (тур. yular) м конопац који служи као поводац за коња
камарија, -е (тур. kameriye) ж припрата уз кућу у којој се држи ковчег с 

брашном или кукурузом
каменца, -е ж вода која се накупља у удубљењу у камену
каришик, -а (тур. karişik) м мјешавина пшенице и јечма заједно посијаних, 

уп. наполац
карлица, -е ж дрвена посуда у коју се сипа млијеко за сирење
качица, -е ж дрвена посуда у којој се чува кајмак
квасилица, -е ж комад тканине привезан за дрвену дршку који стоји у водиру 

и служи за квашење косе
кева, -е ж штака



139Српски говори Шипова

кетен, -а (тур. keten) м биљка из чије се стабљике добија влакно за пређу, 
уп. лан

кетениште, -а с ланиште, мјесто на којем се некад узгајао лан, данас микро-
топоним

кече, -а (тур. keçe) ж мн. украси од вуне на седлу
клепац, -пца, м чекић за откивање косе
кованица, -е ж ручно скована коса
кожун, кожуна м мушки прслук/огртач од овчије коже
козбаша, -е м предводник косаца, најбољи међу косцима
комушa, -е ж стабљике са лишћем које остану након бербе кукуруза
копаран, -а (итал. capperone) м мушки сукнени капут са рукавима
косиште, -а с дрвени дио косе, дршка на коју је причвршћено сјечиво
кошара, -е ж штала
крмез, -а (тур. kirmiz, загаситоцрвена боја) м црвена дјевојачка капа украше-

на новчићима
крчало, -а с дрвени дио плуга који се држи кад се плуг отискује
куљава, пр. трудна
кусе, -а ж pl. tantum кратке чарапе до глежња
кутлача, -е ж дубока кашика за пресипање течне хране из једне посуде у 

другу, уп. паљак
кућа, -е ж просторија у којој се налази огњиште
кучина, -е ж грубље влакно конопље или лана погодно за ткање поњава
лан, -а м биљка из чије се стабљике добија влакно за пређу, уп. кетен
лемеш, -а м раоник
лилајка, -е ж љуљашка
лопар, лопара м округла лопата за стављање и вађење хљеба из огњишта
луг, луга м пепео
лукшија, -е ж вода за прање веша у којој је прокуван пепео, уп. зона, митло
луч, луча м борово дрвце са смолом или воском које служи за освјетљење
лучинa, -е ж љуска црвеног лука која служи за бојење васкршњих јаја
љевача/љевуша, -е ж пита од кукурузног брашна, млијека и масти
љељак, љељка м љешник, плод лијеске
маја, -е ж домаћицa, особа која спрема јело у великим заједницама
маја, -е (итал. maglia, мајица) ж горњи дио женске одјеће од сукна, џемпер
маја, -е (тур. maya) ж природно средство за сирење сира од изнутрица свиње 

или овце, уп. сириште
мајка, -е ж свекрва
мал, мала (тур. mal) м благо, стока
маша, -е ж једнокрака метална направа за згртање жара у огњишту
машина, -е ж маховина
машице, -а ж pl. tantum двокрака метална направа за згртање жара у огњишту
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метанија, -е ж молитва уз поклоњење
метанисати, метанишем, несвр. молити се уз поклоњење
мида, -е ж љутња, гњев
митло, -а с вода у којој се прокувао пепео, а која служи за прање одјеће или 

за одржавање личне хигијене, уп. зона, лукшија
морити, морим, несвр. (тур. mör, љубичаст) црнити одјећу кувајући је у 

води с јасеновом кором
мотовило, -а с дрвена (на крајевима рачваста) направа за намотавање пре-

дива
мочило, -а с ограђено мјесто на ријеци или потоку гдје се потапају конопља 

или лан
мрс, -а м храна животињског поријекла, месо, бијели мрс означава сир и 

кајмак
музичице, -а ж pl. tantum усна хармоника
мушкићи, -а м мн. особе мушког пола у истој заједници
муштулук, -а (тур. muştuluk) м награда за донесену добру вијест
навиљак, навиљка м количина сијена која се може понијети на вилама
наполац, наполца м мјешавина пшенице и јечма заједно посијаних, уп. ка-
ришик

наћве, наћава ж pl. tantum велика дрвена посуда за мијешење хљеба
невиста, -е ж снаха, млада
нискоснице, -а ж мн. украси од беза и новчића који су се уплитали у косу
ните, -а ж pl. tantum дио разбоја за ткање, нити кроз које се провлачи основа
ножице, -а ж pl. tantum маказе
обравити, обравим, свр. обојити  
овас, овса м врста житарице, уп. зоб
опанак, опанка м обућа од коже
опута/опута, -е ж усукана трака од овчије или јагњеће коже којом се плете 

горњи дио опанка, уп. врчаница
опутњаци, опутњака м мн. опанци са ђоном од свињске или говеђе коже ис-

плетени опутом
ороз, -а (тур. horoz) м пијетао
паљак, паљка м. дубока кашика за пресипање течне хране из једне посуде у 

другу, уп. кутлача
папте, -а (тур. pafta) ж мн. украси од сребра на женском појасу
парипче, парипчета с коњ
паражак, -шка м шиљак на дрвеним вилама који се додаје на два постојећа, 

уп. праће
пашанац, пашанца м пашеног, муж женине сестре, уп. баџанак
пенчир, -а (тур. perçem) м плетеница косе
перало, -а с сто троножац на којем се лупа веш приликом прања
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пир, -а м свадба
пировина, -е ж врста житарице
плуг, плуга м оруђе за орање земље
позубити, позубим, свр. уситнити поорану земљу зубачом
појитарце, -а ж. pl.tantum други дан крсне славе
полагуша, -е ж пита са сиром и јајима заливена кајмаком, која се изнесе 

посљедња на славску трпезу
полазник/положник, -а м први гост на Божић
положанство, -а с част коју има положник
последак, -тка м постељица која се појави послије порођаја
последица, -е ж в. последак
пракљача, -е ж дрвена лопата за лупање веша при прању на ријеци
праће, -а ж pl. tantum два крака на рачвастој грани која чине виле, а накнадно 

се додаје трећи крак, паражак
прга, -е ж пржена и самљевена пшеница од које се прави напитак сличан 

кафи
преврта, -е ж печено тијесто од брашна и јаја
прегача, -е ж сукнена кецеља
преклапача, -е ж дрвена кашика која се на средини дршке може преклопити 

и ставити у џеп
прела, -е ж дрвена направа за предење вуне, в. преслица
прело, -а с вечерње дружење ради забаве или посла
преља, -е ж жена која преде вуну
преслица, -е ж дрвена направа за предење вуне, в. прела
приглавци, приглавака м мн. плитке плетене чарапе
пријеплет, -а м распоред нити у тканини, тканина
притор, -а м тор за животиње
приуза, -е ж поводац за стоку
прова, -е ж врста жита са ситним плодом
прокула, -е ж врста купуса који се прави за Божић
пура/пура, -е ж јело од кукурузног брашна
разрезаче, разрезача ж мн. врста чарапа које се уздуж вежу
рактало, -a с алат за купљење сијена, грабље, виле
рамуника, -е ж хармоника
рашак, рашка м рачвасти дрвени штап за ручно мотање пређе
рецељ, -а м рукохват косе на горњем дијелу косишта, уп. чвачак
ринкаш, ринкаша м хљеб од кукурузног и интегралног брашна
роква, -е ж ротква
рор, -а м лимена цијев која одводи дим из шпорета у димњак
рубина, -е ж откана дугачка бијела женска кошуља
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самарица, -е ж дрвена направа за ношење терета слична седлу, која се ставља 
коњу на леђа

сач, -а (тур. saç) м жељезни поклопац који се прекриje жаром да би се испод 
њега пекла храна у огњишту

саџак, -а (тур. saçayak) м жељезни троножац на који се у огњишту ставља 
посуда за кување

седеп, -а (тур. sedef, дугме од седефа) м дугме
сексана, -е (тур. seysana, коњ натоварен дјевојачком опремом) ж сандук са 

дјевојачком одјећом
синија, -е (тур. sini) ж ниски округли сто за ручавање, уп. софра, столица
сириште, -а с природно средство за сирење сира од изнутрица свиње или 

овце, уп. маја
сламарица, -е ж откана постељина која се напуни сламом уп. стожак
собет, -а (тур. sohbet) м догађај на којем се окупља много људи, свадбе, 

сахране и сл.
софра, -е (тур. sofra) ж ниски округли сто за ручавање, уп. синија, столица
стан, -а м ткалачки разбој, уп. тара
стожна, -е ж високи дрвени стуб око којег се формира пласт
стожак, -а м откана постељина која се напуни сламом, уп. сламарица
стожер/стожир -а м 1. стуб око којег коњ кружи док врше жито, 2. било 

какав штап који служи за основу нечему
столица, -е ж уп. софра и синија
сточић, -а м ниска столица
ступа, -е ж направа за обраду (набијање) конопље, за тучу
сукно, -а с вунена тканина
таљири, -а м мн. старински сребрни новац у Европи који служи као украс 

на герданима
тара, -е ж ткалачки разбој, уп. стан
таротан, -а м немасни сир од куваног млијекa
творило, -а с правоугаони калуп за обликовање сира сачињен од дасака
тељуг, -а м полукружно савијено дрво које се ставља стоци око врата да би 

се упрегла у јарам
теркије, -а (тур. terki) ж мн. каишеви којима се опрема веже за седло коња
терлук, -а (тур. terlik) м, плитке плетене чарапе
тивтик, -а (тур. tiftik) м памучно платно
тканца, -е ж женски откани појас
трап, -а м рупа у земљи у поду куће у којој се чува воће и поврће од смрзавања
трина, -е ж прашина и труње које се издваја при вршидби жита
троп, -а м остатак од шљива послије печења ракије
тукати, тукам, свр. срести
ћаћа, -е м отац
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ћебе, ћебета (тур. kebe) с дека, покривач
ћер, ћери ж кћерка
ћимбур, -а м омлет са сланином
ћић, -а м стриц
ћуприја, -е (тур. köprü) ж дрвени мост
ћута, -е (тур. kütük) ж комад одсјеченог стабла
фермен, -а (тур. fermen) м чохани мушки прслук
фистан, фистана (тур. fi stan) м женска платнена хаљина
фртаљ, -а (њем. Viertel) м четвртина
цванцике, -а ж мн. стари аустријски новац, украс на герданима
цијепци, цијепаца м мн. двије дрвене летвице које омогућавају раздвајање 

нити и вратила на разбоју
цима, -е ж 1. стабљика кромпира, 2. клип кукуруза без зрна
цицвара, -е ж јело од кукурузног брашна, масти и кајмака
цједило, -а с цједиљка за помужено млијеко
цокло, -а (њем. Sockel) с горњи дио темеља куће
чабар, чабра м велика дрвена посуда (каца) у којој се веш натапа заједно с 

лугом
чакшире, чакшира (тур. çakşir) ж pl. tantum сукнене мушке панталоне
чанак/чанак, чанка (тур. çanak) м дрвени суд за јело
чароичани, -а м мн. обредна поворка маскираних мушкараца који 25. децем-

бра, уочи Малог Никољдана, обилазе куће у селу и благосиљају укућане, 
а заузврат добијају храну, пиће и друге поклоне

чвачак, чвачка м рукохват косе на средини косишта
чекрк, -а (тур. çikrik) м направа за намотавање пређе
чобан, -а (тур. çoban) м овчар
чунак, чунка (тур. künk) м покретни дио разбоја за ткање којим се нити потке 

проводе кроз нити основе
џака, -е ж џак, платнена врећа
шарвале, шарвала (тур. şalvar) ж pl. tantum мушке панталоне од сукна, в. 
чакшире

шарпељ, -а (франц. echarpe) м мушка кожна торбица за дуван или новац
шљеме, шљемена с сљеме, врх крова куће
шпигла, -е (њем. Spiegel) ж огледало
штрањга, -е ж поводац за животиње
шура, -е м женин брат 



ТЕКСТОВИ

У јој, било преља, оно се скупи, знаш, кудиља се сијала и прело се, ску-
пи се по дваес преља. Прела се и вуна и кудиља и … можда видиш некад на 
телевизору. И онда момци сједу ко-цуре, ко код које оће, како прије зајагми. 
Било и је, било и је више, ал није се љутло, досада ко сат, само акo ... сат ви-
диш иде цура с момком другим, момак неће. Досат није, ишло се, бона, док 
се год не узме једно з другијем. Ништа се то није љутло. Сат, мало-мало се 
наљуте, мало-мало, свашта смета. Посвaђају се, није то − то. Ништа то није 
било ко сада да се љуте једно на друго.

Стана Олић, 1942, Олићи

Годнама, каже, нијесу чистли оне канале, а ја ка-сам ишо у бербу, па 
пито ја оније газда, реко: Боже мој, какав је ово канал све по Војводни, шта е 
ово копало, не могу људи прић, орат. Па онда исто направили оне ко мoстиће, 
оно... А они кажу, некад кад је нека Марија Терезија владала, по читавој 
Војводни, каже, она, ископала канале. А то е сад мен дошло у главу, е то су 
ти сад канали гдје се вода циједи. А сад ко у Шипову зарасло, сад мало киша 
ил нешто, поплави, каже... Е, то е то… Све чистла... канали они прокопати 
прамо ријеци, рећемо, Тиси, тамо, Дунаву, ђе припада која, ријека… oни су се 
бунили, као да... они су људи, њима жао, одузело од онога земље, одузело... 
Све кружно, свако село имају канали, и нигдје није могло поплавити, а сад, 
мало-мало, е, каже, поплавло...

Стеван Олић, 1941, Олићи

Било е родитеља који су могли дат своје дијете коме они оће, чак ни 
момак ни цура нијесу се познавали, ал су се они спријатељили и морало бит 
тако. Послен тога времеaна, ако цура неће, она каже: „Ја нећу тамо ни жива 
ни мртва, ја волим у воду него тамо.“ Ако не дају родитељи томе неком мом-
ку, она каже: „Ја оћу, убите ме.“ То су таке старине бијавале, и та женидба и 
удаја. То би се почело женит од Божића дана до Ђурђева дана. Млада јесенска 
добра, а прољетна не ваља!

Ти обичаји који су морали бити... Долазли су просци, дође свекар, кум, 
стари сват… И они дођу, донесу пиће неко и рану и они сједе до по ноћи, од 
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по ноћи мора се разговарат: „Оћeте ви дат своју ћер моме сину?“ Па каже: 
„Ја би дао ако оће мала, ако оће ћерка.“ А они питају њу. Ако неће момку 
томе ради породице и ради момка, она каже: „Ја нећу ни жива ни мртва тамо 
и немојте ме терати. Коме ја оћу, давајте ме.“

Петар Миловац, 1930, Липовача

Превело ме да т кажем ис куће у кућу. А тако м се удала и сестра, та 
Борка што е за покојним Жаром. Ништа, само превело ме. Приображење 
неки дан било, тада сам испрошена, а сат кат ова Госпа долази, тад сам се 
удала. А ја нијесам то ни мислила, а онда је све друго било. Нема... крије се 
то. Није баш то за причање, али вољела сам ја момка другога, ал не би ме 
туј никат родитељи дали. Та свекрва родила дијете ка-сам и ја Јелу своју. И 
тако, унда се ишло као једињак, та муја свекрва није родила нeг њи двое. 
Дошо свекар, онда се жито врло, па у собу једну надрли, што кажу, има 
дваес метера. Ка-тај свекар иде, радили он и мој ћаћа унда на прузи. И дође 
туј, у кућу ушо и тако упито се са мојом матером, и тако. Каже, дај ти мени 
вамо Зорку да уђе и тако. И ун пита, како ће и тако... Ја само вичем јест и да, 
не знам, ја ништ нијесам одлучила. И ка-су дошли, прет кућу довели… Ружа 
једна, Неђина сестра унда рођена била, износи се дијете. Ја сам припремила 
чарапице, цурица е била, није било ни годна јој онда. И сукњцу и унда јабуку 
пребацуеш преко куће, а на коњу си повисока. Ако се врати, викали, враћа се 
млада. И тамо неко иде купит ко ујагми. То се једе кад би се заценло дијете, 
шта ли. Ја сам пребацила, није високо.

Све сам у богу радила те радове. Сијале се кунопље, можда ш чула, па 
се то нуси подалеко, треба киселити у води, језеро се зове. То мећеш у воду и 
покисели се и кат се исуши све, треба ступа бити дрвеана и по ваздан гријати 
то. То е мало незгодно, ту куђељу радит, то е големо. Ступа се зове, напра-
вило о-дрвета, доље поставиш ту ручицу и има направљено дрво, наслони се 
ко то ради, на тој ступи, то е мало тешко. И онда кад изгребена се и унда се 
почиње радити, све сам ја то радила. А то кат се гребена, прашина ис тога... 
имају гребени, има неко и сада те гребене. То е мало све тешко било, све с 
то радијо. И имају... тара се зове, направљена, нема то свак, ђе ш ткати. И 
нити се зову, треба опрати и нанити и то, наметат једну на другу и два штапа 
направи се фино о-дрвета. Ако ћеш два нита, четири штапа. И то све ткаш, 
сједиш по ваздан.

Кајмак се лако направи. Помузеш, у цједило процједиш и газа, и фино, 
лијепо у тевсију. То се ускуа, истије и кат се излади, изнесе се, исцједиш 
млијеко. Tо ћеш млијеко киселити, а кајмак ћеш снимити. Има што ћеш 
зачињат, а што ш оставит у цједилу ако ш купит више кад има. Посолиш мало 
и стоjи, исциједи се, ставиш у посуду, биле су унда качице дрвене. И то е 
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кајмак. И сир муреш од онога куаног млијека направит. Звао се сир таротан, 
као није масни. И то по зими... кромпир испеци у рери, тог се наумачеш, то 
е само тако.

Никат брес печенице није било. Спреми се купус, натрпа се у њега меса, 
и праве се пите и цицвара. Цицвара иде за Божић и уна се прва окуси, једе, 
скуаш добро да море се окрент, кајмак и масти метнеш, окренће се, ако-ш ко 
пуру ону не мере се окрент. И унда, то се изутра доручкује, а блага има до-
ста, па ће се опремити тако предвече то благо, кат се руча да не излазиш нама 
радит тамо ништа. Све намириш тамо и руча се. Прави се погача, рекла сам 
ти огњиште има. И покојна мати разреди ону ватру, убаци се у погачу пара, 
кат се луми ко ће наћи и загрне озго и метне угљења и унда се гледа по томе 
угљењу оће л родити сва сјемена и тако то буде. И иде се ко оће куме. Тај дан 
не долази, ćутра дан полазник долази и унда се поспе житом.

Зорка Калкан, 1934, Драгнић Подови

Шездесет друге сам родила дијете своје, ал га нисам имала у шта за-
мотат. Mати ми купи неку врећу, џаку. И ту врећу испарам на три комада и 
у томе сам замотала дијете. А од вуне жена ми исплела као повој, исплете од 
вуне и с тим се повијало дијете.

Ништа куповно ниси имо поест, ниђе ништа. Ни обућ ни обути. От 
крмади ко имо најде неку кожу, па от коже ти направи опанке. Па боса одала 
дјеца. Сва су дјеца рамала, боса одала, убо трн, разбило прст... И онда от 
коже почели се правит опанци, овцу ако закоље, од овце прави опуту, изреже 
јадни домаћин, изреже оне краеве, па усуче, па онда ону кожу крмећу ис-
пробада и направи, испреплете горе да море се обути. Вако наријетко. То се 
продре, бона, за час посла.

Сава Митрић, 1934, Чуклић

Дојдеш уоч Божића фино, знаш, Бадњца кат се зове... оде домаћин, 
осијече бадњак, донесе, закити мало кућу. Досат се износило на ђубре 
бадњаци, а сад остају у кући, пале се и шта ја знам, ондарке увеаче сједеш 
ако имаш свештеника, чекаш да одеш у цркву рано ако нема.

Најприје требаш да окусиш печенце меса, баш ко изутра на Ускрс кат 
поедеш најприје јае, па онда мореш шта оћеш. Изнесе сувог меса, бок ти дао, 
печеног и свега, наспрема се свега, oнда ка-ће бити ручак, не иде се у село, 
не смијеш ићи, посипљу те житом, положником праве.

Кат сам ја била кот своије у Попадићима, док се нијесам удала, мој 
отац очита молитву и онда изломе чеснцу, љубе се, а свијеће горе. Он узме 
најнејачо дијете, најмањо, и онда облази око стола, то било обичај. Каже, об-
лазим око Христове колевке, иде старјешна, иду за њим, свијеће горе у сва-
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кога у рукама. Он је пошо одатлен и обашо, дошо дотлен и рекне: Христо-се 
роди! Онда тако трипут. Онда се пуште, изваде свијеће, ломи се чеснца, оће 
л се наћи паре у њојзи, ко најде, сретан је, ондарке ижљубе се.

Па има цицвара и капнца што капала кат се пекло бравче и ондарке 
умијеша маја или меда или шећера, ако нема меда, шећера ће умијешат. Е 
онда кад идеш, како год иде, облази. Кат си обашла, наднесеш се видиш ли 
се на цицвару прво, зато што има озгор масти и кајмака. И онда, ако се види, 
каже: И оста ја жива и до догодне! А тако исто над ону капнцу.

А ђе сам дошла, прелази се главња на огњишту, ђе сам се удала. Нијесу 
сви обичаји једнаци. Каже: „Jа прејдо огањ и ватру, мене огањ и ватра.“ Мла-
да држи или цура држи ручник. Колко имаш чељади, толко имаш кришака 
јабуке и држиш чашу ракије у руци и окусиш и узмеш и идеш исто тако се 
наднесеш над ото.

Даринка Тодорић, 1929, Брдо

Било нас по једно петнестеро. Муј отац имо наз деветеро. А имали смо 
три брата и нас шес ћери, сестара. Све су ми сестре и браћа помрли, само 
сам још ја остала. Двје су биле млађе, ал умрле су обе, а оно све било старије 
од мене. И отац ми је умро четерес четврте, разболијо се, дошо... Ми смо из 
Герзова утекли горе на Драгнић Подове и ун је дошо на вр стране и видијо, 
каже, пламу му кућа и њега заболи туј од муке и како га забољело, није га ни 
одбољело и умро е. А мати ми је живила осамдесет четири годне.

У тридесет петој годни сам остала брез мужа. Мене су кумшије мом-
ци звали. Мене су официри из Бање Луке долазли зват. Ал ја нисам ћела 
дјеце своје оставити, па како ми будне. Па није ми ни лошо. Није ми ни 
лошо с мојом дјецом. С овом живим, а оној док сам мугла, ишла сам, одем, 
видим, некад недиљу, некад петнес, некад мјесец дана и дођем и... Баш је 
била лањскога љета и звала ме да дођем, шта ја знам, нисам више за пута. 
Најволим ђе сам, туј сам.

Јој, веш се прао... није било ни сапуна ни прашка. Него имаш голем 
казан, наставиш воде, наложиш ватру, и ка-то ускуа, туј саспеш луг. И тај 
луг мало прокуа и скинеш и он се стиша и онда... Звало се митло. То митло 
процједиш, луг остане. И, драга моја, то онда... туј у тај казан послажеш веш 
и озго то митло салијеш и то кува на ватри и јопе једно два сата. Биле уне 
о-дрвета палце и с том палцом лупаш, лупаш и окрећеш кад га извадиш из 
онога митла. И унда у чистој води испираш. Неко у дви, неко у три како ко 
ћијо. Али, знаш шта е, сијо се тај веш. Кишњача вода била, није било живе 
воде горе, и пила се и све. У бунару се увати. Е, тако се веш прао.

А знаш како су досада људи ка-дођу на славу. Ми имали једнога кума 
Вишекруну, а бог и убијо, не знам како нако у моје матере расла, знаш ти 
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што е роква. „Е, ајде, Стано, донеси ону једну највећу рокву“. „Шта-ш од 
ње?“ „Да видиш, дај ми донеси рокву“, оде моја мати, иде, носи рокву, а он 
узме, онај кум, па ону рокву изврти. Ма знаш колика е она роква, ак у њој 
нема близу кила, унда уном роквом обреди свакоме ракију. Неко попије, неко 
неће, а ун попије по три, ун се напије, неш вјероват, ун изађе прет кућу, била 
она веранда у нас прет кућом, а снијег, бо-га убијо, нема сад снијега, за вр 
мене. А он само с оне веранде рукне у онај снијег и лежи пола сата, устане 
конда никад није пијо ракије. Није ни умро ни от какве болести, него чете-
рес друге, кад је бијо рат, ун је и још два његова друга ушли у неку шпиљу 
и неко казо за њи и дођу партизани и увате и побију и, убило и. Није умро 
него убило и.

Јованка Бубњевић, 1926, Герзово

А јој, oни мени не дају говорит, не дају ми говорит… Ма, oво је пјесма 
била како е онда било. Пјесма е ово била. Кут си год ишо, ми смо имали 
круа, а онда, драга ћери, не знам т имена, онда нит је могла остат коприва 
ни реса. Циму, кат смо се вратли, кад је рат бијо, дорену у онима кошуљама 
циме от куруза, па туцкај, туцкај, па у пљевска врела, па оне циме самељи, 
па то једи. Скупи чељад, оно све истуцкају и оне араре и оне женске кошуље 
што су веће, па ко оно лагано, па у пљевска врела, па самељи, па то помало 
мијешаj, па једи. А мој стриц Мирко, он волове и одозго с Козила... он отишо 
и дан оро да нам дадне кацу тропа и онај троп јели, о-шљива онај троп, кат се 
ракија испече па остане онај троп. Маји донесеш онај кото тропа и она кроз 
решето пропусти да кошпе остану и онога узме и још мало брашна и о-тога 
кру. Да ти да да се наједеш, ко да би бога видијо, него да само ти помало да 
не умреш.

Божић дође, закоље се, пече се, пости се... Изајитра дигнеш женску 
дјецу да прво они окусе, да буде више женски јањаца и више женског блага, 
прво њи омрсиш с онијем, онда од Божића оставиш оног меса и на Мали 
Божић одеш горе, изведеш дјецу, понесеш... и онда изведеш вола и окрећеш 
волу на рог, окрећеш по три пута да пане и онда, колач, то се зове колач, 
тој дјеци даднеш то-колача и дођу кући и онда им још узме сира и онога 
колача и да то о-тога Божића поеду. А вамо, кат право божићујеш, изнесе се 
печење, свијеће. Колко год чељади, свак има свијећу, ал то све жене направе, 
не купује се то. И онда стане старјешина, отац, до оца стане његова жена, до 
жене стане најстари син, па други син по старини, па колко има. И онда по 
старини жене стану, како е која млађа, тако стае редом и онда стају дјеца и 
то се тако састави. И онда узме оне свијеће и све попали, баш ко задушнце и 
окади се и около обађе и онда се љубе. Зар да би се пољубијо чоек и жена? 
Боже сачувај! Најприје се пољуби, дође најстари син, па пољуби се ш ћаћом, 
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с мајком, и тако иде, сам прескочи своју жену и онда се обађе, то се ижљуби 
и онда сједу, има чеснца, има цицвара, има пита, печење...

Десанка Маркић, 1927, Козила

И тако, сирома, вајек по болнцама, тамо-вамо. Ја три цурице родим, а 
чоек болестан, увјек по болнцама. Вамо са свекром мораш све живо, купити, 
орати, радити, пећи љебове, шта гот, само мене. Ја најмлађа. И, драга моја, ја 
ти удри плачи ђе ја сад имам три цурице, он је болестан и знам већ да ће он 
умријет. Немам сина још, ал трудна сам. И ја удри плачи, удри плачи и Бог се 
драги смилује и Свети Никола. Дође м у сан, све засја собу: „Што ти“, каже, 
„бона, плачеш?“, оне се мен салију, вак ја легнем, у уши сузе. Посло га драги 
Бог... Кад ја реко, тако ја све њему баш ко сад теби. Па реко: „Ја имам три 
дјевојчице, а муж ми болестан, умријеће, бојим се и опет ми је дјевојчица.“ А 
он узе, боже опрости, Свети Никола узе вако дијете у наручју: „Вид сина!“ 
Па мени три пута, од мене и себи. „Немој виш плакат! Вид сина!“ И јопе ја 
не вјерујем, боже опрости, док се није родијо. И тако то драги Бог дао и све 
казо да ћу ја почет на Велики четвртак, да ће се родит на Велики петак. Све 
било тако.

Грозда Боснић, 1942, Горњи Мујџићи

Прве конопље, имају прве, прво коло што се на три недље па онда на 
мјесец дана што се чупало, а ове последње касније. И оне последње по ноћи 
смо ишли чупат. А оне се чују, оно сјеме у оним последњим конопљама. Па 
онда иди носи у воду у мочило, накопај мочила, па трпај у оно мочило, па ки-
сели три недље, па вади из оне воде, па пери и сапирај оно блато. Притиснеш 
камењем, гранама да се не дижу оне конопље. Кат се то све покисели, онда 
одеш извадиш конопље, опереш и уз ограду простреш да се суше, донесеш 
и кући, мораш направит гријанцу. Озидали вако ону гријанцу. И сад љесу 
метне одозго, метне те конопље на ту љесу. И онда метнеш те конопље горе 
и покријеш поњаветином неком и доље ватру ложиш да се она грије, да се 
загрије конопља, да се суши. Ка-се загрије, онда се боље набија оном сту-
пом, онда, гребени се звали, па влачи, оне влачиље се зовну, па то те угуши, 
угуши те она прашина. Па онда онај влас, то е основа, а оно задње се прело 
па се поткивало с тијем, у три врсте оне се чупале. Прво се ишчупа влас, па 
онда још мало зачешља, па онда се мало извади, па онда оно задње звали смо 
кучине. Па смо поњаве ткали, па се покривали с тојим.

Даринка Митрић, 1938, Чуклић
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Ништа ме не боли, само ноге, пале ми ноге. Не б мени ни ноге пале, нек 
покварише ми љековма. Ја доље ложијо ватру увеаче, оћу узимат они трески 
ситније, а не да м се узет у руку. Ништа нијесам осјетијо, бона, само то сам 
осјетијо. Била е субота ујитру. Дојде Миркан, „ђе с“, каже и кажем ја њима. 
„Ма ајмо ми доље“! И одемо ми доље. „Па ајте ви отидте у Бању Луку“. 
Ништа не осјећам, болан, ништа. Биjо је онда Ускрс, Велика недиља, ништа, 
само мене убаци у болнцу. „Нема доктура“, кажу оне сестре, „отишли до-
ктури на мали одмор“. Десет, дванез дана док дојдоше. Нама ме пуштили. 
Дојдо ја туде, лијек ми дадну туј, шездесет комада, мораш и пресјецат по 
пола увече и изутра. Попијо један дан, попијо други дан, трећи дан ја осјети 
овде мене појдоше ноге бољет. Ја пијем, оно горе, ја пијем, оно горе. Дошло 
нисам мого вако... Нек сам прекино. А још једна врста љекова. Тако пијо, нит 
сам мого шта пит, ни јест од оније љекова. Доћеро до четри, попијо изјутра, 
увече нећу, нећу виш пит. Вјерујеш да сам ујитру осјетијо да ми је лакше, 
нисам увеаче попијо.

Цвијан Јандрић, 1926, Попуже

Долеко, болан, било. Ђе Натпоље, Ново Село, Глоговац... Носи 
коноепље, кваси, вади, доноси, суши. Не знаш ти што е ступа? Направе вако 
љесу неку и метну оне конoeпље на ону љесу и озго покрију поњавом, доље 
наложе ватру и конопља се она загријава. Једна држи ручице, а друга сту-
пом... Све то тако израде. И касније помало се истрга, зовну се влачиље и 
на гребене и влачи, влачи и потегну влас, а оно остане оне кучине. Влас се 
вади за бес, снује се. Неко узима тивтик. Кучине у поњаве. И вуна... У вуну 
се звале влачиље, преле, сукно се ткало, шарвале се ткале, пасови се ткали...

Мара Максимовић, 1934, Натпоље

Искупе се људи, кат се искупе гости, зајде, ако има у кући млада, ако 
нема младе, иде цура. Носи лавор, пешкир, лонац воде и полијева. Свак мора 
опрат руке прије него што се појде слава читат, oперу се руке, обришу се, 
чита се слава и људи пјевају док се чита слава оне црквене пјесме. Е, кат се 
очита слава, сједу, изломи се љеб, сједу, е ондак маја изнесе што има, изнесе 
на сто. Није било богзна шта. Најприје изнесе сир, онај ситни сир и љеб и 
они уштипака испече оније и то умаче у онај сир. То поеду прво, па онда из-
несе питу. Ал не смије то нико док старјешина... Најприје мора обаћи ракијом. 
То се звао долибаша, ко е главни за софром, oбреди чашом. Из једне се чаше 
пила ракија, стотну да има, из једне се чаше пило. Е, попију ту ракију, е он-
дак поеду, па онда и јопе кад изиде купус и јопе наздрави, па и јопе обре ди 
купус том чашом. И јопе изиде пита, и онда он и јопе тако наздрави, oнда 
изиде кромпир, искрижа га ко мусаку кат прави на оне колутове, и јопе тако 
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наздрави, oнда изиде трећа пита. Кад изиде трећа пита, онда узму ко мало 
већу чашу, мало већом чашом попију, обреде том већом чашом. Ко има месо, 
изнесе и печење, ко нема – нема. Шта ко има, то изнесе. Сада је већ све 
друкчије.

Борка Пекез, 1936, Волари

Жена ка-се удаје, oна која е паметна, дугме у чоека, је л дугме како 
треба, има л за што капут, да се има за што објесит, петљу. Је л му сковчата 
дугмад, има л марамицу у џепу? То има да буде на мјесту, научиш, обућу 
сложиш одма, научиш шта треба. Ако т је фин живот, договор, па стећете, 
све ћете ви имат, било како. Ево, колко ми имамо година, шездесет четри 
године брака. Посвадимо се, ал нема да не говоримо одма, један дан, ах, 
други... То није ш њим живот ако неш како треба. Попустите једно другом, и 
он, и ти, али само фино, фино, учиш дјецу одма како треба, своју дјецу учиш. 
Ако ти не учиш дјецу, ви ружно живите, па и дјеца ће одма чути од васке 
како не треба, oдма они примају, то е истина.

Душан Пекез, 1928, Ступна
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Slađana Cukut

SERBIAN SPEECHES OF ŠIPOVO

S u m m a r y

This paper presents a phonetic and morphological description of Šipovo 
speech and some of its most important syntaxic features. About two hundred and 

sixty collected lexemes are attached in the form of a lexicon. The results indicate 
that these speeches belong to the eastern group of the northwestern branch of the 
Herzegovina-Krajina dialect. Pronunciation of vowels e and o after the accented 
syllable and the reductions of the vowel i in medial and fi nal position are distinc-
tive features of these speeches. One part of the territory registers the o>u replace-
ment next to nasal consonants. The former vowel “yat” can have one-syllable and 
two-syllable refl exes. The distribution of sonants with a vowel function is much 
more widespread than in the standard language. Pronunciation of consonants 
does not deviate from the situation in the standard language or in other Stokavian 
speeches. The excerpted material shows that the consonant h is usually reduced. 
Sometimes it is replaced by other consonants. Labiodental f has a more stable 
position in the system. The Yekavian yat assimilation in sequences dѣ and tѣ is 
limited to some lexemes. It is quite common to use the sequence -jd- in forms of 
the present and some other verbal forms. The falling accents in noninitial syllables 
are frequent in the speech, especially in foreign words and some complex words. 
All of the respondents conserve vowel lengths, with position after an accented syl-
lable. Stress transfer to the proclitic is a very frequent feature in these speeches. 
Registered accentual doublets are quite common in many western speeches. Older 
forms of adjectives, possessive and demonstrative pronouns are frequent, but the 
same forms of nouns are very rare. Names such as Veljko, Slavko, are declined as 
male nouns, and two-syllable names such as Božo, Vlado as female nouns. Some 
of the verbal forms are no longer used, such as the imperfect and the perfect par-
ticiple. These speeches manifested unusual features for contemporary language, 
such as using genitive with transitive negative verbs and the u + gen construction.

Кеywords: Šipovo, phonetic and morphological description, most important 
syntaxic features, eastern group of the northwestern branch Hercegovina-Krajina 
dialect.
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МОРФОЛОШКЕ ОДЛИКЕ ГЛАГОЛСКИХ ОБЛИКА ГОВОРА 
ТУТИНА, НОВОГ ПАЗАРА И СЈЕНИЦЕ

Студија Морфолошке одлике глаголских облика говора Тутина, Но-
вог Пазара и Сјенице представља измењен и допуњен текст докторске 
дисертације под насловом Глаголски систем говора Тутина, Новог Пазара и 
Сјенице – облици и употреба, израђене под менторством проф. др Радивоја 
Младеновића. Докторски рад одбрањен је 5. новембра 2016. године на Фи-
лолошко-уметничком факултету Универзитета у Крагујевцу, а комисију су 
сачињавали: проф. др Софија Милорадовић, проф. др Милош Ковачевић 
и проф. др Жарко Бошњаковић. Захвалност упућујем ментору, проф. др 
Радивоју Младеновићу, јер су његова научна компетентност из области 
дијалектологије, подршка и професионални савети допринели осветљивању 
и дефинисању мог научног пута. Члановима комисије захваљујем се на 
пажљивом читању текста дисертације, корисним и конструктивним савети-
ма, чији је значај за настанак ове књиге драгоцен. Захвалност упућујем и 
академику Слободану Реметићу на значајним и подстицајним коментарима 
и детаљном читању овога рукописа. 

Овој књизи претходила је студија Синтакса глаголских облика у 
говору Тутина, Новог Пазара и Сјенице, објављена у часопису Српски 
дијалектолошки зборник LXV/1 за 2018. годину, а која је такође представљала 
део докторске дисертације Глаголски систем говора Тутина, Новог Пазара и 
Сјенице – облици и употреба. Разлози за објављивање двеју студија из текста 
дисертације су вишеструки. У првом реду у питању су методолошки мо-
менти, јер, тематски посматрано, морфологија и синтакса глаголских облика 
чине засебне целине. Такође, грађа коришћена за израду дисертације својим 
обимом премашивала је могућност обједињења у једну књигу. Теренска 
истраживања извршена су на 105 пунктова на територији Тутина, Новог Па-
зара и Сјенице, при чему смо разговарали са око 300 информатора и диктафо-
ном снимили преко 300 сати разговора, а транскрибовани материјал износио 
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је скоро 1000 страна куцаног текста. Овоме додајемо и сложеност испити-
ване проблематике јер се дефинисани ареал одликује добром очуваношћу 
глаголског система, а велики број јединица сложеним функцијама. Сходно 
наведеном, а свакако и из жеље да неким питањима посветимо више пажње 
и додатно их расветлимо, морфолошки аспект глаголских облика предмет је 
посебне студије. 

Циљ истраживања у овоме раду јесте најпре да утврдимо инвентар 
глаголских јединица, морфолошких категорија и средстава која учествују 
у њиховом грађењу. Говор који анализирамо одликује се варијантношћу на 
свим језичким нивоима, која се рефлектује и у систему глагола. Примећено 
је да се испољавају различита укрштања и на плану глаголских основа и 
врста, и у категорији глаголских наставака, а неретко се јављају и између 
различитих глаголских облика. Наш задатак јесте да такве варијације опише-
мо, да покушамо да им утврдимо узроке, те могуће смерове даље еволуције 
непревреле језичке ситуације. Ареални аспект истраживања важан је 
део нашега рада, те стога испитивани говор не посматрамо изоловано од 
дијалекатског окружења већ у склопу шире лингвогеографске целине, коју 
чине остали говори зетско-сјеничког дијалекта, а потом и у оквирима цело-
купног дијасистема српскога језика, поредећи језичке црте фиксиране у го-
вору тутинско-новопазарско-сјеничке зоне са приликама у осталим српским 
говорима за које располажемо научним подацима. У односу на претходно 
објављену студију овде ћемо више пажње посветити изношењу историјских, 
етнографских, етногеографских и других информација о испитиваном аре-
алу повезаних са историјом, миграцијама и осталим факторима важним 
за формирање дијалеката и народних говора. Измене које овде уносимо 
суштински не мењају основни текст дисертације, али ипак подразумевају 
значајну допуну пре свега у деловима у којима се врши поређење са оста-
лим српским идиомима (значајно ће се проширити грађа која илуструје 
прилике у другим народним говорима), што ће побољшати могућности 
прецизнијег ареалног праћења језичких факата. Сем тога, текст дисертације 
биће пречишћен одабиром најрепрезентативнијих примера, а примери веза-
ног говора у виду дијалекатских текстова на крају студије биће проширени. 
Најзад, истичемо да је један део проблематике коју овде излажемо већ био 
предмет појединачних ауторових радова објављиваних у часописима и збор-
ницима, с тим да је већина њих урађена у почетној фази истраживања, одно-
сно на дијалекатској грађи из тутинског говора. Овде ће се грађа попунити 
касније добијеним материјалом из Сјенице и Новог Пазара, у коме су забе-
лежене нове језичке јединице и њихове реализације, што свакако за собом 
повлачи и промене у поступцима анализе и теоријским закључцима у одно-
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су на публиковане текстове. Но, у раду ћемо на одговарајућим местима на 
њих свакако упутити. Најзад, у одељку Дијалекатски текстови приложићемо 
дијалекатску грађу која није објављена у нашој претходној студији, што ће 
омогућити да читаоци стекну увид у још један део обимне грађе забележене 
на овом терену. Обимнију грађу у овој студији публикујемо и са намером да 
буде на корист и другим проучаваоцима народних говора.

Ову књигу посвећујем свима онима који су на различите начине 
пружали помоћ и подршку у мом дугогодишњем раду на обимном послу 
проналажења информатора, боравку на терену, бележењу грађе, на писању 
дисертације и овога рукописа – мојој породици, супругу, а пре свега драгим 
земљацима – информаторима и онима који су ми помогли да до њих дођем, 
без којих ни дијалекатске грађе ни теоријске анализе не би ни било. Свима 
њима дугујем неизмерну и вечиту захвалност. 





С А Д Р Ж А Ј

I. УВОД   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 (7)
I.1. Географски положај и називи области и територијалних 
       јединица . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166 (8)
I.2. Дијалекатске границе и унутрашња раслојеност тутинско-
      -новопазарско-сјеничког говора . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 (17)
I.3. Историјска прошлост: друштвено-политичке прилике, 
       етнички процеси и формирање етничке структуре 
       становништва   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189 (31)
I.4. Привредни живот . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210 (52)
I.5. Развој школства   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213 (55)
I.6. Традиционална духовна култура   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216 (58)
I.7. Методолошке напомене о раду на терену, класификацији, 
      обради и анализи грађе   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217 (59)

II. МОРФОЛОШКЕ ОДЛИКЕ ГЛАГОЛСКИХ ОБЛИКА . . . . . . . 224 (66)
II.1. Глаголске основе и врсте . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224 (66)

II.1.1. Глаголи I врсте   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224 (66)
II.1.2. Глаголи II врсте   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248 (90)
II.1.3. Глаголи III врсте . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256 (98)
II.1.4. Глаголи IV врсте . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264 (106)
II.1.5. Глаголи V врсте   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273 (115)
II.1.6. Глаголи VI врсте . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278 (120)
II.1.7. Глаголи VII врсте . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298 (140)
II.1.8. Глаголи VIII врсте   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316 (158)
II.1.9. Облици помоћних глагола . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 317 (159)

II.1.9.1. Глагол бит   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 317 (159)
II.1.9.2. Глагол (х)тет / шћет / ктет . . . . . . . . . . . . . . . 326 (168)

II.2. Глаголски облици . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 332 (174)
II.2.1. Инфинитив   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 332 (174)
II.2.2. Презент   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 348 (190)

– 5 –



Бојана М. Вељовић Поповић164

– 6 –

II.2.3. Имперфекат . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 376 (218)
II.2.4. Аорист . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 393 (235)
II.2.5. Императив . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 410 (252)
II.2.6. Глаголски прилог садашњи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 432 (274)
II.2.7. Глаголски прилог прошли . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 435 (277)
II.2.8. Радни глаголски придев . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 436 (278)
II.2.9. Трпни глаголски придев   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 443 (285)
II.2.10. Футур I   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 453 (295)
II.2.11. Футур II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 464 (306)
II.2.12. Перфекат . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 468 (310)
II.2.13. Плусквамперфекат . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 486 (328)
II.2.14. Потенцијал   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 494 (336)
II.2.15. Остали глаголски облици   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  504 (346)

II.2.15.1. Би + императив . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 504 (346)
II.2.15.2. Било + инфинитив   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  506 (348)
II.2.15.3. Шћа(х), шћаше + инфинитив . . . . . . . . . . . . . . 507 (349)

III. ЗАКЉУЧАК . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 508 (350)

IV. ИЗВОДИ ИЗ ДИЈАЛЕКАТСКИХ ТЕКСТОВА   . . . . . . . . . . . .  518 (360)

V. ЛИТЕРАТУРА   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  595 (437)

VI. SUMMARY   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 603 (445)



– 7 –

I. УВОД

Предмет ове студије јесте утврђивање инвентара морфолошких ка те-
горија и морфолошких средстава која учествују у грађењу глаголских обли-
ка у тутинско-новопазарско-сјеничком говору. Испитивани идиом припада 
северозападном делу зетско-сјеничког дијалекта. Простире се на територији 
Републике Србије и обухвата подручје трију општина – Тутина, Новог Паза-
ра и Сјенице.

У уводном делу рада дефинисаћемо географски положај испитиваног 
ареала, издвојити историографске и етнографске напомене, односно пода-
тке о становништву (порекло, конфесионална припадност, етничка структу-
ра), насељавању, традиционалној духовној и материјалној култури. Преглед 
дијалекатских карактеристика говора биће дат уз навођење најважнијих осо-
бина свих нивоа језичке структуре, што омогућава типолошко одређивање 
анализираног идиома, дефинисање односа према суседним говорима, 
те уочавање микрораслојености унутар говора који је предмет анализе. 
Са циљем утврђивања степена истражености чини се осврт на претходна 
истраживања из области дијалектологије, а којима је обухваћен простор 
тутинско-новопазарско-сјеничког говора, односно територијâ са којима 
се овај део српског етнојезичког простора граничи. Уводне напомене о 
методологији подразумевају дефинисање начина прикупљања и формирања 
корпуса за истраживање, те критеријума његове анализе и презентације у 
самоме раду.

Централни део рада чини анализа морфолошких одлика глаголских 
јединица. Најпре се даје преглед глаголских врста, при чему се утврђује од-
нос основа и прати процес укрштања, односно преласка глагола из једне у 
другу глаголску врсту, те појава варијантности и паралелне употребе двају 
или више морфолошких ликова. Након тога, глаголски облици анализирају се 
појединачно. Посебну пажњу овде посвећујемо глаголским наставцима, чија 
је дистрибуција од значаја за праћење еволуције и синхроног статуса сваке 
од јединица. Аналошка уједначавања унутар парадигме, елиминација мор-
фолошких средстава подстакнута тежњом ка језичкој економији, укрштање 
наставака двају или више облика – све су то појаве које су забележене у 
прикупљеној грађи. Током читаве анализе фиксирано стање на испитиваном 
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терену пореди се са приликама у осталим штокавским идиомима како би се 
пружила могућност ареалног праћења примећених појава. 

У завршним разматрањима издвајају се најважнији закључци и даје оп-
шта слика глаголског система, на основу чега се говор испитиваног подручја 
прецизније позиционира у оквиру ширег дијалекатског ареала. Наводе се 
доминантне развојне тенденције, односно путеви евентуалног будућег ево-
лутивног тока са становишта синхроне перспективе.

Дијалекатски текстови изложени на крају садрже одабране примере ве-
заног говора, забележеног у разговору са информаторима.

I.1. Географски положај и називи области 
и територијалних јединица

Област обухваћена дијалекатским истраживањима смештена је у 
југозападном делу републике Србије, у Рашком округу, и захвата територије 
трију општина – Тутина, Новог Пазара и Сјенице. 

Стара Рашка, ембрион српске државе, смештена је на географском про-
стору који у најужем опсегу захвата сливове Лима, Ибра и Таре. Захваљујући 
повољном географском положају – планинска висораван, рашчлањена већим 
и мањим токовима у низ долина и долиница и високих заравни између њих 
– ови предели пружају повољне услове за привредни живот већег броја ста-
новника (Лутовац 1978: 205). Као природна тврђава за одбрану и полазну 
тачку за продор у околне крајеве, те раскрсница многих значајних трговач-
ких и војностратешких путева, Стара Рашка је „одиграла уједињавајућу 
улогу у формирању пространије српске државе у средњем веку. Она ће и 
доцније, баш због свога геополитичког положаја, задржати посредничку 
улогу између области на западу, североистоку и југоистоку“ (Лутовац 1978: 
205). Своје име добила је по старом граду Расу, чији се остаци са предграђима 
налазе у Пазаришту. Трагови у виду старих гробаља, манастира, црквица и 
утврђења и данас се виде на просторима плодне долинске равни и благих 
побрђа, одувек повољних за живот људи (Лутовац 1978: 213). У сливу реке 
Рашке је и „пространа Новопазарска котлина, рашчлањена реком Рашком и 
њеним многобројним притокама, поред којих се звездасто увлаче широке 
жупне долине и долинице до подножја планине Рогозне, Голије и Пештерске 
висоравни“ (Лутовац 1978: 213). Пештерско-сјеничка висораван централни 
је део Старе Рашке – „одакле год се пошло из долине Лима и Ибра, Рашке и 
Моравице, мора се пети да се са руба одједанпут угледа у недоглед простра-
на, на први поглед равна површина. Тако изгледа споља, а кад се уђе унутра, 
пред очи избија читав лавиринт долина, долиница и коса разних праваца, 
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махом под ливадама“ (Лутовац 1978: 213–214). Природни и географски ус-
лови као и њен положај утицали су на то да је Пештерска висораван увек 
била насељена, али су, с друге стране, на њој људи били покретљивији него 
у долинама. 

Већи део територије општина Тутин и Сјеница простире се на терену 
Пештерске висоравни. Остатак тутинске територије смештен је у Штавич-
ком басену, за који се чешће користи предеони назив Штавица. Први помен 
ове области налазимо у писму двојице калуђера, предатог Папи 1595. годи-
не. Етимологија самога назива, према тумачењу тамошњег становништва, 
везује се за реч штаван, у значењу ‘влажанʼ, јер је дно Штавице доста влаж-
но, а местимично подбарно (Лутовац 1960: 325). У нашој грађи забележено 
је такође више потврда објашњења порекла овог назива од стране информа-
тора, и у свима се изводи из глагола штавити – Штавица је простор где је 
сточарство основно занимање становништва, па је кожа крупније стоке била 
основна сировина за прављење обуће, штавних опанака, а пре израде фи-
налног производа морала се штавити. Штављење кожа било је заступљено 
у свакој кући ове области, па је та делатност мотивисала и сам назив. Шта-
вица, заједно са Рожајама, како наводи М. Лутовац, географски чини једну 
област која је раније у административном погледу била позната под именом 
Рожајска или Трговишка нахија, као територија која је за време турске влада-
вине чинила једну административно-управну јединицу (Лутовац 1960: 323). 
То је „висока корутина и изворишту Ибра, ограђена готово са свих страна 
планинским венцима. Од Метохије је одвајају Жљеб (2352), Русулија (2382), 
Штедин (2272), Сијенова (1946), Белег (2105) и Поглед (2155). Југозападна 
граница према Ругови иде гребеном Хајле (2400), а западна, која одваја 
Рожаје од Иванградске (Беранске) котлине огранцима Цмиљевице“ (Лутовац 
1960: 323). Са северозападне стране „према Горњем Бихору Пештерска об-
ласт се граничи планинским ланцем на коме су врхови Турјак (1462), Вла-
хови (1543), Мусина jама (1629), Градина (1752), Крстача (1689), Голубача 
и Хум (1469). Према североистоку и истоку ову област одвајају од Ново-
пазарске котлине и Ибарског Колашина низ била и врхова: Камине, Мађаре, 
Црни врх, Тупик, Ђурђевица, Вепрње, Оклачка глава и дубока Рибарићка и 
Црноречка клисура“ (Лутовац 1960: 323). 

Општина Тутин налази се на простору југозападне Србије и ограничена 
је територијама седам других општина: Новим Пазаром, Сјеницом, Зубиним 
Потоком и Истоком у Србији, а Рожајама, Беранама и Бијелим Пољем према 
Црној Гори. Територија општине Тутин, са просечном надморском висином 
од 1000 метара, убраја се у највише општине у Србији. Простире се на повр-
шини од 741 км2 (Тутин 2008: 18). Граничне тачке Тутина према Рожајама 
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су: „планински врх Поглед (2154), Белег, Косове равни, Вуча, Гребен, Мокри 
крш, Врањача, Куљарсаки врх и Маја маљикес (1430)“ (Мушовић 1985: 9). 
Даље одатле простире се општина Сјеница, а сама „гранична линија сече 
Угљанско поље, Језерњачу, Тројан и гребеном Нинаје од Аливеровића до 
Праштевине излази на територију новопазарске општине. Гранична линија 
од Праштевине води према истоку, јужно од манастира Сопоћани; три ки-
лометра јужно од Црквина пресеца пут Нови Пазар – Тутин, па даље на 
врх Турјака, Горанџу, Крушево, Долац, Јабланицу и избија на Ибар око 1 
километар северно од Старчевића. Одатле води граничном линијом пре-
ма Косову: Киловац, Жабарска клисура, Понор и Поглед“ (Мушовић 1985: 
9). Територију тутинске општине чини Штавички басен, потом комплекс 
Мађара са крајевима који се граниче са новопазарском оштином. Маси-
вом Мокре горе, коју пресеца река Ибар, део територије на граници је са 
рожајском оштином. Југоисточни део Горње и Доње Пештери такође при-
пада општини Тутин. Тутинска општина важи за претежно планински крај, 
са надморском висином од 630 метара (Рибариће), преко 840 метара (Тутин), 
до преко 1200 метара (Горња Пештер). Највећу надморску висину имају ви-
сови Мокре горе (Мушовић 1985: 9). Нема поузданих података о томе како је 
Тутин добио име. Први познати писани документ о Тутину, насељу са седам 
кућа, налазимо у путопису енглескиња М. Мекензијеве и А. П. Ибријеве из 
1868. године. Оне су са пратњом на пропутовању пречицом од Новог Пазара 
ка Рожајама и Пећи преноћиле у Тутину у кући Хамзагића (Мушовић 1985: 
33). Према предању, данашње име Тутин добија 1831. године приликом про-
ласка Хусеин-бега Градашчевића са војском преко тутинске територије то-
ком похода у рат против турске војске, коју је спроводио Султан Махмуд II. 
Како је Хусеинова војска била силна и бројна, до тада невиђена, народ је био 
изненађен њеном тутњавом, те је по томе и место, које се у том тренутку 
звало Доња Митрова (данас је на том месту село Митрова), и добило на-
зив. Друго предање говори да је последња илирска краљица Теута столовала 
на брду изнад тадашњега града, те је он по њој и добио име Теутин град 
(Мушовић 1985: 34; Тутин 2008: 23). Постоји, такође, и легенда о извесном 
Тути, по коме је место могло бити названо (Мушовић 1985: 37).

Општина Нови Пазар припада региону Краљево и простире се на 
крајњем југозападу Србије. Граничи се са Косовском Митровицом и 
Лепосавићем на југу, Рашком на североистоку, северно са Ивањицом, 
Сјеницом на западу, и општином Тутин на југозападу. Новопазарско поље, 
дуго 16 километара а ширине 700–800 метара и смештено између обронака 
Голије, Рогозне и Пештерске висоравни, образовала је река Рашка са својих 
седам притока (Мушовић 1979: 7). Првобитно је Нови Пазар основан неда-
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леко од Раса, где је формиран први српски племенски савез, који је касније, 
у XII веку, допринео конституисању независне државе Рашке, чији је творац 
био Стеван Немања, родоначелник династије Немањића (Мушовић 1979: 
120). Иако првобитно замишљен као стратешка тачка за даљи продор Турака 
према северу и западу, Нови Пазар је ту улогу брзо изгубио прераставши 
у значајан трговачко-економски центар. Најзначајнији средњобалкански пу-
теви – Дубровачки, Босански и Зетски – рачвали су се одатле у неколико 
праваца: према Солуну, Цариграду и Београду. Нови Пазар се тако нашао 
у жижи обимне и значајне трговине и почео се економски развијати вели-
ком брзином. У XVI и XVII веку прерастао је у један од највећих градова 
на средњем Балкану. Свему томе свакако је погодовала и близина рудника: 
Глухавица, Рогозна, Копаоник, те врло развијено занатство, пре свега ме-
талне струке. Претпоставља се да 1455. године (у време када су Турци за-
господарили Старом Рашком) Нови Пазар није постојао јер нема његовог 
помена у тадашњим документима. Сматра се да је његове темеље ударио 
Иса-бег Исхаковић (Мушовић 1979: 13–16). „Годину оснивања Новог Па-
зара“, истиче Е. Мушовић, „треба ставити између 1455 – када је извршен 
попис ових крајева, у коме се не помиње Нови Пазар, и 1461 – када се он 
први пут помиње. Име Јени Базар (Нови Пазар) требало је да означи ново 
насеље, за разлику од оног где је раније постојало – Ески Базара (Стари 
Пазар), односно Трговишта, а данашњег Пазаришта“ (Мушовић 1979: 15). 
Више је разлога што су Турци основали Нови Пазар баш на ушћу Јошанице 
у Рашку, у средишњем и централном делу Новопазарског поља. Како на-
води Е. Мушовић, „ово поље је погодније за живот од скученог и брдима 
притешњеног Трговишта (Старог Пазара). На месту где се сада налази Нови 
Пазар још раније су се укрштали најважнији путеви који су пролазили кроз 
овај крај, а то је било веома значајно за перспективу града. Близина рудника 
на Копаонику, Рогозни и особито Глухавици такође је утицала на формирање 
и брз развој Новог Пазара. Уз све то, Нови Пазар је требало да одигра ви-
шеструку стратегијску улогу: да послужи као база за даље продоре Турака 
на север, а затим и да, развијајући се у велики и значајан муслимански град, 
лоциран у срцу некадашње српске средњовековне државе, разбије њено 
језгро и онемогући евентуално васкрсавање те државе“ (Мушовић 1979: 15). 
Трговиште (данашње Пазариште) имало је значајну улогу у периоду продо-
ра Турака – ту је постојала и дубровачка колонија са седиштем дубровачког 
конзула – но, ускоро је почело да замире на рачун новоформираног Новог 
Пазара (Мушовић 1979: 13–16).

Град Сјеница део је Старовлашко-рашке висоравни, коју чине динарске 
површи око Вапе и Увца. Налази се у јужном делу Златиборског округа и гра-
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ничи се са територијама шест општина: Ивањица, Нова Варош, Пријепоље, 
Нови Пазар, Тутин и Бијело Поље. Са севера и североистока окружена је пла-
нинама Јавором (1519) и Голијом (1833), са истока Нинајом (1362), Хомаром 
(1461) и Сухаром (1362), са југа Крушчицом (1535), Хумом (1502), Жилинда-
ром (1616) и Јарутом (1428) и са запада Гиљевом (1617), Јадовником (1733) 
и Златаром (1652) (Љешевић и др. 2004: 9). Овај крај у турско доба улазио 
је у састав Босанског пашалука, а Сјеница је била добро утврђена касаба и 
значајна караванска станица. На месту данашњега града Турци су подигли 
утврђење које је касније порушено. Кроз Сјеницу је тада пролазио пут који 
је преко Нове Вароши и Прибоја везивао западни део Босанског пашалука са 
осталим деловима Османлијског царства (Љешевић и др. 2004: 9–10). У про-
шлости се значај сјеничког краја мењао зависно од улоге коју је имао у држа-
ви којој је припадао. На основу малобројних и непотпуних средњовековних 
података зна се да је Сјеница „старо насеље, које се први пут помиње 1253. 
године као варош на Дубровачком путу, који је преко Сјенице водио ка Расу“ 
(Љешевић и др. 2004: 10). Сматра се да је назив добила по обиљу траве, 
сена, која се у околини коси и по три пута годишње (Љешевић и др. 2004: 
9). Како наводи Е. Мушовић, топоним Сјеница (односно варијанта Сенице, 
како је у средњем веку гласио назив у плуралу) најпре је означавала жупу. У 
средњовековним повељама искључиво је у употреби облик Сеница – слово 
ј је највероватније накнадно убачено од стране новодосељених црногорских 
племена и мухаџира. Увођењем нове администрације 1912. године као зва-
ничан прихваћен је назив Сјеница (Мушовић 1989: 17)1. „Најстарији доку-
мент у коме се помиње Сјеница јесте повеља коју је краљ Урош издао Ду-
бровчанима 13. августа 1252. године, где се помиње као место у којем могу 
стати дубровачки трговци. И цар Урош је 1360. године ‘на Сеницахʼ издао 
повељу Дубровчанима, којом је укинуо неке царине које су скоро заведене“ 
(Мушовић 1989: 14). У средњовековној грађи помиње се и неколико насеља 
са овог подручја. Краљ Милутин је у Дугом Пољу, након 1282. године, пот-
врдио очеву повељу о трговини и суђењу. Помен данашњег села Камешнице 
налазимо код истог владара. Зна се, такође, и да је цар Душан поклонио Хи-
ландару село у близини Сјенице (Рудић 2004: 144).

Топонимија рашког краја пружа занимљиве податке о прошлости ове, 
са историјског и етнокултуролошког становишта, за расветљавање историје 
српског народа, његовог етничког бића и језика, веома значајне територије. 
Детаљнијим топономастичким истраживањима ових простора, међутим, у 

1 У говору становника, међутим, како показује наша грађа, и данас превладава облик 
Сеница. 
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српској науци није посвећена особита пажња. Истраживањем топонимијских 
слојева у околини пештерског села Суви До са лингвистичког аспекта бавио 
се Миле Недељковић (Недељковић 2006: 99–107), а податке о етимологији, 
било да се темеље на научним или народско-етимолошким објашњењима на-
лазимо на више места и у историографским и етнографским радовима. Овде 
наводимо неке од њих, који упућују на, у именовању места очувану, богату 
историјску прошлост ових простора. 

У топониме који указују на очување трагова старијих народа који су 
живели на простору Тутина, Новог Пазара и Сјенице у првом реду може 
се убројати назив села Ђерекаре на Пештерској висоравни, који сведочи о 
грчком присуству – „грч. γερακαριος у значењу соколар“ (Недељковић 2006: 
100). Сматра се да су у Ђерекарима живели одгајивачи соколова за властелу, 
те отуда и предања о овдашњем животу Лазаревих соколара, чак и о Бошку 
Бајовићу, главном дворском соколару (Поповић 2003: 37). Грчки предзнак 
открива се и у топонимима: Грчки врх, Калудре (грч. καλογηρος – калуђер), 
Калипоље, чији назив, према М. Недељковићу, води порекло из грчког, али 
сведочи и о Келтима, зато што је Калипољe заправо Гали полис (значење 
у грчком језику: ‘град Келтаʼ), како су Грци именовали келтска утврђења 
(Недељковић 2006: 103). Бројни су називи који упућују на време Римљана и 
Грка, а означавају латинска или грчка гробља: Латинско гробље у Весковићу, 
Штављу и Драгојловићу, те Грчко гробље у Ступу (Недељковић 2006: 102). 
Своје трагове Власи сточари, који су у прошлости насељавали овај терен, 
оставили су у називима села Урусле2, Станишор (Лутовац 1977: 160, 168) 
и Бурдељ (Недељковић 2006: 103) на Пештери, и Урсуловац на планини 
Бјеласници (Лутовац 1978: 206). О овом слоју становништва који је претхо-
дио словенизацији говоре и топоними: Влахиња, Влашки гроб (Недељковић 
2006: 103). Саш је, према М. Лутовцу, старо насеље настало на крчевини 
храстове и букове шуме, где су око рудника живели рудари Саси, малобројни 
и племенски разбијен народ. Након њиховог одласка у 13. веку насељу је 
остало име Сас, касније Саш (цит. према: Поповић 2003: 37).

Трагови раног словенског слоја сачувани су у топониму Тројан на Пеш-
терском пољу. Лексема је у употреби као лично име у словенском фолклору, 
али има и историјски рефлекс на римског цара Трајана (Скок III (poni–Ž) 
1988: 307, цит. према: Недељковић 2006: 100). Топоним Самоград, прису-
тан на више места, упућује на исту семантику: оштра узвисина окружена 

2 Занимљиво је једно пучко-етимолошко објашњење које смо забележили од једног 
информатора у Урсулама, према чијем сведочењу назив села потиче од глагола урлати. У 
питању су високи, слабије насељени шумовити предели у којима се раније, а и данас, често 
чује урлање, завијање вукова, те је по томе, верује се у народу, и само место добило име. 
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долинама (Шимуновић 1986: 234, цит. према Недељковић 2006: 100). У 
старије словенске топониме могу се убројати и називи планинских висо-
ва: Озрен, Подозрен (од глагола зрети (Скок III (poni –Ž) 1988: 661, цит. 
према: Недељковић 2006: 103)), као називи места са којих се пружа пре-
гледан поглед (Недељковић 2006: 101). Лексема гвозд, као стари словенски 
назив за шуму, претежно густу, букову (Скок I (A–Ј) 1981: 643, цит. пре-
ма: Недељковић 2006: 103) присутна је у топонимима Гвозд на Пештери и у 
селу Милошев До, односно Равни гвозд, јужно од Гргаја (Недељковић 2006: 
101). Топоними Омар, Омарич и Хомар изводе се из лексеме хомар, чија је 
етимологија нејасна, али, како наводи М. Недељковић, на широком простору 
на којем се она јавља, свуда означава ситну гору, шуму, односно гај опкољен 
ливадама (Недељковић 2006: 103). У основи назива Требинац јесте прасло-
венски глагол требити – ‘издвајати, чистити, крчитиʼ (Недељковић 2006: 
103). Из пастирског термина пландовати – ‘почивати, у подне одмаратиʼ 
(Скок II (K–poni) 1988: 266, цит. према: Недељковић 2006: 103–104) изве-
ден је топоним Пландиште (Недељковић 2006: 103), присутан на многим 
тачкама територије. Назив Ваганица (налази се на обали Сјеничког језера), 
од именице ваган, деминутивног је порекла, и, сем у бугарском, јавља се 
у свим словенским језицима са семантиком ‘посуда, мера за житоʼ (Скок 
I (A–Ј) 1981: 559, цит. према: Недељковић 2006: 104). На више места – у 
селима Бачије, Шушуре, Урсуле – забележен је и микротопоним Молитва, 
који упућује на време словенско-српског паганства (Недељковић 2006: 103). 
М. Недељковић у топониме старијег словенског слоја убраја и Градац, не 
наводећи етимологију (Недељковић 2006: 103). Према В. Поповићу, топо-
ним Градац припада војној терминологији и значи извесну стратешку тачку 
или положај, град или утврђење (Поповић 2003: 38). Е. Мушовић наводи 
податак да су у месту Градац код Сјенице Немањићи имали свој летњиковац 
(Мушовић 1989: 14). Црквине је, по М. Лутовцу, добило назив према мношт-
ву цркава на релативно малом простору, у чијем су средишту били хан и 
ковачница до новијих дана (Лутовац 1978: 206). 

Словенског су порекла и топоними: Рибариће (према Летопису 
тамошње школе, добило је назив према великој количини рибе у том делу 
тока Ибра, која је била главна храна становништва), Дубово и Добри Дуб (из-
воде се из лексеме дуб, огромни храст, око кога су, по легенди, кружиле виле 
и чуда за излечење, те се око њих стварало и насеље), Долово (мотивисано 
конфигурацијoм терена), Лескова (име је добила по растињу леске, која је те 
пределе прекривала у време доласка Словена) (Поповић 2003: 37–38). Како 
наводи В. Поповић, Суходол (Суви До) није своје име добио по безводности, 
како многи мисле. Напротив, овде је воде у изобиљу са више извора и моч-
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вара с пролећа и јесени, као и питке воде са студенаца из камена. Назив је, 
највероватније, како каже једна легенда, добило по давно изгорелој шуми на 
овим просторима, након чега је зелена долина претворена у суви до, а шира 
околина у угљенисано суводолско-пештерско-угљанско поље, данас врло 
богато тресетом, који се експлоатише последњих пар деценија (Поповић 
2003: 37–38). Е. Мушовић такође истиче да је први пут, и то 1585. године 
у једном турском попису, ово село убележено као Суходол. Старији мешта-
ни и данас користе овај назив, а себе називају Суходолцима. Етимологија 
га везује за старословенску реч сухадол, којом се означавало култно место 
приношења жртава боговима и обављања молитве. Нова администрација, 
која је успостављена након 1912, не знајући за овај податак, преименовала 
је ово место у Суви До – иако није у питању до, а воде овде има више него у 
било ком другом пештерском селу (Мушовић 1986: 203). Данашња тутинска 
територија је од самог оснивања српске средњовековне државе улазила у 
њен састав, и то у онај најужи – рашки крај, који се сматра ембрионом српске 
средњовековне државе. На локалитету Црквине подигнута је црква Измирна, 
коју су, према предању, основала браћа Драгутин и Милутин Немањићи, по-
што су се измирили на локалитету који се данас зове Госпођинске (господ-
ске) ливаде, јер су се ту „господа измирила“ (Мушовић 1985: 17).

Бројни су топоними мотивисани делатношћу којом су се бавили ло-
кални житељи – „познато је да је краљ Милутин у Глухој Васи (Глухави-
ци) имао коло (топионицу) с рударима. Радослав, Урош I Немањић и други 
српски средњовековни владари користили су глухавичке метале за израду 
оружја и посуђа, па вероватно и новца. Да је у средњем веку гвоздена руда 
експлоатисана у Глухавици, говоре и топоними у суседству: Ковачи, Само-
кова, Руђе, Рудница, Лукаре, Штитаре – села су добила назив према рудама 
које су ту налажене и занатлијама који су их обрађивали“ (Мушовић 1985: 
18). „Традицију занатства Нови Пазар наследио је још од средњег века, јер 
је у Рашкој занатство било развијено. Успомена на средњовековно занат-
ство очувана је у топонимима у околини: Шавци, Ковачи, Ковачево, Лукаре, 
Штитаре, Златари“ (Мушовић 1979: 21).

На период средњовековне и касније српске историје упућују топоними: 
Ђурђевице и Црквиште на Пештеру, који чувају историјско сећање на време 
Деспотовине, а њима се прикључује и Јеринин дувар у Попићу (Недељковић 
2006: 101). Како наводи Е. Мушовић, „једна од најжешћих битака у Првом 
српском устанку вођена је на Сувом Долу на Пештери 1809. Одиграла се 
на брду које се данас назива Караџа, а које је названо према Карађорђу“ 
(Мушовић 1985: 47–48), а са чиме се слажу и објашњења наших информа-
тора, који покољењима преносе сећање на тај догађај. М. Недељковић, осим 
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наведеног објашњења, истиче да се етимологија овог топонима изводи из 
турског језика – то је турцизам којим се означава особа тамне пути (оту-
да и презиме Караџић). Уједно је, међутим, караџа (тур. karaca) и турски 
назив за срну, те би овом топониму одговарали словенски: Срнетица или 
Срње (Недељковић 2006: 101). Како наводи Д. Барјактаревић, „будући да је 
центар Немањине државе био Рас, односно Дежева свакако су Немањићи, и 
властела тог доба, имали своје летњиковце на овој површини где се данас 
налази Сјеница, односно у њеној ближој околини, што потврђују и топо-
ними (Царичинац, извор у околини Сјенице; Кнежевац, заселак у Штављу; 
Царичине, село у даљој околини Сјенице итд.)“ (Барјактаревић 1966: 11). 
На аустро-турске ратове и битке Првог српског устанка подсећају бројни 
топоними који се зову шанац, понегде се везујући за поједине војсковође, 
најчешће Карађорђа. У Урсулама имају једноставан множински облик Шан-
чеви (нем. Schanze: окоп, ров, шарампов (Скок III (poni – Ž) 1988: 381, цит. 
према: Недељковић 2006: 106)).

Снажно турско присуство на овим просторима огледа се у свим сег-
ментима народног живота, па тако и у топонимији. На време доласка и пе-
риод боравка Турака упућују бројни називи места: Бегов луг (односи се на 
успостављање турског феудалног система), Араповиће (село у чијем је нази-
ву одсликана етничка припадност дела учесника поглавито у турској војсци). 
Овој скупини топонима припадају и: Бунарић, Дервента (у алтајским 
језицима значи ‘планински пролаз, кланац, теснац, клисураʼ), Пашина таб-
ла, Тепе (тур. tepe, depe у значењу ‘брежуљак, врх, темеʼ), Ханови, Чадор, 
Чардак, Чампари (тур. çalpara, перс. čarpare – ‘ланчић на узди привезан за 
ђем, који стоји око коњских жваљаʼ) (Недељковић 2006: 101, 105). О пре-
плету српске и турске топонимије сведоче топоними попут Ланиште и 
Ћетеновићи – први садржи прасловенску реч за биљку (лан, у првом об-
лику) која се у турском именује лексемом ћетен (тур. keten), садржаној у 
другом топониму (Недељковић 2006: 105). 

Миграциона струја из Албаније која је разносила становништво ка 
овим крајевима значајно је изменила етничку структуру становништва. Ал-
бански елеменат, стога, значајно се огледа и у топонимији, а на њега упућују 
називи Кодра пељ и Круја. У преводу са албанског први би имао значење 
Кобиље брдо (алб. kodёr: брдо, брег; pel: кобила), док се други изводи из 
лексеме krua, која на албанском значи ‘вода, изворʼ (Недељковић 2006: 102). 
Шкријеље, као назив за подручје на коме се налази више села, име добија 
током XVIII века, када је након српске сеобе овамо насељено арбанашко 
племе Шкрељи (Поповић 2003: 37). Занимљива је појава коју смо уочили 
током теренског рада у селима насељенима претежно потомцима албанских 
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Малисора. Наиме, поред званичних назива микротопонима, овај део житеља 
користи паралелно и сопствене називе на албанском језику, а неки од забеле-
жених су: Крон, Маја Ељезит, Маја Башит и др. 

I.2. Дијалекатске границе и унутрашња раслојеност 
тутинско-новопазарско-сјеничког говора

Говор Тутина, Новог Пазара и Сјенице и територијално и лингвистички 
припада зетско-сјеничком дијалекту (уп. Ивић 2001: 209; Ивић 2009: 48–49).

Говори који су предмет анализе у овом раду припадају североисточ-
ном поддијалекту, односно новопазарско-сјеничкој зони, како је означава 
Д. Барјактаревић (Барјактаревић 1966). Како је у монографији која сад-
ржи језички опис овог дела српске етнојезичке територије аутор дефини-
сао, „подручје које захватају новопазарско-сјенички говори има природне 
границе и простире се од планинских венаца: Голије – Јавора – Златара и 
Јадовника до Бихора (скоро) и од Ибра готово до Лима“ (Барјактаревић 
1966: 3). Јужну границу ове говорне групе „чини линија која спаја ушће реке 
Видрењака у Ибар, иде на Вучу Крушицу, одатле скреће северозападно на 
Бољаре и излази на Гиљеву, прелази средњи ток реке Дубочице и иде на пла-
нину Озрен. Са источне стране граниче се ови говори реком Ибром (од ушћа 
Видрењака) до Рибарића, а одатле иде на Вранојке преко Рогозне (источ-
но од насеља Рајетића, Бара, Бреберишта) до Језерина, где излази на Ибар, 
па иде њиме низводно до села Никољаче. Северну границу чини линија 
Никољача – Драганиће – Себемиље – Жари – Голија – Јавор – Дивља ријека 
– Олујача – Кањевско брдо – Бели камен – Равна орница – Пећанско брдо – 
Прцијељ – Тетребиште и скреће на Јадовник“ (Барјактаревић 1966: 5). На 
овако дефинисаном терену Д. Барјактаревић издваја три зоне: а) штавичку, 
чији је центар Тутин (Барјактаревић 1966: 12); б) новопазарску, која захвата 
простор источно од штавичке и сјеничке, тј. од линије која спаја Милиће, 
Дугу Пољану, Коштанпоље и Рибариће и иде на југ, север и исток све докле 
се простире ова говорна група као целина, чије је средиште Нови Пазар; и в) 
сјеничку, са центром у Сјеници, која захвата простор северно од штавичке 
пружајући се на исток до развођа између Голије и Јавора почевши од Јанкова 
камена, иде на Букову раван, Дугу Пољану, Жабрен, Јаблан и Коштанпоље 
(Барјактаревић 1966: 5–7). 

Специфичност географског положаја говора зетско-сјеничког типа на 
територији Србије, којима припада и говор који ми испитујемо, а која се 
огледа у граничном, унеколико прелазном карактеру њиховом, отежава пре-
цизно дефинисање његових граница. Имајући у виду да је овај идиом у се-
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верним, северозападним и североисточним деловима у контакту са говорима 
друкчијег дијалекатског типа, укрштање изоглоса, односно појава елемена-
та који указују на међујезичку интерференцију са говорима херцеговачко-
крајишког, косовско-ресавског и осталим говорима зетско-сјеничког типа у 
неједнакој мери присутна је на читавом простору овога ареала. 

Од значаја за наше истраживање и типолошку класификацију испити-
ване зоне јесте полемика која се, у вези са североисточним поддијалектом 
зетско-сјеничког дијалекта, водила у српској дијалектологији. Поводом 
ијекавско-екавске области, М. Пешикан је истакао став да ову зону нема-
мо право „просто прикључивати сусједним дијалектима, нити ијекавским 
нити екавским, него га морамо идентификовати као посебну јединицу“ (Пе-
шикан 1979: 154, цит. према: Ивић 2009: 50). Иако је мишљења да „просто 
прикључивање“ заиста не долази у обзир, П. Ивић сматра да ову територију 
ипак треба придодати одређеном дијалекту, како због свођења инвентара ос-
новних јединица на разуман број тако и због прегледности класификације и 
избегавања умножавања класификационих критеријума. Говори ове регије 
јесу специфични, али је ипак оправдано прикључити их једном од сусед-
них дијалеката. Тај дијалекат је, сматра П. Ивић, свакако зетско-сјенички, 
имајући у виду да овде изостају многе типично косовско-ресавске иновације 
(инструментал именица прве врсте на -ем: брегем, дететем, акузатив мно-
жине типа јунаце) (Ивић 2009: 50). За недоумице у вези са класификацијом 
ових говора у првом реду, сматра П. Ивић, заслужне су недоследности у 
опису природе замене јата и одређивању њенога ареала, као и непрецизно 
утврђивање типа акцентуације заступљеног на овом терену, а које су присут-
не у радовима Д. Барјактаревића (Барјактаревић 1966; Барјактаревић 1966а), 
те свакако комплексност саме ситуације која на овим језичким нивоима ка-
рактерише поменуте говоре (опширније о овом питању в: Ивић 2009: 52–62). 

Ставове П. Ивића у овом раду у потпуности уважавамо, те говоре који 
су предмет истраживања сматрамо делом зетско-сјеничког дијалекта, и то 
због несумњиве подударности са говорима истога дијалекта у Црној Гори. 
Такве сличности истичемо имајући у првом реду на уму детаљно анализиран 
морфолошки и синтаксички језички ниво у оквирима глаголске категорије, 
који је у центру нашега интересовања. Разлике на овом, али и другим пла-
новима језичке структуре свакако постоје, али њихове узроке треба тражити 
како у историјском развитку самих говора (порекло говорника, конфесио-
нална припадност) тако и у територијалним факторима (контакти са гово-
рима херцеговачко-крајишког и косовско-ресавског типа), а оне ће у раду, у 
анализи глаголског система, бити посебно истицане. 
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На овом месту, међутим, излажемо неколико запажања насталих на 
основу расположиве грађе, а која су у вези са претходно наведеним поле-
микама и тичу се акцентуације и замене јата, а која могу бити од значаја 
за сагледавање статуса ових говора. Притом, наш циљ није давање конач-
них закључака о уоченим појавама. Примећене карактеристике наводимо 
само оквирно, као путеве којима би се могла кретати даља истраживања 
овога идиома, односно као језичке чињенице које могу бити од значаја и за 
расветљавање проблема који су основни предмет наше анализе. 

Узимајући у обзир целокупну прикупљену грађу са терена Тутина, Но-
вог Пазара и Сјенице, уочено је да један део материјала из сјеничке зоне својим 
језичким особинама указује на појаву хоризонталне микрораслојености 
унутар говора3. Дијалекатска грађа прикупљена у пет пунктова у Сјеници: 
Дружиниће (Дру), Крстац (Крс), Трешњевица (Тре), Увац (Ув) и Урсуле 
(Ур) садржи неке од језичких особина које су диференцијалне у односу на 
остатак територије. Посреди је пре свега тип акцентуације, потом заме-
на гласа јат, и неке особине морфолошког система. Прилике у тутинско-
новопазарско-сјеничком ареалу указују на чињеницу да овај терен не 
припада у потпуности области са старијом акцентуацијом, те да постоји 
унутрашња раслојеност говора (в. Вељовић 2019: 85). Наш циљ није да 
ово питање детаљно расветлимо, јер би јасно утврђивање граница захтева-
ло прецизно и свеобухватно истраживање свих језичких нивоа, које се не 
уклапа у оквире нашега рада. Питање раслојености која се уочава на плану 
акцентуације и замене гласа јат посматрамо само зарад чињенице да се овим 
двема особинама језичке структуре придружују и неке друге, тачније да се 
поларизованост, осим на фонетско-фонолошком, огледа и на морфолошком 
или синтаксичком плану, а то укључује и категорију глагола, која је при-
марни предмет наше анализе. У уводу наше студије Синтакса глаголских 
облика у говору Тутина, Новог Пазара и Сјенице (Вељовић 2018: 1–476), ово 
питање је само наговештено, имајући у виду да прозодијске прилике нису 
примарни предмет нашега истраживања, као ни фонетско-фонолошки ниво 
уопште (њиме смо се бавили у раду Вељовић 2012: 33–43; а у вези са вер-
тикалном микрораслојеношћу био је и предмет рада Вељовић 2019: 83–99). 

3 О овом питању аутор рада писао је у прилогу „Унутрашња раслојеност говора 
тутинско-новопазарско-сјеничке зоне“, објављеном у часопису Исходишта, бр 5 (2009). У 
поменутом раду се овај тип језичког раслојавања квалификује као хоризонтално, територијално 
раслојавање које се уочава на микроплану овога говора и у вези је са суседним идиомима. 
Такође, у раду се бавимо и вертикалном раслојеношћу коју узоркују ванлингвистички 
фактори који су у вези са пореклом становништва и конфесионалном припадношћу (о томе 
детаљније у Вељовић 2019: 83–99). 
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Сходно наведеном, а пре изношења резултата који следе, овде понављамо 
следеће становиште: „Имајући у виду (…) да се у рубним зонама (превас-
ходно у сјеничкој, и то у појасу који се граничи са херцеговачко-крајишким 
дијалектом) уочавају знатнија одступања од стања које карактерише највећи 
део испитаног ареала, грађа из пет сјеничких пунктова (Дружиниће, Крстац, 
Трешњевица, Тријебине, Увац и Урсуле) остала је изван овде представљене 
анализе. Имајући у виду сложеност акценатске проблематике и евентуално 
преиспитивање досадашњих научних резултата, питање прозодије у овом 
тренутку остаје отворено а, будући захтевно и значајно, свакако планирано 
за будућа даља истраживања прозодијског језичког плана која ће бити пред-
мет посебне студије“ (Вељовић 2018: 67). Њега и у овом раду заступамо.

Говор наведених пунктова од остатка територије диференцира пре 
свега акцентуација која је „скоро у потпуности новоштокавска. Акценти си-
лазне интонације са унутрашњих слогова преносе се у метатонијском духу, 
опозиција по тону између кратких акцената јасно је изражена, дужине се до-
бро чувају и бележене су искључиво у постакценатској позицији, а преношење 
акцента на проклитику врло често се јавља, што није потврђено у материјалу 
из осталих пунктова (силазни акценти са унутрашњих слогова преносе се 
ретко, увек у метатаксичком духу и само у појединим категоријама, а обим 
преношења на проклитику присутан је у малој мери)“ (Вељовић 2019: 85). У 
наставку наводимо примере који илуструју тип акцентуације. 

Прву групу примера чине они са краткоузлазним акцентом добијеним 
након преношења силазних акцената из позиција (углавном унутрашњи сло-
гови) у којима се иначе срећу на остатку територије на претходну краткоћу 
(обележени су италиком):

покисели се, извади се, повади се те осуши, па имало трлица мора да отрлиово, 
па кад отрли, мора да огребена да добије повесма и кучине за потку, мота у канчела, 
да омекша то, онда се опере, па се смота, па се навије, уваљује и простире по брди-
ма да би добили кошуљу; овииду из Ивањице; препородили земљу; закоље понешто 
да направи опуту; размножило се; штавни опанци; соба распремљена; неће његова 
жена да прихвата; ту је имало; озидано; све да створиш рукама; све што се посије, 
пооре, тежина, конопља, два пута се чупа; има и сад добије реуму; ја сам ономад 
ишо тек; ко има; с воловима, па рало имало, о дрвета направљено; комунисти; син 
био осто; од конопље само кошуље; по четрес чланова; прслуци; оселило је, појашу 
коње (Дру); код кога сте ноћили?; наступа веза за Сјеницу; како се он оно презиваше; 
сељак; ја сам се овђе родио; имало вође; отишло по послу куд које; старо изумирало; 
остане насељено густо село; прода некоме; онамо код воде оне; другу убила; наго-
ворише је; косио и преломио; дозволио; и чаброве; у Тутин; они побегоше и-Сјенице; 
да је добило; не функционише; ту сам ишо; говеда чува; долазе; заборавило се; не-
стало ракије; затворише (Крс); само се помолиш; погледај само; да изагнам; имали 
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смо четири вола; ето нацртано, неко нацрто; земља се преврће стожер побијеш 
до навиљка; док премотају; клашће унутра; пренамењена за друге сврхе; четрес 
прве; избеглице; говеда; покојна; догонили отуд и сир; сиромашан; имали смо по-
точаре воденице, четири поточаре; обрћи се; редовничке воденице; код мене до-
лазили; натовариш коња; замисли ти; одобрили; суботом је био пијац; унутра; то 
се заврши; племе давно доселило (Тре); у ову; долазила сам ја кад је Миодраг био 
у Тутин; код оне Миланке; отишла код Миланке; Увац се зове; унучад; да испечем 
уштипке; факултет; остале гусле; овај старији; у ономе мало воде; оћу да оперем; 
аљине носила; на Илиндан се родила (Ув); да се одморимо; да се огребеш; да учини; 
неће да помогне нико, неће ништа да уради; што долазу; долазиле; да и упропастим; 
да изиђу; кат погледам Тутин; долазе; потопљен у воду; да се уради жичани мос; 
што су пролазили; говорили; запуцали; кажем директору; седим ја овде;ови туристи 
што долазу; ка-се извади, осуши се, имале су трлице; можда си имала; ова два што 
су била напријет; она поломила; пазарска, тутинска и сјеничка општина; отишли 
доље ови поједини да тражу (Ур).

У другој групи наводимо примере са дугоузлазним акцентом добијеним 
након преношења силазних акцената са унутрашњих слогова (тј. из позиција 
на којима се на остатку територије редовно срећу) на претходну дужину:

хучало је тамо; ми смо и сликавали, сликавали; око шесет година; Јовановићи; 
кат си морала; морала си да жњеш; па цијеле зиме преде те јаде докле опреде; и за-
владали; завладаше; повијала, марама око главе; да би обувала; преградило; прилич-
но; нарочито (Дру); Чедово је наредно тамо; нисам разумијево; живели смо и тамо 
у самштињу; иза џамије; да је причо; по ком би називу; мало радила; преовладала; 
дешавало се; напуштали (Крс); купио сам сено; кад је ступила; па се претресало; 
десет снопа; то би зимило; одма скренула?; причала је; наготови дрва; слатко сам 
даво порез; да жути; преламали то; са вашара (Тре); раскрсница; завршио је; уписо; 
свиро; Славовоме била казала што ће да обуче; оно повезала; помузем краве (Ув); с 
ових простора; раскрсница; кренули; помаљали; имала прилике; све сам џабе при-
чо, и млатио и тупио; изградило се; ови са стране; да би нешто оговаро; казала јој 
мајка; до прилике; колко вреди (Ур).

Бележене су и потврде метатонијског преношења на проклитику, непо-
знате остатку територије:

и ја сам је звао Дринка; све са њим сам извуко; има и сад; и са тијем не чујем; 
мало по мало (Дру); горе у брду двије куће зиме ту; за то је и добар; у школу; и даље 
славе; не чува се; уводио у кућу; и сад; не иду; и то је било; не спава се; раде и сад 
(Крс); за то; врло се пот коње; откуп на Баре (Тре). 

Одступање од принципа новоштокавске акцентуације бележили смо у, 
у поређењу са претходно наведеним, малобројним примерима: вретено, ву-
нене пелене, ислам; познаем ја њега (Дру); имали смо; кад је направио; да се покупи 
(Крс); закачињали волови (Тре).

Имајући у виду затечено стање у прозодијском систему закључујемо да 
највећи део испитиване зоне има старију акцентуацију, и то тутинска и ново-
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пазарска у потпуности, а сјеничка већим својим делом. Издвојени пунктови 
и прилике у њима показују да је у неколико тачака на сјеничкој територији 
акцентуација новоштокавска. „У питању је зона на међи са бијелопољским, 
нововарошким и пријепољским крајем, што упућује на појаву међуутицаја 
говора у пограничном подручју. Поставља се, међутим, питање да ли овакво 
стање у акценатском систему представља чување старине, односно упућује 
на припадност дела зоне другом дијалекатском типу или је пак посреди нанос 
из суседних говора“ (Вељовић 2019: 86). Прва претпоставка је вероватнија, 
те сматрамо да граница која дели херцеговачко-крајишки и зетско-сјенички 
дијалекат пролази источним делом сјеничке зоне, обухватајући и претход-
но издвојене пунктове. Како смо и раније установили, „да новоштокав-
ска акцентуација није новији нанос из суседних идиома говори доследно 
преношење слазних акцената изван првог слога, а тако и знатна фреквент-
ност примера преношења акцента на проклитику, те малобројне потврде не-
пренесених акцената“ (Вељовић 2019: 86).

У прилог овоме иду и прилике примећене у другој прелазној зони, 
која се граничи са ивањичком општином, где се такође додирују територије 
говора друкчијег дијалекатског типа. Ту се већ може говорити о присуству 
интерференције јер се у том ареалу (пункт Кладница, на пример, који се гра-
ничи са ивањичким говором) може уочити нанос из суседних говора – спора-
дично присуство примера са пренесеним акцентом, јекавска замена кратког 
јата у појединим примерима и сл. – али их је лако препознати као елеменат 
унет са стране, имајући у виду да се стање у том прелазном ареалу у основи 
поклапа са ситуацијом која карактерише остатак територије. Са говором у 
пунктовима које смо претходно издвојили то свакако није случај. 

Познато је да је јекавски изговор у ове крајеве стигао са досељеницима 
из Црне Горе, ношеним миграционом струјом са црногорских брда, која је 
преплавила овај терен новопридошлим становништвом. У сусрету старина-
ца и присељеника настала је и двојна замена јата, а унете су и бројне друге 
језичке црте. На највећем делу територије јекавски изговор није у потпуно-
сти превладао, те стога и данас имамо специфичну, екавско-јекавску заме-
ну јата. Област коју ми овде издвајамо, међутим, услед непосредне близине 
границе, примала је нешто више досељеника него удаљенији крајеви, па је и 
сам утицај адстратног слоја уочљивији. Од значаја за расветљавање описане 
ситуације узећемо у обзир и то да Ејуп Мушовић наводи да су досељеници 
из Црне Горе са собом донели своје обичаје, начин живљења, ијекавштину, 
тип куће, начин одевања, и у већој мери су успели да то наметну старосе-
деоцима. Досељеници су интензивније концентрисани у југозападном делу 
општине, почев од Бара, преко Тријебина, закључно са Дугом Пољаном. У 
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селима где су чинили већину асимиловали су староседелачко становништво, 
док су се у селима у којима су били мањина, на пример у пештерским, они 
утопили (као у Долићу, Углу, Бороштици) и прихватили староседелачки на-
чин живота (Мушовић 1989: 20–21), што се и данас у потпуности рефлектује 
у језику.

Неуједначеност на плану акцентуације у својим истраживањима ис-
тиче и Данило Барјактаревић, истакавшши да се у новопазарско-сјеничким 
говорима чувају архаичније акценатске прилике, док је новија акцентуација 
захватила северни и западни део сјеничке зоне. „Источно од ове линије“, 
наводи Д. Барјактаревић, „запажа се изразито превирање, али се још осећа 
доминација архаичности те иде заједно са сличним деловима друге две зоне“ 
(Барјактаревић 1966: 7). Приложене дијалекатске карте указују на то да аутор 
зони са пренесеним акцентима прикључује и територију Сјенице, као град-
ске средине, а на херцеговачко-крајишкој страни остаје и пункт Тријебине 
(види карту број 2 у: Барјактаревић 1966). Судећи по мапираним пунктовима 
закључује се да су истраживања Д. Барјактаревића показала да се сјеничка 
зона великим делом одликује пренесеним акцентима, што увид у синхроне 
прилике који пружа наша грађа са овог подручја не потврђује. Посреди је, 
наиме, уски погранични појас који захвата неколико пунктова, док се оста-
так територије уклапа у стање које је карактеристично за главнину тутинско-
новопазарско-сјеничког ареала. Поредећи примере бележене у Сјеници, а 
навођене у студији са приказом граница на дијалекатској мапи, и П. Ивић 
овако оцртану карту доводи у питање. Наиме, у грађи изложеној у опису 
говора доминирају потврде старије акцентуације бележене у Сјеници, док 
се сама градска средина на карти налази у ареалу са новијом акцентуацијом 
(Ивић 2009: 62). Исто важи и за пункт Тријебине, који се такође смешта у 
зону новије акцентуације, иако је током истраживања вршеног за потребе 
Општесловенског лингвистичког атласа ту затечено старије стање (Ивић и 
Реметић 1981: 559–565). Оно што је прегледањем грађе приложене у студији 
Д. Барјактаревића приметио П. Ивић потврђују и наша истраживања. Иди-
ом градске средине без сумње припада ареалу зетско-сјеничког дијалекта. У 
Тријебинама је, иако овај део ареала несумњиво показује припадност зетско-
сјеничком дијалекту, присутна неуједначеност. Овај пункт представља 
најистуренији део зетско-сјеничке зоне, на самој граници са говорима са 
новијом акцентуацијом, тако да су превирања свакако очекивана. Анализом 
грађе добијене од десет испитаника обеју конфесија дошли смо до закључка 
да је код говорника муслимана у Тријебинама старија акцентуација при-
сутна у потпуности. Преношење акцената у новоштокавском духу бележи-
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ли смо у једном делу примера код говорника хришћанске вероисповести4. 
Детаљном њиховом анализом „уочили смо да су посреди примери који 
илуструју преношење у идентичним условима – дуги и кратки акценти пре-
носе се искључиво у ликовима са предакценатском дужином, тако да појаве 
краткоузлазног акцента нема“ (Вељовић 2019: 87). Притом, примери са пре-
несеним акцентима редовно се налазе у окружењу са онима који одговарају 
принципима старије акцентуације. Наводимо примере који то илуструју:

они су се билʼи удружилʼи; владалʼе ралʼе; са стране; то је се радило онда си 
моро да идеш, ималʼе су двије ручице и држиш и идеш за браздом, волови вучу тамо 
и даље, е ондар помагаш онијем ко море да те имало дијете да води пред воловима; 
а раније то бивало, ако те интересује, волови су билʼи; сад најгоре недосташица рад-
не снаге, жене недостају, жена немамо, то смо ти начисто сиромаси; оне неће бес 
кафића, немамо жена. Ја имам нешто жене; и бога ми ко те то пито; па и село је по-
чело за време титовине; он је грађанима даво и шаком и капом; док је радила Заста-
ва додуше, нисмо ималʼи сукоб никат; ово сад није то имало проблʼема, додуше била 
је војска дошла па нисмо смелʼи; бога ми су радилʼи, чудо су радилʼи ови поједини, 
нису сви; одговаро двадес година послʼе га осудише; родио му се, да видиш, син, 
унакажен. Да се згрозиш кад га видиш. Отишло на дијете грдно. То не ваља. Неки 
Мурат Џигал је причо о томе, послʼе био и у партизане Титове, каже е сине, ја био 
млађи, који побеже од закона и који имаде паре; нисте сметалʼи ништа мене (Тр). 

Сходно наведеном, „пункт Тријебине можемо одредити као прелаз-
ну зону између говора са старијом (највећи део тутинско-новопазарско-
сјеничке територије) и оних са новијом акцентуацијом (део сјеничке зоне), 
са још увек непреврелом прозодијском ситуацијом, која, судећи по затече-
ном стању, иде у смеру нивелације ка приликама на већинском делу ареала“ 
(Вељовић 2019: 87).

Припадност говорима херцеговачко-крајишког типа у напред 
дефинисаној зони осим на плану прозодије огледа се и у замени гласа јат. На 
највећем делу испитиваног ареала замена јата је ијекавско-екавска, са спо-
радично присутним и на различитим тачкама неједнако заступљеним лекси-
кализованим јекавским формама типа: ђеца, ђевојка, ђевер, ћерат, поћерат 
и сл. У зони са новијом акцентуацијом (напред дефинисаној) знатно је више 
примера са заменом кратког јата која одговара суседним јекавским говорима, 
па је бележено:

по сву ној ћерам от куће; немо то да ћераш; поћерај од Крагујевца (Ур); она 
га зором оћерала (Ув); оћерали и стоку, стоку ћерали; оћера изутра; па се после 

4 Разлике у говору хришћана и муслимана очекиване су имајући у виду да су хришћани 
подложнији утицајима који долазе из говора са херцеговачко-крајишког терена, док 
муслиманско становништво гравитира ка Сјеници, као градској средини у којој је исламска 
традиција доминантнија, те се то огледа и у самом говору. 
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ћерало (Тре); ишћерали; ћера у мочила (Дру); би ћерали крмад; он оћера говеда; то 
је све опушћело (Крс); имало је случајева па момка ђевојка није ни виђела ни момак 
ђевојку па би се узели, добра ђевојка, и сад питају прво ђевојку; мој ђед и моја мајка; 
мука ли се виђела (Тре); ко је газдарица вође; ђеце; вође (Дру); кат су ми дошла дјеца, 
школа ђетету моја дјеца сва (Ур); па ћемо те вође обући; троје ђеце оставио; ја реко 
виђећу, оћу; ада виђећу; ђевер био са нама, код једнога ђевера (Ув); ође дођем љети; 
тамо су ми ђеца а ођесам се родио; вође да видиш; види шта је нонђе; вође раоник 
(Тре); вође је био; ми се јесмо виђели; код њиг је и вође то; вође има и да се трапе; 
ми смо се виђели једном; нође море кокошка да снесе; неђе иза аутобуске смо сеђели; 
вође дошло, нема ђеце; знам ђеца; мало ђеце више (Крс); ка се љетина ради; цијело 
љето; ноге од кољена, доље (Дру); од љепоте да гледаш (Тре); сад не би вољео (Ур); 
од љепоте; никад ишо љекару није; ајде љекару; но, шта ћу љекару; била прољетос 
мало; оно било обољело; вољела је да има лијепу стоку (Ув); могло да заврши доље, 
он неком казном оћеран доље; био ми се уљето утопио брат; прољетос; љетос; 
љети неко дође; цело љето мијеси љеб (Крс); да посјечем; посјеко си лањске године 
млого, ове године не мош; да осјечем ову смрчу; он само каже коју ће букву, ја сјечи; 
да пане сјеме смрчево; треба сјутра друго да се насађује; сутра насади друго (Тре); 
Сјеница добила име по сјенокосу; сједи оде; преко шуме сјекли; сјеме; он је сједео 
позади; сједнемо и причамо (Ур); изиђи те сједни; она сједи (Ув); да пробам сјутра 
(Дру); стани оде неђе у засјенак (Ур); ипак како се на мјеста дешава; имало је људи 
који су бјежали, бјежали су и муслимани; имало је да су људи напуштали, бјежали; 
у Београду живљело; ту сам ја и мој отац живљели (Крс). 

Јекавски рефлекс не јавља се доследно, па су бележени и ликови: 
кад оно побегне сама; имамо велику детелину; оћеш гледат децу (Ув); па ћемо 

видет; битно је да је чоек (Ур); долазе само лети; на пример; недеља, понедељак; 
цијело пролеће (Тре); овде је ја верујем; на пример; ал се лепше живело; наместила 
се буна; није побего; није се бежало за Чачак; једно време наиђе нека сила; ја верујем 
(Крс); где оно уцветало; виделе; ми смо деци доле оставили; у пролеће; цијело 
пролеће; не би бежо; ради човек; поручи лекарка; друкчији је оде народ (Дру).

Оваквих облика ипак је знатно мање, а њихову појаву тумачимо или 
утицајем говора зетско-сјеничког типа или као нанос из стандардног језика 
(путем школе или средстава јавног информисања). Појава примера са е уме-
сто јата није необична, имајући у виду да су екавски рефлекси бележени и 
у ликовима са дугим јатом, и то на читавој територији испитиваног говора. 
Јекавска замена кратког јата у овом делу говора сложена је, о чему говори 
напоредно присуство како екавских тако и јекавских ликова, а поред тога у 
овим другим, како изложени примери показују, неретко се јављају паралелне 
форме типа: кат су ми дошла дјеца, моја дјеца сва (Ур) : школа ђетету (Ур); ђеце 
(Тре); да пане сјеме смрчево (Тре) : да пробам то сјеме (Дру); имало је да су људи 
напуштали, бјежали (Крс): у Београду живљело (Крс) и сл., чију је фреквентност, 
те ареалну распоређеност могуће утврдити једино пажљивим прегледањем 
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комплетне грађе, што ће бити предмет тек наших будућих истраживања ово-
га говора. 

Уз замену јата и акцентуацију овај ареал поседује још неке дифе рен-
цијалне црте непознате остатку говора: 

а) присуство гласова г, к на месту х: врате иг; ја мишљаг (Дру); код њиг је; 
ја сам близу тамо њиг; код њиг вође има (Крс); ја одок; испричак; бијаку (Ув); 

а) у заменичко-придевској промени бележен је наставак -ијех, поред 
ређе присутног -ија, који функционише у другом делу говора, те наставак 
-их: од овијех комшија; овијех Срба (Дру); ако зна неког од овијех старијех 
што су се утопили; код овијех старих; није шесетијех година (Крс); од мене и 
са мојијех леђа (Ур); од онија људи (Дру). 

б) у говору ове зоне углавном добро функционише разлика између па-
дежа места и падежа правца: у ливадама косе; све пише у тој књизи; после био 
у Скопљу; ради човек у руднику у Горњем Милановцу; у његовој је вери; имам двије 
рођаке у Чачку, на Љубићу; у Лопижама (Дру); како је било на ваширу; у којој се 
средини (Крс); он је на факултету у Београду, још у Тутину (Ув); прије десет петна-
ес година био у Тутину, једанаес километара у једном правцу школа ђетету; ова ми 
мала на факултету, гледала си на телевизији; да се гушим у недаћи; ако си чула за 
онај стационар на Златару; погинуо један момак у саобраћајној несрећи (Ур); с тим 
да се понекад јаве и примери типа: оженио се па после био у Приштињу; кад је 
био у Приштињу (Дру); докле је завршио у Сјеницу (Ув);

в) облици прилога вође, нође, нонђе, вуда, нуда, вамо и сл. бележени су 
само у овом делу: ко је газдарица вође; вође сви се оселили (Дру); код њиг вође има 
и да се трапе; код њиг је и вође то; нође море кокошка да снесе (Крс); највећа је над-
морска висина нође, било и вуда; вође раоник; вође да видиш; види шта је нонђе (Тре); 
долазу ми вуда ови ђевери; па ћемо те вође обући; ми отишли вамо; иде нудије (Ув);

г) присуство партикуле -ј у примерима: било тадај; сагорело тадај (Дру); 
ондај се плаћало; тадај кад смо ми дошли (Крс); није имало тадај (Тре);

д) линеаризација енклитика типа: кад је се црква градила; сад је се Клад-
ница раселила; то је се тако живело (Дру); кад је се Видрењак оно коритио; да је се 
поплочаво оно (Ур), непозната је остатку говора.

Од особина које карактеришу систем глагола издвајамо оне које су од 
значаја за наше истраживање:

а) у овом делу говора доминирају дуже форме инфинитива: 
немо се враћати назат на сухо; можда ћеш моћи (Ур); оћеш, баба, доћи? доћи 

ћеш ти жива па ћемо те вође обући; знаш да му се не мош од љепоте нагледати (Ув); 
само ћу ти казати ја; еј то је било дивота орати; буковину треба уништити (Тре); 
чекају оћу ја побећи (Крс); ја вам могу испричати те муке; немој ићи за Србију; 
почне палити; он ће морати за њима да иде; Немци почну оступати; је лʼистина 
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да ћете Драгутина Аписа стрељати? ја те молим немоте га убити; за тридес година 
такво оружје не може ни једна држава створити (Дру);
функционише, међутим, и инфинитив без финалоног -и: 

па ћемо видет, неко ће ми из ината урадит; не могу описат; не би мого про-
дат (Ур); немо ти случајно што неј отић; треба право рећ; мораћу набрат; ајде 
улази па ћемо причат; немо ме дират; све ћу ти причат; оћеш гледат децу; да ти је 
знат (Ув); слуша шта ћу ти рећ; нисам ни ја мислио да ће ми синови отис некуд; то 
је морала цицвара бит (Тре); Ејуп је имао причат (Крс).

На остатку територије присуство дужих облика сасвим је спорадично 
– свега неколико забележених примера и то само у сјеничкој зони. У Тутину 
и Новом Пазару познати су само краћи ликови.

б) облици радног глаголског придева типа: млого сам муке видио (Тре); 
није хтио отићи; није излапио (Крс); јада видио; разболио се (Дру), знатно чешће 
јављају се овде у односу на остатак сјеничке зоне. У Тутину и Новом Пазару 
ових облика нема, увек је: видео, хтео…

в) наставак аориста и имперфекта типа (са променом х >г, к): ја мишљаг 
било тадај (Дру); оне руке бијаку; ја одок и испричак (Ув), бележен је само овде. 

г) у овом делу говора глагол заспати има ликове: заспим, заспиш: нису 
дали да се заспи на Ђурђевдан (Крс); не може да заспи (Ув); (остатак територије 
има само: заспем, заспеш…); а глагол старити форме: старим, стариш: 
бога ми је остарио (Крс); ја сам остарио (Тре) (у осталом делу: остарам, оста-
раш…).

Раслојеност о којој је било речи у досадашњој анализи испољава се на 
територијалном плану и у вези је са међудијалекатским контактима у погра-
ничном подручју. Сходно томе, посматрамо је као раслојавање које се догађа на 
хоризонталном нивоу. Микродиференцијација унутар испитиване зоне јавља 
се и на другим тачкама територије и може бити узрокована и факторима не-
лингвистичке природе. Тако на пример говор припадника двеју конфесија ди-
ференцира се по томе што је појава неразликовања парова африката својствена 
само говорницима муслиманске вероисповести, док код хришћана опозиција 
ч, ћ : џ, ђ у потпуности функционише. Поменуто својство, даље, није одлика 
муслиманског живља у целини, већ само дела становништва на пештерској 
висоравни, те је, стога, тумачимо спољашњим утицајима (арбанашко порекло, 
снажнији утицај несловенских језика и сл.) (о томе више у: Вељовић 2012). 
Овакав тип унутрашњег диференцирања посматрамо као раслојавање на вер-
тикалном плану. Разлике се испољавају превасходно на фонетско-фонолош-
ком нивоу (затворенији или отворенији изговор вокала, неразликовање у паро-
вима африката, умекшан изговор гласа л пред вокалима предњег реда и његова 
замена са љ у овој позицији, тврђи изговор гласа л у односу на стандарднош-
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токавску норму испред непредњих вокала, боље чување гласа х, изговор њ 
са смањеном палаталношћу), ређе на морфолошком (облици презента кољим, 
шаљим, кољиш, шаљиш од глагола клати и слати), творбеном (облици рад-
ног глаголског придева постео, постела за означавање исламског поста), син-
таксичком (енклитике у препозицији: би дошљи, би храниљи децу са тијем) 
и лексичком (виши проценат лексема турског порекла у говору муслимана) 
плану. Све наведене црте јављају се у говору муслиманског становништва 
док код хришћана изостају (детаљнији опис вертикалног раслојавања дат је у: 
Вељовић 2019: 90–96). 

Уколико се присуство раслојености овога типа уочи и у глаголском си-
стему, у анализи ће се то посебно нагласити. Рубни положај и контакти са 
другим дијалектима могу утицати на то да се у овом говору уоче црте које 
нису наслеђене већ настају у резултату интердијалекатских интерференција. 
Притом, мислимо на утицај говора херцеговачко-крајишког типа на говор 
сјеничке зоне и косовско-ресавских говора у зони Новог Пазара, о чему ће у 
раду бити помена. 

Испитивање говора Тутина, Новог Пазара и Сјенице предмет је невели-
ког броја лингвистичких монографија и радова5. Овај историјом и културним 
плуралитетом бременит део српског етничког простора одувек је пружао мно-
го материјала за археолошка, историјска и етнографска истраживања, којих је 
у науци приличан број. Не мање занимљиве језичке прилике ових простора, 
међутим, нису завређивале пажњу већег броја научника. Иако српска наука 
располаже бројним радовима који описују говоре зетско-сјеничког дијалекта, 
простор Тутина, Новог Пазара и Сјенице остаје релативно неистражен те-
рен. Прва дијалекатска студија са резултатима обимнијег дијалекатског 
истраживања говора Тутина, Новог Пазара и Сјенице, Новопазарско-
сјенички говори Данила Барјактаревића (Барјактаревић 1966: 1–177), даје 
опис који обухвата прозодијски, гласовни, морфолошки и синтаксички 
језички ниво. У Уводу студије аутор напомиње да овај простор до тада није 
истраживан. У светлу расправа М. Решетара, Г. Ружичића, Д. Вушовића, М. 
Стевановића, Ј. Вуковића и Б. Милетића у науци су саопштени значајни по-
даци о јекавским говорима новоштокавског типа, док прелазни тип између 
јекавских и екавских говора није обрађен. Код њега су узете само основ-
не црте према којима се сврстао у групу јекавских говора (Барјактаревић 
1966: 3). Д. Барјактаревић је, међутим, показао да је посреди идиом који 

5 Осим овде помињаних, који су нам послужили у обликовању уводних редова ове 
студије, наводимо и новије радове настале у резултату етнолингвистичких истраживања Б. 
Сикимић (в. Сикимић 2018: 101–117) и Г. Пилипенка (в. Пилипенко 2015: 445–454). 
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се не може у потпуности уврстити у претходни тип, и то због специфич-
ности које се јављају на нивоу два, системски посматрано, значајна језичка 
нивоа. Проучавајући акценат и замену гласа јат у овим говорима, аутор је 
утврдио да они показују особеност како у погледу односа према суседним 
јекавским тако и према говорима екавског типа. Све касније класификације 
које су се тицале дефинисања граница међу дијалектима и поддијалектима 
у обзир су узимале ову значајну чињеницу и говоре тутинско-новопазарско-
сјеничке зоне сврставали у посебну групу говора. Ипак, неслагања у на-
уци јављају се у вези са тиме којем дијалекту прикључити говоре који се 
према замени јата могу сматрати како делом зетско-сјеничког тако и делом 
косовско-ресавског дијалекта, а било је и предлога да се посматрају као за-
себан дијалекат. Сматрајући да умножавање класификационих критеријума 
иде на штету научном методу, П. Ивић одбацује предлог М. Пешикана да 
се овом делу територије додели статус равноправан са јединицама вишега 
ранга (Пешикан 1979: 154; Ивић 2009: 50). Иако је, на основу сопствених 
истраживања, Д. Барјактаревић сматрао да ови говори несумњиво припадају 
косовско-ресавском типу (Барјактаревић 1966: 16–27), већи број научника 
није се сложио са тим ставом. Михаило Стевановић, Јован Вуковић и Павле 
Ивић били су мишљења да ова зона несумњиво показује знатну сличност 
са осталим зетско-сјеничким говорима, и уједно значајне структуралне раз-
лике према косовско-ресавском дијалеку (чување послеакценатских дужина, 
појава краткоузлазног акцента у одређеним положајима, изостанак неких 
типичних косовско-ресавских особина) (Ивић 2009: 70–71). Стога, Пав-
ле Ивић новопазарско-сјеничку зону сврстава у зетско-сјенички дијалекат, 
додељујући јој ранг посебног поддијалекта – североисточног (Ивић 2009: 
49). Овај принцип поделе задржан је и касније, те тако и М. Окука у књизи 
Српски дијалекти ове говоре сврстава у сјеничко-новопазарски поддијалекат 
зетско-сјеничког дијалекта (Окука 2008: 183). 

Осим студије Д. Барјактаревића и поменуте расправе у вези са акцен-
туа цијом и заменом јата на овом терену, у коју су се укључила водећа име-
на тадашње српске дијалектологије, новопазарско-сјеничка зона није била 
предмет значајнијег интересовања лингвиста. Питање акцента и гласа јат, 
око кога су се научници спорили, разрешено је закључцима П. Ивића, спро-
веденим на материјалу који је прикупио Д. Барјактаревић, али уз напомену 
да ово питање захтева додатна, минуциозна теренска истраживања (Ивић 
2009: 62). Таквих истраживања касније није било, тако да данас располажемо 
са свега неколико радова насталих на материјалу прикупљеном углавном у 
појединачним тачкама на овом терену. Пункт Тријебине код Сјенице описан 
је у Фонолошким описима српскохрватских/хрватскосрпских, словеначких 
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и македонских говора обухваћених Општесловенским лингвистичким атла-
сом (Ивић и Реметић 1981: 559–565), а закључци углавном одговарају стању 
затеченом током нашег истраживања. Говор месне заједнице Карајукића Бу-
нари у Сјеници (која обухвата села Тузиње, Биоц, Буђево, Долиће, Бољаре, 
Угао и Бороштицу) са фонетско-фонолошког, морфолошког и синтаксичког 
становишта у двама радовима описао је Велибор Величковић (Величковић 
1990: 157–167; Величковић 1999: 155–165). У раду о морфолошким и син-
таксичким особинама издвајају се неколики моменти који су од значаја и 
за наше истраживање: присуство краћег инфинитива уз ретке примере са 
завршецима -ти и -ћи; аналошко уједначавање наставака у 3. л. мн. пре-
зента; стабилност инфинитивне допуне у облицима футура; грађење ао-
риста од глагола оба вида; те широка употреба транспонованих облика у 
наративној служби (Величковић 1999: 155–165). У раду Неке карактеристи-
ке санџачких говора у окружењу, са посебним освртом на мини-регију Баре 
(Дердемез 2009: 201–207). Х. Дердемез такође указује на присуство разлика 
у погледу типа акцентуације на овом делу сјеничке територије издвојивши 
две зоне – Црвско (са старијом акцентуацијом) и Гошево (новија). Посреди 
су два суседна села, али по свој прилици раздвојена дијалекатском грани-
цом, о којој је у нашем претходном излагању било речи. Прилике затече-
не на терену одговарају нашим истраживањима у пунктовима Трешњевица 
и Вишњева, који су у близини територије описане у овом раду. Најзад, од 
значаја за наше истраживање јесте и студија М. Божовића Говор Ибарског 
Колашина (Божовић 2002), која садржи и грађу из неколико пунктова који се 
граниче или пак припадају тутинској територији, а који су обухваћени и на-
шим испитивањима (пунктови у Рибарићу, на Мокрој гори и Рогозни). Зона 
истраживања припада истом поддијалекту као и говор који ми испитујемо, 
те ће током анализе на више места бити извршено поређење прилика у двама 
суседним идиомима. 

Најзад, на терену сјеничке зоне вршена су и топономастичка истра жи-
вања, али опет у невеликом обиму, те упућујемо на радове: Неколики мито-
лошки реликти у топонимији у околини Сјенице В. Михајловића (Михајловић 
1986: 71–73) и Топонимијски слојеви у околини Сјенице М. Недељковића 
(Недељковић 2006: 99–107). 

У последњих десет година испитивањем говора тутинско-нонопазарско-
сјеничке зоне бави се и аутор ове студије. У неколико радова износе се ре-
зултати анализе фонетско-фонолошког плана, а фокус истраживања у доса-
да шњем бављењу овом дијалекатском зоном углавном је био на глаголском 
систему, чије су јединице подробно испитиване са морфолошког и морфо-
синтаксичког аспекта (мање-више сви радови, кроз упућивање на одређена 
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питања и закључке, биће наведени у анализи која следи). План је да се у 
будућности истраживања усмере ка анализи акценатског и морфолошког 
система у целини, као и на опис језичких прилика на нивоу синтаксе, која 
потпада под најмање истражен домен када су у питању ови говори, али и 
дијалекти српскога језика уопште. 

I.3. Историјска прошлост: друштвено-политичке прилике, 
етнички процеси и формирање етничке структуре становништва

За разлику од ситуације у лингвистичкој науци, где располажемо ма-
лим бројем научних истраживања вршених на, иначе за проучавање веома 
занимљивом, терену Тутина, Новог Пазара и Сјенице, историографски, гео-
графски, археолошки радови релативно су бројни6. То и не чуди јер је посре-
ди простор бременит историјом и традицијом, терен на коме су се вековима 
укрштали различити народи и различите (често и сукобљене) културе, те 
опстајале у виду слојева који данас сведоче о бурној прошлости. Територија 
чији говор испитујемо позната је као колевка српске духовности и културе. 
Једним делом брдовито-планински, пашњачки и шумовити, а другим плодан 
и за земљорадњу погодан терен одувек је био привлачан за становништво 
које је долазило са различитих крајева. Ако се томе дода и чињеница да се 
овај крај од самих почетака налазио на раскрсници путева како трговачких 
тако и војно-стратешких, јасно је да је етничка структура која указује на из-
разиту хетерогеност природна последица сусрета географских, историјских 
и друштвених процеса који су се одигравали током цивилизацијског развоја. 
Уколико претпоставимо да се сведочанства о прошлости народа најбоље 
ишчитавају из језика, односно да историјска збивања утичу и на формирање 
и преобликовање идиома чији су носиоци њихови актери, на бројна питања 
која су лингвистичке природе можемо одговорити тек уколико консултујемо 
историографску или етнографску литературу. Имајући у виду да је то случај 
и са нашим истраживањем, у овом поглављу, нешто опширније наводимо 
податке о пореклу, миграцијама, друштвено-политичким и етничким про-
цесима који су се одвијали на простору Тутина, Новог Пазара и Сјенице, 
почевши од првих сазнања до савременог доба. 

Рашки предели у предсловенско доба били су „доста густо насељени 
Дарданцима и Аутаријатима и то, на шта указују новија археолошка 
истраживања, гушће него што се мислило. У доба римске експанзије Балка-
на покорени су и ови крајеви па је аутохтоно становништво било у знатном 

6 За потребе нашег рада у највећој мери консултовали смо радове Ејупа Мушовића и 
Милисава Лутовца. 
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броју романизовано. Није позната судбина староседелаца у време доласка 
Словена, али је сасвим извесно да је део те популације био асимилован, а део 
потиснут“ (Мушовић 1979: 121). Посебно повољне услове за развој људског 
живота пружала је Пештерска висораван, пространа површ богата травом 
и повољна за сточарство и планинско-брдску земљорадњу. Стога се у овом 
пределу, како наводи Милисав Лутовац, у веома повољним условима могао 
развијати људски живот. „Није онда ни чудно што се овде наилази на трагове 
још из доба неолита, па и раније. Свако становништво које се смењивало у 
току историјских периода оставило је својих трагова: гробља, култна места и 
топониме. Честа су налазишта могила илирског порекла и римска гробишта 
и надгробни споменици. Има и топонима из доба Илира, Римљана и Вла-
ха, романизованих староседелаца, али су они доста ретки у односу на број 
словенских назива. Назив села Урсуле на Пештерско-сјеничкој висоравни и 
места Урсуловац на планини Бјеласици свакако подсећају на Влахе сточаре“ 
(Лутовац 1978: 206). Да је простор на коме се данас налазе Тутин, Нови Па-
зар и Сјеница доста рано био густо насељен показују и друга налазишта, „по-
пут оног у Смолућној пећини (село Смолућа код Црквина), где су откривени 
трагови палеолитског човека, што Тутин сврстава међу једно од ређих пале-
олитских насеља у нашој земљи, у коме је живео палеолитски човек од кога 
нас одваја око 50 000 година“ (Мушовић 1989: 45). О римско-византијској 
популацији, односно Дарданцима, а потом и Аутаријатима, „који су на овом 
простору живели пре 3000 година сведоче материјални споменици, римске 
стеле нађене на више места (Бороштица, Радоховци), као и остаци утврђења 
– градова: Ђурђевица у Ђерекарима, Хум, Рамошево, Тројан, Добриња, а 
очувани су и бројни топоними који упућују на то далеко време“ (Мушовић 
1989: 46). Североисточно од Тутина на локалитету Градац – заравњени плато 
брда који доминира над целом тутинском котлином – пронађени су оста-
ци праисторијског утврђења с краја V и почетка VI века. На налазиштима: 
Тројан (локалитет Јеринин град), Црквине, Островица (локалитет Злоступ) 
откривена су утврђења из V века (Премовић Алексић 2000: 21–36).

Словенска експанзија на Блакану завршена је почетком VII века, и сма-
тра се да је Рашка област тада насељена Словенима (Мушовић 1989: 46). Ту 
је формиран један од првих српских племенских савеза, из кога је у XII веку 
конституисана средњовековна српска немањићка држава Рашка (Мушовић 
1989: 8). Насељавајући балканске просторе, „Словени су дошли као мно-
гобошци, па су овде христијанизовани. Има се утисак да су међу првима 
који су прихватили хришћанство били управо становници рашких регија, 
јер византијски писци помињу доста рано тзв. крштену Србију. Свакако 
да је Петрова црква у Новом Пазару, једна од најзначајнијих хришћанских 
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институција на Балкану, одиграла у томе значајну улогу“ (Мушовић 1989: 
47–48). У преднемањићко доба и у првим вековима владавине Немањића 
рашки крај је био најгушће насељен Србима. Разлог за то делом треба тра-
жити у специфичној конфигурацији терена, која им је, у условима борбе 
за опстанак и слободу, највише погодовала. „Историјски подаци говоре да 
су ови брдовити, шумом прекривени и неприступачни крајеви били врло 
погодни за живот у условима несигурности, ратних недаћа и борби за не-
зависност, нудећи безбеднији и мирнији живот од оног у равничарским и 
приступачним крајевима. Због тога, за све време док је српска држава била 
скромних економских могућности и војничког потенцијала, њено седиште је 
било у рашким пределима, и из тог периода се помињу: Дуга Пољана, Врсе-
нице, Сјеница, Царичина, као места где су повремено боравили немањићки 
владари и ту потписивали уговоре са Дубровчанима“ (Мушовић 1989: 8). 
Дежевским сабором 1282. ситуација се битно мења. Економски оснажена, 
српска властела извлачи се „из ових брдских предела у јужне и плодније 
крајеве, и више од тада нису престонице у Расу, Јелечу и Дежеви, већ у Пау-
нима код Приштине, па затим у Скопљу. За владаром и властелом повукло се 
тада у великом броју становништво према југу јер су тамо услови за живот 
били много повољнији, чему су допринеле ондашње политичке прилике“ 
(Мушовић 1979:121). Тако је Јован Цвијић забележио да Рашана има у не-
малом броју у Македонији и Албанији, као и да су тамо досељени у XIV 
веку, дакле након Дежевског сабора (Цвијић 1987: 106). 

Нови Пазар подигнут је „на средишњем току Рашке, недалеко од Раса, 
српске средњовековне престонице. Град је био првобитно замишљен као 
база за даља турска продирања према северу и западу, али је ту улогу уб-
рзо изгубио и прерастао у значајан трговачко-економски центар. До њега 
су долазили најзначајнији средњобалкански путеви: Дубровачки, Босански 
и Зетски, а одатле су се рачвали у неколико праваца: према Солуну, Цари-
граду и Београду. Како се на тим путним правцима одвијала врло обим-
на и значајна трговина, то се Нови Пазар, који је био у жижи те трговине, 
развијао у економском погледу великом брзином, особито у XVI и XVII веку 
и тако прерастао у један од највећих градова на средњем Балкану. Поред 
трговине, на његов развој утицала је близина рудника: Глухавица, Рогозна, 
Копаоник, и у вези са тим, врло развијено занатство, пре свега металне стру-
ке“ (Мушовић 1979: 122). Сјеница се као насеље доста рано помиње, први 
писани помен потиче из 1253. године, када је означена као насеље на врло 
значајном средњовековнм путу, као једно од најважнијих тржишта за стоку и 
сточне производе. Цар Душан је нека села и засеоке код Сјенице даривао ма-
настиру Хиландару (Станојевић 1929: 115, цит. према: Мушовић 1989: 14). 
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Урош Немањић је 1360. године „на Сеницах“ подарио Дубровчанима повељу 
о трговини (Костић 1922: 64, цит. према: Мушовић 1989: 14). У сјеничком 
крају Немањићи су имали своје летњиковце: Врх Сјенице, Сјеница, Градац, 
Дуга Пољана, Царичина. Око 1463, дакле увреме када су ударани темељи 
Новом Пазару, у Сјеници је неко време боравио султан Мехмед Фатих. Од 
XVII века Сјеница добија стратегијски значај, постаје утврђена паланка и 
у њој се подиже четвороугаона тврђава (Мушовић 1989: 15). „Почевши од 
оснивања српске средњовековне државе, данашња тутинска територија ула-
зила је у њен састав, и то у најужи – рашки крај, који се сматра ембрионом 
српске средњовековне државе. Цркву Измирну у Црквинама у Тутину, према 
предању, подигла су браћа Драгутин и Милутин Немањићи пошто су склопи-
ли мир на локалитету који се данас зове Госпођинске (господске) ливаде, јер 
су се ту ‘господа измирилаʼ“ (Мушовић 1985: 17). Сигурно је да је овај про-
стор био тада доста густо насељена Србима, што показују многа црквишта 
из средњег века, али и турски пописи из XV и XVIстолећа (Мушовић 1985: 
17). У Глухој Васи (Глухавици) краљ Милутин имао је коло (топионицу) с 
рударима. Поуздано се зна да су Радослав, Урош I Немањић и други српски 
средњовековни владари користили глухавичке метале за израду оружја и 
посуђа, а вероватно и новца. И топоними у суседству говоре да је у Глуха-
вици у средњем веку експлоатисана гвоздена руда. Села: Ковачи, Самокова, 
Лукаре, Рудница, Руђе, Штитаре –добила су назив према рудама које су ту 
налажене и занатлијама који су их обрађивали. У Глухавици, као значајном 
рударском центру, своје колоније имали су и Дубровчани, који су се бавили 
транзитном трговином (Мушовић 1985: 18). Веома значајно место заузимао 
је и манастир Црна река, који се налази у Црноречком кањону, три кило-
метра југозападно од Рибарића. Ту је од давнина радила школа, првобитно 
манастирска, духовна (у Даниловом зборнику помиње се црноречка школа 
на десној обали Ибра). Традицију школе манастир је очувао и касније, а то 
значи и у време турске владавине. Вероватно је била у тесној вези са школом 
у оближњим Брњацима коју је у XIII веку основала Јелена Анжујска, чиме 
почиње световно школство код Срба (Мушовић 1985: 20).

Многобројни најстарији и за српску културу и духовност најзначајнији 
споменици из периода од IX до XV века подигнути су управо на територији 
Старе Рашке. Уопштено гледано, „ова је област не само једна од првих поли-
тичких центара српског народа већ и његово културно средиште, где се још у 
почетку развила ренесансна уметност, што се особито види на фрескосликар-
ству манастира Сопоћана“ (Лутовац 1978: 207). Рашки крај изнедрио је прве 
српске државнике, дипломате и политичаре. То је колевка српске писмености 
и писане књижевности – „1202. године писано је и илуминирано Вуканово 
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јеванђеље у Пећини у Расу, један од најстаријих докумената српске писме-
ности, и овде су рођени први српски књижевници: Растко Немањић Сава, 
Стефан Првовенчани и нешто касније Константин Михаиловић из Островице, 
аутор Јаничаревих успомена“ (Мушовић 1979: 120). Највиша аутохтона српска 
уметничка школа, Рашка школа у уметности, изникла је у долини Рашке. „У 
њеном стилу подигнути су бројни споменици сакралне архитектуре у рашко-
ибарском региону, који по свом сјају, величини, архитектонским решењима и 
декорацији превазилазе националне границе“ (Мушовић 1979: 120). По броју 
очуваних споменика културе и историје, просторно невелика долина Рашке 
данас је јединствено подручје у Србији, а и шире. Сви ти споменици сведоче о 
бурној, културно и историјски бременитој прошлости овога краја. По значају 
се свакако може издвојити Црква светог Петра и Павла или Петрова црква (у 
Новом Пазару)7, која је „један од најстаријих сакралних споменика код Срба и 
жижа око које се зачео живот средњовековне државе Рашке и Немањића. Та ар-
хаична и архитектонски атрактивна целина визуелно говори о вековима које је 
уткала у своје темеље. Ђурђеви ступови, задужбина Стевана Немање из 1171. 
године, тријумфални је споменик Немањиној победи над византијском војском 
код Пантине. Манастир је познат и по томе што чува најстарије испитани 
српски живопис“ (Мушовић 1979: 120–121). Манастир Сопоћани „задужбина 
су и породични маузолеј краља Уроша I,јединствена ризница средњовековног 
сликарства. Ту су и остаци недавно откривених средњовековних утврђења-
градова и немањићких престоница: Раса, Јелеча и Дежеве“ (Мушовић 1979: 
120–121). 

Геополитички и стратешки положај Старе Рашке променио се са про-
дором Турака – „до тада доста спутна, у засенку великих и плодних долина, 
одједном је постала ходник којим су се кретали Турци према Босни и даље 
на Запад“ (Лутовац 1978: 207). На рашку земљу Османлије су загазиле све-
га неколико година након Косовске битке 1389. Турски кадија је већ 1396. 
године заузео Глухавицу, значајно рударско место, и о томе обавестио Ду-
бровчане, тражећи таксе за пролаз њихових каравана преко те територије 
(Мушовић 1989: 49). У време продора Турака „долина Рашке била је у са-
ставу Области Бранковића, а сматра се да је дефинитивно признала турску 
власт 1455. године, када се помиње као део крајишта Иса-бега Исхаковића“ 
(Мушовић 1979: 121). Долазак Турака на ове просторе имао је утицаја на 
историјски развој у целини, а то значи и на етничке процесе. То се види 
из турских пописа, који показују да је на овим просторима „затечено доста 

7 Петрова црква код Новог Пазара је једини очувани црквени споменик из пред не ма-
њићког времена у Србији (Андрејић 2001: 5). 
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бројно српско становништво, које се бавило сточарством. Сигурно је да се 
део тог становништва повлачио на север и запад у периоду турске експанзије 
и касније“ (Мушовић 1979: 121). Турски дефтери, који су подробно пописи-
вали сваког домаћина по имену, а неретко и стоку једног домаћинства, сведо-
че о томе да је овде српско православно становништво било компактно. Како 
наводи М. Лутовац, „готово сва села очувала су и своје негдашње називе из 
XVI века. Тада је само у тврђавама и поред путева у правцу Босне било ов-
де-онде и муслиманских насеља, као у околини Прибоја, Рудог и Пријепоља. 
Тек после већих побуна, устанака и турских одмазди у периоду од XVII до 
XX века, овде се становништво брже и чешће смењивало и постајало етнич-
ки све хетерогеније“ (Лутовац 1978: 207). Стара Рашка од самих почетака 
била је област погодна за насељавање становништва из различитих крајева. 
Досељавање већег броја становника отпочело је са миграционом струјом 
из правца брдско-планинских крајева, која је донела припаднике племена 
Климента и Куча. Након њих почели су долазити и други српски Брђани 
и Малисори низ долине Лима и Ибра и даље. М. Лутовац истиче да су то 
у почетку углавном биле „пљачкашке чете против преосталог становништ-
ва, а затим је уследило стално насељавање. Али, тек после великих покрета 
за ослобођење 1689. године и исељавања већег дела становништва из ове 
области, настају масовна досељавања из Црногорских брда, Херцеговине и 
Малисије. Долазећи поглавито из крајева племенског живота у област где се 
знало само за један национални назив – Срби, новодосељеници су дуго по 
доласку претпостављали племенско име општем српском (Васојевићи, Кучи, 
Пипери, Дробњаци, Клименте, Хоти и др.)“ (Лутовац 1978: 208). Српско ста-
новништво, које је било врло компактно и већинско, асимиловало је остат-
ке староседелаца, пре свега Влаха сточара, познатих на овим просторима 
под именом „Власи Никшићи“. О њиховом негдашњем присуству сведоче 
бројни очувани топоними попут села Урсуле код Сјенице, Урсуловца на пла-
нини Бјеласници, Старог Влаха и сл. Лична имена чији су носици били ови 
Власи често су српска, а такође је било и српских сточара, названих Власима 
по занимању8. Но, у основи је преовлађивала српска етничка маса, о чему 

8 Термин влах користио се да означи романизоване, а потом славенизиране Трачане 
на овим теренима: „у Душановом законику власи су сточари, а тако тај термин углавном 
употребљавају и Турци. За муслимане Босне и Херцеговине и Црне Горе Влах је сваки онај 
који не припада муслиманској вери. У вези са поменутим пописом логичан је закључак да је 
овде дошло до мешања појма Влах у етничком и професионалном смислу, те да су Власима 
у рашком крају овога доба сматрани сточари, јер је Пештерска висораван била и остала 
сточарски крај. Но, то не искључује могућност да је ту могло бити и остатака Влаха у етничком 
смислу, мада је у то тешко веровати. Хришћански становници означени су као Власи, што 
значи да су то једино могли бити Срби. Конфесионална припадност је православна, јер се 
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сведоче не само историјски споменици и други податаци већ и топоними, од 
који су неки врло стари словенски (Бистрице, Сопот, Курила, Пештер, Лазина 
Гвозд, Штавица, Штаваљ, Требеж, Тријебине и др.) (Лутовац 1978: 223–224). 
Муслиманско становништво у овом периоду било је сасвим ретко, углавном 
сконценстрисано у градским срединама, а чинили су га махом представници 
турске власти. Притом, сјенички крај био је знатно мање насељен од но-
вопазарског и тутинског. Како истиче Е. Мушовић, скорашња археолошка 
истраживања показала су да је пре доласка Турака на тутинском терену жи-
вело хришћанско становништво. Утврђено је, наиме, да су у четрнаест од 
двадесетак испитаних тутинских села пронађена православна црквишта. У 
XV и XVI веку није било неких битнијих промена у структури становништ-
ва, и о томе сведоче турски пописи становништва, који су за овај период 
готово једини писани извори на основу којих сазнајемо о етничким проце-
сима у Тутину и околини. Помени муслимана у то доба били су врло ретки. 
Углавном се бележе појединачни примери исламизираних мештана у неко-
лико села. Претпоставља се да ни у XVII веку (који је, упркос ситнијим су-
кобима, био век релативног мира) није било озбиљнијих промена у етничкој 
структури становништва тутинског краја. Сматра се да је нешто више ис-
ламизираног света било у XVI веку, али се, по правилу, муслиманско ста-
новништво концентрисало у градовима, где је живот био бољи, па га је зато 
мало било по селима (Мушовић 1989: 49–50). Османлије су, освајајући Бал-
кан, донели арапску веру – ислам. „Исламизацијом су Османлије добијале 
много, пре свега у учвршћивању власти, јер су верску припадност стављали 
изнад етничке, па су сви муслимани поистовећени са Турцима. То је довело 
до померања етничко-националне идентификације муслиманског станов-
ништва. Огромну већину исламског становништва ових крајева чине исла-
мизирани мештани, а сигурно да је правих Турака било сасвим мало. Про-
цес исламизације на овом подручју одвијао се највише у XVI веку, а затим 
и после тога. То потврђују и турски пописи, а и чињеница је да је у Новом 
Пазару у XV и XVI веку било изграђено двадесетак џамија“ (Лутовац 1978: 
14). За разлику од новопазарског кадилука и Косовске Митровице, где је у 
XVI веку исламизација била доста изражена, „у тутинском крају тај процес 
био је једва приметан. На овом брдском, шумовитом и неприступачном тере-
ну живели су сточари, а у таквим крајевима, забаченим и неприступачним, 
удаљеним од комуникација, исламизација је спорије продирала. Но, и поред 
тога, битна разлика у процесу исламизације између тутинског и суседних 

помињу попови који се жене (што није случај са католицима) и један манастир са калуђерима. 
У истом периоду муслиманског становништва овде је било врло мало“ (Лутовац 1978: 10–13).
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крајева није постојала. То значи да су ислам најпре примали представници 
повлашћене класе и да су као исламизирани тај повлашћени положај задржа-
ли“ (Мушовић 1985: 29). Пописи из турског периода показују да је у селима 
тутинске општине муслиманског становништва било, иако једва приметно, 
почевши од XV века. Све до почетка XVIII века у тутинском крају огром-
ну већину становника чинили су Срби, као што је био случај и са другим 
нахијама новопазарског кадилука (Мушовић 1985: 30). „Из турског попи-
са из 1455. види се да је становништво сјеничке нахије у огромној већини 
хришћанско а да су Муслимани малобројни. У саставу становништва није 
било битнијих промена све до краја XVII века. Притом, хришћанско станов-
ништво било је насељено по селима, док је муслиманско било концентриса-
но у градовима“ (Рудић 2004: 147–149). 

Долазак Турака са собом је донео исламску веру, „која је до тада била 
непозната на рашком простору, а са њоме и своје обичаје, схватања, начин 
живота и културу уопште“ (Мушовић 1979: 121). Процес исламизације, којим 
је освајач поробљеним народима наметао своју веру и културу, већ у XV веку 
био је приметан, а у XVI је узео великог маха. Од исламизираног живља 
формирана је нова популација – Муслимани. Најпре су исламизирани само 
Словени, да би им се од почетка XVIII века прикључили и Албанци који су 
тада населили Пештерску висораван (Мушовић 1979: 121). Од краја XVII до 
почетка XVIII века структура становништва се практично у целини мења, 
и тиме почиње нови период. Доба од 1683. до 1699. обележено је великим 
ратом који се водио између Аустрије и Турске, а који је упамћен по катастро-
фалним, можда и највећим последицама од свих ратова на овом делу Балкан-
ског полуострва. Материјална разарања и људски губици били су огромни 
– Нови Пазар је потпуно уништен, а такође и Ниш, Бијело Поље, Скопље, а 
сасвим сигурно и Сјеница и Тутин. Тада је, како истиче, Е. Мушовић, мусли-
манско становништво потпуно нестало – било да је изгинуло у рату или ум-
рло од глади и болести. Један део се свакако повукао у масовној сеоби према 
истоку (а о њој не постоји довољно података). Сматра се да су тадашњи 
исељеници из Рашке кренули према Бугарској и населили неке њене делове 
– формирали су насеља између Варне и Трнова, која се и данас зову Нови 
Пазар и Дуга Пољана. Има основа, сматра Е. Мушовић, да се верује да су 
ови терени тада остали без муслиманског становништва (Мушовић 1979: 
73). Током турске противофанзиве највише је страдао хришћански живаљ. 
Услед ратних разарања, болести и глади и овај део популације повлачио се 
испред Турака, и то у правцу севера. Као и за муслиманско становништво, Е. 
Мушовић тврди да је и хришћански живаљ збрисан са ових простора, те да су 
они остали ненасељени и пусти. У толикој је то мери било изражено да данас 

– 38 –



197Морфолошке одлике глаголских облика говора Тутина, Новог Пазара и Сјенице

на рашкој територији, сматра аутор, нема потомака становништва ранијег од 
краја XVII века (Мушовић 1979: 16). Е. Мушовић такође претпоставља да 
је у периоду од краја XVII, односно почетка XVIII века створена потпуно 
нова етничка структура. Процес популационе смене драстичан је у тој мери 
да у садашњој структури популације ових простора готово немогуће наћи 
потомка некога од староседелаца. Притом, староседеоцима се сматрају они 
становници који су рашке крајеве насељавали до краја XVII века (Мушовић 
1989: 50)9. Бројни историјски извори сведоче да је у тадашњим страдањима 
Нови Пазар, који је био један од највећих градова средњег Балкана, претво-
рен у прах и пепео (Мушовић 1989: 36). О староседеоцима помена нема ни у 
народном предању јер скоро свака породица, било да је хришћанска или мус-
лиманска, зна да је пореклом од Куча, Васојевића, Бјелопавлића, Морачана, 
Ровчана, Дробњака, Климената, Шкријеља, Хота или мухаџира (Мушовић 
1985: 37). Процес исламизације, који је био најснажнији у XVIII веку, старин-
цима није остављао наде у опстанак. Стога су они који су остали напустили 
те крајеве. Овакве претпоставке су, у недостатку писаних доказа, сматра Е. 
Мушовић, сасвим прихватљиве (Мушовић 1985: 38). Иако је чињеница да су 
целу област Старе Рашке премрежили досељеници, где у већем где у мањем 
броју, М. Лутовац, с друге стране, ипак претпоставља да то не значи да није 
остало староседелаца. Он истиче да је између старинаца и досељеника ипак 
постојао континуитет, јер се једино тиме може објаснити преношење топо-
нима из ранијих, често врло давних времена (Лутовац 1978: 208). У прилог 
тврдњи М. Лутовца иду и чињенице које нам даје дијалекатска грађа. Наи-
ме, говор овог подручја одликује ијекавско-јекавска замена јата, настала у 
сусрету адстратног слоја, екавског, из идиома стариначког становништва, и 
јекавштине коју су донели досељеници из Црне Горе, Босне и Херцеговине. 
То ипак јасно показује да присељено становништво није ове просторе за-
текло пустима, јер у том случају не би било могуће говорити о органском 
спајању двају језичких система. 

Због свог положаја и природе Пештерска висораван била је „транзитно-
етапна област у кретању становништва. Увек је била насељена, али су на њој 
људи покретљивији него у долинама. Крајем XVIII века она је била ветро-
метина догађаја. Из ње се тад иселио знатан део становништва, што је било 
добродошло скадарском везиру Ходаверди-паши Махмудбеговићу да се ос-
лободи притиска Климената из околине Скадра. Тада их је силом преселио 

9 Тако Марин Кабога 1706. године пише да је преноћио у Чаранпи, односно Паланци 
Сјеничкој, одакле је дошао до Куле сјеничке, која је имала мало кућа порушених у рату, а само 
место је било пусто (Рудић 2004: 147–149).
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на своје поседе по Пештеру 1700. године. То је уједно и прва страна етничка 
групација досељена у област Старе Рашке. Ипак, Клименте, који су овде си-
лом пресељени, настојали су да се врате натраг у своју постојбину, у чему 
су донекле и успели. Тако су се, од 274 куће, колико их је било насељено у 
разним пештерским селима, у своју област, и то не без борбе, вратила 174 
домаћинства. Године 1711. накнадно је избегло још 50 кућа. Закључује се да 
је након ове прве колонизације на Пештери остало сасвим мало становништ-
ва. Бројчано стање је доцније појачавано новим досељеницима из Малисије и 
Црногорских брда. Тако су се у југозападном делу измешали Брђани и Мали-
сори, а у североисточном Брђани и Херцеговци (Лутовац 1978: 215). Не може 
се, тврди М. Лутовац, у свим селима тачно утврдити родовски континуитет 
досељеника са почетка XVIII века. Претпоставља се да су се многи Клименте 
католици иселили у доба Устанка 1737. године, у коме су учествовали заједно 
са Србима. Место њих су насељавани Брђани и други муслимански родови 
из суседних области (Лутовац 1978: 216). Поред тога, током XVIII века при-
стизали су и мухаџири из суседних области. У овом веку забележен је највећи 
проценат прелазака на ислам, а новонастала поларизација на верској осно-
ви заменила је народност – „турска, муслиманска вера била је синоним тур-
цизма, српска (православна) – србизма, а латинска (католичка) – латинизма, 
без обзира на матерњи и говорни језик“ (Лутовац 1978: 224). Да би привук-
ли што више људи у ислам, Турци су давали бројне повластице, а у првом 
реду земљу. Ипак, „то је трајало само извесно време, јер масовним преласком 
Срба чифчија на ислам није имао ко да обрађује беговске поседе. Баш због 
тога су Срби чифчије били на цени, особито задружне породице о које су се 
отимале аге и бегови, који су почели да више гледају на своје економске и 
класне интересе него на веру“ (Лутовац 1978: 224). Данашњи становници ту-
тинског краја, према тврдњама Е. Мушовића, углавном су потомци наведених 
племена. Сви малисори насељени на Пештерској висоравни и тутинској око-
лини били су католици. На новонастањеним просторима били су подвргнути 
исламизацији и огромна већина је примила ислам. Мањи број породица при-
шао је православљу, док у ранијој, католичкој вери, није остао нико. Кучи, који 
су досељени као православци, углавном су очували стару веру, али су такође 
поједине породице и исламизиране. Насељавајући се у суседним или истим 
селима, настојали су да се међусобно не мешају. Треба свакако још и додати да 
„исламизација није значила само губљење старе вере већ и почетак, па и крај 
губљења етничког идентитета – што је за овај крај, са малим изузецима, врло 
карактеристично, јер су постепено губили језик, обичаје, схватања и друге ет-
но-елементе“ (Мушовић 1989: 50–51). Исламизација у овим крајевима брзо је 
напредовала. „Најлакше и најбрже су на ислам прелазили Малисори католи-
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ци, чим би изгубили везу са црквеном организацијом за коју су више везани 
него православни Срби. Групно су прелазили на ислам, можда одмах после 
канонске визитације од 1718. до 1721. године. Тиме су се изједначили у праву 
са Турцима односно Муслиманима, што им је омогућило да као повлашћени 
нововерци иступају према ‘рајиʼ са више жестине него они који су раније при-
мили ислам (Лутовац 1978: 225). И српско православно становништво пре-
лазило је на ислам, „али појединачно, сем после каквих побуна, када су и у 
већем броју мењали веру. Као да су се више томе одупирали староседеоци са 
већом народном и државном традицијом. Дуже су се одржавали у старој вери 
и кад није било свештеника, јер је старешина куће могао да обавља неке мање 
верске обреде. Примали су ислам и сиромашнији и богатији – једни да попра-
ве своје имовно стање, а други да га очувају. Имућније и задружније куће биле 
су дуго и двоверске. Једино мушкарци који су одржавали везу са властима 
постали су ‘Турциʼ, док су жене и нејач још неко време остали у старој вери“ 
(Лутовац 1978: 224). 

Процес исламизације био је дуготрајан, а стара вера и обичаји у вези са 
хришћанством до данас се у различитим облицима чувају. О томе сведоче и 
историјски извори, а током наших истраживања често су припадници ислам-
ске вероисповести причали о томе како и данас практикују поједине обичаје 
или ритуале везане за велике хришћанске празнике. Разуме се, у измењеном 
или редукованом виду. Није реткост да се, поштујући поједине празнике, 
уздржавају и од различитих већих кућних или послова на њиви. Ипак, како 
наводи М. Лутовац, најдуже су се одржавала презимена, јер рођаштво није 
престајало са преласком на ислам, а оно се чувало помоћу заједничког пре-
зимена (Каришици и Ђукићи на Пештеру, Зорнићи у Кладници код Сјенице). 
Племе и јако братство били су ослонац и јака заштита. Стара презимена са 
завршетком на -ић задржали су и Муслимани малисорског порекла: Вучетићи 
у Црнишу код Тутина, Бибићи, Укићи, Турковићи и Пљакићи на Пештеру“ 
(Лутовац 1978: 225–226).

У зависности од друштвено-историјских околности, језик, порекло, 
верска и племенска припадност приближавали су, али понекад и отуђивали 
људе. Досељеници са црногорских Брда (Кучи и други) и Малисори (Климен-
те, Хоти и Шаље) „дуго се нису у племену орођавали. Они су се посредством 
женидбе мешали са другим родовима, што је утицало на брже приближавање 
и изједначавање“ (Лутовац 1978: 226). Поменуто се најбоље може прати-
ти посредством језичких прилика. Наиме, „иако су вера и орођавање пре-
ко ње утицали на поларизацију становништва (на Турке и Србе), процес 
језичког развитка био је друкчији. Ни владајућа муслиманска вера, ни турска 
администрација нису могле утицати на говорни језик. Досељеници, као што 
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су малисорска племена, улазећи у област српског језика, брзо су га примили 
путем свакодневног додира и орођавањем са Муслиманима српског говора“ 
(Лутовац 1978: 226). Женидбом Малисора са Муслиманкама српског језика и 
обратно у кућу је улазио српски језик, који је врло брзо потискивао матерњи 
идиом имајући у виду да је био службени. Како наводи М. Лутовац, до пре 
две или три генерације сви Малисори били су двојезични. Стари језик сада 
зна само најстарији слој становништва, и то се најдуже одржава у селу Угао, 
док се у млађим генерацијама веза са матерњим говором потпуно изгубила, 
као и ношња и обичаји (Лутовац 1978: 226). Многи Пештерци, како истиче 
Е. Мушовић, поженили су се мухаџеркама. Но, пошто је мајка имала пре-
судну улогу у одгоју и васпитању, старо етничко обележје се губило. Тако су 
мухаџери преовладали у неким селима, потпуно асимилујући староседеоце, 
чак до те мере да они нису више могли памтити ко су били. Малисори су 
своје етничко порекло најбоље очували у селима где нису дозволили дру-
гима да се настане. Такав је случај нпр. у селу Угао, настањеном потомци-
ма Климената. У време истраживања која је спровео Е. Мушовић, тамо се 
увелико говорио албански, а до другог светског рата готово искључиво се 
носила албанска ношња. Већина потомака Малисора на Пештеру знају своје 
порекло, а до 1912. у знатном су броју били очували своја презимена, а од 
тада, у условима нове администрације, узели су, у већини, презимена која су 
се завршавала на -ић. За разлику од сјеничког, у тутинском крају су нешто 
више задржали стара презимена: Хоти, Шкријељи, Шаље, а у селу Липици 
има и неколико породица које се презивају Клименте (Мушовић 1989: 18).

Упоредо са досељавањем Малисора на Пештер долазили су и Црно-
горци: Кучи, Васојевићи, Пипери, Бјелопавлићи, али не у толиком броју. 
Међутим, њихов долазако био је континуиран процес и протегао се кроз цео 
XVIII па и XIX век. Добар део досељеника из Црне Горе такође је исламизи-
ран, и данас није мали број Муслимана у рашком крају који су потомци ис-
ламизираног црногорског становништва. Разуме се, много је већи број оних 
који су остали у ранијој вери (Мушовић 1989: 18). Они који су исламизира-
ни идентификују се као Муслимани, а они који су православци, као Срби. 
Њихових потомака је доста у структури садашњег тутинског становништва 
(Мушовић 1989: 51).

Наша сазнања о судбини Малисора на основу стања затеченог на терену 
приликом истраживања показују да данас само становници старији од педе-
сет-шездесет година чувају сећање на своје порекло и о њему радо причају, 
а поједини и говоре албанским језиком и носе ћулах, тачније белу капу са 
шалом обмотаним око ње, као елеменат традиционалне ношње донете из 
постојбине. Веза са некадашњим језиком огледа се и у топонимији, тако да за 
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највећи део микротопонима егзистирају паралелни називи – официјелни на 
српском, а други на албанском језику, који се користе у интерној комуникацији 
унутар заједнице. Млађи информатори, међутим, већ су прекинули везу са 
пређашњом културом и језиком и у потпуности се интегрисали у обичаје, го-
вор и традицију остатка муслиманског становништва. Брачне заједнице Ма-
лисора са муслиманкама данас су врло честа појава, иако је у прошлости ва-
жило строго правило да се мора узимати „језик с језиком“, односно пожељни 
су били само бракови између истојезичних припадника, док су они са при-
падницима муслиманске вере били реткост. Ипак, оваква традиција брзо је 
попустила под чињеницом да је касније исламизиране католике Малисоре са 
локалним Муслиманима, иако их је раздвајао језик, повезивала вера, која је 
тада била симбол турцизма. Мешовитих бракова са Србима готово да уоп-
ште није било, а чак иако би се такви случајеви десили, увек су били праћени 
инцидентима. И уопште узев, до данас се на овим теренима може говорити 
о изузетно ретким случајевима мешовитих бракова између хришћана и мус-
лимана (било ког порекла да су они). Чак иако их има, најчешће је реч о бра-
ковима склапаним између локалних муслимана и хришћанки које су у ове 
крајеве долазиле на службу (учитељице, лекарке, службенице), а са којима су 
се женили најчешће школовани муслимани имајући у виду да је женски део 
становништва (посебно муслиманке) у овим крајевима релативно касно по-
чео институционализовано да се образује. Мешовитих бракова староседела-
ца различите вере било је у изузетно малом броју, по сведочењу информато-
ра, тек понеки у кругу од неколико села. Оваква мешања непожељна су услед 
тога што склапање разноверног брака по правилу подразумева конвертирање 
женског супружника у веру којој припада супруг, што уједно значи и губитак 
конфесионалног идентитета. Забрана склапања бракова вековима се на овим 
просторима поштовала, а тако је и данас. Скоро сви информатори са којима 
смо разговарали слажу се у мишљењу да је такав вид заједничког, а ипак 
јасним правилима дефинисаног живота, где свако чува своје и поштује туђе, 
гаранција међусобног мира, толеранције и поштовања. 

Пештерска висораван одувек је била подручје бројних миграција, које 
су посебно биле изражене и континуирано трајале у XIX веку. Почетак 
овога столећа означен је бројним политичким и другим новинама, које су 
у првом реду допринеле томе да Нови Пазар почне играти врло значајну 
политичку улогу. Једина веза Србије са Црном Гором и Јадраном у то време 
водила је путем преко Рашке области, те је у плановима српских устаника 
то била врло важна стратегијска област. У вези са тиме јесте и Карађорђев 
поход на Санџак 1809. године, када су, између осталог, устаници водили 
више жестоких битака у току Првога српског устанка – на Јавору, Сјеници 
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и Сувом Долу. Устаници су успели да заузму Сјеницу, и тада је погубљено 
више од половине муслиманског становништва (Мушовић 1989: 19). Након 
што се Карађорђе повукао из ових крајева, наступила је тешка ситуација за 
тамошње Србе, који нису имали елементарне политичке и социјалне слобо-
де. Тада су наступиле масовне сеобе хришћанског живља према Шумадији и 
југоисточној Србији (Мушовић 1985: 49). Територију која је испражњена се-
обом Срба „попунили су новодосељеници из Брда и Муслимани из околних 
крајева, поглавито мукаџери, који су се повлачили из Србије и овде добијали 
земљу. Често су се овакви наметали као господари читавих села. У овим ус-
ловима чифчије су били већином Срби, а само понегде и сиромашнији Мус-
лимани“ (Лутовац 1978: 221). Како наводи Е. Мушовић, „око сто српских 
породица од Гусиња, Бихора и Пештери 1829. доселило се у сјеничко поље 
чекајући ту згодну прилику да се преселе у Србију. Услови које су нудили 
Карађорђевићи, па затим и Обреновићи досељеницима из Санџака и Црне 
Горе, ради насељавања тада ретко насељене Шумадије, били су врло при-
влачни. Изнад свега и најзначајније је било то што је Србија била слободна, 
што је пружала много боље и повољније услове живота него што их је могла 
понудити Црна Гора или Санџак. Због примамљивих понуда, сјеничко ста-
новништво, коме је граница према Србији била близу, на Јавору, масовно се 
исељавало. Постојала је, стога, опасност да сјенички крај остане без српског 
живља. Да до тога не би дошло, српска влада често је затварала границу, што 
је особито погађало Црногорце јер је њима пут био даљи. Неки од њих су, не 
могавши да се враћају назад у Црну Гору, насељавали сјеничка села чекајући 
да се граница отвори. Немали број њих остао је да живи у Сјеници, а сјеничке 
аге и бегови радо су их прихватали јер није имало ко да им обрађује земљу“ 
(Мушовић 1989: 19–20). Међу исељеницима који су се преко Санџака кре-
тали према Србији помињу се: Бјелопавлићи, Васојевићи, Пипери, Кучи, 
Дробњаци, Морачани, Колашинци, Ровчани, Братоножићи. Сматра се да су 
они међу њима који су, из било којих разлога, остали да живе овде заузи-
мали места раније исељеног српског становништва, јер „Рашана заосталих 
из старина тешко да има у Санџаку. Све је досељеник“ (Костић 1922: 190, 
цитирано према: Мушовић 1979: 86). Ратови које су Србија и Црна Гора во-
диле од 1876. до 1878. „изазвали су још једно велико народно кретање у овој 
области. Нашавши се између две српске државе, које су тежиле да ослободе 
своје сународнике, и Аустрије са тежњом да прошири своју власт на Ново-
пазарски Санџак, становништво ове области било је изложено страдањима и 
покретима. У масама се селило привремено у Србију и Црну Гору“ (Лутовац 
1978: 221). Након завршетка рата „настала су, због измењених прилика, нова 
етничка кретања. На једној страни су се Муслимани повлачили из горњег 
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Потарја (Колашина) и насељавали по средишњим деловима Старе Рашке. На 
другој страни у Србији после ослобођења Топлице и Јабланице исељавају се 
Муслимани и Арбанаси, а место ових насељавају чифчије из целе области 
Старе Рашке, Црногорских брда и Косова. Овога пута на упражњена места 
насељавају се Муслимани из околних крајева и мухаџери из Босне и Хер-
цеговине, који нису хтели да остану под аустријском окупацијом. Због све 
веће анархије у овој области, Срби су се стално исељавали у Србију, а тамо, 
у новоослобођеним крајевима, земље више није било.“ (Лутовац 1978: 221). 
Овакве масовне сеобе претиле су да се српско становништво ових крајева 
знатно прореди, стога „влада Србије законом је забранила даље усељавање, 
али у томе није потпуно успела. Турци су настојали да на овом простору из 
политичких разлога задрже муслимане како се не би исељавали из ове обла-
сти даље на исток. На овај начин број муслиманског становништва повећавао 
се досељеницима из Црне Горе (Колашин, Никшић) и Босне и Херцеговине, 
а Срба слабио сталним исељавањем у Србију. Према томе, становништво 
Старе Рашке је бивало све хетерогеније. То се запажа и код Муслимана који 
су досељавани из разних крајева, због чега је и између њих било несугласи-
ца“ (Лутовац 1978: 221).

После Првог српског устанка и током целог XIX века српско станов-
ништво исељавало се из Рашке (Мушовић 1985: 49), а процес мигрирања 
настављен је и у другој половини XIX века. Наместо исељених Срба, ове 
крајеве настањују мухаџири, Брђани и Црногорци. Како истиче Е. Мушовић, 
„можда је случајност што су се сви они задржали на овој територији, коју 
су њихови претходници напустили због опште несигурности и економске 
беде. Црногорци и Брђани намеравали су да се из своје постојбине пресе-
ле у Србију, али им је граница била често затварана јер је постојала опас-
ност да због масовног исељења читава област остане без Срба. Пошто су већ 
били доведени пред свршен чин, јер више нису могли да се враћају у Црну 
Гору, а преко границе нису могли, они су остајали да живе у пештерским 
селима. То је посебно било карактеристично за тутинску територију јер су 
сви тутински Срби углавном потомци тих досељеника. Аге и бегови радо 
су их прихватали јер су им били потребни као радна снага на земљи која 
је била напуштена и коју није имао ко да обрађује“ (Мушовић 1985: 56). 
Хришћанско становништво је све до 1878. године било далеко покретније, 
да би након тога кренуле масовније миграције муслиманског живља. На ми-
грациона кретања муслимана битно су утицали догађаји који су уследили 
након Босанско-херцеговачког устанка 1875: стицање независности Србије 
и Црне Горе, окупација Босне и Херцеговине и друге одлуке Берлинског 
конгреса. Муслимани се у великом броју повлаче према Турској, а то зна-
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чи и према Новопазарском санџаку, а преко њега даље на исток. По селима 
тутинског краја населио се тада и знатан део мухаџира, који су углавном 
долазили из Црне Горе. Процес њиховог досељавања текао је закључно са 
1925. годином (Мушовић 1985: 56). „Аге и бегови нерадо су их прихватали 
због њихове непослушности, али су власти на њих вршиле притисак водећи 
смишљену политику – насељавањем мухаџира у српским селима желели 
су ојачати муслиманско становништво на рачун српског живља. Тако је, 
на пример, Суви До, до тада насељен Србима, пола насељен мухаџирима“ 
(Мушовић 1985: 56). Мухаџири насељени у тутинском крају „помешали су 
се са мештанима, па је тако дошло до међусобних узајамних утицаја. То је 
особито видљиво у пештерским селима у којима су живели потомци Кли-
мената, Шкријеља и Куча. Многи мештани, потомци исламизираних Мали-
сора поженили су се мухаџиркама, што је знатно утицало и било пресудно 
у губљењу претходног етничког обележја Малисора. С друге стране, тамо 
где су представници Малисора представљали чвршће целине, мухаџири су 
прихватали њихове обичаје, ношњу (ћулаф, чакширем милтан), научили да 
говоре албански, али нису изгубили језик (Лескова, Рамошево, Борошти-
ца)“ (Мушовић 1985: 57). Младотурска револуција 1908. године имала је за 
циљ да покуша спасити Турску од распадања, али та намера није остваре-
на и она је пољуљана до темеља – „прокламоване слободе, равноправност 
хришћанског са нехришћанским народима и друге мере које су изражене 
као начела младотурске револуције остале су само неиспуњено обећање, без 
обзира на то што су их масе прихватиле као поступке који ће поправити 
стање, па је њихова прокламација била пропраћена одређеном помпом и у 
градовима Санџака“ (Мушовић 1989: 61). У целини, „све то није дало ни-
какве позитивне резултате, тако да је анархично стање и тотално безакоње 
настављено. Према извештајима из 1912. године, Санџак је пун одметника 
од турских власти. У тешкој и безизлазној ситуацији најтеже је било Србима, 
јер су били изложени малтретирању, уценама, пљачки и од одметника и од 
оних који су их гонили“ (Мушовић 1989: 61). Значај Балканских ратова, који 
су вођени 1912. и 1913, био је изузетан, и то не само јер су по карактеру били 
ослободилачки већ и стога што су „за Санџак и крајеве југоисточно од њега 
представљали крај феудално-спахијском систему, који је био заснован на 
суровој експлоатацији сељаштва, система коме се у Санџаку чамило на дог-
мама феудалног мрака и конфесионалног занесењаштва“ (Мушовић 1989: 
63). Током читавог периода њиховог трајања муслиманско становништво 
селило се у Турску и тај је процес трајао до 1935. (Мушовић 1989: 54). Ула-
зак српске војске у Нови Пазар 23. октобра 1912. значио је ослобођење не 
само овога града већ и целе околине. У историји је забележено да се српска 
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војска „веома коректно односила посебно према муслиманском живљу. Нико 
није опљачкан нити убијен, те је тај догађај остао у најлепшој успомени и 
код муслиманског света. Приликом успостављања власти, у Новом Пазару 
за председника је именован Муслиман, а од пет кметова четворица су били 
Муслимани“ (Мушовић 1989: 64). Исте године српска војска ослободила је 
и Сјеницу и такође је била врло коректна према домаћем српском и мус-
лиманском становништву, али се у новим условима ипак осећала доза не-
сигурности, која се протезала током читавог времена Другог светског рата 
(Мушовић 1989: 29). „Ослобођење које се десило децембра 1918. године, 
када су француске снаге ослободиле Нови Пазар, затекло је овај град оупсто-
шеним, са појачаним националним и социјалним супротостима“ (Мушовић 
1979: 45). Исто то важи за целу област. 

Међуратни период, уопштено гледано, обележен је веома тешким живо-
том овдашњег становништва. Економске потешкоће погађале су подједнако 
и хришћане и муслимане, а била је присутна и политичка неравноправност.
Ако се томе додају и друге неприлике: непросвећеност, културна и здрав-
ствена заосталост, затим и изражен наталитет, онда је једини исход био у 
миграцијама – у тражењу нових простора за живот. Тако су се муслимани 
до 1934. исељавали у Турску, а Срби према Шумадији (Мушовић 1985: 80).

Приликом окупације од стране непријатеља 1941. године, као и у 
ранијим периодима, у области Рашке поново су завладали нереди. Окупатор 
је „користио прошлост за своје циљеве. Завађавао је и подгревао раније не-
сугласице. Због тога је и на једној и на другој страни страдало невино станов-
ништво. Чак је било и сеоба. Муслимани су се склањали у суседне градове, а 
Срби у северну Србију у нади да се после ратног вихора врате и опет заједно 
живе“ (Лутовац 1978:222). Миграције се настављају и по свршетку рата, али 
су сада махом економске природе. Послератне миграције одвијале су се у 
два правца, те је тако „у периоду од 1950. до 1970. године било доста изра-
жено исељавање муслманског становништва у Турску. То би, у ствари, могао 
да буде наставак исељавања започетог још после балканских ратова, које је 
било прекинуто пред Други светски рат. Исељавале су се најсиромашније 
породице, људи који нису имали запослења и нешколовани. Да би се могли 
одселити у Турску, Муслимани су се морали идентификовати као Турци, а 
ту ʼтурскуʼ припадност доказивали су на основу знања тек по неколико тур-
ских речи“ (Мушовић 1989: 36). Пре но што стигну у Турску муслимани су 
се морали одсељавати у Македонију, јер из Србије нису могли добити отпуст 
из држављанства. У Македонији су се неке породице дуже или краће задржа-
вале а потом настављале своју сеобу ка Турској, док су поједине остајале да 
живе и у Македонији откупивши имања од Турака који су се иселили у Тур-
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ску. Након доношења новог Закона о југословенском држављанству јануара 
1965. године, исељеници су могли директно ићи у Турску, па више нико 
није ишао преко Македоније.За то време из општина Нови Пазар, Тутин и 
Сјеница иселило се 13. 074 лица. У Турској су се концентрисали искључиво 
у новоформираним истанбулским насељима: Кучукој, Бешјузевлер, Пендик, 
а знатно мање отишло је у Измир, Бурсу или Анкару, док се у селима нико 
није насељавао (Мушовић 1989: 36–37). Без обзира на то како се ко тамо 
снашао, истиче Е. Мушовић, „у једном систему који се разликује од нашег 
и у коме је човек препуштен самоме себи, веома су носталгични и врло су 
патриотска миграција. Међутим, у смислу националног идентитета, они 
представљају трајни губитак, јер се идентификују као Турци, па хтели то или 
не, немају школа, штампе или било чега на свом (српскохрватском) језику и 
тако су препуштени потпуном одрођавању. Резултат тога је и чињеница да 
им већ друга генерација слабо говори матерњи језик“ (Мушовић 1989: 37). 
Тешки економски услови, које су лоше подносили сви житељи, довели су до 
тога да се, у потрази за бољим условима живота, исељава и српско станов-
ништво – „сливало се највише према Краљеву, Чачку, Крагујевцу, Београду 
тамо су, у близини градова, куповали доста јефтину земљу, успевали да се 
добрим делом запосле и стекну знатан иметак. Многи су завршили и високе 
школе. Проблем исељавања Срба према Србији посебно је изражен, особи-
то младих – који не остају у селима ове области, где махом остају старачка 
домаћинства. Миграције Муслимана у Турску престале су 1970. и тамо се 
више нико не исељава, али се муслиманско становништво помера ка Новом 
Пазару и посебно према Босни“ (Мушовић 1989: 36–37). 

Миграциона кретања седамдесетих и осамдесетих година су у оквиру 
области, и одвијају се у правцу село–град, „али нису престале ни миграције 
изван граница ове регије. То се особито запажа код Срба у планинским 
крајевима где је становништво измешано. Они који су се после Балканског 
рата 1912. године населили у муслиманским селима исељавају се наводећи 
за то различите разлоге. Али, већину српског становништва, и тамо где је 
оно компактно, привлачи северна Србија, поглавито западно Поморавље 
(околина Краљева и Чачка)“ (Лутовац 1978: 222–223). Миграције из планин-
ских крајева Старе Рашке „изазвале су ланчано померање становништва из 
виших у нижа села, а из села уопште у градове. Из долинских насеља ближе 
града становништво све више иде у школе, фабрике и предузећа, а уместо 
њих долазе планинци купујући земљу у бесцење, много јефтиније него што 
своју продају у неком планинском пределу. Исељавају се чак и они који су 
врло имућни у жељи да се приближе граду, одакле ће лакше школовати децу. 
Те миграције српског становништва су веома живе“ (Лутовац 1978: 223).
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Миграције које су се током читавог наведеног периода дешавале 
на овим просторима, а које у извесном виду трају и данас, узроковале су 
значајне промене у бројчаном стању и у етничком саставу становништва. 
Промена конфесионалне структуре почевши од почетака турске владави-
не, од када датирају прва сазнања о етничком саставу, па до новијег доба 
такође је очигледна. Овде наводимо само неке податке из новијих пописа, 
као илустрацију општег правца развитка и односа двеју основних национал-
них скупина на овом терену.

Тутин спада у ред општина у Србији у којима постоји „изразита доми-
на ција једне етничке групе над другом. То је последица различите попула-
ционе динамике муслиманског и српског становништва. Доминација која је 
постојала и у периоду пре Другог светског рата, крајем ХХ века постала је 
наглашена, како у погледу етничке, тако и у погледу верске структуре станов-
ништва тутинске општине. Разлике у етничкој и верској структури станов-
ништва ова општина показује и када је реч о нивоу насеља. Од укупног броја 
насеља општине Тутин (93) свега пет има већинско српско становништво, 
док у осталима доминира муслиманско“ (Ђоковић 2003: 73). Општина Ту-
тин бележи пораст броја становника у периоду од 1961. до 1991. године. 
Као и велики број општина у Србији, и Тутин има негативну стопу раста у 
последњем десетогодишњем периоду (1991–2002) – укупан број становника 
смањио се за 4577 у последњем међупописном периоду (Ђоковић 2003: 73). 
Када је у питању популациона динамика, муслиманско и хришћанско станов-
ништво карактеришу различити трендови. „Муслимани, наиме, све до 1991. 
године бележе раст популације. Ону су према подацима из 1961. учествовали 
са 68,5% у укупној популацији тутинске општине, да би се тај процентуални 
удео увећао на 94,2%, према попису становништва из 2002. У истом периоду 
српско становништво бележи константан пад, и то са 15% 1961. године на 
свега 4,32%, према подацима из 2002“ (Ђоковић 2003: 74). Сходно наведе-
ном, може се очекивати „да ће се у будућности наставити тренд опадања 
укупне популације у тутинској општини (дакле, и српске и муслиманске). 
На то упућују подаци са пописа становништва (2002. године), на основу кога 
се јасно види пад броја становника у апсолутним износима код припадника 
обеју етничких група. С обзиром на постојећу етничку структуру у општи-
ни, као и разлике које постоје када су у питању демографски трендови у 
свакој од етничких група“ (Ђоковић 2003: 74). Како наводи Е. Ђоковић, „са 
великом сигурношћу може се рећи да се у будућности претпоставља даље 
смањивање удела српске популације, односно бројчано јачање муслиманске 
етничке заједнице“ (Ђоковић 2003: 74). У Тутину у градској средини апсо-
лутно је доминантно муслиманско становништво, са уделом од 91%, док су 
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Срби заступљени са свега 6,56%. У селима су Срби заступљени са свега 
3,38%, док муслиманско становништво чини 95,38% укупне популације. С 
друге стране, попис из 1921. године показује да је у Тутину као насељу у 
оквиру среза Штавица живело 71% припадника исламске вероисповести и 
28,9% православаца. Нешто измењене прилике забележене су десет година 
касније, када је проценат муслиманског живља пао на 63,1%, док се удео 
православних попео на 36,7%. Бројчани однос конфесија не може се пра-
тити у каснијим пописима, након Другог светског рата, јер тада није било 
изјашњавања по вероисповести. Ипак, подаци са пописа из 1991. показују 
да су се током 60 година, колико се ова структура није третирала у званичној 
статистици, догодиле значајне промене. Припадници исламске вероиспове-
сти чинили су 95% популације тутинске општине, по попису из 1991. године, 
а удео остаје непромењен према подацима из пописа 2002. године. У истом 
периоду православци су у укупној популацији учествовали са 4,31%. Оваква 
драстична разлика у процентуалном уделу појединих конфесија у укупној 
популацији настала је услед разлика у стопама природног прираштаја код 
припадника исламске и православне вероисповести – високе стопе при-
родног прираштаја код муслиманског становништва, ниске код припадника 
других заједница, а пре свега српске, код које је присутан изразитији про-
цес емиграције у друге делове Србије (Ђоковић 2003: 75–77). Етничка и 
конфесионална структура општине Тутин данас је „изразито прилично не-
уравнотежена, са доминацијом муслиманског становништва. Кретање стопа 
природног прираштаја и миграционог салда у овом делу Србије наводи на 
закључак да је до повећања удела муслиманског становништва, заправо, до-
шло као последица дугорочног опадања репродукције српског становништ-
ва, иако се и у муслиманској етничкој групацији јавља општа тенденција 
пада наталитета. Уколико се овакви процеси наставе и у будућности, намеће 
се закључак да ће у наредном попису етничка структура становништва оп-
штине Тутин бити приближна апсолутној доминацији само једне етничке 
заједнице. Дакле, може се очекивати даља хомогенизација становништва на 
овом простору“ (Ђоковић 2003: 77).

Подаци који вреде за тутинску општину могу се сматрати општеважећим, 
имајући у виду да и у Сјеници и у Новом Пазару бележимо исти принцип 
бројчаног кретања становништва. 

Новопазарска каза почетком ХХ века имала је 33.615 становника (мус-
лиманских 18.744 а хришћанских 14.871). Године 1911. у њој је регистрова-
но 44.793 становника (Муслимана 25.826, а Срба 18.967). У градској средини 
живело је тада 12.304 муслиманских и 1.543 хришћанска становника. Број 
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становника у новопазарској општини 1920. износио је 39.966, од чега је било 
18.516 Срба и 18.243 Муслимана (Мушовић 1979: 109).

Други светски рат Новом Пазару донео је велика разарања и људске 
губитке, тако да је овај град из рата изашао са тек око 11.000 становника. По-
што је Нови Пазар дуго био веома сиромашан и заостао у привредном погле-
ду, овај крај се „веома споро опорављао од ратних разарањаи свега онога што 
су векови оставили у наслеђе, процес миграција и имиграција настављен је 
и у послератном периоду. Осиромашено сеоско становништво долазило је у 
град и у новоподигнутим индустријским објектима тражило посла. Нови Па-
зар није могао да прихвати све то, јер дуго није имао индустрије, па су људи 
морали тражити хлеба на другој страни. Тако су се Срби исељавали, а и даље 
се селе, према привредно развијеним регионима Србије, док су се Муслима-
ни, до 1970. године, исељавали у Турску и то у великом броју“ (Мушовић 
1979: 125). Место исељеника у град су долазили становници Голије, Рогоз-
не, Пештери, Бихора и Лимске долине, и то у тако великом проценту да је 
град бројчано јачао више него икада раније. Свој препород, ма колико да је 
заостајао за другим градовима и крајевима у Србији, Нови Пазар доживео је 
у време социјалистичке изградње: „од једне сиромашне варошице, одсечене 
од света, чији су живот симболисали беда и немаштина, сујеверје и прими-
тивизам, формира се нови и значајан привредни центар. У индустријским 
објектима који су овде подигнути у послератном периоду запослено је десе-
так хиљада радника. У граду живи и ради преко осам стотина људи који су 
завршили вишу или високу школу“ (Мушовић 1979: 125–126). Становништ-
во је, како показује попис из 1971, национално шаролико, при чему домини-
ра муслимански живаљ, мада је бројчана превласт мања него у другим двема 
општинама. Нови Пазар тада је имао 64.326 становника, од тога Муслимана 
37.140, а Срба 25.076. Примећује се знатна несразмера у односу броја ста-
новника у граду и сеоској средини – број Муслимана у градској средини је 
22.571, а Срба 5.322, што значи да је српско становништво сконцентрисано 
у великој мери у околним селима (Мушовић 1979: 116). Према попису из 
2002, у Новом Пазару има 86% бошњачко-муслиманског становништва, док 
је Срба 12,31% (Нови Пазар: http://www.novipazar.com/turizam/stanovnistvo/). 

Двосмерни демографски развој Муслимана и Срба, „који за последицу 
има континуирано смањивање једне популације и константан пораст друге, 
условљен је, пре свега, различитим репродуктивним понашањем између две 
најбројније етничке заједнице и на територији општине Сјеница. Постоји 
изразита етничка диференцираност стопа биолошког кретања становништва 
која се испољава током читавог историјског развоја, и која је у тесној вези 
са променама укупног састава становништва. Тако је, на пример, удео Срба 
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и Муслимана 1961. године скоро исти“ (Радовановић и Ђоковић 2004: 301). 
Премапопису 1981. године, у сјеничкој општини живи 68% Муслимана и 
28,9% Срба (Мушовић 1989: 38), док попис из 1991. године показује да Срби 
чине мање од једне четвртине становништва (22%), а Муслимани три чет-
вртине (76%) (Радовановић и Ђоковић 2004: 301). У попису из 2002. године 
23% становништва декларише се као Срби, а 76% чине припадници ислам-
ске вероисповести (Радовановић и Ђоковић 2004: 304). 

Према попису из 2011, увиђа се пораст муслиманско-бошњачког 
становништва у свим трима општинама, те тако проценат муслиманско-
бошњачког становништва у Новом Пазару износи 81,2%, Тутину 93,50%, 
а у Сјеници износи 78,5% (Попис 2011: http://media.popis2011.stat.rs/2012/
Nacionalna%20pripadnost-Ethnicity.pdf). 

I.4. Привредни живот

Осамдесетих година XIX века донета је одлука о изградњи моравско-
вардарских комуникација, која је имала да отвори нове путеве који повезују 
јадранске градове са Солуном, Софијом и Цариградом. Стари путеви који су 
некада пролазили преко ове области замењени су тако новима, а замирање 
друмова који су за ове крајеве значили живот имало је веома лоше последице 
по привредно-економске прилике у Рашкој области. Рашка област, а тутин-
ски крај посебно, на тај начин скрајнут је од свих токова, без без икаквих 
путева, ван било чијег интереса препуштен је сам себи и стихији (Мушовић 
1985: 58). Рашки крајеви из Првог светског рата изашли су, и економски и 
популационо, као веома осиромашени – млади људи одселили су се или из-
гинули у рату а економске прилике биле су тешке. Да би се живот наставио, 
најпре су морале бити отклоњене бројне препреке попут социјалне беде и 
заоштрених међунационалних односа који су пратили ову нову фазу живота. 
Оставши ван комуникација, овај крај се у веома тешким условима живота 
окренуо земљорадњи, експлоатацији шума и сточарству. То су били прак-
тично једини извори егзистенције. Земљорадња је до данас остала главно 
занимање становништва, а у послератним годинама претежно се гајио јечам, 
од кога је справљан хлеб (Мушовић 1985: 73).

На основу својих физичко-географских особина овитерени одувек су 
били предодређени за сточарство јер велика пространства заузимају управо 
пашњаци и ливаде. Такви природни ресурси и заслужни су за то што је ова 
област углавном била густо насељена, чак и гушће него жупне долине. По-
времена пражњења која су се дешавала након сеоба брзо су надокнађивана 
новим насељавањима становништва које је било у потрази за повољним ус-
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ловима за сточарски живот. Преко ове транзитне етничке области сточари 
су се одувек кретали према суседним долинама и обратно. О томе сведочи у 
првом реду топонимија, у којој су највише трагова оставили Срби сточари. 
Овај језички слој указује и на то да је у прошлости на овим просторима било 
и сточара влашког порекла, али они су били малобројни у односу на Србе 
(Лутовац 1977: 160, 168). Екстензивни пашњаци којима рашки крај обилује 
највише погодују гајењу оваца – сјеничка овца позната је по квалитетном 
млеку, месу и вуни. У мањој мери гајило се говече, пошто ово није област 
земљорадње за коју је по правилу и радом и исхраном говече везано. Коњ је 
имао улогу пре свега транспортне животиње (Лутовац 1960: 334–336).

Иако су клима и земљиште били непогодни, у области Рашке развијала 
се и земљорадња, и то планинско-брдски тип. Придавао јој се посебан значај 
стога што је то у овим крајевима једно време била једина област привређивања. 
Пошто земљорадничке задруге овде углавном нису имале успеха, земља је ма-
хом остајала у приватном власништву. Клима је била непогодна, земљиште 
неплодно, а начин обраде заостао па су приходи углавном били мали. За ре-
лативно спор развој земљрадње од пресудног значаја је то што је земља дуго 
обрађивана врло примитивно: коришћене су дрвене ралице и најобичнија 
дрљача са сточном запрегом. Покоји гвоздени плуг могао се видети тек пред 
Други светски рат, а опште стање побољшало се тек у послератном и каснијем 
периоду осавремењивањем механизације (Мушовић 1985: 73, 105).

На Пештери а и шире, у читавој области, у организовању поделе рада 
значајну улогу имале су породичне задруге. Остаци аутохтоних српских 
насеља и мешавина етничких струјања из црногорских брда, Херцеговине и 
Малисије на Пештеру се запажају у многобројним етничким особинама, па 
и на породичној задрузи, која се управо у овој области и најдуже одржала. 
Инокосна кућа била је готово непозната у овом крајусве до ослобођења од 
Турака 1912. године. Села која сада имају 40 и 50 кућа састојала су се од 3 до 4 
задружна домаћинства. Управо због тога дешавало се да у случајевима сеоба 
нестане и читаво такво насеље. Географски услови и друштвено-политичке 
прилике утицале су на одржавање породичне задруге, јер су задружни облик 
живота наметали планинско-сточарска привреда, феудално-чифчијски одно-
си и лична несигурност. Имућна и многољудна кућа могла је лакше одолева-
ти свим невољама, а такву задружну породицу и феудалци су радије држали 
на својој земљи, док су инокосног или сиромашног чифчију терали са свога 
поседа. Организација задруге била је чврста – почивала је на јединственој 
вољи одраслих мушких чланова и ауторитету старешине, „главе куће“, који 
је по правилу отац и по реду најстарији син (Лутовац 1973: 1–3). Како наводи 
В. Поповић, у старој штавичко-пештерској задрузи организација је функци-
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онисала као у пчелињем друштву. Беспоговорне обавезе имао је сваки члан, 
а уколико би тога нестајало, задрузи је бивао крај. На почетку је, с обзиром 
на етичко-етничку и конфесионално-језичку шароликост, постојало седам 
типова задруга. Временом, међутим, оне су постале толико сличне да су 
суштински свођене на једно, и разликовале су се, у нијансама, православне 
и муслиманске. Препознаване су по ентеријеру, одећи, етносу, фолклору и 
мелосу, припреми јела и народним обичајима, традицији и верским обреди-
ма (Поповић 2003: 123).

Шумски комплекси покривају велики део рашке области, и то је њено 
велико богатство и потенцијал за развој шумарства. Ипак, експлоатација 
шумског блага била је сасвим стихијска и није дала очекиване резултате 
(Мушовић 1985: 74). 

Значајан извор новчаних средстава била је и домаћа радиност. Жене 
су израђивале различите производе од вуне и конопље: ћилиме, стазице, 
сеџаде, сукно, платно за рубље; а мушкарци дрвене производе: кола, ралице, 
бране, косишта, метле, каце, чаброве и сл. (Мушовић 1985:74).

Занатство је у тутинском крају било на најнижем нивоу, а сводило се 
на одређени број ковача који су правили металне делове за пољопривредне 
алатке: раонике, косе, секире, косире, мотике, ашове, лопате и др. (Мушовић 
1985:75). Највећи број занатлија живео је и радио по селима, а занатство је 
свођено на онолико колико је могло да подмири локалне потребе. Квалифико-
ваних занатлија било је сасвим мало, особито по селима, па су се тим послом 
бавили људи који су за ту делатност имали природних предиспозиција или су 
занатску вештину учили од својих најближих (Мушовић 1985: 111). За при-
вредни живот Новог Пазара, међутим, за његов просперитет, па према томе и 
за етнички састав, занатство је имало велики значај. Као привредна делатност 
по важности је било одмах после трговине, а у Новом Пазару старо је коли-
ко и град, јер је ова традиција наслеђена још из средњег века. Успомена на 
средњовековно занатство очувана је у топонимима у околини Новог Пазара: 
Шавци, Ковачи, Ковачево, Лукаре, Штитаре, Златари (Мушовић 1979: 21).

Трговина је у Сјеници и Тутину била слабо развијена, што није случај и 
са Новим Пазаром. Из Новог Пазара, Пећи, Берана и Митровице долазили су 
трговци, понајвише ради откупа јагњади, сира и вуне, а и сами сељаци тера-
ли су стоку и износили сточне производе на пијаце у поменутим градовима 
(Мушовић 1979: 74). У Тутину се почеци развоја трговине у организованом 
виду везују за национализацију ранијих приватних трговачких радњи, које 
су биле смештене у граду и већим сеоским центрима. У питању су биле мале 
радње, дућани, са најнужнијим стварима и животним намирницама. Осим 
сталних, било је и лутајућих трговаца, откупљивача стоке, највише јагњади 
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и сточарских производа (Мушовић 1979: 111). Трговина је од самих почета-
ка у Новом Пазару, који је од оснивања важио за значајан трговачки центар, 
била знатно развијенија. Дубровчани (чији се број у различитим епохама 
мењао) у Новом Пазару ималису своју колонију још од његовог оснивања. 
Било је стално настањених Дубровчана, као и оних који су кроз овај крај 
пролазили бавећи се транзитом. Међутим, сигурно је да су се трговином 
бавили и домаћи људи: муслимани, Срби, а и Турци (Мушовић 1979: 112). 
Ратна дејства и честе измене историјских и друштвених околности на овим 
просторима временом су доводили до релативног замирања трговачке делат-
ности. 

I.5. Развој школства

Пре Првог светског рата у Срезу штавичком постојале су само две ос-
новне школе. Једна од њих била је при манастиру Црна река, и она је још 
од средњег века по свом карактеру била манастирска. Крајем XIX столећа, 
међутим, она је попримила много световног. Црноречка школа дала је ту-
тинском крају прве писмене људе (Мушовић 1985:75). Свештеник Милутин 
Поповић из Сувог Дола на Пештеру је 1904. године основао прву основну, 
чисто световну школу у тутинском крају, која се налазила у Сувом Долу. У 
целом тутинском крају писмен човек је у то време био права реткост, а ова 
образовна установа имала је за циљ да првенствено окупи децу са Пештери. 
Најпре је окупљала само мушку децу и то највише из Сувог Дола, док је из 
суседних села било тек понеко дете. У Тутину и у неколико сеоских центара 
постојале су у исто време и основне верске школе – мектеби – које су радиле 
при џамији која је изграђена око 1910. године. У њима се учила елементар-
на писменост, али само арапско писмо, и предавања су држале хоџе које су 
завршавале медресу у Новом Пазару. У првим годинама након Првог свет-
ског рата учињени су напори ка отварању школа, тако су отворене школе 
при свим оштинским центрима, а негде и по две. Основна школа у Тутину 
почела је са званичним радом 1922. године (Мушовић 1985: 76). Но, велики 
значај за развој писмености и образовања код српског дела становништва 
имао је и даље Црноречки манастир. Пре него што су изграђене школске 
зграде настава се одвијала у приватним кућама са јако скромним инвента-
ром. Године 1926. изграђено је неколико школа у тутинском крају: Сувом 
Долу, Делимеђу, Мелајама, Црквинама, Рибарићу, Мојстиру и Годову, а све 
су архитектонски биле веома сличне. Учитељи су долазили са стране, махом 
по казни, протеривани углавном због своје политичке делатности (Мушовић 
1985: 76). Иако су школе отваране на различитим местима, и радило се на 
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ширењу и стабилисању школства, проценат деце која су похађала школу 
био је веома низак. Обнова школства започела је одмах након ослобођења 
Тутина после Другог светског рата. Људи који су имали завршену основ-
ну школу послати су на курс за учитеље у Новом Пазару, тако да је већ 
1945. у срезу штавичком радило 18 основних школа, смештених углавном 
по приватним кућама (Мушовић 1985: 99). Углавном, „живот је почео из-
нова да се одвија у заједништву и слози, са жељом да се што пре заборави 
на тешке ратне године и све недаће које су оне донеле овом крају. Ради се 
на оживљавању школства и културе, отварају се домови културе, аналфа-
бетски течајеви и здравствени семинари“ (Мушовић 1985: 102). По завр-
шетку Другог светског рата у тутинској општини школство почиње нагло 
да се развија. Ширење школске мреже заснивало се на постојећем систему 
основног образовања, а било је одређено демографским факторима и кому-
никативним могућностима насеља. Међутим, пратиле су га многе тешкоће, 
као што су недовољан обухват ученика, скучен школски простор, оскудан 
школски инвентар, недовољан стручни кадар. У целом послератном периоду 
у свим школама активно се радило на описмењавању одраслих аналфабет-
ским течајевима и потпуним образовањем одраслих, а структура школске 
спреме потпуно се изменила (Мушовић 1985: 127, 132). Слично као у Тутину 
развој школства текао је и у Сјеници, где су у првим деценијама XIX века 
турске школе биле готово једине просветне установе. „До доношења Закона 
о просвети 1869, којим се уређује отварање школа, утврђују наставни про-
грами и обавезност похађања наставе, у Сјеници је радило укупно 8 мекте-
ба“ (Зекић 2004: 246). Световно образовање овде се заснивало на школама 
које су настале у другој половини XIX века – иптидаија (почетна основна 
школа), руждија (нижа гимназија) и идадија (класична гимназија). Медресе, 
као верске школе највишег ранга, настале су још у средњем веку у већим 
местима. У Новом Пазару медреса, као средња теолошка школа, отворена је 
половином XVII века, а школовала је и припремала кадар за вероучитеље, 
док је медреса у Сјеници радила у другој половини XIX века. Са радом је 
престала одмах након Првог балканског рата (Зекић 2004: 248–250). „Крајем 
1912. Краљевина Србија је у Сјеници отворила прве српске школе светов-
ног карактера дуж српско-турске границе, али и у самом граду са мешови-
тим становништвом. У међуратном периоду уводи се обавезно школовање 
у основним четвороразредним школама“ (Зекић 2004: 256), а отварају се и 
средње стручне, занатске школе (ћилимарска, трговачка) (Зекић 2004: 258). 
Период након Другог светског рата карактерише убрзан развој школства – 
„уводи се обавезно осмогодишње школовање, отварају нове средње стручне 
школе као и нижа, ʼпро-гимназијаʼ, која је чинила ембрион из којег ће на-
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стати права гимназија (Зекић 2004: 264). Долазак Турака у долину Рашке „и 
њихово учвршћивање у овом крају прекинули су један захуктали живот ду-
ховног и физичког стваралаштва Срба, чија је колевка управо Рашка долина. 
Нови живот добијао је у целини, постепено али сигурно, нову физионимију, 
испреплетану културом Оријента, коју су са собом донели турски освајачи. 
Тај утицај, на готово свим пољима људског стваралаштва, мало где је дошао 
до изражаја и био таквих димензија као у граду на Рашки, који је од свог по-
станка имао физиономију шехера“ (Мушовић 1979: 35–36).

„Буран живот што га је Нови Пазар имао у прошлости подразумевао је 
и постојање школа у овом граду. Као велико трговачко место, он се не би ни 
могао замислити без школованих или бар делимично школованих људи. При 
џамијама и манастирима постојале су школе у којима је стицано основно 
образовање и где је световност била само делимично заступљена“ (Мушовић 
1979: 40). Ипак, било је и световних школа, „тако се 1489. помиње алим 
(учитељ) у Новом Пазару. Алими се помињу и у XVI веку (…). И средње 
школе су носиле печат духовности, без обзира на то којој конфесији су при-
падале“ (Мушовић 1979: 40). У Новом Пазару је, према подацима који су 
остали од Евлије Челебије, било пет медреса – једна школа служила је за 
изучавање свете муслиманске традиције, а уз сваку џамију постојао је мек-
теб (основна верска школа). У свима њима, сем веронауке, учили су се и 
језици: арапски, турски и персијски. Основни, матични језик био је српски, 
јер муслимани никада нису имали други језик осим њега. Познато је да је 
овде у XVII веку радила трговачка школа, а настава се у њој одвијала на 
српском и италијанском језику. Похађали су је ђаци из Дубровника, Босне и 
Бугарске, док су предавачи били Дубровчани и Турци (Мушовић 1979: 40). 
Како наводи Е. Мушовић, „градску основну школу коју су могла похађати и 
муслиманска деца основао је 1838. Никола Васојевић, енглески вицеконзул 
у Новом Пазару. Друга основна школа у овом граду помиње се 1850. године, 
али је радила под веома тешким условима. Године 1875. у Новом Пазару се 
помињу две српске основне школе, које је похађало 60 ученика“ (Мушовић 
1979: 40). Како сведоче турски документи, у Новом Пазару је од 1877. до 
1902. радило десет муслиманских, једна српска и једна јеврејска основна 
школа (Мушовић 1979: 40). Образовање је у Новом Пазару забележило круп-
не резултате у послератном периоду, тако да је 1975. било 32 основне школе, 
гимназија, учитељска школа, економска школа, технички школски центар и 
школа за образовање одраслих (Мушовић 1979:49).

У последњим деценијама ХХ века развој школства усмерен је превас-
ходно ка отварању основних осмогодишњих школа у свим већим селима. 
Но, истовремено са тим настојањима, проценат сеоске популације контину-
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ирано се смањује, што нужно води ка замирању школа у селима са мање 
становника. Данас углавном у мањим селима постоје само школе са свега не-
колико деце, а многе годинама уназад не уписују нове ученике, те је велики 
број њих пред затварањем. С друге стране, у градским срединама отварају 
се нове основне, али и средње школе, које прате трендове у образовању 
условљене захтевима модерног доба. Нови Пазар последњих година израс-
та у универзитетски центар који привлачи велики број студената из целог 
региона а и шире. Истурена одељења факултета из више универзитетских 
центара у Србији отварају се у новије време и у Тутину. 

I.6. Традиционална духовна култура

Простор Тутина, Сјенице и Новог Пазара одликује се богатом и, у 
синхроној перспективи посматрано, добро очуваном традиционалном ду-
ховном културом. У условима заједничког живота свака од конфесионалних 
скупина настојала је да вековима негује наслеђене културне обрасце који су, 
будући да значе одржавање везе са минулим временима, омогућили очување 
етничког идентитета. У условима неговања сопствених и поштовања обичаја, 
традиције и веровања припадника друге вере, на овим просторима развијала 
су се два засебна, паралелна вида духовне културе, са унеколико различитим 
поимањем и погледима на човека као јединку, човека унутар шире друштвене 
заједнице и свет који га окружује. Тако се на простору чији говор испитујемо у 
области духовне културе очитују две традиције – хришћанска и муслиманска – 
у појединим сегментима јасно издиференциране и наизглед самосталне једна 
у односу на другу, али често и сасвим испреплетане, са много заједничких еле-
мената који се нужно морају посматрати здружено, у суодносу. У хришћанској 
традицији доминантно је присуство прехришћанског наслеђа које се огледа 
у чувању раније матрице која се испољава кроз обичаје, веровања, ритуалне 
радње, народне умотворине и друге видове обликовања колективног погледа 
на свет, а који вековима функционишу напоредо са хришћанском традицијом и 
културом. Симбиоза паганског и хришћанског наслеђа учинила је да се систем 
традиционалне духовне културе у овим крајевима формира као врло слојевит. 
У условима живота под турском владавином, а и у општој клими која је вла-
дала након Другог светског рата, на овим просторима развој хришћансканства 
успораван је притисцима са стране, те је у таквим околностима српско станов-
ништво или кришом неговало обичаје из домена хришћанске традиције или их 
је, што је чешће, у прикривеној форми, спроводило у својеврсном укрштају са 
већ раније укорењеним ритуално-обредним радњама из доба паганства. Тако у 
традицији народа са ових простора срећемо својеврсну паганско-хришћанску 
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симбиозу обичаја, познату свакако и на другим тачкама српског културног про-
стора, али овде услед специфичних услова живота наглашенију и живописнију. 
У исто време, у традицији муслиманског дела становништва еволуција ду-
ховне културе може се ишчитавати из неколико, међусобно такође укрштених 
слојева. Тако се у обичајима и народним веровањима овог дела популације 
увиђа присуство како паганске, тако и хришћанске (преласком на ислам 
већим делом напуштене, али и добрим делом очуване), те новоуспостављене 
традиције која долази путем утицаја исламске вере. Свака од етничких ску-
пина данас с једне стране поштује празнике (а то значи и постојање обичаја, 
веровања и ритуала у вези са њима) који су диференцијални у односу на другу, 
али и оне који су део очуване заједничке традиције. 

Духовна традиционална култура тутинско-новопазарско-сјеничке зоне 
представља терен интересантан за истраживања из области етнологије, те су 
етнолошки радови релативно бројни. За истраживаче је посебно занимљив, 
у етничком смислу хетероген, терен Пештерске висоравни, те издвајамо ра-
дове у којима је дат опис обичаја овог дела становништва, углавном везаних 
за сточарску традицију: Сточарство и сточарски живот на Пештерско-
сјеничкој висоравни (Лутовац 1977: 157–170); Обичаји српског становништ-
ва у Сувом Долу I и II (Поповић 1990: 183–191; Поповић 1991: 137–147); 
Циклус годишњих обичаја Срба на Пештеру (Љујић 2014: 367–381). Опис 
народних обичаја у вези са празницима годишњег или животног циклуса, 
прикупљаних на терену целе области, садрже радови: Веровања и обичаји 
везани за неке верске празнике у Барама и околини (Дердемез 1984: 191–
199); Самртни обичаји и култ покојника (Рељић 1990: 125–148); Годишњи 
обичаји (Костић 1990: 73–123); Курбан-бајрам у тутинској општини (Пи-
липенко 2015: 445–454); Ковачи у Санџаку (Сикимић 2018: 101–117), и дру-
ги објављени у серијским публикацијама: Тутински зборник, Новопазарски 
зборник и Зборник Сјенице. Етнолингвистички приказ обичаја у вези са 
Ђурђевданом у Штавици дат је у раду Вељовић 2013: 267–294.

I.7. Методолошке напомене о раду на терену, класификацији, 
обради и анализи грађе

Материјал на коме је извршена анализа глаголског система прикупљен 
је на територији трију општина – Тутин, Нови Пазар и Сјеница.

Истраживањем је обухваћено укупно 105 пунктова, од којих је 51 село 
на територији тутинске општине. Наводимо њихов списак и скраћенице које 
су коришћене у раду:
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Баћица (Ба), Биохане (Би), Блаца (Бл), Бороштица (Бо), Брегови (Бр), 
Врба (Вр), Врујца (Вру), Глухавица (Гл), Глоговик (Гло), Годово (Го), Гурдијеље 
(Гу), Делимеђе (Де), Детане (Дет), Добри Дуб (Д. Дуб), Добриња (До), Долово 
(Дол), Дулебе (Ду), Ђерекаре (Ђер), Ервенице (Ер), Жирче (Жи), Жупа (Жу), 
Кељепоље (Ке), Коваче (Ков), Кониче (Кон), Кочарник (Коч), Лескова (Ле), Ли-
пица (Ли), Мелаје (Ме), Митрова (Ми), Набоје (На), Островица (Ост), Паљево 
(Па), Пероше (Пе), Пленибабе (Пл), Попе (По), Пресло (Пр), Пружањ (Пру), 
Рамошево (Рам), Рачиће (Рач), Рудница (Руд), Руђа (Ру), Саш (Са), Сврачиће 
(Св), Смолућа (См), Старчевиће (Ст), Струмце (Стр), Суви До (С. До), Тутин 
(Ту), Црниш (Цр), Шароње (Ша), Шипче (Ши).

У Новом Пазару обишли смо 26 пунктова:
Багри (Баг), Балетиће (Бал), Бобовик (Боб), Боторовина (Бот), Брђани 

(Брђ), Вучја Локва (В. Лок), Избице (Из), Јошаница (Јо), Јуковача (Ју), Кашаљ 
(Ка), Козарево (Коз), Лече (Леч), Лукаре (Лу), Неготинац (Не), Нетврђе 
(Нет), Осоје (Ос), Пожега (Пож), Прћенова (Прћ), Рајетиће (Ра), Рајчиновиће 
(Рај), Себечево (Се), Сопоћани (Со), Суха Ћуприја (С. Ћуп), Трнава (Трн), 
Цвијетње (Цв), Шавце (Шав). 

Сјеничких пунктова је укупно 28:
Баре (Бар), Бољаре (Бољ), Буђево (Бу), Врсјенице (Врс), Градац (Гр), 

Гошево (Гош), Дражевиће (Др), Дружиниће (Дру), Дубница (Дуб), Дуга 
Пољана (Д. Пољ), Дујке (Дуј), Зајечиће (За), Карајукића Бунари (К. Бун), 
Кијевце (Ки), Кладница (Кл), Кнежевац (Кн), Крстац (Крс), Трешњевица 
(Тре), Тријебине (Тр), Тузиње (Туз), Увац (Ув), Угао (Уг), Урсуле (Ур), 
Цетановиће (Це), Црвско (Цр), Чедово (Че), Шаре (Шар), Штаваљ (Шт). 

Корпус на којем је извршена анализа морфолошких одлика глаголских 
облика формиран је теренским прикупљањем дијалекатске грађе обиласком 
претходно наведених пунктова. Интензивни рад на терену континуирано је 
трајао током 2011, 2012. и 2013. године, и тај материјал коришћен је за изра-
ду докторске дисертације. Касније смо у више наврата у сврху писања дру-
гих научних радова (прикупљање грађе из домена фразеологије, топонома-
стике, лексикологије) обилазили овај ареал, тако да је грађа обогаћена новим 
примерима и потврдама већ фиксираних реализација глаголских јединица, а 
наши контакти са дијалекатским говорницима трају и даље10. Не рачунајући 
узгред бележене примере, унапред припремљене разговоре обавили смо са 

10 Од самих почетака бављења овом тематиком, као матерњи говорник, аутор овога рада 
је у контакту са дијалектом који је предмет испитивања. И ван организованог теренског рада, 
у свакодневној комуникацији са носиоцима идиома, бележили смо различите реализације 
појединих глаголских облика, посебно оних за које нисмо имали потврде. Они су нам 
превасходно служили као полазиште за даља истраживања и трагања за додатним потврдама. 
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преко 300 информатора. Снимци забележени диктафоном премашују бројку 
од 300 сати разговора. Након транскрипције грађе сачињен је корпус који 
износи око 1.000 куцаних страна акцентованог текста. 

Приликом одабира пунктова водили смо се превасходно намером да 
истраживањем равномерно обухватимо дијалекатски ареал. Подједнако су 
заступљени и пунктови из централних делова територије као и они у гранич-
ним зонама према другим дијалектима и говорима – и то стога да би се јасно 
увидели међуутицаји различитих идиома сасвим очекивани у суседству 
двају или више различитих идиома. Такође, имали смо у виду да раслојавање 
може постојати и на микроплану, те на томе засноване и разлике између го-
вора у Тутину с једне и Сјеници с друге стране, или Сјеници и Новом Па-
зару и сл. На тај начин омогућено је праћење територијалне варијантности 
језичких прилика затечених на различитим тачкама. Посебно се обраћала и 
пажња на то да у списку пунктова буду подједнако заступљени и етнички и 
конфесионално чисте (са само муслиманским или само хришћанским ста-
новништвом) и мешовите сеоске средине (у којима живе припадници обају 
закона). До сада непревазиђени методолошки принципи теренског рада опи-
сани у писму А. Белића Бодуену де Куртенеу (Белић 2000: 249–257) и у ово-
ме раду служили су као основно полазиште. Корисне савете проналазили 
смо и у редовима које су о овој тематици у Српском дијалектолошком збор-
нику писали водећи стручњаци из области дијалектологије, чије се искуство 
показало као драгоцено. 

Основно начело теренског рада – да говорни представници буду аутох-
тони – испоштовано је у највећем броју случајева. За информаторе смо бира-
ли старије особе које су ређе напуштале место у коме су живеле од рођења, 
а међу њима су преовладавале женске особе, док је мушкараца било мање. 
Није било једноставно испунити овај услов „јер је у данашњем времену 
тешко наћи носиоце дијалекта који су читав животни век провели на једном 
месту (посреди су сточарски предели који подразумевају чешћа померања 
становништва унутар микроарела, односно код женских припадника про-
мену животне средине узроковану удајом, потребе које намећу савремени 
видови живота и сл.), односно чији говор нимало није натруњен наносима 
из околних идиома или из стандардног језика.“ (Вељовић 2018: 69). Трудећи 
се да испунимо дате критеријуме који одговарају појму идеалног говорног 
представника, грађу забележену од стране говорника као што су они који су 
завршили неколико разреда основне школе или који су се у младости (жене 

На тај начин су евентуалне празнине у грађи попуњене, а процес богаћења, допуњавања и 
сакупљања грађе од самих почетака до данас континуирано је текао. 
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ради удаје, нпр.) одселили у суседно село узимали смо у обзир само уколико 
проценимо да њихов говор не одступа у већој мери од онога бележеног од 
аутентичних представника. Свега неколико пута догодило се да снимљени 
материјал не може бити коришћен за потребе истраживања. Мали део ис-
питаника чиниле су особе које су одабране на основу претходне препоруке 
и чије место живљења смо ради њих циљано посетили. Углавном смо до 
информатора долазили тако што смо се након доласка у место код локал-
них мештана у продавници, школи или успутно, након краћег објашњења 
сврхе доласка, распитивали о особама које добро познају локалну историју, 
обичаје, занате, домаћу радиност и сл. Након тога самостално, а позивајући 
се на препоруку, или пак у пратњи мештанина који је препоруку дао, оби-
лазили смо информаторе. Није била реткост ни да информаторе пронала-
зимо спонтано, срећући их у пролазу или их затичући док чувају стоку или 
врше сезонске радове у њиви и ливади. На почетку смо, зарад јасноће сни-
мака, настојали да, када је год то било могуће, разговарамо искључиво са 
појединцима. Но, приликом преслушавања снимака врло рано смо дошли до 
закључка да је, иако звучно нејаснији, далеко вреднији и богатији материјал 
који је снимљен са групама од по две или више особа. Управо такви разгово-
ри, „где се припадници групе, након што одредимо тему разговора, смењују 
у говору, међусобно допуњују, расправљају о одређеним питањима и сл. дра-
гоцени су јер управо у таквим ситуацијама они најбрже забораве на прису-
ство стране особе, и сасвим спонтано, онако као што то чине свакодневно, 
разговарају. Тако добијени текстови садрже право богатство употребљеног 
инвентара језичких средстава“ (Вељовић 2018: 69). Одређени степен ре-
зервисаности у присуству незнанаца, а са тиме повезане и неповерљивости 
свакако јесте постојао. Ипак, показало се да на просторима које смо ми 
обилазили живе изразито говорљиви, пријатељски настројени, отворени, 
гостопримљиви и срдачни људи са јасно израженом жељом да изађу у сус-
рет чак и потпуном странцу. Ово је рад на терену олакшало у толикој мери да 
готово да није постојао ниједан информатор од кога, услед његове неспрем-
ности или одсуства жеље да разговара, нисмо добили материјал. Свакако да 
је успеху допринело и то што смо за разговор бирали различите теме, али 
превасходно оне које су саговорницима биле блиске. Са женским представ-
ницима дијалекта причали смо о некадашњем животу на селу, о послови-
ма које је жена обављала у многочланој породици, о породичним односима, 
свадби, погребним обичајима и обичајима у вези са рођењем детета, ручним 
и пољским радовима, о бављењу производњом млека и млечних производа, 
свакодневним темама, спремању хране и сл. Мушкарци су углавном причали 
о ратарству, занатима, ратним дешавањима, о промени животних околности 
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итд. Често се догађало да саговорници приповедају о интимним стварима из 
личног живота, предочавајући тешке и неретко трагичне судбинске догађаје. 
Све наведено омогућило нам је да добијемо језички разноврсне текстове, 
у којима су све језичке јединице, у свим својим облицима и функцијама, 
биле заступљене у довољној мери, те да располажемо задовољавајућим, у 
равномерном броју присутним потврдама којима смо поткрепили теоријске 
закључке. „Становништво испитиваног подручја етнички је разнолико, те 
међу информаторима има припадника обеју конфесија. Различито етничко 
порекло муслиманског дела становништва (словенско : несловенско) огледа 
се и у језику, те се стога грађа добијена од информатора који воде порекло 
од Малисора, односно који су потомци арбанашких племена досељених на 
терен Пештери детаљно пореди са материјалом добијеним од осталих при-
падника муслиманске вероисповести, како се не би из вида изгубиле евенту-
алне разлике“ (Вељовић 2018: 70). 

Анализи у овоме раду претходила је транскрипција забележене грађе, 
из које су издвојени примери глаголских облика, и то увек у ширем синтак-
сичком контексту. Сви примери које наводимо доприносе сагледавању про-
блематике којом се овде бавимо. 

Предмет овога рада јесте морфолошка анализа глаголских облика. Гла-
голске јединице најпре се испитују детаљном анализом прилика у систему 
глаголских основа и врста. Након тога сваки од облика који улази у систем 
глаголских форми испитиваног говора посматра се појединачно, при чему 
се пажња посвећује глаголским наставцима, те променама бележеним на 
границама основе и наставака. Морфолошка анализа подразумеваће, дакле, 
утврђивање инвентара морфолошких категорија (глаголски облици) и сред-
става која у њиховом грађењу учествују (глаголске основе и наставци). Увид 
у инвентар глаголских облика омогућиће сагледање стања које се тиче (не)
стабилности позиције сваког од њих у систему испитиваног говора (притом 
се превасходно мисли на облике који у појединим српским говорима изостају: 
аорист, имперфекат, инфинитив, глаголски прилог прошли). Утврђивање ин-
вентара глаголских основа и подела глагола по типовима има за циљ праћење 
појаве укрштања глаголских врста. Биће издвојене групе глагола, као и глагол-
ски облици у којима се дати процес очитује. Очекује се да ће у овом сегменту 
систем одликовати знатна нестабилност, те ће један од циљева бити откривање 
фактора који утичу на то да одређени глаголи добију двојаке или пак тројаке 
парадигме, као и могући исход таквих (недовршених) процеса (евентуални оп-
станак, односно стабилизовање једног низа облика). 

Подела глагола по глаголским основама извршена је на основу класи-
фикације Александра Белића (Белић 1965: 1–212). У анализи се утврђују 
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сложени односи који се превасходно тичу укрштања глаголских врста. Не-
мали је број глагола у нашој грађи који једне своје облике стварају по једној, 
а неке по другој глаголској врсти, а код појединих таква укрштања могу бити 
и вишеструка, те често на употребном плану фигурирају и паралелни низови 
глаголских облика који се сврставају у две или више глаголских врста. Овак-
ва колебања одлика су испитиваног говора у целини, те је стога неопходно 
утврдити узроке који условљавају прелазак глаголских облика из једне у дру-
гу врсту, а затим и појаву напоредног постојања више различитих форми за 
означавање једног глаголског облика од истог глагола. Наведено упућује на 
присуство варијантности која је одлика непревреле језичке ситуације, стога 
ће увид у фреквентност употребе сваке од фиксираних варијанти омогућити 
уочавање евентуалног постојања тенденције ка стабилисању једне од дублет-
них форми. Имајући у виду да је народни говор творевина која се суштински 
одликује тежњом ка непрестаном мењању, узрокованом природним развит-
ком, покушаћемо да уочимо и неке од тек започетих процеса и тако предви-
димо и будуће путеве развитка морфолошког система испитиваног ареала. 
Од значаја за утврђивање наведеног није само увид у стање система говора 
који се испитује, већ и у оно које је присутно у околним, пре свега гранич-
ним говорима, будући да велики број већ постојећих, па самим тим и проме-
на које тек предстоје, настаје као последица контаката различитих идиома. 
Најзад, осим појаве укрштања глаголских врста, анализом су обухваћене и 
промене које се тичу измене гласовне структуре глаголских основа, које су 
посебно присутне на граници између основе и наставака, а које су условљене 
различитим гласовним или процесима који су резултат аналогије. Истичемо 
и то да целовит преглед глагола изложених по глаголским основама са при-
мерима ексцерпираним на терену тутинско-новопазарско-сјеничког ареала 
српској дијалектологији раније није био познат. Студија Д. Барјактаревића 
у којој је дат опис морфолошког система овог дела српског дијалекатског 
простора садржи тек спорадичне напомене о наведеним појавама, и то у 
поглављу о појединачним глаголским облицима, док систематски приказ и 
подела глагола по основама и врстама нису дати (в. Барјактаревић 1966). 

О инвентару и дистрибуцији глаголских наставака и основа биће речи 
у одељцима о појединачним глаголским облицима. Прозодијска обележја у 
обзир ће бити узета само у случајевима када, удружена са морфолошким 
средствима, имају удела у семантичкој интерпретацији облика, односно када 
се јављају као елеменат на основу кога се поједини облици диференцирају 
(то је, на пример, случај са облицима имперфекта и аориста неких глаго-
ла). Такође истичемо да на дистрибуцију језичких средстава неретко ути-
чу и семантички фактори, те ће се и такви моменти сматрати релевантнима 
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приликом разматрања узрока који условљавају морфолошке промене. Гла-
голски облици биће подељени у две групе – лични и нелични глаголски об-
лици. Помоћни глаголи и специфичне глаголске конструкције биће описа-
ни у издвојеним одељцима. Опис стања које се тиче инвентара наставака 
омогућава такође увид у статус одређеног глаголског облика у систему, по-
себно ако се има у виду да знатнија варијантност у избору наставака (као код 
имперфекта на пример) може значити његову нестабилну позицију у датом 
говору. Такође, продор наставака резервисаних за грађење једног облика у 
парадигму другог облика може бити условљен и семантичким факторима – 
семантичко, а потом и морфолошко, приближавање двају времена која иначе 
имају функцију казивања значењески сличних садржаја (аорист и имперфе-
кат), што опет упућује на извесну нестабилност у систему. Унификација на-
ставака, с друге стране, која настаје као резултат природног саморазвитка 
неког идиома, различитог је интензитета, што као задатак поставља неоп-
ходност утврђивања степена присутности такве тежње у датом говору. Стога 
је наш превасходни циљ откривање процеса поменутог типа, утврђивање уз-
рока њихове појаве, те покушај сагледања могућег исходишта, то јест права-
ца којима ће се систем даље развијати.

Током читаве анализе у обзир се узимају и ареални фактори: појава 
микрораслојености унутар говора, однос према другим дијалектима; евенту-
ални утицај ванлингвистичких фактора, од којих као најзначајније узимамо 
конфесионалну припадност; присуство балканистичких тенденција; тежња 
ка упорошћавању система узрокована природним развитком говора и сл. 
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II. МОРФОЛОШКЕ ОДЛИКЕ ГЛАГОЛСКИХ ОБЛИКА

II.1. Глаголске основе и врсте

II.1.1. Глаголи I врсте

У говору Тутина, Новог Пазара и Сјенице највећи број глагола на -с 
(<-сти)11 има промену искључиво по I врсти. 

II.1.1.1. Глагол (-)јес бележен је у следећим облицима: 
инфинитив: не смијем јес (Ме); најес (Де); ко ће ово појес? (Ле); морају нешто 

изес (Вр);
аорист: поједе; само нешто мало једоше (Го); они јој све поједоше (Ко); 
презент: крај тога једеш; то не мош да наједеш (Де); све да изедеш (Ке); једеш 

за доручак; несланога па се наједеш (Рач); да се једе; једе народ (Жи); разједе га; све 
то ђаво поједе (Рај); да поједе стока (Врс); кат се наједе (Ос); не моремо да једемо 
(Бо); кат ово поједемо (Гу); да поједете нешто (Гр); једу сватови (Бо); 

императив: сви помало поједи; то послʼе поједи (До); добро се наједи (Уг); 
узми нешто изеди (Вр); на, наједи се (Ос); ајде једите с нама (Лу); јете то (До);

радни глаголски придев: слабо ти је јео; јечам се јео (Бо); појео му месо (Бр); 
неки ђаво појео (Ос); она би појела; душу би му појела (Гу); слабо се јело (Бо); нешто 
јелʼи; појели алву (Го); јесте лʼ кад гој се најелʼи пите? (Ос);

трпни глаголски придев: све му ово овуда поједено (По); оно што није поједено 
се баци (Ле);

глаголски прилог садашњи: убисмо се једући пите (По); остаде тамо једући 
нешто (Ле).

У инфинитиву је, као што показују примери, након испадања крајњег 
-и, дошло до упрошћавања финалне групе -ст. 

Свршени глагол изес: неће да нас изеде (Ра); изешће му га ђаво (Ју); у об-
лицима радног глаголског придева на читавом терену јавља се како у форми: 
изео миш (Кл); све изедено; изела ћутек за то (Гу); тако и у ликовима: изијо те бијес 
да те изеде; дај му да изије; изио вук магарца (По). Са јотованим сугласником ос-

11 Након испадања финалног -и у облицима инфинитива, долази до упрошћавања групе 
-ст. 
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нове овај глагол бележен је искључиво у сјеничком ареалу: како ће све то изес 
(Тр); отапут изеде ђаво (Че); све миши изеду (Бољ). 

Говору тутинско-новопазарско-сјеничког ареала нису својствене пре-
зентске форме: јем, ијем, ијеш, нити облици императива са измењеним 
сугласником основе типа: јеђи, појеђите, забележени у говору Горњих 
Васојевића (Стијовић 2007: 192), а који су сасвим обични и у говору Вра-
ке (Петровић 1973: 217), Бјелопавлића (Ћупић 1977: 91), староцрногорским 
говорима (Пешикан 1965: 176), те у говору Црмнице, где су, поред новијих 
који су такође у употреби, сачувани облици атематског императива (јеђи) 
(Милетић 1940: 448), односно где се у презенту употребљавају искључиво 
старије форме (Милетић 1940: 455). Стање утврђено увидом у материјал 
којим располажемо не слаже се са наводима Д. Барјактаревића, који бележи 
да се у штавичкој зони и у суседним јекавским говорима употребљавају само 
облици ијем, ијеш, ије…, док је у сјеничкој и новопазарској зони искључиво 
једем (Барјактаревић 1966: 99). 

Прилике на остатку штокавштине су неједнаке, па је присутно шаре-
нило форми, уз углавном паралелну употребу тематских и атематских об-
лика. Облици јем, јеш, је, јемо, изе, поје, наје / јеђи бележени у говору Трсте-
ника и околине, Ресаве, Левча, северне Метохије (Јовић 1968: 130; Пецо и 
Милановић 1968: 350; Симић 1972: 412; Букумирић 2003: 274), потом форме 
ијем, ијеш, ије; изијем, забележене у говорима Средњег Ибра (Божовић 2008: 
259), непознати су тутинско-новопазарско-сјеничком говору. У западнобо-
санским ијекавским говорима херцеговачко-крајишког дијалекта облици са 
секвенцом -ије- (ије, ијем) чешће су потврђивани у композитама овога гла-
гола (изије, поије) (Дешић 1976: 258), док се у говору Ужичке Црне Горе 
бележе само форме са је-: јести, једем; једосмо и јесмо; изјести, изести, 
изедем, изела, изо, изјо (Марковић 2011: 561). У Горобиљу је у императи-
ву јете (Николић 1972: 683). У Полимљу је само један забележени пример 
чувања старине: ијо (Николић 1991: 439). У Змијању се поред стандардних 
употребљавају и форме: поијем, ијеш, не ије, ије, уију, наије (Петровић 1973а: 
162), а тако је и у Банији и Кордуну, где је: ијем, ијеш; поијем и појем, не 
јемо; ијо, најо се, појо, али у женском роду је увек јела (Петровић 1978: 110). 
Двојство форми јавља се и у Колашину – од глагола јести је паралелно: једем, 
једеш, једе и ијем, ијеш, ије, а тако и од сложених форми: наједем се / наијем; 
поједу / поију (Пижурица 1981: 157). У говорима шумадијско-војвођанског 
дијалекта у Банату сачувана је основа презента без проширења-д- (јем). Им-
ператив простог глагола има облике јем, јеј (Ивић и др. 1997: 207). У Мачви 
су у презенту само новији облици, али је у императиву забележена и старија 
основа: (јеј, јеји) (Николић 1966: 275), док се у говору Тршића употребљавају 
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само новије форме (Николић 1968: 422). У централној Шумадији поред 
новијих облика сачуване су и форме грађене по старом атематском моделу, 
с тим да је аематски императив знатно ређи (Реметић 1985: 339). У говору 
источне Шумадије, који припада смедеревско-вршачкој зони, јављају се об-
лици и са проширењем -д- и без њега (Бошњаковић 2012: 234). У императиву 
је јеј (ређе) и једи (чешће) (Бошњаковић 2012: 234). У Рачи Крагујевачкој 
облици типа једем раширенији суод облика типа јем (Павловић 1982: 37). 
У говорима призренско-тимочке зоне краће форме познају говори Алекси-
начког Поморавља (Богдановић 1987: 205), Бучума и Белог Потока, где је 
у императиву јеђ/јеђи, а у презенту су дужи облици (Богдановић 1979: 91), 
Лужнице, где је бележено једи и јеџ; изеду, изел (Ћирић 1983: 94), Гатња, где 
се поред новије основе једе, овај глагол јавља и са основом јем (Младеновић 
2013: 293). У Јањеву је присутно јеђ (Павловић 1970: 102). У Понишављу је 
трагова старијег атематског модела презента глагола јем забележено мало, и 
то само у једном месту (Ћирић 1999: 181), док у призренском говору нема 
трагова старијег, атематског модела презента глаголајем (Реметић 1996: 512).

II.1.1.2. Глаголи (-)плес, (-)прес и (-)мес имају основе по I врсти у свим 
облицима:

инфинитив: цијелу ној плʼес (По); џемпер ћу јој саплʼес (Ме); она ће то опрес 
(По);

аорист: оплʼето прслук (Ми); па оплʼето пешке (Коз); расплʼето косу (Па); 
чарапе му мајка не исплʼете (Ке); опреде кило вуне (Ду); измете и масла (Бо); 

презент: сад на прел’у све предем; о[д] тога се преде (Коз); оно што опредемо 
(Д. Дуб); да предемо на преде (Ду); да испљетеш (Д. Дуб); мораш и да саплʼетеш 
(Гу); која ће више да оплʼете (Ме); треба да се испл’ете (Вр); да се оплʼету чарапе 
(Па); да метеш варенику (Ду); изметеш метаницу (Ме); узнеш те изметеш мета-
ницу (Пру); по кило метанице изметеш (Пру); кат се измете (Д. Дуб); она што се 
измете (Пру); 

императив: наплʼети овуда (Би); исплʼети плот око онога камена; пруће 
оплʼети (Гл); саплʼети повој (Гу); неко плʼети (Д. Дуб); овако упл’ети; венац 
испл’ети (Коч); па га упреди (Би); преди конопљу (Гл); неко преди; опреди вуну; 
препреди га (Д. Дуб); па је опреди (Кон); појас упреди (Ме); па док то опреди (Рач); 
послʼен је преди (Боб); мети, мети; док се оно измети; кат се измети (Ме); 

радни глаголски придев: плʼео се плот (Би); мој тас плʼео неке лʼесе (Лу); неко 
је прео на кудел’у (Д. Дуб); оплʼела тој мојој сестри четири прслука; четири ја сам 
оплʼела била (Ду); па смо пл’ел’и (Вр); они би се исплʼелʼи (Гу); ја сам прела конопљу 
(Ме); па се прело (Гл); прело се на прељу (Д. Дуб); посл’ен би прел’и (Вр); до дванес 
би прелʼи (Лу); по кило би измела метанице (Пру); овако би мела жена (Д. Дуб). 
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трпни глаголски придев: оплʼетен от прућа (Де); исплʼетен она вијенац (Бр); 
вуна опредена (По); иплʼетена плʼетеница (Гр); изметена варника (Ко); оне четири 
лʼесе оплʼетене (Лу). 

Облик трпног глаголског придева плећен није бележен (Вујовић 
1969: 265). 

II.1.1.3. Глагол вес карактерише се присуством дублетних форми у об-
лицима трпног глаголског придева: извезен појас; везен прслук (Ко); везене оне 
вешове (Ду); везене кошуље (По) (чешће); и: чарапе вежене (Ша); вежене вешове 
(Ме) (ређе). Остали облици гласе: везем, везеш, везе…; везох, везе, везе…; везо, 
везла, везло…везући…

II.1.1.4. Двојаке форме трпног глаголског придева имају и глаголи 
(-)мус, (-)бос, (-)трес, (-)грепс: 

пободен ту колац (Рач); крава непомузена (Д. Дуб); све то изгребато (Ру); све 
истресено (По); забодени ексери (Дет); они су забодени (Бр); истресени ћилʼими; 
све су помузене; истресене јамболʼије (Ме); изгребане руке (Ру);

два дрвета побођена (Ду); она је потрешена (Пл); млʼијеко помужено (Бр); 
коље забођено (Бо); помужене су краве (Ко); руке изгребљене (Со)12.

Измењен јотовани сугласник основе аналошког је порекла, добијен 
аналогијом према глаголима са основом на -и- типа носит : носим : ношен.

Иста појава забележена је и у говору Враке (Петровић 1973: 218), те у 
Бјелопавлићима (Ћупић 1977: 96) и Горњим Васојевићима (Стијовић 2007: 
189). 

У осталим облицима ових глагола нема двојства форми:
инфинитив: треба те краве помус (Го); да те ништа не море убос (Ми); 
аорист: музо мајки краву (Го); и не помузосмо је (См); помузоше оне овце (Лу); 
презент: па све се тресем (Жи); овамо те чека да помузеш (Бо); боде оно трње 

(Бр); да се не боде; ако се забоде (Дол); и он пободе главом (Не); гребе за обрас (Со); 
сад у кофу све муземо (Коч); док се не пободемо на пијац (Жу); оне музу (Гло); по-
боду је на коња (Ду); 

императив: пободи тамо мету; коље пободи; па се пободи (Бру); мачугу забоди 
(Бот); невеста се пободи (Пру); поједини убоди прс (Прћ); истреси оно (До); децу 
све оно изгреби (Ду); 

радни глаголски придев: музла стоку (Пе); на подне помузла стоку (Тр); из-
гребла сам се била (Ру); све су јој претреслʼи (Го); вилама би треслʼи (Ер); музлʼе 
би офце (Ђер). 

Код глагола (-)грис измењени сугласник основе, осим у радном глагол-
ском придеву: нагрижено од рђе (По): све нагризено (Ру), бележен је и у презен-

12 Д. Барјактаревић наводи само форме са консонантском алтернацијом (Барјактаревић 
1966: 106). 
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ту: то ме гриже (Мел); гриже ме савес (Ст), с тим да овакве форме нису обичне.
Остали забележени облици су: 
инфинитив: да ће земљу грис (Вр); 
презент: ти загризеш она лʼеп (Го); 
императив: мало угризни зубом (См); узми загризи сад то (По);
радни глаголски придев: би те прегризла; она залогај што си га загризла 

(Го).
Глагол (-)пас има следеће облике: 

презент: пасе стока (Ђер); све попасе стока (Жи); краве пасу (Ке); 
трпни глаголски придев: све попасено (По).
Нису бележене форме са јотованим сугласником основе аналошког по-

рекла. 

II.1.1.5. Глаголи (-)зепс, (-)рас и (-)крас такође се одликују одсуством 
варијантности: 

инфинитив: ви ћете озепс тако (Бот); оћете озепс; после ће јој порас чир (По); 
то неће зарас (Ка); 

аорист: озебосмо на ова стут (Ле); крадоше хи (Го); озебоше она деца (По); 
брзо порастоше (Ке);

презент: немо да украдеш (До); ил’и краде (Вр); она нам краде (С. До); нешто 
да украде; да му се украде застава (Вру); у Митрову да-е крадемо; зебете ту (Трн); 
кад одрасту; да расту деца (Бр); расту ти трбуси (Вру); 

императив: израсти (Вру); он му укради нешто (Ос);
радни глаголски придев: мало порасто; украо је (Вру); Ецо је укро (Го); сиро-

че порасла (Жи); све урасло у жбуње (В. Лок); једно што је крало тудије (До); ми смо 
је крали (Вру); озеблʼе ноге (Ју); наше су шуме одраслʼе (Вру);

трпни глаголски придев: све живо покрадено (Цв).
Бележено је и: трудна жена не смије ништа да такне украђено (Вр); није 

крађено ни стока ни ништа (Вру); све покрађено (Ле) у трпном глаголском при-
деву13. 

II.1.1.6. Глаголи повес, (с)провес, превес, увес, извес, одвес, развес, свес 
и сл.имају по једну основу и у презентским (презент и императив) и у обли-
цима твореним од основе инфинитива (инфинитив, аорист, радни глаголски 
придев, трпни глаголски придев), односно мењају се само по I врсти: 

13 У говору Мрковића овај је облик обичан (Вујовић 1969: 265). Осим украђен, овај 
говор познаје и форме плећен, ијеђен, завеђен (Вујовић 1969: 265) и сл., које не фигурирају 
на терену који је предмет наше анализе, што показује да појава аналошког успостављања 
измењеног сугласника основе код глагола прве врсте није знатнијег интензитета. 
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инфинитив: он ће те повес (Бр); тебе ћу ја сат повес (Ос); тешко било увес на-
рот у цивилʼизацију (Нет);

аорист: поведе је доље (До); поведе ме (Се); уведе ме у жене (Жи); Момир ме 
одведе (Го); разведе се тамо (Ђер); некако је не поведосмо ниђе (Ђер); одведосмо је 
у болʼницу (Пл); не поведоше јој рачуна; те ме поведоше за Рожае (Ђер); кад се ове 
воде одведоше (Д. Дуб); суцки се разведоше (См); 

презент: да те поведем (Бр); да ми преведеш (Вр); девер је поведе (Д. Дуб); да и 
поведе у Немачку (Бо); преведе ме преко воде (Вр); уведе у собу (Жи); изведе је брат; 
изведе је ко јој је најбљижи (Д. Дуб); да га изведе на свадбу (Вру); одведе невесте 
тамо (Боб); треба да се сведе (Ђер); поведемо лʼијепога (Бр); ми проведемо шеха-
де (Дол); да га проведемо (Бо); спроведемо свадбу (Стр); уведемо вола (Вру); тамо 
сведемо (Бр); уведу те у кућу (Кон); изутра је заве уведу (Д. Дуб); уведу је те двори; 
изведу је (Вру); да одведу ово врело (Д. Дуб); да му је сведу у ђердек (Ју);

императив: фамилију цијелу поведи (Бо); ову стоку поведи; поведи јој другога; 
поведи је ка кући (Бр); поведи је на бегенлук; он лепотана поведи (Вру); она га по-
веди ко[д] доктора (Го); преведи га (Нет); уведи младу; уведи у брдо и у ните (Дол); 
посл’ен уведи увече (Ду); уведи по трое четворо коња; (Жи); они ти уведи (Бр); из-
веди је браћа (Бо); изведи у жене (Дол); одведи другога; одведи лијепа момка (Вру); 
одведи је (Ђер); сутрадан невесту тамо сведи (Дол); 

радни глаголски придев: један братућет ме превео (Де); превео не за Србију 
(Бр); одвео неко (Жи); одвео га је отут (Ле); ја би ве повела ђеизвор врела (Гр); она је 
провела (Бр); па су повелʼи рат (Прћ); живот провељи; с Нафом смо провељи године 
(Бл); спровелʼи на Вучу Локву (Цв); превелʼи (Кон); којега момка су јој увелʼи (Бр); 
изјутра би извел’и младу (Би); увела коње (Бр); одвела дијете (Коз); развела се (Ер); 
послʼен би хи свелʼи увечер (Ст).

Глагол довес има облике: 
инфинитив: лопова ће ти га довес комшија (Цв); 
аорист: доведе Шиптаре (Прћ); доведе ме оде (Жи); доведе је један братић 

(Кл); доведосмо воду (Го); доведоше ме (Бр); доведоше онок неуропсихолога (В. 
Лок); 

презент: доведу неког другог (Ба); само му је доведу (Бо); 
императив: доведи момка (Бр); доведи га оде (Вру); кад је доведи овамо (Ке); 
радни глаголски придев: довео сам ти жену (Го); Нафија је довела; довела је 

(Бл); чим си се довела (Го); ја сам ви довела стоку; ми довелʼи (Бр). 
Поред облика доведен, -на, -но: доведена невеста увечер; тек што је до-

ведена (По); она није доведена (Па); забележени су и облици: довеђено је на 
цријево (Др); довеђена овамо кући (Из), који су у грађи заступљени са свега не-
колико потврда (насупрот првима који су бројни), те се не може говорити о 
равноправној употреби двају ликова. 

II.1.1.7. За разлику од претходно анализираних, који према типу про-
мене остају у I врсти, код неких глагола на -с долази до укрштања основа, 
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па они своје облике граде некада по I а некада по III врсти. Реч је о глаголи-
ма типа срес/сретнут, обрес/обретнут, пас/панут, сес/седнут и др., који 
имају значење тренутности, у коме и налазимо основ за аналошки продор 
елемента -не-/ -ну-, пореклом III врсте, који у се највећем броју случајева 
такође одликују семантиком тренутности. 
Сви ови глаголи облике презента граде искључиво по III врсти:

само ко не панем на постељу (Гл); само да не панем с ногу; и да не панем неке 
муке (Жи); ја се у Пећ то јутро обретнем (Де); послʼе полазника сретнеш (До); 
свекрва сретне ону снаху (Кон); домовина сретне је; да пане у крф; неко пане ту 
(Вр); да не падне детету на уста (Го); он пане (До); трска она пане (Ђер); ако ме пане 
о уљу (Ми); падне киша (Бољ); кат падне снијек (Гу); чим пане киша (Гл); обретне 
се у Пазар (Бр); сретнемо га са житом; сретну ту невесту (Ду); направише па се они 
сретну (Се).

Тако је и у облицима императива:
обретни се ту (Ми); обретни ми сад паре (По); обретни је како знаш (Ша); 

једно с другијем се сретни (Бо); [j]едно сретни (Де); случајно неђе се сретни (Ду); 
дијете пани; пани у руке неком хоџи; ка[д] ти пани по глави (Вру); пани ми на ом 
(Дол); пани вода (Ка); пани те му се сломи (Со); дијете пани (Ки); киша кат пани 
(См); падни кише (В. Лок).

Исто наводи и Д. Барјактаревић (Барјактаревић 1966: 99). 
У инфинитиву глагола обрес/обретнут подједнако су фреквентни и 

облици по I и они по III врсти: мого би се обрес ту за пола сахата; обрешће се она 
одекане (Лу) и: да ми се обретнут тамо (Коз); ко ће се обретнут ту (Бр).

Глаголи пас/панут и срес/сретнут инфинитивне облике имају чешће 
по III врсти, што је настало у резултату тежње да се избегне свођење на 
једносложну форму: 

што се не могу сретнут саш њим (Го); треба то сретнут (Ју); прва кућа ће ве 
сретнут (Ра); оћеш панут (Ми); њему ће паднут на памет; брига нама да лʼ ће он 
панут (Ме); пануће ти то; на њега ће паднут све (Ме); па море панут (Со);

тамо ће се срес (Ме); несрећа ће га срес (По); дако неће пас (Гр). 
У аористу доминирају облици по I врсти:
срето ову жену (Се); кад он се обрете (Гр); он се обрете у колʼима (Коз); 

сила народа се обрете туна (Вр); срете га једна жена (Ле); тамо хи срете родбина 
(Би); он паде (Де); она паде (Пл); паде ми малак нешто (Д. Дуб); паде снијек (Брђ); 
на памет не паде (Пр); снијек у пролʼеће паде (Бо); сад ми паде н[а] ом (Го); сретоше 
не (Тр); сретоше је са коњима (Жу); кад падоше оне кише (С. До);

ја се ту обретну (Ша); не пану ми на ом (Пру); пану ми на памет (Го); сретну-
ше га тамо са житом (Ду). 
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Облици радног глаголског придева граде се готово искључиво по I 
врсти: 

срео муслиманку девојку (Вру); пао снијек (Бо); бога ми по; бога ми ми је по у 
бунар (Бр); пао у те крвови (Вру); хузда срела за камен (Бо); да се она срела са неким 
момком (Пож); ја се обрела ту (Пл); пала онамо (Рам); да не би пала она (Би); хузда 
како му је пала (Бо); пала у блато (Го); колʼико је та сила тапут пала (Кн); касно се 
то обрело (Ле); све то у трње се обрело (Лу); то-е све пало (Дол); ово није пало с неба 
(Бл); нас је пало посе овде (Го); пало хи је (Туз); девет крвова је пало (Вру); срелʼи 
га; да би се ми срелʼи (Жу); ђе су ти палʼи у крвове; они су палʼи у крв тамо (Шар); 

замало је панула (Жи); саш њим се сретнула (Коз). 
Све наведено важи и за префиксиране глаголе творене од претходно 

наведених, с тим да се код глагола (-)пас / (-)панут примећује да су нешто 
чешће форме инфинитива по I врсти, имајући у виду да у овом случају нема 
свођења на једносложну форму: стока ће ми пропас; све ће испас добро (Врс); 
ако ће ти душа испас (Шт); пашче ће га напас (Ба). Облици по III врсти ипак су 
обичнији: очи ће ти испанут предући (Дуб); он ће пропаднут ко нико (Бо); неко 
ће га напанут (Жи); она ће му се допаднут (Бољ); допануће некија мука он (Бот).

Презент и императив граде се по III врсти: 
презент: мало испанем ту више куће (Жи); да испанеш на викенд (Жу); у До-

бри Дуб да испанеш (Д. Дуб); кад испане пролʼеће (Бо); да напане тебе неко (Нет); 
тога што је диро ће да напане (Ос); да ми стока не пропадне (С. До); ту пропане 
фамел’ија (Гл); да не пропане толʼика нафака (Кн); опане та поздер (Ки); нећу ја да 
другоме припане наше богасто (Кл); руке му отпану; очи испану (Кл); 

императив: отпадни ти ноге (Рач); жито опани (Кон); испани (Бр); кад испани; 
испани у поље (Жи); оно испани (Де); испани да двори (Ши); оно упани доле (Ђер); 
упани у кућу (Ју); напани на кућу (Ђер); нападни хи (Гу). 

Аорист је чешћи по I врсти: ево све то опаде (Туз); душа ми готово испаде 
(Ши); испаде оно свашта (Со); отпадоше (Ле); људи упадоше у кућу (Жи); очи ми 
испадоше (Бл); испадоше оне залоге (Ке); и нападоше га на кућу (Вр). Забележено 
је свега неколико примера по III врсти: напануше на Турке (С. До); упануше они 
волови (Ле).

Облици радног глаголског придева бележени су само по I врсти:
упао у оне кл’еке (Бл); оздо од Србије неко напао; неко напо на село (Кл); била 

му је испала; испала му кила била (Дол); душа испала на мукама (Туз); ја испала 
(До); она се распала (Коч); но му се није допала; мене се допала (Ле); оно је пропа-
ло (Врс); све то пропало (Кн); онда је ово пропало (Др); испало јој добро (Вру); кат 
би испало (Бл); испало му крило једно беше (Ле); касно је испало (Бо); послʼе то се 
распало (Др); послʼе се распало царство (Ки); шта би ме спопало тамо (Ли); напалʼи 
Бихор (Ле); пропалʼе (Бо); сат су испалʼе хаљине (Ки). 

Глагол сес/седнут инфинитив може градити и по III и по I врсти. При-
том, сви самостално употребљени облици инфинитива који су бележени јесу 
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они по III врсти, имајући у виду да је и овде посреди избегавање свођења 
облика на једносложну форму: седнут неђе (Ле); морете седнут мало (Ме); по 
сву ној заседнут (Пру); ми ћемо седнут за хастал ту (Го); лако ће седнут (По). Када 
поменутог ограничења нема, у облицима футура на пример, подједнако су 
обичне обе форме: сешћемо мајно (По); кад дођу сешћете сви да једете (Ли); и: 
седнуће она (Жи).

У аористу превладавају облици по I врсти: зато ја седо (Шав); што, бре, 
не седе на ово (Ка); седе до нас (Го); ја и он седосмо ту (Ле); не седосте мало (Ме). 
Ређе су форме по III врсти: па седнусмо (См); седнуше да одморе (Ле).

Презентски облици граде се по III врсти: седнем на разбој да ткем (Кн); 
ја све овако седнем (Брђ); салʼ седнеш (Го); седне овако и дријема (Коч); седне овако 
(Па); он да седне (Св); ми седнемо неђе (Стр); па седнемо (Гр); хајмо те да седнемо 
(Леч); па седну тамо; жене седну (Д. Дуб).

Облици седи(те) и седни(те) у императиву подједнако су фреквентни: 
није реко нико седи (Рач); сједи ти тамо, сједи (Тр); седи, младићу, мало оде 

(Вру); седи не хадаљај се; седи, мајкицо (Го); седи ти до ње (Коч); седи на деку (Трн); 
седите оде иза мене (Ле); седите за астал (Не);

„Седни“, шофер каже (Ле); седни поред нас (Вру); седни оде; седни за хастал 
да пију пиће; (Го); седни одмори; седни оде; кат ми рекнемо седни; седни слободно 
(Па); на столицу па седни (Бал); седни помајно (Ос); и ја послʼе седни да ткем (Кн); 
ајде седните (Не).

Радни глаголски придев има облике: она села; ја кат би села; то би села ова 
моја мајка (Гр); доклʼе би она села (Ли). 

За разлику од стања у тутинско-новопазарско-сјеничком ареалу, где 
се радни глаголски придев гради искључиво по I врсти, у говору Горњих 
Васојевића, на пример, обичне су и форме по III: припануо, панула, пресед-
нуло и сл. (Стијовић 2007: 193).

Спроведена анализа показује да се глаголи на -с могу поделити у две 
групе: а) они који имају промену само по првој врсти, и б) глаголи код којих 
је дошло до укрштања основа, те своје облике могу градити осим по I и по 
III Белићевој врсти. Притом, однос форми разликује се у појединачним об-
лицима. Сви ови глаголи имају облике презента и императива по III врсти, 
двојаке форме у инфинитиву и аористу, с тим да превладавају форме по I 
врсти (осим у случајевима када се избегава свођење облика на једносложну 
форму), док се радни глаголски придев образује од основа које одговарају 
глаголима I врсте. 

II.1.1.8. Код глагола који се у инфинитиву завршавају на -ћ / -ј тен ден-
ција ка укрштању са глаголима III врсте присутнија је него код глагола на -с. 
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Такође, приметна је и чешћа појава дублетних форми у парадигмама разли-
читих глаголских облика.

Разноврсношћу форми одликује се глагол моћ / мој, који је, како 
показује ексцерпирана грађа, на испитиваном терену присутан у следећим 
облицима (наводимо све забележене форме без обзира на фреквентност и 
територијалну распоређеност):

инфинитив: моћ / мој. 
аорист: мого(х) / могадо(х) / мога(х); мога / могаде; мога / могаде; могосмо / 

могадосмо / могасмо; могосте / могадосте / могасте; могоше / могадоше / могаше.
презент: могу; можеш / мореш / мош; може / море; можемо / моремо; може-

те / морете; могу / можу / мору. 
императив: могни / могад(н)и (облици у множини нису забележени). 
имперфекат: мога(х) / могадија(х); могаше / могадијаше; могаше / могадијаше; 

могасмо / могадијасмо; могасте / могадијасте; могаху / могадију.
радни глаголски придев: мог(а)о, могла, могло, могли, могле, могла.
У употреби су и презентске форме које се употребљавају у служби фу-

тура II: могнем / могад(н)ем / могденем; могнеш / могад(н)еш / могденеш; могне / 
могад(н)е / могдене; могнемо / могад(н)емо / могденемо. 

Примери са облицима инфинитива: 
нећу моћ заспат (Че); свашта ћеш моћ да чујеш од њега (Цв); они ће моћ да 

подлʼегну (Мел); кат ћеш моћ; ти ћеш моћ то да завршиш (Го); рече да ће моћ (Ша); 
хо лʼ мој то да понесеш?; нећеш мој (Бољ); она ће мој да му се супростави; 

питање је да лʼ ће мој да дође (Мел); сви ће мој да стану (Ли). 
Глагол моћ / мој одликује се присутношћу тројаких форми у свим лици-

ма аориста. Први низ облика јесу они са аористним наставцима (могох, мога, 
мога, могосмо…), други су они који су настали контаминацијом аористних 
и имперфекатских облика, и који се од имперфекатских разликују само по 
одсуству неакцентоване дужине (мога(х), могасмо, могасте…)14, док трећи 
низ морфолошких ликова чине они који основу у аористу проширују елемен-
том -д-15 (могадох, могаде, могадосмо…). Поменуто се очитује из забележе-
них примера:

не мого више да га трпим (Ли); Стоја грдна не мога да дочека; не мога ништа 
да исприча (Го); нико му ништа не мога (Ју); не мога ни он да држи (Ке); не мога 
Јагода; не мога да одржи; не могосмо да видимо (Лу); не могосмо да идемо (Ос); ове 
године не могосмо да држимо (Ми); не могосмо учинет (Пр); ништа не могоше да му 
учину (На); не могоше да је нађу (По); 

14 О укрштању аористних и имперфекатских форми биће више речи у одељцима о овим 
глаголским облицима. 

15 Ово проширење се јавља и код неких других глагола (прода(х) : продадо(х); мисли(х) 
: миследо(х); воле(х) : воледо(х) и сл.).

– 75 –



Бојана М. Вељовић Поповић234

не могах више (Ђер); не мога сама да је дигнем (По); ја то не мога да трпим 
(Жи); не мога (Го); могасмо вала овамо и у собу (Бал);

не могадо (С. До); не могадо да оставим (Жи); не могаде да је трпи (До); не 
могаде да бидне (Де); не могаде нико да га скол’и (Ос). 

1. л. јд. презента глагола моћ / мој гласи могу: могу да одем (Вру); ја са 
сваким могу (Го); не могу да се дигнем; не могу опет да уиђем тако (Жи); могу свакат 
(По).

У 2. л. јд. са подједнаком фреквентношћу у употреби су форме: мо-
жеш, мореш (же>ре) и краћи облик мош:

не можеш да једеш (Го); тамо не можеш (Гу); узми кол’ко можеш (По); кад 
гој можеш (Че); можеш ил’не можеш? (Ша); 

ти мореш сат (Бо); не мореш да се вадиш (Го); не мореш тамо (Нет)
не мош у браку (Го); мош се надат снијегу и хладноћи (Би); не мош (Вру); 

докле гој мош; не мош да клапараш у њи (Го); сат не мош да видиш; ти не мош да 
видиш (Гу). 

3. л. јд. презента гласи може / море: не може; не може да се ожени (Вру); 
Андрија не може без бабе ни мало; не може исан (Го); не море (Жи); не море да 
нађе посла (Бр).

У 1. и 2. л. мн. презента бележене су форме: можемо / моремо и може-
те / морете: не можемо више (Го); не можемо (Не); не моремо садек; не моремо 
сад (Вр); не моремо ни да радимо (Брђ); не можете тунаке (Бу); не морете све завр-
шит (Де); не морете овијем колʼима (Ра).

У 3. лицу множине на целом испитиваном терену превладава облик 
могу, али се спорадично јављају и форме можу и мору, добијене аналошким 
уједначавањем основе према другим презентским формама (можу: можемо, 
можете; мору: моремо, морете):

највише могу да учину квар (Би); кол’ико то могу да учину квар (Би); они могу, 
шта гој могу (По), ништа не могу (Не); свакат могу (Ша);

они можу књижице што немау земљу (Ос); 
док мору (Лу); они не мору да помену (Трн).
Примери за императив: ако могни, они купи (Брђ); илʼи могни неђе да оде 

(Ле); ко гој могни, он дођи (Го); ако могадни саш њом (Ша). 
Осим облика мога(х), могаше, могасмо…у испитиваним говорима у 

употреби су и форме које у имперфекту проширују основу елементом -д-, 
односно -диј-16: могадија(х), могадијаше, могадијасмо…

алʼи ја не мога (Ос); ја не могах (Прћ); па не мога да се одморим; не могаше 
да подлʼегне (Го); не могаше да устане ис кревета (Че); не могасмо га нај (Врс); не 
могаху (Бо); не могаху да прођу (Жи); 

не могадија да дођем јучер (Се); могадијаше лʼ шта учинет? (Бал).

16 Проширење -д-/-диј-: могу имати и други глаголи, с тим да је ареална распрострањеност 
у појединим деловима тутинско-новопазарско-сјеничког ареала различита.
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Примери за радни глаголски придев: 
нико ти ништа не мого (Би); није се мого; не би више мого (Бо); није мого (Вр); 

није мого саш њом (Го); нисам мого да се пожалʼим (Не); то ти не би мого прићат 
(Туз); могла си да видиш (С. До); па би могла (Брђ); није могло (Бр); овде се није 
могло; алʼ није се могло (Бо); не би се могло (Гу); нијесу могљи (Бо); ниесмо могл’и 
(Ру); кол’ико су то могл’е да нашкоду (Би).

У функцији футура II осим презентских облика могнем и могад-
нем у употреби је и форма могденем, која највероватније представља 
контаминацију претходне две17: 

ако не могнем да се запослʼим (Нет); само шта могнем да узмем (Пр); ка[д] 
дођеш овамо те могнеш (Жу); ако могнеш одвоит (Ле); како ко могне (Прћ); ко 
могну (Ке);

ако могаднем да је нађем (Гу); ко ова не могаде (Кн); ко могадемо да заноћимо 
(Тр); само ко могадну (Ле).

ако икако могденем, јавићу (Ба); што прије могдене (Бл); ако не могдену (Цв).
Облик могнем у истој функцији познају и староцрногорски говори (Пе-

шикан 1965: 166). 
За глагол помоћ / помој / помогнут бележене су следеће форме:
инфинитив: хај ја ћу тебе помој (Го); ја ћу ви то помоћ (Нет); ја ћу ви помоћ 

(Трн); бок ће помоћ (Врс) ко си на неку муку помој ћу ти (Ру);
мош му помогнут шта? (Ми);
аорист: тек Бог помога јој (Жи); посен ми помога једна жена; помога један 

колʼега; та човек и[з] Жирча помога (Пл); мени Бок помога (Ми); Руси ни помогоше 
(Кн); 

добро ми поможе (Вр);
презент: ако могу да ви помогнем (Трн); да ми помогне (Жи); бок да помогне 

(Бл); бок да помогне (Бр); да ти помогне за паре (Д. Дуб); да помогнемо некога сиро-
маха (Бл); мора да помогнемо (Не); да ми помогнете (Брђ); помогну мало о слави (Кн). 

императив: помогни ти мене (Го); помогни ме (Ру); помогни нарот, помогни 
свој нарот (Ју); помогни ако имаш кога (Кн); дијете моје помогни тамо (Ми); помог-
ните ми да напуним ову кацу (Бр); 

ај боже помози (По); помози боже (Вру) (само у окамењеним облицима);
радни глаголски придев: помого да образује ту фарму (Не); бок ти помого 

(Кн); помого си му доста (Туз); не би ме помогла (Бр); помоглʼи су га (Пл).
Нема облика помогнујо, помогнула (Петровић 1973: 219). 

II.1.1.9. Глаголи на -ћ/-ј типа доћ / дој, поћ / пој, наћ / нај и проћ / прој у 
потпуности се уклапају у I врсту:

17 На основу расположиве литературе, нисмо наишли на информацију о присуству 
ове форме у другим говорима. Овај облик не бележи ни Д. Барјактаревић, који наводи само 
могнем и могаднем (Барјактаревић 1966: 99)
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инфинитив: да лʼ ће дој? (По); они те доћ (Ру); треба до ту доћ (Ша); шта ће ми 
доћ на сан (Бр); онда мош дој; они те дој ту; ко зна ка[д] ће она дој; неће дој да му 
помогне (Го); са[д] ће дој (Го); одма ће поћ (Ос); сви ће поћ (Бо); не могу нај (Жи); 
да лʼ ћете ви наћ (Ос); не мош нај једнога ћовека (Д. Дуб); могу л проћ (Вру); могу 
лʼ прој овуда? (Го);

аорист: мало дођо (Прћ); једва до ту дођо (По); овудијер дођо (Тр); те дођо 
(Бл); сат дођо од оваца; дођо мало (Бо); пођо да пуштим краве (До); једва једну нађо 
(Бољ); прођо овамо (Жи); дође с робије (Бл); дође те ме узе (Коз); дође ми ођена се-
стра (Ос); дође он; свекар ми дође; како раније не дође (Бр); нађе ону коприву (Пе); 
не прође три дана (Го); мене прође (Д. Дуб); док то не прође; не прође два-три месеца 
(Го); ипак ће да се нађе (Ка); дођосмо горе (См); ми посен дођосмо; прођосмо (Го); 
видим дођосте овамо код нас (Де); тамо дођосте (Ђер); 

презент: да ти нађем оца (Бр); би мого да прођем (Тр); дођеш до краја (Вр); да 
ти пођеш ноћас (Го); ђе нађеш коприва; да нађеш оне старе људе (Ос); нађеш какав 
оћеш камен (Гр); пешке да прођеш (Бот); не да ти да прођеш (Ка); крос то камење 
скрос прођеш; бе[з] светла да прођеш (Го); дође вода (Ба); та родбина дође (Би); да 
дође код нас оде; да он дође на право очинство (Бл); док дође; дође свако лʼето (Бр); 
дође та девојка (Вру); ка[д] дође положаоник; може да дође понеко (Из); нек пође 
(Бо); време ми прође лакше (Го); кат прође воду (Ђер); у кахву сенађемо (Нет); да 
прођемо крос пећину (Го); дођу тамо жене (Ђер); на све дођу (Баг); дођу са паше; кат 
дођу јаке воде (С. До); пријетеље да нађу (Ка); 

императив: дођи у кућу (Бо); дођи момак (Бр); кад дођи вода (Го); дођи код 
овија Веселʼиновића (Лу); дођи овамо (Тр); увеће дођи; дођи то ту (Бо); он дођи (Бр); 
дођи неко; дођи људи те је лати (Дол); дођи пријетељи туна; они би дођи на конак 
(Ђер); неки дечко пођи (Бо); нађи (Бо); нађи некаки (См); доклʼе нађи дијете (Ка); 
прођи она чуњак (Вр); неко време прођи (До); прођи мало времена (Жу); па прођи 
неки дан (Ли); дођите на кафу (Жу);

радни глаголски придев: дошо је да зовне мене; дошао овде (Би); дошо с 
робије; кад је он дошо; дошо ту на пуну трпезу (Бл); кад је дошо овамо (Бо); нашо 
ствари (Пе); нашо му да није у реду (Из); тешко млого прошо; кад је прошао; про-
шо Црну Гору (Ка); мој живот прошо (Жи); та је невеста дошла ноћас (Дет); кад је 
дошла; и дошла (Ша); дошла је Нафија (Би); дошла фирма ис Ћаћка (Бо); пошла на 
коња (Ђер); да би ви ја пошла (Го); нашла се деца (Пе); прошла свадба (Ле); прошло 
то (Го); прошло би годинама; није прошло (Бр); прошло је недељу дана (Бо); има 
неки дошлʼи (В. Лок); дошли оде (Вру); дошлʼи за мене (Го); зрно су му нашлʼи; по-
нешто би нашл’и (Вр); нашлʼи смо стублʼину (Пе); кат су пут прошлʼи (Бо); прошљи 
кроз Лукавицу (Бо); године су ту прошле (Вру).

II.1.1.10. Глаголи (-)пећ/(-)пеј, (-)сећ/(-)сеј, (-)вућ/(-)вуј, (-)стрић/
(-)стриј, (-)врћ /(-)врј мењају се по I врсти. Ове глаголе карактерише 
уједначавање основе у свим лицима презента тако што се у 3. л. мн. аналош-
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ки успостављају резултати прве палатализације. Облици типа *вуку, *секу и 
сл. нису бележени на испитиваном ареалу:

да испечем оцу кахву (Жу); печем ракију (Ер); осечеш прво бадњак (Вру); да 
ми посећеш детету косу (Туз); расечеш по колач (Ос); да му вуч’еш стоку (Д. Дуб); 
повучеш ону столʼицу (Дол); овако завучеж руку (С. До); пеће се (Бо); ка[д] се испе-
че; он посе ка[д] се испече; док се та колач испече; та колач ка[д] се испече (Гу); 
халва се испеће уоћи бајрама (Де); и он ми осече сохе (Кн); посече за понешто; што 
се конопља сеће (Де); завуче руку, извуче; да је повуче (Вру); са жемскијем да се вуће 
(Бр); баш да сечемо; сечемо три бадњака оде (Из); да пресечемо ваде (Вр); љуску за-
сечемо горе (Ос); стрижемо макасама (Де); тера коње да вршемо (Ер); кад осечете 
она бадњак (Вру); печу се зечеви; три бадњака се осечу (Ос); негде сечу два; (Из); 
ка[д] се сечу нокти (Дол); вучу хи (Де); оне вучу оно млʼијеко (Бр); доле се увучу 
(Вру); острижу офце (По); са коњима вршу (Ер); вршалʼице што вршу; волови могу 
да вршу (Трн).

Аналошки успостављени резултати прве палатализације присутни су и 
у облицима императива:

сунце је испечи (Вр); оне печењаке попечи (Ков); испечи ти компира (Ли); пре-
сечи то (Ду); посечи; осечи; сећи онога зеља исећи (Бо); осечи оно; ја осечи (Бр); 
пресечи оно горе (Вр); осечи ракљасто дрво (Вру); они исечи те гране (Гу); пресећи 
оне туфе (Д. Дуб); оздо посечи; посечи оздољ црнојку; испечи лʼебове (Дол); посечи 
семена (Жу); дријен посечи (Па); ситно осечи (Пру); за њим горе привучи се (Ду); 
повући; извући ћитаву хомору (Бо); повучи после (Вр); она повучи за те чарапе; ја по-
вучи за те чарапе (Гу); па повучи (Ков); повучи онуузицу (Ос); повучи овако; он зав-
учи руку у рукавицу (Ос); вучи се за прс; повучи; пасе вучи (С. Ћуп); вучи низ једно 
брдо (Трн); кахву испечите (Пл).

Исто је и код других глагола са основом на велар:
па је тучи (С. До); натучи му та лʼеп на рок (До); па га посен тучи (Жу); обучи 

јој; невести обучи фереџу; обучи тумајлʼије; овако обучи фистан (Жу); пристојно се 
обучи (Ков); димије обучи (Па); а сад ово танко, уско, обучи (Лу).

Стање у осталим говорима зетско-сјеничког дијалекта унеколико је раз-
личито. У говору Горњих Васојевића у употреби су и облици са неизмењеном 
основом (вуку), односно форме: вуците, посијеци и сл. (Стијовић 2007: 192). 
Исто важи и за говор Бјелопавлића (Ћупић 1977: 90). У говорима Враке и 
Зете је само: вучу, тучу, сечу, стрижу (Петровић 1973: 218; Ћупић 1977а: 
280). Облици са аналошким рефлексима палатализације преовлађују и у ста-
роцрногорским говорима (Пешикан 1965: 168). 

Иако Д. Барјактаревић осим облика печу, вршу и сл. наводи и речу 
(Барјактаревић 1966: 99), у нашој грађи нема ниједне потврде за овај облик, 
имајући у виду да се презент глагола рећ / реј гради искључиво по III врсти. 
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Примери за остале облике:
инфинитив: то ћеш испећ (Рај); требало је то напећ (Тр); немо сеј (Ос); немо 

вућ (Па); 
аорист: ногу јој пресече (Бр); кукавац осече шуму (Ка); шта се тако извуче 

(Ка); он се тамо пресвуче (Лу); Немац се повуче ис Пазара (Прћ); повуче промаја одо-
вут (Кон); оврхосмо (Кон); те га довукосмо до Црновршана; развукосте га ка опуту; 
извукоше га (Го); па му одвукоше ђевојку (Ков); четници се долʼе повукоше (Прћ); 

радни глаголски придев: није пеко креч (С. До); тако се пеко лʼеп; па сам баш 
доста испеко (Бу); сабљом му посеко главу (Нет); ко и је осеко (Гу); свуко некога 
Мику (Прћ); оде сам ја врхо (Тр); баба би пресекла пупак (Гу); из Грабља свукла; 
некако извукла (Го); само повукла ватра (Нет); шта се пресекло (Жу); расекло оде 
било вилʼицу (Дол); врхло се и са воловима (Тр); и врхло се (С. Ћуп); ка[д]смо ми 
пекли (Вру); пеклʼи стално (Де); пањеве што смо осеклʼи (Ос); њојзи осеклʼи ногу 
(Тр); поново се ти Срби повуклʼи; они су се повуклʼи (Нет); они повуклʼи на ујчевину 
(Ос); само га вуклʼи; Деспотовићи развуклʼи (Прћ); тако би то врхлʼи; само би с тијем 
врхлʼи; доклʼен га изврхлʼи тако; би изврхлʼи (Ду); врхлʼи тако (Бр).

II.1.1.11. Глагол ић / ис такође се мења само по I врсти:
инфинитив: никат напријет не мош ис (Кн); ко ће ић? (По);
аорист: ја идо двије године (Рач); не иде јој нешто школа (Го); не знам ђе оно 

иде (Ер); идосмо на сут (В. Лок); кат идоше ово за Турску (Ке);
презент: идем по народу (Бр); с аутом да идеш (Брђ); немо да идеш (Нет); оће 

да иде даље (Бу); море да иде (Би); кут се иде према бољницама (Бо); ага да иде за 
Рибариће (Вру); да идемо кући (Ка); по чему ви тоидете (Не); 

императив: иди овако озади до прага (Дол);
радни глаголски придев: кад је ишо, он је ишо од Црне Горе па је ишо за 

Србију; с коњом ишо (Бо); ишо за Пазар; ишо са том табљом (Би); ишо и са женом 
(Бл); ова су ми унучат ишла; ни ишла није у Гнилу (Вр); све је то ишло тако то; ишло 
се у шуму з воловима (Бо); тат се ишло пешке (Би); поред ријека би ишл’и; ишл’и би 
брдима; ишл’и да тражу девојке; за младу су ишл’и најбл’ижи; четвртком су ишл’и 
(Би); пешке су ишли; а наши су ишлʼи у Пећ; ишлʼи су путом (Бо); они су ишљи; 
ишл’е су те приче(Бл);

глаголски прилог садашњи: вене ми се указалʼе све идући (Го); идући ка 
Сјеници; идући напрет (Ос).

Инфинитивна форма иђет, забележена у говору Мрковића (Вујовић 
1969: 262), нашем идиому није позната. 
Глагол отић / отис, међутим, у презенту има облике: одем / отид(н)ем, 
одеш / отид(н)еш…:

jа одем (Ос); одем понекат и приватно; ја одем са стоком; ја ти одем у Позар 
(Ле); да одем и на поседак (Брђ); миљина било да одеш да узмеш младу (До); одеш 
на њиву; одеш у своју кућу; два три човека оде; оде у ординацију (Ђер); ко је мого 
да оде (Прћ); не море да се оде (Ру); да се оде до Тутина; одемо долʼе (Ли); кат оде-
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мо овамо (Ру); тако одемо други дан (Прћ); у Свиланово кад одете (Ос); оду тамо 
(Саш); 

што не отидеш с неким колʼима (Ми); отидеш у Кочарник (Би); она отиде 
(Рам); један дан и отидемо (В. Лок); кад отидете кући (Пр); да отидете ви колʼима 
(Не); отиду у то село (Би); 

долʼе што отиднем (Не); отиднем ноћим код Живке (Ми); сат отиднеш; на 
вашире кат отиднеш (Туз); данас отидне у грат (Туз); отидну сватови (Ми). 

У императиву овај глагол има облике отид(н)и, а сасвим ретко и оди:
ја отиди да скинем (До); невесту отиди уочи Ђурђевудне (Ду); отиди по 

шуми (Би); они отиди долʼе (Ђер); отиди поразговара; он отиди на један крш; от-
иди на та крш (Ке); долʼе отиди и пери (Ле); и отиди; отиди сватови (Ли); отиди да 
переш руке (Пр); ја отиди тамо; отиди пита (Туз); отиди у шуму (Ка); 

узми децу и жену и отидни (Ков); неко отидни за Србију; ја отидни (Ос); они 
отидни; (Пр); отидни у шуму; отидни ја за офце (Туз); он отидни; отидни те је 
преви; свекрва отидни; отидни те јој донеси (Ков); 

то не оди сви (Рам); и она не оди (Ра).
Аористни облици су: одо(х) / отидох…, одосмо / отосмо / отидосмо…

ретко су бележени облици: отиднух, отиднусмо, отиднусте…
jа одо (Рам); одо с човеком; ја одо код доктора (Жи); одо у пензију (Трн); ја одо 

с њима (Ков); не одо да хи подигнем (Кон); све то оде нарот; оде топђија за пијетла 
(Бо); он фамилʼију и оде; нарот оде бестрага (Ос); оде младеш по иностранству 
(Пож); оде убра коприву (Ле); он оде за Нишку бању (Нет); Божо оде, Душан оде 
(Трн); не одосмо код њи (Ос); одосмо да се прошетамо (Коз); 

отосмо долʼе; отишла у Холандију (Жи); отосмо пред врата тамо (Ме); ото-
смо онамо (Коз); без ништа отосте (Ос); отоше (Ков); деца отоше; послʼен ото-
ше за Банат (Пр); отоше онамо (См); сва срества ту отоше (Не); отоше младићи 
у иностранство (Пож); отоше долʼе (Ки); отоше за Краљево (Лу); отоше у Позар; 
отоше; отоше људи коњима (Де)

отидо тамо (Пр); један отиде у Тузиње; сама да отиде (Гу); она отиде; от-
иде тамо (Дет); кат ми отидосмо овамо (Пр); 

отиднуше у чаршију (Врс); деца отиднуше (Го).
Забележени су и следећи облици инфинитива:
за стоком отис (Ли); ја ћу отис до Пазара (Ши); ја ћу отис (Бал); илʼ ће отис 

неђе да ради (Брђ); да лʼ ће отис за њега (Рај); па ћу отић (Кл); кот њега ћете отис 
(Бо); она ће отис (Го); отишћу (Де); отишћу час посла (Ст).

Радни глаголски придев има форме:
те сам посље отишо у Крагујевац (Бл); он отишо тамо; кад је отишо; отишо 

у пијац; отишо за Сарајево (Бо); отишо ми брат те видо (Нет); отишо тамо да живи 
(Коз); отишла к њојној кући (Ђер); ова младеш отишла (Тр); не знам да лʼ је от-
ишла (Бу); отишла на контролу (Коз); девојка је отишла; ка[д] сам отишла оно с 
тобом; отишло нешто по браћи (В. Лок); отишло јој око (Ду); отишло навише (Ос); 
отишло му око (Жи); отишлʼи су за Грћку (Бо); посље су отишљи (Бл); ми смо у 
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Македонију отишлʼи (Нет); они су отишлʼи у попове; отишлʼи сватови с коњима 
(Са). 

На испитиваном ареалу нису бележене презентске форме: ојдем, ојдеш, 
односно отиђу, аористне ојдо, ојдосмо, односно отиђо, отиђоше, те импера-
тивне ојди, отиђи, које су у употреби у Говору Горњих Васојевића (Стијовић 
2007: 191). Двојство форми одок и отидок познају и староцрногорски гово-
ри, при чему облик ојдох ни овде није у употреби (Пешикан 1965: 168). 

II.1.1.12. Глагол ућ / уј мења се по I врсти, с тим да има облике ућ / уј и 
уић / уис:

инфинитив: стра ме не море ућ (По); можете ућ и у собу (Не); 
аорист: уђо у кућу (Бо); она тамо уђе (Дол); 
презент: неће да уђе у дудове она шербет (Де); кад неко уђе на врата (Па); уђе 

те седи (Ру); хо лʼ д[а] уђемо (Го); уђете у Угао (Бо); све уђу у ту кућу (Го);
императив: уђи сад оде у хлат (Нет); хајде уђи у собу (Ме); уђите слободно 

(По);
радни глаголски придев: ова ушо (Бо); он ушо у кућу (По); ушлʼи (Бо);
инфинитив: како ће уић (Ка); не да ти уић (Кн); ако ћеш уис (По); 
презент: уиђе у коло овамо да игра (Дол); и уиђе (Вру); уиђосмо у Ћаћак (Ле); 

да уиђеш тамо (Ка); уиђе овамо (Вру); не може да уиђе; којом уиђе ногом (Вру); она 
сладак шербет ни да уиђе у њу (Де); требалʼи сте у кућу да уиђете (Трн); ако уиђу 
људи (Ке); уиђу те јенђе (Ле);

радни глаголски придев: уишо у једну кафану (Коз); у цисту ту уишо камен 
(Ле); на једна врата уишла (Дол); уишла у ту собицу једну (Жи); па сте уишлʼи у ону 
кућу (Тр). 

Двојство форми (уј и уис) познаје и говор Горњих Васојевића (Стијовић 
2007: 191). 

Осим изаћ / изај, у употреби су и облици изић / изис. Дублетне форме 
присутне су и у осталим облицима:

инфинитив: да лʼ смије Фехо изај (Врс); одавде изаћ (Не); 
аорист: одоздо изађо (Де); изађе ова лијек (Рач); здравши изађе но ја (Бр); изађе 

му (Вру); изађе ова Душан (Ке); она изађе под бојом (Бр); изађосмо ис Краљева; 
изађосмо ис Ћаћка (Ле); ви изађосте гoре (Жи); што изађоше (Ков); пироћани кад 
изађоше (Не); 

презент: изађем (Вр); ајде да изађем (Вру); ја изађем тамо (Св); не мош са 
њим да изађеш на крај (Нет); свекрва изађе; изађе му нешто на обрас (Рач); има 
изађе техничар (Гл); којом изађе; с којом изађе (Вру); кат изађемо (Бр); изађемо из 
болнице (Брђ); кад изађете преко моста (Ос); само изађете право (Ли); лʼети изађу 
помало (В. Лок); 

императив: изађи тамо (Вру); она изађи (Де); она изађи неђе; на једна врата 
изађи (Дол);
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радни глаголски придев: што би он изашо (Гу); неђе је изашо; него би из-
ашо вани (Бо); посл’ен изашо она мало квал’итетни тај бес (Би); изашла паметна 
домаћица (Вру); послʼе је то изашло (Дет); шпорети су касно изашли (Вру); изашлʼи 
да ору (Бо). 

инфинитив: тамо те изић они (Бо); 
аорист: изиђе Милʼева грдна (Го); изиђосмо онде (Коз);
презент: ђе ћу да изиђем (Тр); изиђем довече; како да изиђем; не могу да изиђем 

(Вру); да изиђеш от куће (Бо); 
императив: изиђи говеда (Ка); 
радни глаголски придев: Иљас је изишо на слободу (Ле); послʼе изишо на пут 

(Тр); они би изишл’и (Вру); па би ту изишла (Коч).
Двојаки облици овог глагола присутни су у староцрногорским говори-

ма (Пешикан 1965: 168) и говору Горњих Васојевића (Стијовић 2007: 191). 
У говору Тутина, Новог Пазара и Сјенице нисмо пронашли форме овога 
глагола са нејотованим сугласником основе – изидем, изидосмо, изиди и сл. 
– које наводи Д. Барјактаревић (Барјактаревић 1966: 101), а које су бележе-
не у говору Горњих Васојевића (Стијовић 2007: 190), а у употреби су, као 
фреквентније, и у говору Враке (Петровић 1973: 217), те у староцрногор-
ским говорима (Пешикан 1965: 168).

Само у једном пункту бележен је особен облик 3. л. мн. аориста – из-
агоше, док су осталим лицима у употреби форме које се јављају и на остатку 
испитиваног простора: изагоше оне ралʼице гвожђене; послʼен тија ралʼица из-
агоше плугови; касније изагоше оне гвожђенаће; изагоше ови шпидитери гумени; 
изагоше ови вашири; изагоше, то изађе; изагоше ови пироћанци; изагоше ципилʼе 
па ћизме па послʼен мода изађе (Туз). Претпостављамо да је овај облик настао 
контаминацијом са истозначним глаголом излећ (излегоше).

Осим глагола ућ / уис и изаћ / изај / изић са истим значењем употребљавају 
се глаголи улећ / улеј / улегнут и излећ / излеј / излегнут. 

Ови глаголи презент и императив граде по III врсти:
презент: не могу да изл’егнем (Вр); улегнеш у њиву (Рач); па тамо излʼегнеш; 

на Дијелове излʼегнеш; неће да излʼегне ис памети (Го); кад улʼегне у собу (Ли); камен 
улʼегне кат сагори (Ми); ко смије да улʼегне (Ју);

императив: хајт улʼегните у собу (Дуј); даска ул’егни тамо (Вр); излʼегни (Жи).
Нема презентских облика по првој врсти типа: уљежем, изљежу 

(Стијовић 2007: 194), односно уљежу (Ћупић 1977: 92), улʼежите (Петровић 
1973: 217). 

У инфинитиву и аористу у употреби су и форме по I и по III врсти:
инфинитив: како ће излʼеј (Жи); 
аорист: улʼего тамо у ђердек (Ли); улʼегоше тамо двојица (Пр);
инфинитив: нете излʼегнут (Ми); улʼегнут ту; 
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аорист: излʼегну ја (Рач). 
Двојство инфинитивских ликова ових глагола карактерише и говор 

Зете (Ћупић 1977: 281), те говор Враке (Петровић 1973: 218) и Горњих 
Васојевића (Стијовић 2007: 194). 

Радни глаголски придев се гради по I врсти:
отац јој излʼего; како-е улʼего (Бо); из те продавнице је излʼего; она излʼегла 

(Врс); прилʼика ти није боља излʼегла (Го); ево да си улʼегла у наш врт (С. До); кад је 
она стока улʼегла; прво та стока улʼегла у једно жито; ја нијесам излʼегла ту ној (Ле); 
они би излʼегли и[з] собе (Ми); па су излʼеглʼи у Пазар (Па); сал што смо улʼеглʼи 
(Рач). 

II.1.1.13. Глаголи наић / наис, обић / обис, прић / приј и заћ / зај имају 
облике само по I врсти:

инфинитив: ту ћете наис с колʼима (Ме); одиву је најсевапније обић (Бр); не 
мош долʼе прић (Лу); неће заћ ни у њиву ни у шталу (Ка); 

аорист: доклʼе приђо телʼефону (Го); Тито што наиђе; оно ратно време наиђе 
(Жу); приђе њејна шћер (Кл); приђе оде (Вру); кад приђосмо (Ос); наиђосте крос 
село (Ке); 

презент: приђем крај некога (Коз); на пијац наиђем; кад наиђеш неђе опет (Бо); 
ту зађеш; горе зађеш (Го); после зађе (Вру); пошто зађе сунце (Из); наиђе ми тако; 
он обиђе ова комшилук (Де); има мајно да се обиђе (Бр); приђе момак; својта да 
приђе; не може други да приђе (Тр); није смео друкше да му приђе (Ју); обиђу по-
некат (Бр); 

императив: наиђи неки капетан; групе наиђи (Лу); ова приђи (Вру); зађи сунце; 
зађи па купи рукама (Де);

радни глаголски придев: ја наишао; наишао к Жупи; Драгиша био нашиао; ја 
би ко[д] детета пришо (Ос); пришо мучки; пришла (В. Лок); зашло би сунце (Коч); 
они су послʼе зашлʼи (Прћ); наишли Добрињци (Жу).

Није бележен облик обиди, обидем присутан у говорима зетско-
сјеничког дијалекта у Црној Гори (Петровић 1973: 217; Стијовић 2007: 191). 

Д. Барјактаревић наводи да се глагол обић осим у презентском лику 
обиђем јавља и у форми обијем, потврђујући га само једним примером: Да 
обије цијо свијет (Барјактаревић 1966: 99). Овај облик у широкој је употреби 
на терену читавог говора, с тим да истичемо да овде није посреди гласовно 
измењен лик глагола обић, већ је реч о облицима глагола обит, са семанти-
ком ‘обићи, (све редом) претражити, обиграти’, а који је са таквим значењем 
забележен и у једнотомном РМС: обити, обијем свр. – отићи на много места, 
заћи редом (обично тражећи нешто) (РМС 2007: 846). У инфинитиву овај 
глагол гласи (-)обит: све ће обит да га нађе; цио свијет ће преобит, оваку неће наћ 
(По); све сам обила тражући је (Лу); све сам живо преобила (Ту).
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Глагол сић мења се по I врсти. У употреби је и облик саћ:
како ћете сић долʼе (Трн); сиђо ођена (Трн); ми сиђемо у Јошаницу (В. Лок); 

кат сиђемо у грат (Гр); сиђу на Доховиће (Трн); на ову кривину ђе сте сишлʼи (Це); 
ка[д] сте сишлʼи с асвалта (Тр);

посл’ен сађе с коња (Ду); сађосмо (Пл); по[д] Доховиће сађи (Ју); она сађе с 
бандере (Трн); послʼе сађе с коња; док не сађе (Ђер); одма што сађе са коња (Ме); 
ја би у понедељак сашо (Ду); још није с коња сашла (Ђер); сашли одозго (Ме); из 
Будића сашлʼи долʼе (Тр).

Облике сис и саћ имају староцрногорски говори (Пешикан 1965: 
168) и говор Горњих Васојевића (Стијовић 2007: 191). У говору тутинско-
новопазарско-сјеничког ареала, међутим, изостају форме са нејотованим су-
гласником основе типа сидем, сиди, сидо, које су у говорима зетско-сјеничког 
дијалекта у Црној Гори обичне (Пешикан 1965: 168; Петровић 1973: 217; 
Стијовић 2007: 191).

II.1.1.14. Глагол рећ / реј у инфинитиву и аористу може имати облике и 
по I и по III врсти, с тим да су облици по I врсти знатно чешћи: 

инфинитив: немо рећ Везири (Го); могу рећ (Ли); ово то ти заборави рећ; не би 
знао рећ (С. До); ко не би знала рећ (Леч); како ћу рећ (Ос);

веља реј (Бл); не би могла реј; вала ћу ти реј (Вру); реј ће посен (Го); нијеси 
смела реј (Ков); ће ти овај Идрис реј (Па); ко ће гој реј да нема добрија (Ју); ће гој реј 
друкче (Ју); па ћу му реј (Ка);

веља рекнут (Жи); не умијем рекнут (Врс);
аорист: рекох се; човеку реко (Жи); реко да лʼ ће је дочекат; не знам шта му 

оно реко; ја реко (Го); а ја ти реко (Нет); што ти рече (Цв); па се, рече, криви; Радан 
рече (Бал); рече морате (Брђ); она ми рече (Бр); ко нам рече то; рече ми син; рече да 
дође у Тутин (Го); рече пре неки дан (Не); оно прије што рекосмо (Пож); рекосте ми 
(Бо); рекоше да пијем (Го); они рекоше (Гло); рекоше да је био долазио (Леч); чини 
ми се да рекоше (Не);

рекнуше једама Руси (Прћ). 
Презент се гради само по III врсти:
ја да ти рекнем (Го); то да рекнеш (Бр); право да ми рекну; рекну жене (Бр); 

нете да рекну (Вру); пот пазуо што рекну; да му ради што рекну (Го). 
Нисмо пронашли облике речем, речеш, рече (Барјактаревић 1966: 99; 

Ћупић 1977: 91; Стијовић 2007: 195).
У императиву су бележене форме и по I и по III врсти:
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реци ми (Вру); реци му (Ме); реци овој Влади (Коз); само ти реци (Кл); рецимо 
има један иде испод спомена (Не); имам грожђе, рецимо18 (Трн); рецимо кат се неко 
жени (Трн); 

посен хај тамо рекни; ти рекни (Бр); она му се рекни (Де); моја мајка узми те ме 
рекни; слободно рекни (Ле); шта гој хим рекни (Па); рекни још је у памет (Ос); рекни 
јој; рекни ти Виду (Трн); рекнимо, то ти је мајка; рекнимо, познаем се добро с твојом 
мајком (Жу); слободно рекните (Трн).

Радни и трпни глаголски придев граде се по I врсти:
реко јој (Бл); реко он; реко по имену (Бо); реко би; он је реко све; отац реко; он 

му реко (Вру); реко да је воде за Београт; човек неки реко станицу; то си реко сад; 
отац реко Јуки (Го); рекла ни је Цака (Ос); оно што је рекла (Коз); рекла му мајка; 
рекла снахи (Дол); рекла му се (Жи); што ми је она рекла (Ле); ако се она рекла не-
ком (Дет); рекла би; рекла та стрина; била се рекла момку; Милена-е рекла овоме 
Хасу (Вру); па би оно реклʼи (Го); би рекл’и доводак л’ета (Би); реклʼи удала се; 
нијесмо рекљи немам; мене је све рекло (Бо); 

речено му је (Бл); била је речена девојка (Вру); била једна Ђерекарка мене 
рећена (Ле); не било речено никоме (Тр).

Говоре зетско-сјеничког дијалекта у Црној Гори карактерише, међутим, 
двојство форми у облицима радног глаголског придева, па се као обични на-
воде и облици типа рекнулʼи (Петровић 1973: 219; Стијовић 2007: 195).

II.1.1.15. Глагол (-)маћ / (-)мај у инфинитиву има и основу по III врсти 
– (-)макнут:

мај ће се то (Жу); фереџу ће маћ (Ле); одма ће се примаћ (По); 
мош се мало премакнут (Ша); свако ће се измакнут (Че).
Исто стање је и у говору Зете (Ћупић 1977: 281), те у говору Враке 

(Петровић 1973: 219) и Горњих Васојевића (Стијовић 2007: 195). 
У говору Тутина, Новог Пазара и Сјенице није уобичајена форма мик-

нут. Ипак, забележена су два примера са овом основом у презенту: ка[д] се 
она кострет микне (Из); нек микне то (Бал). 

У аористу је такође присутно двојство основа, с тим да преовлађују 
облици по I врсти:

бок му до што маче то (С. Ћуп); навалʼи нарот те маче то (Ке); маче је одавде; 
маче је отлʼе (До); одмаче се (Гр); што га примаче? (Ке); макоше се оталʼе (В. Лок); 
макоше му бубрек (На); док је макоше у Добрињу (До); макоше тија радника млого 
(Жи); макоше га ис школʼе (Го);

макну је ис Тутина (До); он се мало помакну (Жу); они је макнуше (До). 
Презент и императив граде се искључиво по I врсти:
18 Онда када, као у овом примеру, има значење ʼна примерʼ, ʼпретпоставимоʼ, глагол 

рећ остаје без акцента. 
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презент: ни да макнем (Жи); макнеш га (Д. Дуб); не би ти смео да макнеш 
овако (Из); неђе се измакнеш (Гр); ђе се премакне (Ду); измакне се овамо (Кн); закон 
такав био да се то макне (Трн); што ћете да замакнете (Ра); нете да се макну (Гл);

императив: она је макни (Дол); примакни (Бо); тамо и примакни (Вр); примак-
ни она казан (Ду); макни ти ова цибанлук (Вру); па му измакни ону столицу (Вру); 
по једно оно смакни (До); овамо измакни ожеком (Ду); па ми овамо помакни; они му 
измакни (Коз). 

Радни глаголски придев гради се по I врсти: 
касније би се мако снијек (В. Лок); и измако се (Из); она је нојнијем снахама 

макла (Дол); примакла сам осамдесет (Кон); примакла се школа (Брђ); да не би се 
то макло (Дол); макљи су (В. Лок); маклʼи печу (Трн); они су Рамиза маклʼи (Пож); 
и тапут се маклʼе фереџе (Трн).

Нису бележени облици по III врсти типа замакнула, каквих има у го-
вору Горњих Васојевића (Стијовић 2007: 195), односно макнујо (Петровић 
1973: 219).

У трпном глаголском придеву присутне су форме мачен, -на, -но и мак-
нут, -а, -о: фереџа је мачена (Трн); примачена је оде (По); кајмак макнут (Дол); ђе 
је макнуто (Рај). 

II.1.1.16. Слично је и са глаголом (-)дић / (-)дигнут, који у инфинитиву 
и аористу има двојаку основу, при чему доминирају облици по I врсти: 

инфинитив: ко ће је дић? (По); 
не гарантујемо да ће се диј жива (Кл); кућу те ти диј (Бр); цијелу лʼиваду те ми 

предиј (Пе);
стра ме не море се дигнут (Ми); како ће је подигнут (Ли);
аорист: ја се диго; тамо осети и диго се (Го); изјутра се диго (Жи); она се диже 

(Го); ја подиго нека дрва (Го); ја уздиго (Бал); само се диже један облак (Ер); подиже 
ми се од страха притисак (Го); ко му подиже (Прћ); послʼен је дигосмо (Пл); поди-
гоше ме (Туз); дигоше панику (Гло);

изутра се дигну (Де); дигнуше му кућу у ваздух (Пе).
Презент и императив граде се по III врсти:
презент: ја се подигнем (Пл); изјутра ка[д] се дигнем (Гл); подигнем слушали-

цу (Го); он се дигне поноћи (Бр); дигнемо се ми изутра (Др); да дигнемо славу; дигну 
славу (Прћ); да се пробуду да се дигну(Би); 

императив: изјутра се дигни (Дол); па дигни; оно се дигни (Бр); подигни кауч 
(Ка); дигни се ону пекару да наложиш (Го); у једанаес сати се дигни (Рач); жена се 
грдна дигни (Лу); дигни се изутра (До); дигни се па окупа децу (Де).

Радни глаголски придев гласи: 
подиго кредит (Гу); ја сам тога човека диго (Трн); диго она дењак (С. До); он је 

подиго Ђурђеве ступове (Прћ); моја мајка би се дигла (До); у пола шес сам се дигла 
(Жи); пријен седам сам се дигла (Се); ја сам и подигла обадвоје (Ос); како сам и по-
дигла (Ка); ја сам се подигла тако; подигла се шума у Гиљеву (Врс); то се дигло по 
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тмуши (Ле); све то дигло (Бр); они су диглʼи руке (Гу); у ч’етири би се дигл’и изјутра 
(Д. Дуб); они је диглʼи увис (Стр); подиглʼи су му и споменик (Из); зграду подиглʼи 
(Не).

Нису бележене форме дигнула, надигнуо, којих има у говору Горњих 
Васојевића (Стијовић 2007: 194). 

У трпном глаголском придеву присутне су обе форме (-)дижен, -на, -но 
и (-)дигнут, -а, -о: 

што му је спомен подижен (Прћ); она је надижена (Пе); они Ђурђеви ступови 
што је подижено (Прћ); мало је то издигнуто горе (Же); та споменик је подигнут 
(Ра).

II.1.1.17. Глагол (-)стић/(-)стигнут има следеће облике:
инфинитив: ја морам ноћас кући стић (Кл); сти[ћ] ћеш ти до Бара (Ми);
алʼи и они ће стигнут (Не); нема које ме неће стигнут (Ос);
аорист: кад ја стиго (Пр); стиго га (Нет); ође стиго (Ос); кат она стиже 

овамо (Ос); он стиже; стиже из Београда; и он стиже; стигосмо на суфур (Ле); 
стигоше ти ови (Жи); браћа стигоше (Ми); стигоше ту (Пр); ка[д] стигоше (Рам); 
стигоше сватови (Стр); стигоше деца (Не);

они двојица једва постигнуше (Тр).
презент: не могу да стигнем (Не); ја не могу да стигнем то (Вр); ка[д] стиг-

не (Не); најпрви да стигне (Бо); ние оде могло да стигне (Д. Дуб); стигне црнојка 
конопл’а (Ду); не може да сестигне (В. Лок); кат стигну тачкице (Ђер).

императив: до кућа стигни (Вру); што стигни на пијац (В. Лок); ове девојчице 
стигни (Ос); он стигни отут (Саш); стигни она (Би); стигни наши људи (Гл).

радни глаголски придев: ко би први стиго (Гл); стиго са том својом воjском 
(Ле); Цар Душан је постиго велʼику царевину; он је достиго највећи врхунац (Прћ); 
она кат је стигла (Жи); шта ја не би стигла (Ос); стигла у тијем годинама (Не); 
стигла та сила (Бу); кад је Титова влас пристигла; тад је Србија постигла царевину 
(Прћ); у Пећ би се стигло (Гу); све стигло (Ков); све га стигло (Ра); док није стигло 
талʼијанско жито (Из); да би стигљи сутра за пијац (Гл); ка-смо стиглʼи у Пећ (Де); 
стиглʼи су наши људи (Тр); стиглʼи пред болницу (Брђ); ништа постиглʼи нијесу 
(Ми); док су постиглʼи да направе школу (Прћ). 

II.1.1.18. Најзад, глагол лећ/легнут презент гради по III врсти: да те 
покријем па да те лʼегнем (Ка); лʼегнеш ти одма с човеком (Го); императив по III 
и по I врсти: љегни тамо (Д. Дуб); на срет пута лʼегни (Не); ја послʼен тамо лʼегни 
(Вр); на клупу лʼегни (Ју); лʼегните овамо (Ле); с тим да облици по I врсти гласе: 
иди лʼежи са женом (Пл); лʼежи долʼе (Ке); лʼежите на пот (С. Ћуп); (нема об-
лика *лези,*лезите). У аористу су обичнији облици по I врсти: ја лʼего (Пл); у 
понедељак увече лʼего сас човеком (Го); лʼегосмо ту (Ле); што лʼегоше (См). Радни 
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глаголски придев је по I врсти: крв лʼегла (Рач); не би никад лʼегла; она није 
лʼегла (Тр).

II.1.1.19. У вези са облицима основа глагола I врсте, односно лико-
вима њихових основа у имперфекту ваља издвојити неколико момената. 
Наиме, глаголи типа знат, имат у имперфекту имају облике знах, знаше, 
знасмо…, односно знадијах, знадијаше, знадијасмо. Нема облика *знађа, 
*имађа. Већ је у вези са глаголом моћ / мој поменуто да може имати и фор-
ме са проширењем -д- (могадија, могадијасмо). Ово проширење могу има-
ти и други глаголи I врсте (тресадија), као, уосталом, и глаголи осталих 
глаголских врста (причадија, воледија и сл.), са разликама у територијалној 
распоређености форми (в. т. II.2.3.). Даље, код глагола типа јес, ић / ис, плес 
у имперфекту изостаје јотовање крајњег сугласника основе, па смо бележи-
ли само облике: једах, једаше…, идах, идаше…плетах, плеташе19, иако се 
код Д. Барјактаревића форме са јотованом основом наводе као доминантне 
(Барјактаревић 1966: 102). Глаголи са основом на велар (пећ, сећ, врћ) у им-
перфекту имају облике са основом на ч, ж, ш: печах, печаше…, сечах, сеча-
ше…, вршах, вршаше20…

Такође, назначено је да глагол моћ/мој има презентске облике који се 
употребљавају у функцији футура I (могнем, могад(н)ем, могденем…). Ове 
форме углавном могу имати и остали глаголи I врсте – тресад(н)ем, идад(н)
ем, лежад(н)ем и сл., као и глаголи осталих основа – спавад(н)ем, причад(н)
ем и сл.

II.1.1.20. На основу спроведене анализе може се закључити да је код 
глагола на -ћ/-ј продор основа глагола III врсте највише присутан у облицима 
презента и императива – код појединих глагола (такви су глаголи рећ/реј/рек-
нут, помоћ/помој/помогнут нпр.) облици по III врсти у презенту потпуности 
су потиснули оне по I врсти. Двојство форми у највећем броју случајева при-
сутно је у формама инфинитива и аориста, с тим да углавном превладавају 
облици по I врсти. Слично стање је и у другим говорима зетско-сјеничког 
дијалекта. Оно што, међутим, говоре тутинско-новопазарско-сјеничке зоне 
раздваја од остатка територије јесте релативно редовни изостанак облика по 
III врсти у облицима радног глаголског придева. У осталим говорима у овом 
глаголском облику најчешће функционишу дублетниликови.

19 У говору Горњих Васојевића присутне су и форме иђа, иђаше, иђасмо…(Стијовић 
2007: 190), односно плећах у мрковићком говору (Вујовић 1969: 263).

20 Исто је и у говору Зете (Ћупић 1977: 280), у говору Бјелопавлића јављају се и облици 
са ц, з, с и они са ч, ж, ш у основи (Ћупић 1977: 94).
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II.1.2. Глаголи II врсте21

Глаголи II Белићеве врсте одликују се значајном стабилношћу 
наслеђених форми. Појаве укрштања, иако и овде присутне, мањег су оби-
ма од оних забележених код глагола I врсте, тако да се највећи број глагола 
уклапа у промену овога типа. Такође, увиђа се и већа уједначеност облика на 
читавом штокавском етнојезичком простору.

II.1.2.1. „Глаголи типа (-)гријат, (-)сијат, (-)смијат се, (-)вијат, (-)
бријат (се) мењају се по II врсти, без појаве варијантности у различитим 
глаголским облицима“ (Вељовић 2019a: 88):

инфинитив: сат ћете се смијат (По); сат ће се већ сијат (Гу); ђе ћеш себријат 
сат, ладно (Го); мош лʼи се угријат? (По);

аорист: ја се насмија (Ле); ја се доста исмија (Ле); завија снијег (Ке); исмијасмо 
му се (Ко); ту конопљу сијасмо (Врс); угријаше се (Ке);

презент: само да (Дол); кат се обријем (Вр); све посијем (Уг); да се угријем 
(Ле); кат се обријеш (Вр); ко се насмијеш јако (Ле); сат се и то сије (Кл); грије она 
бадњак (Из); док се сад хељда сије повише; тури је да се угрије; сиротиња је морала 
да сије (Врс); у мају месецу се посеје (Коз); дошо да сије (Кн); народ ми се смије 
(Бољ); он се смије; да ми се смије војска (Кл); само кад завије снијег (Ра); остави га 
да га брије (Кл); смијемо се (Бр); триес кила жита да посијемо (Шт); грију се (Врс); 
пшенице се не сију (Ју);они се смију (Жи); сију кромпире (Из);

имперфекат: он се тамо бријаше на чесму (По); најприје то се сијаше (Ер); а 
мање се сијаше хељда (Врс); сијаху хелду (Вр);

императив: па гри ноге (Шт); греј се с тим (Бољ); сунце угри (Вр); сми се (Др); 
поси људи за питу (Кн); оно што би поси (Д. Дуб); узми обри га (На); па се сми (Лу); 
поси људи; поси оно конопљано семе (Дол); 

радни глаголски придев: највише се јечам сијо (Кл); исто би се сијао лан (Врс); 
ја сам се насмијо (Кл); снијег завијо (По); обријо се (Де); ка[д] се сијала конопља 
(Ле); вама се угријала машина (Нет); малʼи број се сијала (Врс); није сијала; посијала 
пасуљ (Уг); мајка сијала (Кл); па то се сијало (Де); нити се угријало (Го); шта би се 
посијало (Го); сијало се алʼ мања колʼичина (Врс); то се сијало (Ка); па се то сијало 
(Лу); ови су други сијалʼи (Врс); ка[д] смо сијалʼи жито (Тр); знам да смо сијалʼи 
(Брђ); нијесмо никат ми то сијалʼи (Трн); свеједно што би сијалʼи; посијалʼи би (Бо); 
сијалʼи би све врсте жита; они су сијалʼи помало дувана (Бр); сијал’и мало бол’е 
(Вр); 

трпни глаголски придев: сијат раш (Лу); дошо необријат (Ке); и зато није ни 
сијато (Врс); оно што-е посијано (Ју); путеви завејани (По).

21 Глаголи II врсте били су предмет анализе у раду Вељовић 2019a: 85–100. На овом 
месту упутићемо на закључке који су тамо наведени, с тим да ћемо, у односу на поменути 
прилог, овде изложити већи број примера и проширити информације о ареалном распореду 
облика. Део примера овде изложен коришћен је и у поменутом раду. 
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У говору тутинско-новопазарско-сјеничког ареала нису бележени об-
лици по VI врсти попут оних у говору Враке: бриват/бриват, (о)бривам/
(о)бривам, где је присутан прелазак из II у VI врсту, сем у императиву, где 
се јавља двојство облика: брива и бри; бривате и брите (Петровић 1973: 
220). Однос бриват – бријем, добијен, како претпоставља М. Пешикан, 
аналогијом према коват – кујем, забележен је и у староцрногорским го-
ворима (Пешикан 1965: 172). У говору Мрковића, међутим, ови глаголи у 
потпуности се уклапају у II врсту (Вујовић 1969: 255; 262). Однос бријати 
: бријам, присутан у Срему, Мачви, и у банатским говорима шумадијско-
војвођанског дијалекта (Николић 1964: 355; Николић 1966: 275; Ивић и др. 
1997: 217), у нашем ареалу такође није бележен. У говорима србијанског 
Полимља овај глагол мења се само по II врсти (Николић 1991: 446). У го-
ворима централне Шумадије забележена је промена по II и по VI врсти – 
„презент типа бријем (се) карактеристичан је углавном за она ʼерскаʼ села у 
којима доминира новија акцентуација (…) На другој страни су сва космајска, 
већина колубарских, а од ʼерскихʼ места Мраковац“ (Реметић 1985: 348). У 
Колубари је редовно: бријем се – бриј се – бријо (Радовановић 2006: 312). 
У говорима источне Шумадије глаголи вејати, грејати, сејати, смејати у 
свим облицима редовно имају е испред ј, а глагол бријати у потпуности је 
пришао глаголима VI врсте (Бошњаковић 2012: 239–240). Исто је и у Рачи 
Крагујевачкој (Павловић 1982: 39). У говорима средњег Ибра бележена је 
промена по обема врстама (Божовић 2008: 281), у Левчу само по VI врсти 
(Симић 1972: 414), док се у говорима северне Метохије уклапа у потпуности 
у II врсту (Букумирић 2003: 276). У Алексиначком поморављу у употреби су 
облици: брија, избријаа се, бриаећи (Богдановић 1987: 207), а по истој врсти 
мења се и у Заплању (Марковић 2000: 187).

II.1.2.2. У II врстуу потпуностисе уклапају и глаголи: (-)орат,(-)
бајат,(-)кајат се, (-)дељат,(-)кашљат,(-)чешат (се), (-)трајат, (-)хајат22:

инфинитив: орат с коњима (Др); то је било милʼина орат (Др); немо се 
чешат по очима (По); хо лʼ ме хајат ко тетку што хајеш (Ле); то се послʼе мора 
одељат (Ко);

аорист: поора с воловима (Дол); он одеља оно дрво (Ко); покаја се што не реко 
(Кл); закашља се (Ли);

презент: ја млого хајем новорођенћат (Ле); ја да те не хајем (Пож); немо да се 
кајеш (Коз); мораш да кашљеш; кашљеш (Го); да пооре (Бо); сељак оре с коњима 
(Кл); доклʼе ти траје (Ка); море исан да трае то више (Уг); бае нешто (Боб); птица 
умире (Ју); та жена избаје (По); нико никога не хаје (Ју); она умире од студени (Кл); 

22 Глагол хајат у овом говору има значење ʼволетиʼ.
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увијек им понешто недостаје (Из); оће жене да посатире тамо (Бољ); чешемо (Го); 
људи поору (Д. Дуб); што дељу нарот (Коз); умиру (Кл); те женске да лʼ хају (Де); 

императив: поори ону њиву; но му је поори ми коншије (Д. Дуб); закашљи се 
(Коч); избаји му (Из); чеши; ка[д]се овако чеши; и лијепо чеши (Вру); 

радни глаголски придев: кат сам ја оро (Врс); ја оро са воловима (Из); ја сам 
оро са дрвеним ралом (Бот); оро неки Радован (Бољ); оро са дрвенијем ралом (Нет); 
он је никат не би пооро (Д. Дуб); ваљда дотрајо (Из); кажу умиро и тражио леба 
(Бал); колʼко би хајо; не би хајала (Леч); па се орало; с тијем се орало (Кл); па оно 
рало орало се (Лу); све се орало са воловима (Бр); орало се воловима (Де); прости-
рало се по кући (Боб); два дана ти је трајало (Бо); тако смо оралʼи (Врс); оралʼи смо 
(Бољ); па би ми одел’ал’и (Вр); бога ми су и оне дотрајалʼе (Кн); 

трпни глаголски придев: све поорато (Ју); простиране су оне поњаве; нешто 
му бајано (По).

И у говору Враке глагол орат уклапа се у ову глаголску врсту (Петровић 
1973: 219).

II.1.2.3. „Промену по II врсти имају глаголи са различитим превојним 
ступњем у основи ((-)зват (се), (-)брат, (-)драт, (-)прат и сл.). Ови глаголи 
карактеришу се присуством двојаких имперфекатских форми, грађених од 
инфинитивне и презентске основе“ (Вељовић 2019а: 89):

кога зваше ти оно малопријен?; звасмо л’ ми њи на свадбу? (Го); како се зваше; 
она у Босну како се зваше?; како се ти зваше? (Ме); не знам како се зваху, не знам 
како зваху ове Марковиће (Вру); 

зоваше му се жена Хамида; како се зоваше она планина горе, незнам како се 
зоваше, ја не знам како се зоваше, како се зоваше она што је боијо? (Ле); како се 
зоваху то раније, имао је неке, како се зоваху, црепуље, у Орље „кљијет“ зоваху,не 
знам како се зоваху (Дол);

брасмо јабуке кад удари грат; 
за Ђурђевдан то се бераху оне јагљике;
праше тамо на чесму (Ке); 
перах неке аљине (По); пераху нешто на воду тамо (По);
шта се драше оно дијете? (По); 
дераше наку кожу (Ко).
Приликом прикупљања грађе на терену Новог Пазара, забележили смо 

и примере: она се звадијаше Мила (Ос); како се звадију (Ба); перадију неки веш 
(Бал). Ове облике нисмо пронашли у студији Д. Барјактаревића, који је бе-
лежио само форме на: -а(х), -аше, -аше, -асмо, -асте, -ају- бера(х); бераше; 
берасмо. Облик за 3. л. мн. берају (Барјактаревић 1966: 102) ми нигде нисмо 
потврдили. Такође, аутор не бележи напред приказану варијантност у об-
лицима основа, а која је фиксирана у нашој грађи. Глагол прат има форме: 
пра(х); праше; прасмо; прају; и: пера(х); пераше; перају (Барјактаревић 1966: 
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102) – што одговара и приликама какве смо ми на овоме терену затекли, с 
тим да је су форме са -ј- у облицима 3. л. мн. у нашој грађи изостале. Што 
се осталих говора зетско-сјеничког дијалекта тиче, располажемо подаци-
ма за староцрногорске говоре, за које М. Пешикан истиче: „У Цу сасвим 
преовлађује презентска основа: беријаг, перијаг и сл.; једино се поред зовијаг 
чује и зва-: како се зваше и сл. Ово вреди и уопште за глаголе са различи-
тим кореном у презентској и инфинитивној основи: жњијевијаг, плијевијаг, 
кунијаг, кољаг, мељаг,деријаг итд. У За се чешће употребљава инфинитивна 
основа него у Цу: зовијах/звах, перијах/прах, беријах/брах. У Љп сам забе-
лежио и необичнији облик зоваше“. (Пешикан 1965: 176). У Мрковићима 
се облици имперфекта глагола зват редовно образују од презентске основе 
зоваше, зовау (Вујовић 1969: 263), а исте форме претежу у употреби и у 
говору Васојевића (Стијовић 2007: 176). У говорима са леве стране Ибра 
само је: прадија, брадија (Божовић 2008: 85). Црмнички говор одликује се 
двојством ликова глагола брат и клат, док зват има само форме: звак, зва-
ше (Милетић 1940: 459).

У осталим глаголским облицима ови глаголи граде се или од презент-
ске или од инфинитивне основе:

инфинитив: најглавније је руке прат (Тр); како ће га назват (Го); то се не би 
могло обрат (Брђ); кожу ће му одрат (По); 

аорист: опра нешто сира (Уг); зва ме она једаман; више ме не зва; кад ме зва 
ова из Врњачке Бање (Го); неки парадајс обра (Бал); 

презент: да ово оперем (Уг); не могу да се оперем (Ос); ђе да перем пелʼене 
(Го); то могу да перем ја и сутра (Бал); деветоро ћебади да перем; берем и сат; берем 
цвеће (Др); берем кајмак; овако да переш руке (Др); пар пута опереш кола (Ра); су-
ботом немо да переш (Ле); ону ној позовеш свадбу (Врс); береш смок (Ка); да се оде-
реш једући (Ме); само да се човек опере (Тр); да опере и све; неће ни да и опере (Ка); 
зове снаха; не море да га зове именом; зове ме; позове га (Кл); први дан ме зове (Се); 
зове се бељојка; он ме зове (Коз); сваки дан ме зове; зове ме та брат (Го); изабере све 
биране јунаке (Кл); није могло да се набере смока (Ка); бере се прво једна конопља; 
то се обере; послʼе се обере (Коз); па одере оно платно (Кн); да оперемо нешто (Др); 
оперу је поново (Коз); да га позову навр петнес дана (Бољ); цијелу фамилʼију зову 
зечеви; позову ме (Кл); оне се зову врело (Вру); данас да уберу тија вргања (Ки); алʼ 
они беру сир, не беру кајмак (Ка); 

императив: пери у лубицу (Це); опери ту јарину (Уг); дођи те га опери (Бал); 
опери руке (Кл); опери те шоље (Ка); зови на ручак (Дол); зови је (Че); ево пробери 
(Из); бери ону бељојку; побери ону бељојку (Не); ону конопљу побери (Ер); одери 
(Др); 

радни глаголски придев: и веш се цијеђом прао (Тр); звао пријен пола сата; 
нијесам те дослʼе зво (Го); недељу дана брао шљиве (Из); био бро малʼина (Де); 
прала је хаљине (Кл); коса се цијеђом прала (Тр); брала мраве (Дол); па-е сиротиња 
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брала оне коприве (Врс); шта си то убрала (Кн); ја сам ти набрала; неку паприку 
обрала; ја сам набрала (Бал); руке сам све одрала (Ши); одрала сам се (Ке); прало 
се ђе су билʼе ријеке (Дуј); прало оном пераљком (Кл); тапут се прало (Ле); како се 
назвало Зајечиће (За); по чему се прозвало (Прћ); звало се тапут фереџа (Дол); зато 
се назвало Врујца (Вру); пралʼи на Божић (Др); тако се звалʼи (Бољ); па га прозвалʼи 
зец (Прћ); бралʼи то зеље (Кн); кукуријек би брал’и (Ле);

трпни глаголски придев: звата да води рачуна (Вру); горе побрато (Врс); зва-
ти смо на свадбу (Жи).

II.1.2.4. Глагол (-)ткату говору Тутина, Новог Пазара и Сјенице мења 
се само по II врсти: 

инфинитив: све на ламбу ткат (Де); да се море изаткат (По); 
аорист: изатка нека канапчат (Не); 
презент: ткеш платно; ткеш черге (Коз); то је оно кат ткеш (Не); да опет 

ткеш (Де); па да изаткеш (Бл); да изатке ћилʼим (Врс); тке се касније; од онога да 
изаткемо (Се); то што ћемо да ткемо (Не); тку и раду и то (Ос); жене то решилʼе 
да изатку; а ово што тку (Бр); кат се тку ћилʼими (Де); у брвно што се тку (Дуј);

императив: послʼе тки (Дол); изатки то вел’ико (Д. Дуб); изатки ћилʼиме; 
тки прње, тки ћерге (Трн); 

радни глаголски придев: него се неки ћаршаф изатко (Пож); ја сам и ткала 
(Леч); ја сам ткала; тија чуда сам ткала млого (Бр); она би изаткала ону поњаву 
(Кл); како сам ја изаткала једне (Баг); мајка то ткала (Лу); то се све ткало (Дуј); 
ткало се то (Трн); ткало се некад (Бл); све се то ткало (Боб); вунено се ткало (Леч); 
посл’ен то платно изаткал’и (Вр); стазице смо ткалʼи (Баг); ткалʼи се јастуци 
вуњени; ткалʼе се поњаве (Дуј); ми смо ткалʼе оне ћилʼиме некад (Баг); на то су 
ткалʼе (Боб); от коза се ткалʼе те черге (Лу); 

трпни глаголски придев: то изаткано; памуком поткано (Го). 
Д. Барјактаревић наводи да овај глагол у штавичкој зони има обли-

ке: ткем, ткеш, тке, ткемо, ткете, тку (Барјактаревић 1966: 99), што 
потврђује и наша грађа. Но, облике: ткам, ткаш, тка, ткамо, ткате, 
ткају, за које аутор истиче да се могу чути у новопазарској и сјеничкој зони 
(Барјактаревић 1966: 99), ми нисмо бележили. 

По V врсти овај глагол мења се у говору Бјелопавлића, а познати су и 
облици чем, чеш, че (Ћупић 1977: 92), који у нашој грађи изостају. У говору 
Враке у употреби су ликови: ткам, ткамо (Петровић 1973: 220), док у Ибар-
ском Колашину функционишу два низа облика, по II и по V врсти (Божовић 
2002: 86). Прилике у Горњим Васојевићима поклапају се са ситуацијом у на-
шем ареалу јер се глагол ткат овде мења само по II врсти (Стијовић 2007: 
198).

У говорима шумадијско-војвођанског дијалекта прилике су такође 
неуједначене, па се у колубарском говору јавља двојство форми – изатке и 
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изатка, али само изатку. Чува се, такође и презент: изаче; изачу (Николић 
1969: 55). Облици чем, изачем бележи и Д. Радовановић у говору средње 
Колубаре, а регистроване су и форме: ткем и ткам; изаткала и изачела 
(Радовановић 2006: 313). У говору централне Шумадије овај глагол мења 
се на три начина: а) однос ткем-ткеш покрива целу територију; б) облици 
презента ткејем (као код глагола смејати, сејати) знатно се ређе срећу; 
в) презент ткам бележен је у свега неколико пунктова (в. детаљније у: 
Реметић 1985: 348–350). У говору источне Шумадије, који припада сме-
деревско-вршачком дијалекту, глагол ткати је скоро у потпуности пре-
шао у VI врсту (Бошњаковић 2012: 240). У Рачи Крагујевачкој најчешће је 
ткем, ткеш, тку/ткеју/ткеду, ткела/ткала (Павловић 1982: 39). У говору 
Драгачева, који је на територији херцеговачко-крајишког дијалекта, овај 
глагол скоро у потпуности се уклапа у II врсту, а облици по VI су ретки 
(Ђукановић 1995: 157–158), а тако је и у србијанском Полимљу (Николић 
1991: 446–447). Говоре средњег Ибра косовско-ресавског дијалекта 
одликује промена глагола ткати по II врсти (Божовић 2008: 281), тако је и 
у трстеничком говору (Јовић 1968: 131) и у Левчу (Симић 1972: 415), док се 
у северној Метохији јављају два низа облика (Букумирић 2003: 276). У го-
вору Алексиначког Поморавља глагол ткае има форме: ткаем, ткају/тка-
ву; нема облика ткам, тку (Богдановић 1987: 207). Овај глагол и у Луж-
ници има облике ткајем, ткајеш – нема облика ткам, ткем, чем (Ћирић 
1983: 99). Исте прилике су и у Понишављу, где је, међутим, забележено и 
чем (Ћирић 1999: 182), што се слаже и са ситуацијом у Заплању (Марковић 
2000: 184). У говору Горе забележено је: ткајем – ткала и ткам – ткала 
(Младеновић 2001: 410). У говору Гатња овај глагол мења се по II и IV 
врсти (Младеновић 2013: 296). 

II.1.2.5. „Глагол заспат такође се мења искључиво по II врсти“ 
(Вељовић 2019а: 92):

инфинитив: како ћу заспат (Ле); немо ми заспат (Коч); не море заспат (Тр); 
аорист: дијете одма заспа; сву ној не заспасмо (По); тудијен заспаше (Де); 
презент: одма ћу да заспем (Це); како да заспем (По); ако заспем; не мош да 

заспеш (Гр); одма заспемо; ми ти ту заспемо (Ме); они узми да заспу (Го); 
императив: хај ти заспи (Ке); заспи сви (Ру); заспите туна (Че); 
радни глаголски придев: заспо сам (Вр); она ти је заспала (Го). 
Форме заспим, заспиш, заспи…нисмо забележили, а нема их ни код 

Д. Барјактаревића (Барјактаревић 1966: 100).
У староцрногорским говорима глаголи сложени од (-)спат колебају се 

између II и VIII врсте, али су облици по II врсте чешћи (Пешикан 1965: 173). 
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Исти глагол у говору Бјелопавлића мења се само по VIII врсти (Ћупић 1977: 
92). 

II.1.2.6. „Глаголи на (-)стајат типа устајат, остајат, састајат се 
и сл. своје облике углавном граде по II врсти“ (Вељовић 2019а: 93):

инфинитив: није лако у шес устајат (Ко); а ђе ће се састајат? (По); немоте 
устајат (Го); 

аорист: поустајасмо сви (Че); мало се састајасмо (Го); 
презент: престаје ко кат испалʼиш метак (Кл); девојка остаје (За); оно танко 

влакно остаје; оно остаје девојки (Бот); остаје нам (Бо); остаје ка кући (Вру); 
устајемо изутра (Ша); састајемо се (Кн); 

императив: не одустаји никад (Ке); устаји свако јутро (По); устаји ујутро 
(Жи); 

радни глаголски придев: она је остајала (Ос); нијесмо се млого састајалʼи 
(Го); жене нијесу одустајалʼе (Пож). 

„Уочена је, међутим, тенденција ка укрштању са глаголима VI врсте 
типа падат : падам, подстакнута чињеницом да су обема врстама обухваћени 
углавном учестали глаголи, па су бележени и облици“ (Вељовић 2019а: 93): 

инфинитив: како ће устадат рано (Го); 
аорист: типут остадаше (Жи); поустадаше (Св); 
презент: све остада некошено (Дол); остадају све (Бо); устадамо рано (Св); 
радни глаголски придев: остадалʼе су жене (Бо); остадалʼе су (Бр). 

II.1.2.7. „Глаголи типа почињат, протињат, помињат и сл. мењају се 
по II врсти“ (Вељовић 2019а: 93): 

инфинитив: немо протињат (По); немо ми га помињат (Ли); нећу ни 
почињат (Ли);

презент: послʼе у оно утињеш (Не); да протињеш оно (Кон); салʼ протињеш 
равно (Боб); протињеш оне жице (Не); то почиње Врсенице (За); почиње од Нове 
Године (Из); о-тога почиње (Ју); не смије да се сагиње (Го); данас да се почиње (Ка); 
има и оно жица ђе се протиње (Не); помињу то (Прћ); 

имперфекат: она је помињаше (Ка); 
императив: протињи отуд (Не); опомињи (Кл); не помињи и (Уг); 
радни глаголски придев: почињо и не мого (Кн); припињала хи (Кон); само 

се помињало (Кл); нијесмо почињалʼи (Лу); кад би поћиналʼи (Де); не би помињали 
пасуљ (Из).

Глагол мицат : мичем, са променом по IV врсти, има и форме добијене 
аналогијом према глаголима II врсте: 

све помачињасмо (Ка); да не мачињеш ово (Го); да се то мачиње (Дол); мачињи 
то (Жи). 

Осим односа качит : качим функционише и закачињат : закачињем: 
закачиње предео от Конича (Гу); оно хи закачињи (Дол); све позакачињи (Вру).
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Такође, забележено је и: позавађињаше се (Ту); моралʼи да завађињу нарот 
(Ра); они се позавађињу (Жи), односно: генерације присташињу друге (Коз). 

Процес творења имперфективних глагола типа закачињем, помачињем 
и сл. познају и банатски говори шумадијско-војвођанског дијалекта (Ивић и 
др. 1997: 218). 

II.1.2.8. „Код глагола типа обртат, (-)вртат, (-)кретат и сл. дошло 
је до уједначавања основа аналошким продором финалног консонанта пре-
зентске у инфинитивну основу (окрећат : окрећах : окрећала и сл.), те се 
тако ови глаголи уклапају у II врсту“ (Вељовић 2019а: 94): 

 инфинитив: немо га окрећат (Ле); окрећат то детенце (Ер); да би се могло 
обрћат (Ту); немоте скрећат (Жи); сви ћете крећат (Ле); 

 аорист: окрећасмо се около (Коз); дијете обрћа два три пут (Ер); 
 презент: немо да врћеш (Бал); па га окрећеш (Кон); има скрећеш право (Леч); 

кога окрећеш (Ле); онде се скреће (Брђ); ова пут скреће за Попе (Трн); лʼево се 
скреће за Лʼепосавиће (Леч); па се скреће ка Балањској (Цв); тамо се окреће (Не); 
крв липће; то нико не окреће пажњу; на вратило се окреће; окреће се на вратило; 
окреће се трипут (Боб); кут се окреће то коло; мотор што покреће вршалʼицу (Из); ис 
Цетановића скреће се (Ки); оде се окреће (Брђ); она обрће басике (Бо); обрће нарот; 
поће да ми се обрће овако шума (Нет); једно обрће (Д. Дуб); обрће се колаче (Ост); 
вода жваће (Бољ); послʼе се ми врћемо (Ков); послʼе скрећете десно (Ки); код оне 
ријеке скрећете (За); порет њојне куће оне то врћу (Бо); не смију да се обрћу (Вру); 
не врћу Лʼешевићи (Леч); да крећу у школу (Ле); 

 императив: обрћи оне преде (Вру); обрћи ме колʼко гој хој (Жи); 
 радни глаголски придев: мало обрћала (Бољ); врћало се назат (Ра); па 

га окрећало; окрећало те (Трн); окрећало се (Вру); преврћало је то ка плук; то-е 
преврћало земл’у (Д. Дуб); једним араном ту би покрећалʼи вршалʼицу (Из); 
уплећал’и то у венац (Коч); обрћал’е би се (Бољ); 

 трпни глаголски придев: све испреврћано (Жи). 
Наслеђени однос основа задржан је у мањем броју примера: 
инфинитив: окретат се (По); 
радни глаголски придев: тај што се окрето увече (Бољ); изокретала оне 

лʼебове (По); па тосе тако кретало (Др); млади се људи окреталʼи другом животу 
(Пож); окреталʼи је (Бал). 

У говору Враке глаголи типа мећат, преврћат прелазе у II врсту 
(Петровић 1973: 222). У Горњим Васојевићима присутно је такође двојство 
форми (Стијовић 2007: 197). У Паштровићима је бележено: што ћу мећат 
ту људе; нијесмо мимећали; преврћала сама све. Изузетно, јавља се и: ђаволу 
ћемо се врта(ти) тудије (Јовановић 2005: 412). У говору Мрковића глаголи 
зиђат, зиђем и липћат, липћем прешли су из V у II врсту због једначења ин-
финитивне и презентске основе под утицајем презента (Вујовић 1969: 262). 
„У нашој зони, међутим, глагол зидат опстаје унутар наслеђеног типа осно-
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ва, и то без аналошког продора гласа -ђ-, па је увек: зидат, зидам, зидасмо…
Код глагола липтат уочава се варијантност, па је бележено и липћат и лип-
тат : липће“ (Вељовић 2019а: 95). Однос мећати : мећем, глођати : глођем 
функционише и у банатским говорима шумадијско-војвођанског дијалекта 
(Ивић и др. 1997: 215).

„Глагол (-)сретат / (-)срећат такође има двојаке форме у облицима 
који се граде од инфинитивне основе: сви ће се срећат (По); нијесмо се ни-
кат срећалʼи (Дол); никако се нијесу срећалʼи; срећалʼи (Кон); ми смо се највише 
срећалʼи (Леч); и: морали су се сретат неђе (Бал); сретала је домовина (По)“ 
(Вељовић 2019: 95).

Д. Барјактаревић наводи само: мећат, срећат, крећат (Д. Барјактаревић 
1966: 98). 

„У облицима презента осим облика срећем, срећеш, среће…који су 
обичнији, бележене су и форме: срећа хи данас (Д. Дуб); посл’е срећа домовина 
(Ер); срећамо је (Ков); настале као резултат укрштања са глаголима VI врсте“ 
(Вељовић 2019а: 95). 

Исти однос функционише и у говору Горњих Васојевића (Стијовић 
2007: 197).

II.1.3. Глаголи III врсте

Имајући у виду да је о односу I и III врсте било речи у одељку о гаголи-
ма I врсте, овде наводимо само глаголе који се према типу промене обично 
сврставају у III Белићеву врсту. Код ове групе разматрамо првенствено об-
лике инфинитива, аориста и радног глаголског придева, где се код појединих 
глагола јавља двојство ликова, односно паралелно функционисање како об-
лика по I тако и форми по III врсти. 

II.1.3.1. У тутинско-новопазарско-сјеничком говору већи је број глагола 
који своје облике граде само или претежно по III врсти. 

Од глагола (-)кренут (се) бележени су само облици по III врсти:
инфинитив: кад ћете кренут (По); морате се окренут (Уг); овамо ћете скренут 

(Жи);
аорист: одма се то крену (Лу); горе је окрену (Коз); ја се окрену (Не); кренуше 

да бежу (Пож); вала се кренуше (Ле); 
презент: ја нећу да кренем (Го); у пет сати кренем (Не); да окренем лʼеп (Кн); 

да окренем мало пажње (Брђ); на крај с воловима окренеш (Тр); кат окренеш (Уг); 
три пут га окренеш (Трн); кат се крене горе ка школʼи (Тр); крене на пијац (Ер); док 
оно зрно крене (Кн); све крене са нама (Тр); Џингис се окрене (Кл); море да се окре-
не на гробље (Шт); на хаир да окрене (Шт); он те три пут окрене; окрене се према 
ветру (Трн); она само окрене леђа (Вру); фирму јачу да покрене (Баг); да се покрене 
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питање (Пож); што кренете ође (Ос); само скренете десно; послʼе јопе скренете 
десно (Дуј); ђе ви треба да скренете (Тр); лʼијево да скренете (Бо); па се окренете 
ту (Уг); 

императив: увече крени те овце (Лу); крени за Пећ (Кон); таман крени да веља 
(Кн); крени коло да кренемо (Бољ); он окрени пушку (Ки); окрени испод јарма (Кл); 
оно се окрени око ноге (Кн); оне се окрени наопако (Др); окрени хи страном (Боб); 

радни глаголски придев: и онда кренуо (Бољ); кренуо неђе (Ки); што је кренуо 
(Пож); он окренуо (Ле); ту је то кренуло (Пож); то-е код свакога кренуло (Ер); у томе 
се то окренуло (Трн); сат се, ми се чини, окренуло (Це); послʼен је то покренуло друк-
ше (Ју); кат су кренулʼи за Македонију (Нет); кренулʼи да иду горе (Бл); кренулʼи су 
(Бо); 

трпни глаголски придев: то је покренуто (Ке); покренуто питање (Ли).
Нема о блика (-)крето(х), (-)крете, (-)кретосмо у аористу. И Д. 

Барјактаревић наводи само форме са -ну- (Барјактаревић 1966: 103).

II.1.3.2. Глаголи типа зинут, трепнут, (-)тонут, боцнут, шашнут и 
сл. такође своје облике граде само по III врсти: 

инфинитив: па планут ка барут (Шт); то ће потонут (Жи); она ће шашнут 
(Ле);

аорист: а ја стрекну (Жи); а она га дрмну (Ра); ћухну ме (Трн); свитну баш ко 
оно жаровнице (Дуј); оглʼедалом свитну мене (Тр); он свитну (Шт); ни не трепнуше 
(Кл); они само овако зинуше (Бл);

презент: ја пипнем (Кл); бринем (Бал); нећу ни да мрднем (Ков); кљукнем оно 
(Д. Дуб); да ти шапнем нешто (Вру); кат чучнем (Жи); да трехнем вреће от усивача 
(Из); овамо ко мрднеш (Ју); затнеш доље (Д. Дуб); кл’укнеш посл’ен онде (Д. Дуб); 
не смије нико никут да мрдне (Лу); он како је натне (Ос); да шашне (Бо); ова хакне 
да бежи (Кл); па се одметне (Кл); да с-огледне исан; ако се дирне неђе (Вру); она 
његову крв лʼизне, а она лʼизне његову крв (Прћ); да мрднемо (Трн); скокнемо зачас 
долʼе (Из); трехнемо оно (Ер);

императив: протни чуњак; ти протни чуњак (Трн); протни (Вру); она затни у 
руку (Ос); па ћухни човека (Трн); пљуни, пљуни; пљуни онамо (Бр); посен преметни 
ногу (Де); само плакни то (Бал); он тек боцни га испод ћебета (Вру); оно куд оно 
трехни (Ки); па се трехни (Вру); 

радни глаголски придев: протнуо најприје (Ју); јес не мрднуо се (Ер); натнуо 
чарапу на очи (Лу); а она га дрмнуо (Ра); ономе пљунуо у лʼице (Кл); па је потонуо 
(Нет); ја би шашнула (Трн); ја зинула (Ле); ђе су ово грохнулʼе ове куће (Туз);

трпни глаголски придев: тамо је ваљда мрднуто (По); ене га тамо затнуто 
(Ко).

II.1.3.3. Исто важи и за глаголе типа поменут, погледнут, зовнут, мах-
нут, (-)минут и сл.
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инфинитив: да је мораш поменут (Ју); и није до поменут (Д. Дуб); па ћу ја 
неђе наминут (Гу); ја ћу га зовнут (Вр);

аорист: ја му махну (Ле); он размину (Нет); 
презент: сваки дан га по једама зовнем (Ка); да неког зовнем (Ра); поглʼеднем 

на ту терасу (Ков); кат поглʼеднем ова телʼевизор (Ка); ја клиснем брзином (Вру); да 
и зовнеш (Лу); да ме зовнеш ујаче (Го); зовнеш некога (Бр); кога гој зовнеш (Се); да 
разминеш Баре; нема да и разминеш (Тр); ову прву кућу разминеш (Ос); разминеш 
(Баг); мало разминеш оно сијено (Леч); што разминеш мост (Из); поглʼеднеш (Ос); 
кат поглʼеднеш онамо (Нет); поменеш два-три пут (Леч); ниси мого млого да зовнеш; 
зовнеш педесет-шесет кућа (Ју); он га зовне (Кл); да те зовне на мобу (Д. Дуб); зовне 
девојке (Трн); Пожега кат се размине (Се); да размине (Вру); зовнемо комшилук (Д. 
Дуб); друга Тита споменемо (Бољ); вилама ускрајњемо сламу (Бр); једну кућу раз-
минете (Баг); ову кућу разминете (Уг); 

императив: понешто помени (Трн); опомени да изврши оно што је реко мени 
(Кл); један Немац поглʼедни онога, поглʼедни онога (Врс); поглʼедни кака сам (Лу); 
звркни му око (Вру); зовни породицу (Трн); оно писни (Ки); 

радни глаголски придев: што сам га прије напоменуо (Леч); неко зовнуо мобу 
(Из); карабит му прснуоу очи (Кн); ту учио и махнуо (Уг); разминуо сам ве овамо 
(Де); снаша би је све зовнула (Коз); овако му махнула (Тр); поменуло се (Цв); око 
му звркнуло за Зиљку (Вру); букнуло све да се иде (Ју); што смо најприје поменулʼи 
(Тр); ови букнулʼи (Ју); послʼе су ме зовнулʼи (Кл); скрајнули никат нисмо (Вру); 
разминулʼи смо се ту (Леч); 

трпни глаголски придев: поменуто (По); скрајнуто (Бр). 

II.1.3.4. Најзад, глаголи (-)врнут,(-)сванут, (-)самнут, (-)мркнут, (-)
шинут своје облике такође граде по III врсти:

инфинитив: исто преврнут (Из); њему ће се смркнут (По); алʼ да лʼ ћеш осам-
нут (Гу);

аорист: сврнуше тунаке (Вру); освануше код нас (По); замркнуше (Бл);
презент: ја ћу да се врнем (Вру); само да се преврнеш (Гу); да га преврне (Трн); 

да поврне душу фамилʼији (Бо); врне се (Кон); ону ној те врне (Ков); да сврнемо оде 
(Гу); поново преврнемо (Ер); сврнемо у Бијелʼе Воде (Кл); само изврну се назад долʼе 
(Прћ); освану и целу ноћ (Гр); одврну Лʼешевићи тамо; кад одврну у баште; кад не 
одврну (Коз);

императив: преврни капу (Нет); па јој наврни воду (Бр); он се преврни (Лу); 
одврни ријеку (Це); освани у сламу; и у томе свани (Гр); не осамни; самни оде ка 
Тутину (Д. Дуб); доклʼе се самни (Лу); она столица се преврни (Вру); преврни се; ом-
ркни (Гу); преврни (Трн); наврни џандари (Ју); замркни (Де); ту замркни на љедину; 
омркни у Позар (Д. Дуб); и ошини то дијете; опет га ошини (Вру); 

радни глаголски придев: доље одврнуо воду (Шт); преврнуо се трактор; није 
се преврнуо (Коз); преврнуо пуштаћиу (Вр); не поврнуло се (Ле); ту би ти осванулʼи 
(Лу); посен се врнулʼи (Се); омркнула би ту (Го); да лʼ се врнула да лʼ се није; знаш 
како се поврнула (Гу); код ње да сте сврнулʼи (Жи); ту су сврнулʼи (Ле).
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Једино глагол (-)мркнут може имати облике радног глаголског придева 
и по I врсти: ту би омркљи (Д. Дуб); није замркла (По).

II.1.3.5. Поједини глаголи осим по III своје облике могу градити и по I 
врсти. Дублетне форме се притом могу јавити у инфинитиву, аористу, рад-
ном глаголском придеву и трпном глаголском придеву, с тим да постоје раз-
лике у обиму варијантности код појединих група глагола, што ће се у анали-
зи која следи и показати. 

II.1.3.6. Глаголи на (-)гинут и (-)кинут све облике осим аориста граде 
по III врсти. У аористу су, међутим, сасвим обични и подједнако фреквентни 
и облици по I и по III врсти: 

погину, син ми погину (Ме); један погину (Го); син ми погину (Д. Дуб); го-
тово погину; алʼи он погину сирома (Ос); све изгинуше от кола (Кн); изгинуше 
Нићифоровићи (Прћ); погинуше замало (Го); 

она што погибе у Пазар (Ка); те погибе онђена на саму чуку (Прћ); погибе 
у собраћај (Ли); изгибосмо живи од врућине (Го); изгибоше коњи пријетељски (Д. 
Дуб); овоме изгибоше коњи (Дол);

скину од десет хиљада (Кн); прекину (Ос); скину се невеста с коња (Ли); посе 
скину се (Вру); скинусмо је с коња (Ђер); скинуше ти ципилʼе (Цв); 

ја ова откидо; откидо га (Бал); што не скиде то чизама (Го); скидоше му кожу 
(Че); скидоше оно (Не).

У говору Горњих Васојевића (Стијовић 2007: 198) и у Враки (Петровић 
1973: 220) такође се јавља двојство аористних ликова. 

Остали облици граде се по III врсти:
инфинитив: што нећемо један погинутовде (Бо); скинут му тепе (Врс); ту ће 

изгинут (Прћ); 
презент: да гинем; каки да гинем (Ков); да га прекинем у жеђ (Не); прекинем 

два низа (Ле); да им скинем с врата (Из); ту скинем оне димије (Тр); скинеш кајмак 
(Ка); кад скинеш (Гр); кад откинеш (Бал); скине му ону павлаку (Ки); па посе скине 
то (Вру); злато да скине (Кл); ни да скине (Бал); гола да се скине (Лу); да се скине 
терет (Бл); ако погине (Врс); муж ми погине (Гр); гине се и онако (Кн); да ми гине 
војска (Из); доста и оно гину (Бо); оне угину (Кл); сви изгину у судар (Тр); 

императив: дваес посто хим угини (Гу); посл’ен скини то (Ер); скини самар 
(Кн); откини, Зоро (Бал); откини се пас (Бо); 

радни глаголски придев: ова што-е погинуо (Лу); салʼ он погинуо (Бо); човек 
погинуо (Кн); он је погинуо у рат; погинуо у Црну Гору (Уг); отац им је погинуо; по-
гинуо био; Алʼександар укинуо и четвртину; да си прекинуо (Нет); тат се прекинуо 
пут (Нет); готово му нос откинуо (Вру); телʼефоне укинуо (Гу); жена што ми је по-
гинула (Кл); замало погинула (Уг); откинула (Гр); бивша Југославија укинула (Нет); 
још и је погинуло (Гр); дијете погинуло горе (Ки); погинуло је њи десетину (Бо); није 
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је прекинуло (Ков); послʼен се прекинуло (Це); шесторица погинулʼи; погинулʼи око 
девојке (Врс); ту су изгинулʼи млого (Боб);

трпни глаголски придев: мало прекинуто (Бу); то је прекинуто (Прћ); све уки-
нуто (Кн); то је све сад укинуто (Гу). 

II.1.3.7. Глагол почет презентске облике гради по III, а инфинитивне 
по I врсти:

инфинитив: хоће почет (Жи); почеће (Кл);
аорист: поче причат (Го); поче причат (Кл); поче да причаш (Го); кат поче коса 

(Др); он поће ову прићу (Пож); он поче да прича (Го); па почесмо и за попове и за 
хоџе (Кн); шурњаје почеше да се љуту (Бољ); они почеше (Кн); послʼенке почеше 
(Це); посен почеше; мене почеше ово оно (Не); 

презент: послʼе ја почнем (Трн); треба да почне да пије (Гр); почне да џирика 
ланац (Шт); доклене почне да кука (Вру); почне лʼис да пада (Гу); прво почне Цвет-
нице (Лу); почнемо да бежимо (Прћ); касно почнемо (За); почну да палу (Кл); што 
почну у школу (Брђ); не смију да почну (Прћ); они почну да раду (Из); они поћну; 
поћну да даву га (Уг); 

императив: почни ти њојзи (Др); започни(Че);
радни глаголски придев: почо да шири ислам (Кл); почо да радим; ја сам почо 

то да правим (Кл); почо грат (Кн); Мурат је Реброња најприје почео (Бал); кућу по-
чео (Не); почела музика; касно почела (Врс); ја сам поћела (Уг); почело то да се 
узима (Др); то је почело пшеница (За); сад је почело (За); кад је почело (Не); то је 
касно поћело ти вашари; поћело је то било (Пож); већ сат се почело мало (Бо); отада 
је потлʼе почело (Кл); то је тек почело касније (Леч); почелʼи нешто да брбају (Др); 
послʼен смо поћелʼи (Туз); билʼи почелʼи (Це); оно почелʼи су (Бот); почелʼи вашари 
(Леч); 

трпни глаголски придев: четрес прве некако почето; одавде почето (Прћ). 
Иако је забележено неколико инфинитивних облика по III врсти: оће 

почнут да ради? (По); хоћеш ми започнут ово (Ту), ови облици на испитиваном 
ареалу нису обични. Аорист типа *почнуше, односно радни глаголски при-
дев *почнуо нису бележени. Исто стање је и у говору Враке (Петровић 1973: 
218). 

II.1.3.8. Наведено важи и за глагол (-)стат, којиима двојаке облике ин-
финитива, при чему доминирају они по I врсти: 

ти можеш стат ту мало (Жи); цијењен ће постат (Бал); он ће престат 
(Ко); колʼко мореш остат? (Ту); хоћеш остат који дан? (Ту); неће ми остат пара 
(По); састат (Кл); они ће се растат (Бал); стаће то све ту; остаћеш жива (Кл); 
престаће киша (Ко);

кол’ико ти може станут (Ер); неће станут (Ту); може устанут мало (Бал); 
престануће брзо (По). 
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Облици аориста овог глагола по III врсти ((-)стану(х), (-)стануше) 
нису обични – забележено је свега неколико облика23: станусмо ту мало (Бал); 
све ми стану (По). У овом глаголском облику, међутим, у равноправној су 
употреби два низа облика, са проширењем -д-: (-)стадо(х), (-)стаде, (-)
стадосмо…и краће форме: (-)ста(х), (-)ста, (-)стасмо: 

те остадо (Се); ја остадо ту сам; ја остадо да чувам офце; што му остаде? 
(Го); стаде узе мене (Бл); остаде и дан данас ту; остаде дваес двије године (Ђер); 
и тако и остаде (Из); остаде сама; да једна не остаде (Пож); ђе стадосмо? (Вру); 
ђе стадосмо? (Дол); вала остадосмо му дужни; ђе стадоше (Бал); остадоше му; па 
остадоше петоро деце (Ле); 

оста сама (Шт); па одуста (Тр); толʼико ми је оста нешто жао; кахва оста 
(Ђер); добро јој и памет оста (Лу); а та ми сестра оста; он оста тамо да зијева; 
толʼико ми ту Стоју оста жао; толʼико ми је оста нешто жао (Го); сестра оста; мало 
оста (Ле); ми остасмо сиромаси, ја и жена остасмо у кућу (Де); осташе на једно 
дијете (Го); четворо деце осташе (Бал); осташе му свиње и кокошке (Ос); осташе 
девојке (Пож); те му осташе троје деце (Се); осташе с њим (Тр).

Ликови са проширењем обичнији су од краћих онда када се глагол 
употребљава без префикса.

Облици радног глаголског придева граде се по I врсти:
ја осто оде сам (Де); ја осто; долʼе је осто (Кл); да не би остао (Ка); он је 

остао; он је био остао на занат (Из); само један је остао (Врс); остао та метак 
(Уг); несто му је син (Ки); сат се са том растао тамо (Коз); она остала удовица; та 
крља остала(Брђ); она би остала на конак (Из); остала му жена и дијете (Ју); тамо 
су му остала та жена и та деца (Леч); шта би да сам остала (Ос); остала за Блажа 
(Го); која су остала; она би мртва ту остала (Лу); ја сам тако пристала (Бл); није 
пристала (Ков); одма је устала (Кл); и то је стало (Го); остало је тако до кијамета 
(Врс); двије куће остало (Ки); шеснаес је остало (Врс); па не би остало клас (Др); 
по двоје троје остало (Кн); остало ти пара (Ју); дијете остало у руке (Бр); послʼе 
остало (Кл); да је бар штогоћ иза њега остало (Лу); шесторо деце остало (Коз); и 
оно што-е остало (Из); и како је настало ово ђубре вештачко (За); нисам ни ја знао 
како је постало (Бу); како је постало то презиме (Нет); нешто застало (Леч); оно 
ми нестало (Го); нестало ми га-е (Врс); ту су му осталʼи неки синовци (Врс); неки 
су осталʼи ту по Сеници; осталʼи стари само (Баг); осталʼи су они; све ови стари 
осталʼи (Се); што су осталʼи билʼи (Кл); па су одусталʼи (Кл); кат су несталʼи во-
лови (За); од једнога крви насталʼи (Баг); то постали ови из Ораша (Вру); кад би се 
састалʼи о слави (Кн); што смо се растаљи (Бл); да би опсталʼи (Пож); они да су 
присталʼи (Врс); осталʼе те три шћерке (Прћ); остале су ми кости у конопљу (Го).

Презент и императив граде се по III врсти:
23 О односу дужих и краћих форми аориста глагола (-)стати у стандардном језику в. 

Ђуровић 2010: 447–455.
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презент: реко да станем мало (Ка); не могу да станем на сијена (Д. Дуб); 
останем ја у гости; ако останем бес те вере (Кл); престанем (Го); да се растанем 
са њом (Бл); кат устанеш у једанес (Цв); дупло више стане (Нет); лʼепо стане оно 
повесмо (Гр); неће да остане; остане у гости (Врс); ко остане планинка (Трн); 
остане вода (Кл); хо лʼ ти да ти остане памет (Бо); и то остане (Брђ); остане само 
оно влакно; све онако остане (Коз); остане брес споразума (Из); само остане једно 
(Баг); ово да ти остане за увек (Нет); остане држава бе-закона (Ра); мода да остане 
девојачко презиме (Лу); остане ријетко (Ки); неће да престане (Вру); обично човек 
постане (Кл); да постане члан; чим постане у туђу кућу (Бл); кат постане дваес 
кућа (Бот); да вам пристане (Врс); неће то да пристане (Дол); касније да устане 
(Баг); не море да опстане (Баг); коњ устане (Нет); ми ћемо да останемо (Де); да 
останемо без вере (Бот); мало доклʼен стану (Де); остану кат завршу школу (Др); 
остану оне триње (Ков); 

императив: остани само оно влакно (Вру); ко остани једно (Ка); остани (Ју); 
остани жива; оволʼико широко остани (Де); устани шћери (Кл); он пристани (Ју); 
станите (По); сад устанте (Прћ). 

II.1.3.9. Поједини глаголи облике радног глаголског придева могу гра-
дити и по I и по III врсти. Такви су глаголи (-)денут, (-)мрзнут, (-)тру(х)
нут, (-)киснут и сл.

а понеко денуо (Лу); зденуо сијено (Бал); он клʼекнуо (Прћ); свако сагнуо главу 
(Се); па се-е сагнула (Д. Дуб); прокиснула (Бал); денула (Вру); два сијена зденула; 
оглухнула о-тога рата (Гу); грунуло га (Гр); све замрзнуло (Бал); доста и је потрух-
нуло (Ту); фикнуло ми (Вру); ту Дубраву наденули кроз Добрињу (Вру); како су јој 
наденулʼи име? (По); Мара јој наденулʼи; припнулʼи краву (Бал); заглухнулʼе ми уши 
(Ту); сатрунуле даске (По);

предео име Сава; предео име Симион (Прћ); ова је баш узрео (Бал); припео би 
га (Бо); замрзла се вода (По); да не би вареника укисла; она би укисла (Уг); но је фик-
ла (Врс); она је оглухла; како ми је нађела (Гр); посагла се (По); што се надело село 
Паљево (Вру); догрухло ми (Гр); презрело (Кн); то стоке огрезло (Лу); све потруло 
(Бал); све сатрухло; и по томе надело име (Цв); наделʼи су хи као Бошњаци (Пож); 
алʼ су му тако наделʼи (Ков); па су јој пределʼи име; Фата јој билʼи пределʼи (Гу); 
припелʼи је тамо (Цр); за три дана преглʼи те то покупилʼи; сви су то преглʼи (Из). 

У 3. л. јд. аориста забележене су и следећи облици глагола (-)мрзнут: 
обучи то, смрже се; смрже се, чујеш (Ке); смрже се, јадна (Туз). Наведене форме 
могу бити резултат угледања на глаголе типа бежат, лежат и сл. 

II.1.3.10. У 3. л. јд. презента глагола (-)тру(х)нут осим форме (-)тру(х)
не забележен је и облик (-)тру(х)ни: кад је влага, оно трухни (Уг); све то тамо 
трухни (Ле); док оно не иструхњи (Ке); ако иструхњи (Пе). Облици *трулит, 
*трули…на испитиваном терену нису бележени. 

У свим осталим глаголским облицима срећу само појединачне форме:
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инфинитив: сагнут се (По); 
аорист: кад она ти фикну прет Жељка; грунуше да беже, нагрунуше (Че); 
презент: ја ћу да клʼекнем мало (Кн); алʼ кад сагнем се (Из); не могу да се саг-

нем (Ос); ја се сагнем (Трн); кат зрене; ка-ти зренеш (Леч); денеш четири навиљка 
(Из); све да поденеш сијено (Ка); послʼе затегнеш жицом (Др); он сагне главу; да се 
овако посагне (Гу); доста труне (Ос); он потегне (Из); она згусне лʼијепо (Уг); док 
се згусне (Леч); кисне се помало (Бу); мора да клʼекне да извади (Кн); у јесен кад 
зрене (Баг); да му нађенемо тоиме (Ка); тако то да неденемо име (Вру); поденемо у 
стогове (Бр); 

императив: подени (Ер); свашта ти надени (Жи); па оне крстине здени (Лу); па 
се сагни (Леч); па се посагни (Вру); жито зрени (Кон); потегни (Кл); сат се утегни 
(Др); у собу га упрегни (Из); он сегни кот другога (Ков); надените му друго име 
(Боб). 

II.1.3.11. Глаголи типа прснут, п(р)опнут, притиснут, запнут и сл. 
имају двојаке ликове аориста, ређе радног глаголског придева, док остале 
облике граде само по III врсти:

аорист: скрос се горе попну (По); то прсну она чопор (Го); он се пропну на кућу 
(Вру); прсну ми ова чаша; прснуше дужином (По); Руси отут потиснуше (Прћ); зап-
нуше (По); притиснуше га (Бал); 

ене ђе се попе (Ме); кад се попе ту (По); запе (Из); деца прскоше (Се); попеше 
се чак горе; попеше га (По); притискоше га (Бал); запеше да траже паре (Бал).

радни глаголски придев: онда се попео на кошевину (Кн); прсла стока по шуми 
(Ле); прсла та стока (Гу); она се попела (Кл); деца прсла тамо-овамо (Дуј); то прсло 
кут ко (Ју); ал’и за вијек је запело (Д. Дуб); на таван се попелʼи (Лу); ми се попел’е 
горе (Тр); попел’и девојку (Ков). 

нечим притиснуо (Тр); доста је било утиснуло се те мржње (Вру); прснули да 
тражу четвртину (Прћ); ми смо је пропнулʼи (Вру). 

Двојаки облици: стиско и стисну, прско и прсну јављају се и у говору 
Ибарског Колашина (Божовић 2002: 89).

Д. Барјактаревић само сумарно наводи глаголе типа прско(х), смрзо(х), 
стиско(х), поклеко(х), истрго(х), престрго(х)се, препуко(х), умуко(х) и сл., 
с напоменом да могу имати и облике са -ну-, без навођења контекста и 
детаљније анализе примера (Барјактаревић 1966: 103).

II.1.3.12. Најзад, глагол извинут (се) у испитиваном ареалу мења се по 
III врсти (нема облика *извинит, *извиним…): 

морам да се извинем (Цв); да извинеш ко моје дијете (Нет); да извинеш (Леч); 
да извинеш ко свое дете (Бољ); да извинеш; да извинеш (Врс); да извинете (Бољ); да 
извинете (Из); извинула се (По).
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II.1.4. Глаголи IV врсте

II.1.4.1. Из грађе су издвојени следећи примери облика глагола: (-)
крит, (-)лит, (-)шит, (-)мит (-)чут, потом и обут и изут, који припадају 
првом разделу IV врсте:

инфинитив: мош је покрит (Ту); свашта ћеш чут од ње (По); она ће се измит 
(По); 

аорист: открише плоћу (Уг); ши кошуље (Цр); сакрисмо се (Ту); сакрише паре 
(По); 

презент: кријеш се (Вру); што га покријеш (Дол); кријеш прстен (Ков); невесту 
покријеш (Ле); да ме чујеш горе (Рач); залʼијеш је одозгор (Ков); узмеш те разлʼијеш 
оне карлʼице (Пру); да сашијеш (Де); па га сашијеш (Ле); па се тек обујеш (Гр); он 
се сакрије; једна група крије (Пл); покрије нокте (Дуј); разбој ти се чује (Рач); чује се 
(Шар); да нико не чује (Боб); да слʼије страву (Бо); прелʼије се шербетом (Де); како 
му се излʼије та страва (Пл); шије се (Жи); мора да сашије она (За); прекријемо (За); 
да укријемо мало стоке (Бр); изујемо се босе (Гр); двојица крију (Боб); да не чују у 
Добрињу (Вру); и да хим поспемо да се омију (Дет); да се обују (Дет); да је не изују 
(Лу); па им поспи да омију руке; поспи хим да се омију (Дет); 

императив: папрађом опет покри (Гл); озгор покри (Дол); одозгор је покри 
(Ков); сакри прстен; покри је (Пл); покри га оном метлом (Кон); па ши (До); саши 
бијелʼе сукње (Дол); носи те га ши (Кл); лʼи хим страву (Боб); обу чизме (Дол); па 
салʼ обуј; послʼе деца обу (Ле); ћујте, народе (Бот); 

радни глаголски придев: чуо сам (Вр); како сам ћуо (Бо); нијесам ни чуо (Бр); 
шио би те ч’акшире (Д. Дуб); ципелʼе сам обуо (Бољ); стока покрила (Бо); па сакри-
ла у подрум (Вру); ја би то сакрила; покрила пешкиром (Ле); чула ту причу (Гу); 
нијесам чула (Пр); лʼила страву (Дол); то слʼила јој страву (Пл); све то шила, она је 
то шила лʼијепо (Дол); било само се-е чуло (Бр); оно камење покрил’и (Би); би се 
покрил’и (Вр); нисмо се ни чулʼи (Пл); нисмо се изулʼи (Врс); 

трпни глаголски придев: то је све чувено (Вр); причам ти чувено (По); све је 
сакривено (Ту); да једе то кривено (Дол); свуђе је кривено; била покривена (Ле); дође 
оно покривена; сутрадан покривена је (Пл); пот сламу покривена (Дуј); изнутра оп-
шивена (Гл); дијете је обувено (Ту).

II.1.4.2. Глаголи на -вит имају следеће облике: 
инфинитив: мош га превит (Ту); 
аорист: он ми то преви (Го); те ми превише (Го); савише ме (Ле); 
презент: гране растове савијеш (Гу); све то да навијеш; па док то навијеш (Рач); 

вијеш га лапатом (Са); оне руке савијеш (Ле); нема ко да навије; да ти навије неко 
то (Вру); посен га жена овије (Гл); да повије дијете (Пру); треба да се повије; да се 
развије (Го); обавије се пупак (Боб); да се савије товар (Д. Дуб); да вију жито (До); 
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императив: сави у пепео (Бо); пови га у једну колʼијевку; зави га добро (Го); 
посен приви; па уви, уви (Де); уви га (Д. Дуб); оно семе ови; преви на ону рохољку; па 
нави; сави га (До); пови га; посен ви (Кон); зави у њедра (Гр); 

радни глаголски придев: развио му се пупак (Боб); савила (Ле); до земље сави-
ло (Брђ); долʼе су развилʼи (Гу); шљиве му се беху савилʼе (Пру); 

трпни глаголски придев: одма му је пупак развијен (Доб); жито је овијено (По); 
глава му је тамо привијена (Ту); у пелʼене повијено (Го).

У првом разделу нису бележена укрштања са глаголима других основа. 
Сви наведени глаголи имају промену по IV врсти, с тим да се код (-)бит и 
(-)пит уочава варијантност у облицима трпног глаголског придева, где се 
јављају завршеци: -вен, -вена, -вено (глаголи (-)крит, (-)чут, (-)лит и сл.) 
и -јен, -јена, -јено (глаголи типа (-)вит). Постоје, међутим, и глаголи чији 
се облици трпног придева колебају између ова два типа, а такви су: (-)бит 
и (-)пит. Овде је приметна тенденција ка преобликовању наслеђених фор-
ми приближавањем глаголима са завршетком -вен, -вена, -вено, па се тако 
јављају дублетне форме:

сок је попијен (По); пробијена рупа (Ту); мало су убијене (Бал); вратило је било 
пробијено (Би); оде пробијено (Вр); то је млого побијено (Гл); млого било разбијено 
(Го); копље побијено (Де); то би све било убијено (Ле); сви су убијени (Ле); прозори 
разбијени (Бал).

ова пут пробивен (Бољ); разбивено тамо (Вр); све је разбивено (По); ни оцом 
карато ни мајком бивено (До); ту пробивено (Лу).

Иста појава забележена је и у староцрногорским говорима (Пеши-
кан 1965: 178), док у Бјелопавлићима двојаке облике има само глаго за-
бит (Ћупић 1977: 97). У говорима Горњих Васојевића стање је, међутим, 
обрнуто: присутна је експанзија форманта -јен, уз јотовање претходног су-
гласника (зављен, повљен), односно завршетка -ијен (избијен). Бележени су, 
такође, и случајеви замене -ивен са -ит типа: залито цвијеће; разлита варе-
ника (Стијовић 2007: 188). У говору Ибарског Колашина чува се наслеђена 
дистинкција међу формантима (Божовић 2002: 94).

Остали забележени облици ових глагола у тутинско-новопазарско-
сјеничком говору су:

инфинитив: кат ће избит (Тр); да се не смије убит (Бо); једну чашу попит 
(Бо); 

аорист: прашкове пи, пи (Ос); на коња пи ракију (Вру); она што уби ону жену 
(Го); убисмо му тринес другова; убише му ова војска (Гло); готово га убише (Бољ); 
па се послʼе убише, убише (Пр); 

презент: да бијем народ (Го); ако ти кога убијем (Бо); ни кафу да попијем (Бр); 
ја пијем то; све што пијем (Го); попијем по једну дневно (Жи); ја пијем годинама; от-
кад ја пијем (Гр); за срце пијем, за притисак пијем (Гр); у оне термосе да пијем (Баг); 
бијеш и бијеш (Вр); бијеш цио дан трлицом (Рач); да не добијеш до двеста притисак 
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(Гр); убијеш оно добро, убијеш и убијеш (Ков); збијеш крајеве; што мош боље да 
збијеш (Ле); добијеш деветку (До); мене да бијеш (Бо); да попијеш (Гр); да попијеш 
прашак; пијеш прашке од аритмије (Го); бије руком; да је бије; некога да убије (Бо); 
убије са онијем миксером (Кон); дим из тебе бије (Гр); да је бок убије (Вру); да се 
одбије (Др); бубањ бије (Кн); он се тамо забије (Жу); одбије се од себе (Дол); хоће да 
хи бије послʼен (Пл); мора и да се убије; каишом га бије по руци (Ос); забије главу 
(Вру); добије награду (Гло); аритмија бије (Го); добије лʼишај оде (Ле); на њега се 
набије оно гвожђено (Жи); није имао ђе да пије (Бо); да попије; напије се (Кн); мало 
пије (Вр); ка-добијемо позивнице (Са); и ми да попијемо кафу (Лу); да попијемо ках-
ву (Го); сок да попијете (Шар); нису шћелʼи да се бију (Бо); да убију децу (Бо); и оће 
да одбију (Кн); да добију турско презиме (Гу); оте да се убију (Пл); да ми они пробију 
ова брда (Ков); жене попију шербет (Пл); нешто да попију (Рам); 

императив: разби л’уде; разби вуну (Д. Дуб); заби коље у земљу; наби горе 
једну греду (Гл); уби га (Вру); уби јој оца на место; они уби, некога уби (Бо); попи 
једама (Бр); попи изјутра (Го); попите сок (Вр); 

радни глаголски придев: да не би те дамарове разбио (Гу); за час га је убио 
(Бл); неко брашно добио (Жи); он би ме добио ту (Ли); пребио прс; кад је добио (Кн); 
Свети Ђорђе убио аждаху (Бу); док је млого народа побио; он је био; убио јој мајку; 
кахву пио; само горку кафу је пио; пио је; ту-е пио; ја сам двије јутрос пио (Са); слана 
те убила; избила вода (Бо); петицу су добила (Вру); мене убила снаха (Бр); сина до-
била (Жи); вода избила (Гу); добила награду (Гло); све у кап пила (Вру); добило име 
(Гу); добило село; добило по томе име (Бо); шта су се убилʼи; нит кога убилʼи (Бо); 
они су га убилʼи (Врс); убилʼи су два човека; убилʼи јахудије (Гл); убилʼи му брата 
(Гло); они обичаје одбилʼи (Кн); они су добилʼи (Гу); набилʼи на главу (Кон); 

глаголски прилог садашњи: бијући га (По); осташе пијући (Го); црко пијући 
воду (Ту). 

II.1.4.3. За разлику од стања у првом разделу IV врсте, код глагола дру-
ге групе варијантност у облицима је нешто израженија. Неуједначеност се 
пре свега тиче односа форманата -ова-, -ива-, -ава-, -ева-, односно различи-
тог степена флуктуирања у парадигмама појединих гаголских облика.

Глаголи који имају облике који одговарају односу куповат : купујем 
остају унутар ове групе, што значи да нису бележени случајеви преобликовања 
наслеђеног односа форманата унутар облика, као ни појава њиховог прила-
ска глаголима неких других основа.

Овом подтипу припадају глаголи типа коват, псоват, потом вероват, 
свадбоват, паковат и други, код којих се чува наслеђени однос основа:

инфинитив: немо псоват; ти неј поштоват никога (Жу); кат се почело рато-
ват (Ле); практиковат то (Жу); боље жртвоват сина (Цр);

презент: ја псујем моју ћерку (Шар); спакујем ствари (Вру); жељкујем и 
сама (Жи); ја верујем (Вру); не верујем (Гло); то не верујем (Лу); да псуеш (Бр); не 
поштујеш твоју веру (Жу); олʼ да верујеш (Бо); ако верујеш (Баг); псује мајку (Врс); 
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неће да поштуе данас (Бр); да ме прстенуе девер (Бот); прстенује (За); слʼедује по 
колач (Ост); то практикује (За); особе којима се верује (Са); то не верује (Дол); него 
се не верује; ономе који не верује (Кл); највише интересује (Бл); нешто ве интересуе 
(Бо); ко те интересује (Жу); ако те интересује (Рач); шта ве то интересуе; шта вас 
интересује (Кн); не верују у ништа (Бр); свадбује се (Жу); оне то не верују (Дол); нит 
верују више муслʼимани (Кл); о Божићу се радујемо (Лу); нит верујете ви Срби (Кл); 
што поштују то (Бр); поштују родитеља (Кл); поштују мртве (Бу); прстенују младу 
(Бот); посебно свадбују (Бо); 

императив: закуј тамо (Вр); вала веруј (Жи); веруј се ти (Пру); веруј ти у себе 
(Кн); верујте (Баг); 

радни глаголски придев: он је шверцово са стоком (Гу); верово илʼне верово 
(Бу); све би ме мајка псовала (До); паковала; у једну крпу паковала (Вру); она се 
обрадовала (Тр); то се поштовало (Кл); слʼедовало те једно осуство (Гл); колʼко се-
веровало (Кн); псовал’и (Коч); поштовалʼи се (Бр); ту ме прстеновалʼи (Ков); да не 
би ратовали (Уг); не би мене веровалʼи (Бо); 

трпни глаголски придев: све поштовано (Бр); волови потковани (Гл). 
Стабилност је и обележје глагола типа: куповат, путоват, основат, 

боловат, гладоват, потом посетковат, образоват, разликоват и др.:
инфинитив: путоват тамо цио дан (Д. Дуб); она ће се отроват (Ли); немоте 

куповат код њега (Ос); годину и више море боловат; она ће одболоват ово (Не); не 
море хи разликоват (Вр); бога ми ће неки и гладоват (Вр);

аорист: док се отрова (Ост); мало болова(Ост); образовасмо ја и буразер; кад 
оне журке образоваше (Вру);

презент: купујем млʼијеко; не купујем зимницу (Брђ); купујем за паре (Дол); 
одавно болујем (Ост); да ти гарантујем (Кл); па док оснујеш то (Рач); оснујеш га на 
разбој (Лу); не мош да разлʼикујеш (Др); негарантујеш (Кл); саде купује се све (За); 
ишо да ми купује прашке (Го); фамилʼија се организуе (Бр); учитељ станује у Тутин 
(Са); купујемо шљиву; оно што ми купуемо (Врс); купуемо дрва (Др); ми купујемо 
дрва (За); оснујемо исто на оснутак (Дет); ајде да снујемо (Лу); организујемо увече 
игранку (Ост); шес месеци станујемо заедно (Гу); да се отрујемо сви (На); купују и 
станове (Гу); купују јогурт (Жи); купују; оде да купују (До); кат путују (Жи); седам 
сати да путују (Ле); 

императив: путуј дал’еко (Вр); оснуј (Вру); оснуј (До); тамо образуј трке (Де);
радни глаголски придев: он би купово код мене (Жи); ја сам путово (Д. Дуб); 

давно се основао (Ле); који је вашар организовао (Бо); станово оде (Жи); кот кога је 
станово (Че); он је болово и болово (Ост); шта си то куповала (Шар); куповала су се 
јагњад (Гло); тапут секуповало (Вру); куповало се (Дол); мање се куповало (За); жи-
вовало се (Бр); путовало се (Дет); доста се гладовало (Д. Дуб); куповалʼи су (Ост); 
послʼе све искуповалʼи (Са); кад смо путовал’и (Д. Дуб); организовалʼи та вашар 
(Бо); док би посетковал’и (Вр); ми смо становалʼи онамо (Тр);

трпни глаголски придев: основата седамдесет и друге године (Гу); како-е оно 
основано (Д. Дуб).
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Појава потискивања форманта -ова- глаголским формантом -ува-, че-
сто бележена у говору Враке и Зете, у говорима који су предмет наше анали-
зе није примећена. Тако су овде непознати облици типа: купуват, тргуват 
(Петровић 1973: 217; Ћупић 1977а: 281). 

У облицима глаголског прилога садашњег бележени су двојаки обли-
ци – краће форме типа: све паре потроши купујући (Вр); оде псујући (Ту); оста 
пакујући (По), грађене додавањем наставка -ћи на 3. л. мн. презента; и дуже, 
са формантом -ова-, грађене од основе инфинитива: оста куповајући (По); 
боловајући (Бал). 

II.1.4.4. Глагол дароват / дароват мења се по IV врсти:
инфинитив: невесту дароват (По); 
презент: да га ја понешто даруем (Би); пара му нешто даруеш (Бољ); да даруе 

(Би); дарује шербет, дарује кахву, дарује онога; дарује кошулʼицу (За); посенке дарује 
парама; како ко-е дарује (Бо); дарујемо невесту; дарују је (Пл); они је дарују (Бот); 
код ње да је дарују (Жи); дарују младу (Дол); 

императив: доклʼен је даруј (Дол). 

II.1.4.5. Глагол дариват мења се по VI врсти.
На испитиваном ареалу бележена је и итеративна форма глагола даро-

ват / дароват – даровават, даровавају, са променом по VI врсти: даровавају 
ти људи (Д. Дуб); даровавају невесту (Дол); свакат су даровавалʼи невесте (По). 

II.1.4.6. Тенденција ка образовању итеративних твореница својствена је 
и глаголима типа: сликат : сликават, имат : имават, постојат : постојават 
и др., а настаје у резултату намере за прецизнијим морфолошким истицањем 
семантичке компоненте видске несвршености. Поред тога, уметањем фор-
манта -ава- наглашава се и значење учесталости, односно вишекратности 
глаголом именоване радње. 

На исти начин функционише и глагол школоват употребљен са пре-
фиксом до-, када може имати облике: дошколоват, дошколују и: дошколова-
ват, дошколовавају: да се дошколују (Че); дошколовавају се по Митровици (Ту). 
Када је непрефиксиран, глагол школоват мења се по IV врсти: послʼе децу 
тамо школовасмо (Шар); ни да се школујем (Де); оће да се школујеш (Шар); школово 
и (Го); децу послʼе школовала (Бр); слабо школовали (Вру); школовалʼи су се сви 
(Баг).

Глагол доручковат осим форми са односом форманата -ова- : -ује-: са[д] 
доручковасмо (Пру); да се доручкује (Дол); рано доручковалʼи (Ост); може имати и 
облике који прилазе глаголима типа казиват : казујем: је лʼ доручкивала? (Бал); 
сад смо доручкивалʼи (Пож). 
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II.1.4.7. Глаголи типа кљуват : кљујем мењају се по IV врсти, са стабил-
ним односом форманата: све по ономе пљује; све испљувала муха (Шар); кокошке 
покљувале (Бал); кљувалʼе кокошке (По); све птице искљувалʼе (Че).

Примери глагола кљуват нису бројни. На испитиваном ареалу знатно 
је фреквентнији глагол кљуцат : кљуцам, са променом по VI врсти. 

II.1.4.8. Сви глаголи типа (-)дават : (-)дајем, (-)познават : (-)познајем, 
признават : признајем мењају се по IV врсти: 

инфинитив: детету дават (Бр); 
аорист: испродавасмо (Рач); 
презент: ја то даем; нем шта да продаем (Бал); ја даем (Гл); ја да се удајем (Го); 

газди предаем (Са); продајем ономе доље (Кл); ево познајем Зорицу (Пл); ја вас не 
познајем (За); ја не познаем себе (Кн); познаем ја Марка; Марка познаем (Гло); по-
знаем ја и Санију (На); па да јој ти предајеш нешто; да предајеш (Бу); колʼко дајеш 
(За); познаеш ти мене (Пл); познаеш се с момком (За); познајеш ону Зорицу (Бу); да 
се не дае ис куће (Би); ка сат што се оводаје (Пру); да ми даје свадбу; ко шта има 
даје (Го); удаје те мајка, удаје те (Жу); све даје у банку; продаје дуан (До); свако по-
знае (Де); познаје овамо овија (Дол); педесет марака продаје (Бо); продаје се (Бољ); 
комипре да продае; крушке да продае (Ков); сат продаје (До); познаје он мене (Бал); 
даје жито; да јој издаје (Бр); продаје тамо задруги (Гл); познае се (Го); та ти познаје 
(Бу); витар ми даемо (Ков); млʼеко продајемо (Кн); мене да даете (Бр); дајете са 
свога срца (Кн); видиш да се предају (Бо); не дају (Гл); што они продају (Кн); дају 
обељеже (Ле); па те дају (Кл); што дају оне куферте (Дол); они оводају (Го); ово јело 
што продају (Ков); познају планинке (Бо); не познају се (Вру); 

радни глаголски придев: даво интервју (Че); продаво се јако добро (Гло); паре 
би ни даво (Гл); продаво нека пилад (Бу); да лʼсепознаво (Вру); чоре поудавала 
(Бр); тамо сепродавала (Гл); давалаизјаве (Гл); давала дерс (Де); једама се удавала 
(Го); тамо се продавала та стока (Гу); тапут се земља продавала (Дол); нијесам се 
више удавала (На); аждаја давала имена селʼима (Бу); можда си је познавала (Го); 
познавала и онога Буља (До); није се давало (Бр); најприје се давало (До); нит се 
давало (Пру); признаво дијете (Пру); давали би ми; све су они мене давали (Гл); 
продавалʼи је (Би); давалʼи офце (Гл); давалʼи као на кредит; онда давалʼи су нам 
плугове; продавалʼи (Уг); добру земљу су давалʼи (Ост); испродавалʼи смо (Кн); да 
су давалʼи; за шта су хи давалʼи (Ки); њега су познаваљи (Бо); ми смо се познавалʼи 
(Баг); познавалʼи смо се (Жи); највише тако упознавалʼи (Ков); ето ту смо се упозна-
вали (Вру); признавалʼи су хим (Гл); некако хи поудавалʼе (Де); 

трпни глаголски придев: билʼе су давате краве (Гло); удавате на силу (Жи).
Као и код наведених примера из претходне групе, бележени су двојаки 

облици глаголског прилога садашњег: вазда дајући (Ли), њега познајући (Ту); 
познајући њу (Жи); и: давајући кравама (По); продавајући кајмак (Бал); упознавајући 
(Ту). 
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II.1.4.9. У односу на претходно наведене групе, варијантност је знатно 
присутнија код глагола типа казиват : казујем. Највећи број ових глагола може 
имати двојаке форме инфинтива, са формантом -ива-: одређиват (одређиват), 
обрађиват (обрађиват); и -ева-: одређеват, обрађеват. Исто стање присут-
но је и у осталим облицима твореним од инфинитивне основе: одређивасмо 
(одређивасмо) : одређевасмо; одређивали (одређивали) : одређевали и сл. 
Експанзија форманта -ева- код глагола IV врсте највероватније је подстак-
нута аналогијом према глаголима VI врсте типа разбољеват : разбољевам, 
сијеват : сијевам, с тим да код највећег броја глагола промена обухвата само 
облике творене од инфинитивне основе, па стога прелазак глагола из IV у VI 
врсту изостаје. 

II.1.4.10. Облике творене од инфинитивне основе (инфинитив, аорист, 
радни глаголски придев, трпни глаголски придев, у одређеним случајевима 
и глаголски прилог садашњи) на -ива- и -ева- имају глаголи појављиват 
(појављиват) / појављеват, најављиват (најављиват) / најављеват, смири-
ват (смириват) / смиреват, задуживат (задуживат) / задужеват и други 
које наводимо:

инфинитив: намириват кућу (Ту); смириват га (Вру); 
аорист: замењивасмо је (Ту); 
радни глаголски придев: није девер најављиво (Са); одређиво се стари сват 

(Гу); мене све то наређиво (За); ту би се пријављивала (Са); деца се пребацивала 
овамо (Са); исто се она распитивала и за момка (Вру); ја сам те замењивала (Го); 
наређивала се (Гр); замењивала једну (Че); да те не би оно повређивало; није се 
обрађивало (Бо); распитивало се (Вру); распитивало млого (Вру); обрађивало се са 
воловима (Жи); одлучивалʼи су (Гло); обаљивалʼи су и цркве (Лу); јесмо сарађивалʼи 
(Са); стари одлучивалʼи (Баг); они су обрађиваљи то (Бо); те су то истраживалʼи 
(Бо); 

трпни глаголски придев: стока намиривана (Ле); млого наплаћивано (Ке); 
одређивана колʼичина (Че); осуђиван је и на смрт (Бл); 

глаголски прилог садашњи: намирујући стоку (По); све то одређујућ (Бал).
инфинитив: тако изјављеват; наређеват деци (Ко); 
аорист: испреграђева лʼиваде (Жи); 
радни глаголски придев: наређево; наређево је (Ле); зарађево (На); нами-

ревала јесам (Ле); није она-е заслужевала (Пру); деветнес година сам уплаћевала 
(Шар); димензија се одређевала (Рач); послʼен сам распитевала јетрве (Бр); да се то 
појављевало (Вру); није се заграђевало (Дол); како се обрађевало (Жи); зарађевало 
(Ле); алʼ се задужевалʼи млого (Го); наплаћевалʼи послʼе (Гл); преграђевалʼи (Жи); 
одређевали та безбатна имена (Вру); па су још прерађевалʼе (Бот); услужевалʼе (Ле); 

трпни глаголски придев: како је то испреграђевано (За);
глаголски прилог садашњи: оста намиревајући (Ту).
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Исто стање је и у староцрногорским говорима и говору Бјелопавлића 
(Пешикан 1965: 169; Ћупић 1977: 95). У Зети, међутим, код глагола овог 
типа јавља се промена -ива->-ува-: зарађуват, презиђуват (Ћупић 1977а: 
281), непозната говору тутинско-новопазарско-сјеничке зоне. Појава -ува- 
на месту -ива- у итератизованим образовањима типа: запишуват, кажу-
ват, заграђували и сл. честа је и у говору Враке (Петровић 1973: 217). У 
Мрковићима је такође забрањуват, вежуват (Вујовић 1969: 260).
У презентским облицима остаје старије стање: 

презент: да намируем (Жи); да не досађујем (Го); пресађуеш (Тр); наваљујеш 
сач (Ков); сат се најављуе (Са); причешћује се (Гр); бог све одређује (Бл); зарађује 
(Бо); распитуе како је (Жу); она изјављује (Бо); пребацује преко корита (Ост); да лʼ 
разваљује (Бо); овако задиркује (Го); овамо услужује (Го); не смије ни да послужује 
(Гу); та побеђуе; одбацује; намирује (Жи); ђе се примећује (Тр); ниђе се не смирују 
(Го); да пребацују варнику (Бр); ка[д] се забрањују лʼиваде (Бр); да распоређуе госте 
(Гу); што ми не наређуемо (Шар); ограђују га и даље (Бу); 

императив: понешто намируј овако (Ков); сутрадан невеста намируј (Дол);
Д. Барјактаревић наводи и пребачуем, пребачују (Барјактаревић 1966: 

99), које ми нисмо бележили. 

II.1.4.11. Говору тутинско-новопазарско-сјеничке зоне нису својствени 
облици типа казивам, наређивам и сл. Ни у говору Горњих Васојевића није 
бележена појава преношења морфеме -ива- у презентску основу (Стијовић 
2007: 199). Исто стање забележено је и у Бјелопавлићима (Ћупић 1977: 92), 
те у Ибарском Колашину (Божовић 2002: 86). 

Глаголи (-)казиват, (-)везиват, опасиват, дописиват и сл. могу имати 
промену по IV врсти:

инфинитив: редом показиват (Ле); приказиват се (Тр);
аорист: нешто записиваше (Ту); 
презент: нећу да је преписујем (Уг); школу да уписујем; мораш да преписујеш 

(Бал); шејтани се приказују (Бот); 
императив: и саш њим дописуј се, дописуј (Пл); ништа не записуј (Ша); завезуј 

тамо (Ба); 
радни глаголски придев: то се све приказивало (Бољ); која су-е записивала 

(Го); потпасивала се (Руђ); потписивалʼи се (Гу); појасове опасивали (По); 
трпни глаголски придев: завезивано редом (Че), испотписивани људи (Ми). 
Као и код глагола претходне групе, и овде је процес експанзије фор-

манта -ева- знатно узнапредовао: цијелу ној се дописеват; он ће ти казеват (Ту); 
најпријен се преказевало; некат се преказевало (Пру); опасевалʼи су се појасови (По); 
дописевалʼи се писмама (Туз). 

Имајући у виду, међутим, да наведени глаголи имају свршене парњаке 
који се мењају по V врсти (казиват : казат; завезиват : завезат и сл.), 
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аналогијом према тим глаголима у бројним примерима јавља се измењен 
сугласник основе: казујем>кажујем (: кажем), уписујем>упишујем (: пишем) 
и сл. Притом, у облицима који се граде од инфинитивне основе након ана-
лошки успостављеног сугласника готово редовно долази формант -ева- на 
месту -ива-: 

инфинитив: немо кажеват (Бр); на телʼевизор ће прекаживат (Д. Дуб); сваш-
та ће ти се прекажеват (Ки); 

презент: ја ти кажујем ђе има (За); ђе ви ја кажуем (На); да је не упишујем 
(Пр); немо ником да кажујеш (Пл); именом кажуе (Са); докажује бок са овом ки-
шом (Кл); прије тога ми кажује (Ле); по имену хи кажује (Бот); завежује завеске 
(Бр); харам он цвета а не завежује (Пр); а ми кажујемо (Вру); оно да ми кажују 
како да с-умијеси (Бр); сви кажују (Бот); на телʼевизор прикажују (Пл); ове банде се 
покажују свуд (Вру); недељом послʼе прекажују (Де); 

императив: још ми покажуј цигаре (За); допишуј се ш њим, допишуј (Пл); 
радни глаголски придев: овој деци ка-сам ја каживо (Вру); ја би јој све каже-

вала; нијесам вала ником кажевала (Дол); прекажевало се (Пру); тако се то опаше-
вало (Вру); на телʼевизор су покажевалʼи (Бо). 

Д. Барајактаревић наводи само примере са умекшаним сугласником ос-
нове (Барјактаревић 1966: 99). 

Измењен сугласник основе ови глаголи имају и у суседним говорима 
(Пешикан 1965: 169; Вујовић 1969: 256; Петровић 1973: 217; Ћупић 1977: 
92; Стијовић 2007: 199).

II.1.4.12. Код глагола испитиват (испитиват) / испитеват, посећиват 
(посећиват) / посећеват, продуживат (продуживат) / продужеват и сл., 
осим примера који према односу основа припадају IV врсти: немо ме даље 
испитеват (Ков); пут што право продужује (За); урезује у дрво (Ле); да је испитују 
(Че); откупљевала послʼе (Баг); све то испитевала (Дол); ово испитевали (Вру); 
испитевалʼи (Рач); горе испитевалʼи те пећине (Бољ); откупљевали стоку (Гл); 
забележено је неколико потврда приласка глаголима VI врсте, при чему 
се развија однос типа посећават / посећат : посећавам / посећам: њега да 
посећавам (Го); испитавам га ја (Вру); он ме испитава (Го); долази родбина те је 
посећа њу (Кл); посећава га она (По); посећавала га је (Ту); неки су и урезавалʼи (Гу).

II.1.4.13. Најзад, забележено је и неколико примера приласка глагола 
забациват глаголима II Белићеве врсте: па снијег забациње на намете; све га 
забациње (На); забациње главу позади (Ту).

II.1.4.14. Када је реч о основама које се јављају у облицима имперфек-
та, напомињемо да глаголи IVа врсте овај глаголски облик граде од окрњене 
презентске основе, док у IVб врсти имамо пуну инфинитивну основу: 
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ја како не чујах добро (Ми); пијах ја тапут (Ме); ова ми снаха она те пијаше 
(Го); чујаху се тамо; пијаху ракију (Ту);

ова познаваше (Бал); познавасте лʼ ви њега? (Че); продаваху телат (Жи); ску-
по даваху (Ле).

И код глагола ове групе бележене су форме које проширују основу еле-
ментом -д- односно -диј-: ћујадију се неки људи (Пож); све познавадију (Шав).

Презентске форме у функцији футура другог имају поједини глаголи по-
пут: ако куповаднем то (Ту), ако чујаднемо шта (По); ако се упознаваду (Кељ) и сл. 

II.1.5. Глаголи V врсте

II.1.5.1. Глаголи (-)брисат, (-)дизат (се), (-)лагат, (-)јахат, (-)искат и 
други које наводимо имају промену по V врсти, и остају унутар те промене 
у погледу односа основа: 

аорист: она ме момак иска (Би); лʼипса та крава (Пру); они је искаше (Жи); 
презент: ја се дижем (Бр); није да лажем (Бо); да те не слажем; да те ништа 

не лажем (Ост); бедевију појашем (Ле); д[а] иштем тебе (Пру); да се намажем; ја 
се намажем (Гр); немо да се дижеш (Го); главу не дижеш (Пру); мало пуљака оде 
да срежеш (Ле); срежеш (Ле); жена брише метлом (Би); и не веља да се брише (До); 
она брише (Де); да се обрише (Го); ону фамил’ију која се не диже (Би); иште је тијем 
турскијем редом (Жу); док не сташе (Бр); чекаш кат сташе (Жу); ка[д] сташе (Кл); 
онда веш реже (Жи); реже земљу (Са); да се послʼен лакше реже (Баг); ћело да хим 
лʼипше (Ков); нешто да лʼипше (На); не припше на ништа (Д. Дуб); обришемо гувно 
(Де); лопатама издижемо; дижемо на таван (Бр); да лажемо (Бр); да ти иштемо 
кћер (Ке); они лажу доста (Вру); јашу голе на вратило (Вру); да полʼипшу гладни 
(Врс); нити припшу л’уди (Д. Дуб); 

императив: збриши (Кн); обриши ону земљу (Де); па послʼен бриши (Ле); по-
дижи ту (Де); уздижи све (Кн); рано хи дижи (Боб); ујаши (Де); ујаши на коња 
(Жи); ка[д] сташи (До); ка[д] сташи та бељојка (Рач); изрежи (Вр); режи мајка 
моја; срежи (До); намажи некијем пелʼетима (Кн); отеши онога руја (Бр); 

радни глаголски придев: појахо је коња (За); ову што сам ја иско (Врс); он 
је пристасо (Кон); он би резо то одијело (Вру); да се не би прашина дизала (Рам); 
јахала (Ли); стасала кћерка (Са); она је лʼипсала (Ле); све се то искало (Врс); усприп-
сало ми (Кн); ми смо брисалʼи метлом (Кон); сви су лагалʼи (Ле); искалʼи ми двије 
године; они би ми искалʼи (Врс); искалʼи би (За); фистани хинтани се резалʼи (Дол); 
то вратило појахале (Би); јахалʼе на вратило (Кн); на она вратила су јахал’е (Бољ); 

трпни глаголски придев: све обрисато (Гр); копите у та камен урезане (Гу). 
Глаголски прилог садашњи ови глаголи могу градити и од презентске 

основе: мажући (Ке); цркоше иштући је (По); оста бришући (Ту), јашући коња 
(Ме); и од основе инфинитива, уз присуство новог форманта -(а)јући (ређе), 
као глаголи VI врсте: уби се лагајући (Ту).
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II.1.5.2. Глаголи мирисат, бегенисат / бигинисат, малтерисат и сл. 
такође се мењају по V врсти: 

инфинитив: она ће га бегенисат (Бр); 
аорист: бегениса девојку, пријетеља не бегениса, ко бегениса пријетеља (Бр); 
презент: ја бегенишем (Вру); бигинишем, но шта но бигинишем (Бр); бигинише 

га (Бр); да неиздише (Би); затеже, затеже (Пр); нешто мауче (Коч); човек јој мал-
терише (Ли); да замирише (Де); да замирише (Ле); да се оперише раније (Го); да се 
оперише (Кл); а утиче на њега (Жи); протиче ова наш извор (Гр); од моје карте ми 
претијеће (Ле); да оперишемо (Кл); не бигинишу (Гло); како ми дишу (Гр); 

императив: натежи се (Го); 
радни глаголски придев: ова што се пензионисо (Гло); кат се пензионисо (Са); 

обадва ока оперисала (Ков); кат сам се оперисала (Бал); окрнисалʼи је; окрнисалʼи је 
(Бр); 

трпни глаголски придев: одма је оперисата (Ту). 

II.1.5.3. Све наведено важи и за глаголе типа: (-)писат, (-)казат, (-)
скакат, (-)везат и др.:

инфинитив: сат ћу ја њојзи казат (Бо); не умијем ти казат (Пл); то ти не 
умијем казат (Бот); са[т] ћу ти показат (Брђ); мош га свезат (По); написат неку 
писму (Ме); 

аорист: уписа факултет (Шар); добро баш што ни каза; како тако ни не каза 
(Бр); ја показа (Ле); ја јој вика (Пру); ја му вика (Бал); па ти завика (Гр); отац ми вика 
(Го); показаше ми (Кл); преписаше ми два маста (Ле); 

имперфекат: како оно писаше (Го); ту писаше (Гл); писаше нешто (Ту); викаше 
шта јој је он реко (Коч); не знам ко оно викаше; викаше ономат Желе; Љубинко ви-
каше (Бал); викаше Владе (Го); викаху (Бољ);

презент: пишем (Кн); кћела да га упишем (Кон); да га упишем (Ле); не знам 
како да ти опишем; шта да се вежем за једног (Гр); да ти докажем; хоћу да ти то 
кажем (Бо); како да кажем (Бл); да ти кажем; право ти кажем (До); да ти кажем 
(Боб); како да ти кажем; озбиљно ти кажем (Бу); кажем ја; то ти ја кажем (Вр); 
да јој покажем (Боб); ни да вићем (Ле); што то вичем; све вичем (Го); вичем да сам 
добро (Гр); ја не прескачем ништа (Вру); да унижем оно (Ле); скачеш на једну ногу 
(Рач); завежеш ону вуну (Д. Дуб); вежеш у конац (Ост); кажеш га (Вр); кажеш 
човеку (Го); остружеш (Туз); мош да нанижеш (Бал); вежеш га у прут; оно што 
свежеш у прут (Са); Божо Бељица пише (Гло); свуд пише Островица (Ост); то имо 
да пише (Лу); да се потпише (Ков); она то волʼи да пише (Бр); ни да се потпише; 
оће то да пише (Го); мене каже (Бр); да покаже; што се онокаже; нема шта да човек 
каже (Бр); неће ни да каже мајки (Ков); није смела да каже (Боб); тек понеко каже 
(Жи); скаће ту око гроба (Бо); прескаче конопац (Бр); скаче по соби (Вру); не приска-
че (Жи); но га свеже изистине; за ноге га веже (Жу); то се свеже (Са); тапут се виче 
козе (Пл); свака виче (Ост); то нарот виче (Вру); оно струже (Врс); што се оде тиче 
(Вру); што се тиче увече (Пе); код нас што се тиче (Са); добро да се исплаче (Го); и 
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то умаче (Врс); улаже се (Тр); дошлʼи да упишемо; да упишемо децу (Ле); скачемо 
све на једну ногу (Пл); ми кажемо кобила (Вру); сат што кажемо хил’аде (Са); ми 
кажемо девер (Жи); пишу писмо (На); оно двое ка[д] скачу (Ост); што кажу ко свом 
детету (Бот); оде ђе вичу (Вру); вичу ми братанице (Го); 

императив: то запиши (Врс); најбоље упиши губери (Уг); напиши списак; на-
пиши један овалʼики списак (Дол); прескачи би ону лозу (Бр); свежи у снопчиће 
оне (Бл); он повежи обадва даиџе; повежи у снопове (Бр); завежи ланац (Рам); она 
дебла свежи у снопове, свежи и понеси у та мочила (Вр); свежи између ногу; свежи 
жицом (Вру); свежи стоку за дрвеће (Гл); па га увежи (Го); повежи се (Гло); свежи 
сноп (Д. Дуб); узицом свежи (Дол); па-е свежи (Де); па је свежи на врх (Боб); за-
кажи овоме комшилуку (Де); стружи, стружи, стружи (Жи); стружи (Ле); само 
нижи (Д. Дуб); нанижи на конце (Пру); умачи у воду (Кн); узми усучи (Др); 

радни глаголски придев: доктор му преписо лʼијекове (Го); уписо (Бо); био 
уписо у Београд факултет (Бу); нисам га ја писо (Бољ); Дејан преписо (Го); написо 
шћери; написо ономе зету (Ле); како би оно свезао (Вру); једној би свезо за ноге 
(Лу); казо шта је и ко је (Бо); како би ти казо (Уг); казао им је неко (Коч); један наш 
вико (Ост); један дан завико (Гу); нико није улаго (Баг); и писала исто; и она је не-
што писала (Бу); оно сам повезала мајкино (Дол); што сам то свезала (Гр); ја сам је 
свезала (Бал); указала се потреба (Би); она се показала добра (Вру); нијеси човеку 
казала (Ков); јеси казала момку; ја му нисам казала (Гр); што ми је викала (Дол); 
мајка јој је викала и викала (Го); само низала; скакало (Боб); то се све повезало (Ки); 
везало се у снопове (Кн); раније се викало (Би); скакалʼи (Кон); ту смо везали коње 
(Гл); везалʼи оне снопље (Кон); они би казал’и (Би); казалʼи да е она побегла (Дол); 
казалʼи ђе је кућа (Ле); оно место што су приказалʼи (Баг); тога хадаља приказали 
(Вру); би викал’и (Коч); викалʼи би стари (Гу); тако би викали (Вру); сукалʼи на со-
фру (Де); казалʼе би ни (Бр); ђе се показалʼе (Кн); старе су викалʼе (Коч); 

трпни глаголски придев: има исписато та прича (Го); то двадес хиљада је упи-
сано (Кл); оно је свезано овако; а она је капак оде свезат (Ле); заказан је ноћас по-
седак (Вру); алʼи само нанизати (Ле).

Као и претходно наведени, и ови глаголи могу имати двојаке форме гла-
голског прилога садашњег: пуко вичући; да пукнеш вичући (Бр); одра се пишући 
(Ке); и: стругајући дрва (По); оста писајући (Ту).

II.1.5.4. Глагол (-)млет : (-)мељем у тутинско-новопазарско-сјеничкој 
зони обичнији је у фонетском лику (-)мљет : (-)мељем. Забележени су 
следећи облици овога глагола: 

инфинитив: сто кила умљет (Ке); 
презент: комбај је умеље (За); да не меље зоп; нико да меље пшеницу (Гло); да 

се мел’е жито; да се жито мел’е за л’еба (Вр); оно меље воденица (Дол); па то самеље 
(Кл); да га умел’е; у воденице те умељемо (Бр); ђак да умел’у (Д. Дуб)

императив: однеси те мељи (Ост); умел’и жито (Д. Дуб);
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радни глаголски придев: ја сам био у воденицу млʼео (Бот); да би умљео (Жи); 
то-е све мљело доље; мљело се ту (Д. Дуб); па би мл’ел’и; у воденицу би мл’ел’и; то 
би мл’ел’и (Вр); мљељи жито (Д. Дуб). 

Глагол мицат има облике: не миче та три дана (Ост); све то мићу (На); 
они се не мичу; мичи га (Гр); ону сламу мицалʼи би (Де). На испитиваном терену 
чешћи је облик мачињат : мачињем, са променом по II врсти. 

II.1.5.5. За разлику од претходно наведених глагола, који према од-
носу основа остају у оквирима V врсте (изузимајући само глаголски при-
лог садашњи, који може имати двојаке форме), глаголи типа: (-)слагат, 
помагат, налагат, (-)махат, (-)бркат и сл. показују знатно виши степен 
варијантности. Колебање у односу основа тиче се пре свега могућности да 
поједине своје oблике граде како по V, којој припадају, тако и по VI глаголској 
врсти. 

Промене којима су обухваћени наведени глаголи тичу се презент-
ских облика (презента, императива и глаголског прилога садашњег), који, 
осим наслеђених ликова са измењеним сугласником основе и наставком -е-, 
могу имати и новије облике по VI глаголској врсти – са основом једнаком 
инфинитивној и наставком -а-. Бележене су следеће дублетне форме ових 
глагола:

презент: машем јој руком (По); слажеш га (Пру); мораш да налажеш (Гл); 
слажеш јоргане (Уг); која се кућа не слаже (Гу); бок помаже (Бо); то јој помаже 
(Пл); полаже факултет, пренемаже се (Пл); забрче то, углавно слажемо се доста 
(Др); слажу се (Гу); не помажу паре (Цр); не помажу паре (Гл); 

императив: па слажи (Ли); посрчи, брчи она колоботњик; у воду тура и брчи 
(Рач); ми деца полʼијежи (Гл); те злато пресијечи (Вру); 

глаголски прилог садашњи: редовно слажући (Ту); 
презент: махам јој; ни да махам (Ле); да полагам сијено овцама (Лу); забркаш 

оно (Бр); забркаш, забркаш колʼко ти је таман; понегђе мало убркаш; забркаш те 
гурабије, забркаш (Де); децу тамо да помагаш (На); посркаш ту чорбу (Пл); слага се; 
слага се ка наше, ка код вас (Ке); слама те се палʼи и маха (Бољ); она пепео забрка 
(Кн); некако помага држава; помага држава (Ке); помага ме крваво (Ка); огањ се на-
лага (Рач); данас помагамо (Жу); и пренемагају се жене (Ка);

императив: па послага у лубицу (До); слагај ту (Дол); све наслага (Вру); овешај 
месо и налагај (На); долʼе послʼе наслага у ту рупу (Боб); оне овце полага (Лу); она 
квасац забрка (Бр); полʼијега деца онако (Гл); 

глаголски прилог садашњи: помагајући (Ту). 
инфинитив: па ћу ја слагат (Че);
радни глаголски придев: он не помаго (Вру); за време ноћи полаго стоци (Гл); 

налаго огањ (До); деца су не помагала (Тр); полагала је неки испит (Кл); слагало 
се (Бр); полагало се (Цр); лʼетос се није ни налагало (Ли); крвови би лијегали (Вру); 
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махалʼи би са њом (Бољ); из оне шерпе сркал’и (Би); слагалʼи смо се (Бр); најприје 
су налагали огањ (До); они би помагалʼи (Гу); мало помагалʼе (Го);

трпни глаголски придев: оно жито наслагано; све једно на друго наслагано 
(Де).

II.1.5.6. Глагол (-)плакат има промену по V врсти: заплака се (Ле); а ја 
плачем (Бр); а ти што плачеш; почне да плаче (Го); плаће ћовек (Де); да не плаче 
(Боб); кат се заплаћи дијете (Ле); заплако се (Ле). Забележена је само једна пот-
врда промене по VI врсти: да се заплакам (Др).

 II.1.5.7. Глаголи (-)клат и (-)слат имају углавном промену по V 
глаголској врсти: 

 инфинитив: заклат јагње (Ми); ми ћемо ти послат (Ке); 
 аорист: закла једно јагње (Пе); 
 презент: да закољем та курбан (Кон); пошаљем некога (Вру); ко му ја пошаљем 

друге (Бот); нејсе закољеш оваца (Ле); да се закоље (Бољ); понешто пошаље (Пл); 
неће ни да му шаље људе (Бот); да кољу кокошке (Бољ); шаљу ми писмо (Са); 

 императив: закољи вола (Бо); закољи јагње (Дол); послʼе шаљи неке људе 
(Ли);

 радни глаголски придев: он заклао (Ле); заклао ћурана (Ле); вола сам заклала 
(Бр); би се заклало (Би); за Божић се клало; јагње калал’и (Коч). 

Забележени су, међутим, облици презента овога глагола у којима се 
уместо -е- јавља -и, као код глагола типа носим, возим (и то чешће код гла-
гола слат). Измењени облици добијени су или аналогијом према глаголима 
VII врсте, или из облика императива (кољим, кољиш : кољи; шаљим, шаљиш 
: шаљи): ја јој пошаљим слику (На); кољим краву (На); посе тек шаљиш људе за мир 
(Ли); закољиш краву (Туз); да шал’и за Мила да проси (Би); он пошаљи људи (Бр); 
пошаљи на кога хоће (Гл); и одма шаљи писмо; (Ли); чим ми шаљи слʼику (На); па 
му пошаљи људе (Са). 

Факултативну замену презентског вокала -е- са -и- у облицима 
појединих глагола познаје и говор Гатња, где се јављају презентске форме: 
ту гу остружим; можиш да спремаш; с тим да је флуктуацијом на овом 
терену обухваћен већи број глагола него у нашем говору (Младеновић 2013: 
295–296). Експанзија вокала -и- у облике презентске основе својствена је 
и горанском говору, где се тумачи утицајем западномакедонских говора, у 
којима се -е презентска глаголска група распала и већина глагола пришла -и 
групи, док је мањи број прешао -а групи (Младеновић 2001: 404–405).

II.1.5.8. Глаголи V врсте типа (-)кретат, (-)сретат, обртат, упле-
тат, жвакат и сл. чешће имају промену по II врсти, са једнаким основама 
у свим облицима (в. т. II.1.2.8.).
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II.1.5.9. Најзад, већина глагола V врсте има парњаке у виду учесталих 
глагола типа избрисиват / избрисават, липсават и сл., који се мењају по IV 
врсти: да се аперисавам (Жи); она избрисуе децу која су је записивала (Го); нешто 
замазује (По); не зарезује је (Ту); прескакује тарабе (Ту); исплакује веш (Жи); стока 
му липсује (С. До); липшује стока (Боб). 

II.1.6. Глаголи VI врсте

II.1.6.1. По VI глаголској врсти мењају се глаголи (-)слушат, (-)копат, 
(-)певат, (-)играт, (-)падат, сећат се, који према односу основа у потпуно-
сти припадају VI глаголској врсти. Забележени су примери:

инфинитив: кахву немоте турат (Са); нико неће играт (Гу); 
аорист: ја ти то коло одигра; ја оно коло одигра; па се игра (Гр); чита лʼ ти ону 

књигу (Бу); све прекопаше (Жи); бога ми хи укопаше (Гл); 
презент: турам кравама пшеницу (Гло); ја се не сећам (Би); ја се сећам; сећам 

се добро (Бо); сећам се ја, ја се сећам (Вр); ја то копам (Уг); па разиграм долʼе (Ле); 
свашта има да проћитам (Бл); да те послушам (Го); слушам свако јутро (Кн); сећаш 
се (Бо); слушаш лʼи мајку (Че); ону једну прву почупаш (Дуј); тура у пријесеке (Гр); 
већином пројано се тура (Вру); сад се више осећа криза (Бот); све ми се осећа(Гр); 
он хи не осећа (Боб); да се сећа понеко (Бо); зрно пада на место (Рам); пада киша 
сваки дан (Бу); жито опада (Кон); он опада дол’е (Вр); грумење опада (Бот); при-
пада Пазару (Боб); да не испада шта (Пру); мене да припада (Дол); Мојстир препада 
Тутину (Рач); но се ископа гроп (Врс); да се копа (Пру); ни да заигра (Кон); не може 
даље да игра; оће да игра поред мене (Вру); која ће да игра до момка (Вру); оће да 
слуша (Бал); што то слуша (Бр); коприва се ишчупа (Дол); клања се у ђамију (Бот); 
ко клања (Бр); не трага (Пру); то нико ни не трага (Дол); па лʼедне флаше турамо 
(Уг); турамо за зиму (Гло); а турамо и расо (Бр); ја и ти се сећамо (Че); полако опа-
дамо (Бр); ми да га укопамо (Врс); по цио дан играмо (Вру); клањамо (Кон); турају 
у мочваре (Бот); да не осећају та мирис (Дол); девето испадају (Че); док попадају 
(Коч); ископају рупе (Гло); играју зедно; играју се клʼиса (Боб); да играју жене (Гу); 
ко све што певају (Пл); како лʼијепо певају (Бо); снае слушају (Гр); да слушају (Бо); 
ђевојке слушају (Че); 

императив: тура рукама (Де); тура у ону воду (Коч); разлʼивачом турај 
(Дол); тура озго пепела (До); раскопава; измијеша (Врс); долʼе ископај (Бо); па ис-
копа тунаке (Вр); игра; кат поигра (Пл); игра између двије ватре; то изигра се, изигра 
се (Вру); пева песме (Вру); пева за овцама; и пева (Вру); прочита; прочита ово (До); 
ишчупа је; ишчупа ту конопл’у (Вр); и оно ишћупа (Ле); па посен ћупа (Д. Дуб); чупа 
оне лозе (Врс); ону црнојку чупа (Жи); једну ишчупа (Кл); послʼе црнојку почупа 
(До); слуша (Вру); почупа је (Бал); конопљу док почупа (Цр); на трг клања (Ле); 
послʼенке је ишчешљај (Уг); туне очешља (Дол); посл’е чешља (Дет);
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радни глаголски придев: турао она газда (Д. Дуб); оне бисаге туро (Цр); није 
падо (За); копо ове бунаре (Цр); закопо га пот прак (Пру); окопаво грожђе (Вру); и 
ја сам јој пево; двије-три песме сам јој пево (Кл); што сам прочито (Че); неко је то 
трагао (Би); кат он ишчупо оне багламе (Пр); ја сам слушо (Бот); ту се турала слама 
(Бот); та би се вода турала (Вру); ништа се није осећала (Бот); како је падала шума 
(Бо); вода ископала (Баг); ту би се деца лʼети играла (Дол); деца кад би се играла (Би); 
деца како су певала; о Јереминдану би певала (Коч); певала сам и ја (Вру); нијесам 
ни трагала то (До); па се чупала (Кн); све попадало с небеса (Кн); ту је највише 
крвова падало (Вру); прокопало доље асвалт (Вру); играло се филџана; играло се оне 
поткапе (Пл); ово припадало је пот Прћенову (Бот); па се послʼе чупало; све се то 
трагало (Боб); није се трагало (Би); није се то трагало (Бр); клʼинови су туралʼи 
(Кл); туралʼи у воду ладну (Гл); па би туралʼи у воду (Бр); припадалʼи пот Прћенову 
(Бот); откопавалʼи су нешто; у наша су кућишта копалʼи (Че); онамо смо копалʼи 
(Гло); па га неђе закопалʼи (Го); мало ископал’и (Вр); копал’и у дрво (Вр); копали би 
онамо једну рупу (Вру); игралʼи; игралʼи (Кон); мало изиграл’и (Дет); игралʼи смо 
гуџе, игралʼи клʼисе, игралʼи баке, игралʼи дићања; и играли се камена; кут би ми 
обиграли; (Вру); послʼе би певали (Пл); ми чешљалʼи (Дол); па би је ћупаљи (Д. Дуб); 
почупалʼи, очупалʼи је (Кон); ми би и послушалʼи; потуралʼе овамо (Бр); туралʼе у 
млʼекаре (Бр); нису то нешто трагалʼе (Кл); 

трпни глаголски придев: ово је рупа ископана (Би); она је била ископана (Вр); 
глаголски прилог садашњи: копајући избила глава (Бо). 

II.1.6.2. Исто је стање и код глагола (-)мотат, (-)кидат, (-)бацат, (-)
листат, (-)бутат, (-)чекат и др.: 

инфинитив: са[д] ћу ти ја нацртат (Пл); још мало па ће пролʼистат (Ке);
аорист: она се баца (Бо); понешто побацаше (Дуј); 
презент: то све да бацам (Баг); да се ја не укљукам (Ле); ја сама сечекам (Брђ); 

моташ то (Са); овако моташ (Д. Дуб); ово да кидаш (Бал); узмеш убуташ, убуташ, 
убуташ (Пру); убуташ шећер; убуташ оно све; све убуташ, убуташ и убуташ 
(Де); ако хиташ; ако не хиташ (Ле); оно хи бацаш; иза лʼеђа бацаш (Пл); чекаш па 
помало (Го); изјутра гржа (Пе); гржа ону ватру (Ос); он гржа; полазник гржа (До); 
нико ни не гржа (До); клʼеца (На); хастал клʼеца; сат не клʼеца (Жи); па те нашминка 
(Де); Љубица ћоса (Ли); да му је у грат да ћоса (Бр); чарка оно (До); рушка се; рушка 
једна другу (Вру); она је испраћа (Ле); праћа људе (Бр); хтео да скрца орах (Ос); до-
ста клʼека набаца (Боб); најпријен то прол’иста; која прол’иста прва; то најпријен 
прол’иста (Коч); она најпријен прол’иста (Би); ко ће први да пуца (За); испуца она 
земља (Пр); да не испуца она лʼеп (Ле); милʼиција пљачка (Кл); кажу миш се укљука 
(Ле); једва дочека (Брђ); други чека мачугама; чека у ше[с] сати (Пл); да ме он чека 
(Го); што чека исана; да пречека; она жена чека (Бр); дочека жена; ова моја снаха 
дочека љуцки (Кн); ни да дочека (Ки); бацамо, бацамо сат мараму (До); да је чекамо 
(Тр); кућани гржају (До); не знам збок чега бацају (До); оде се бацају крл’е (Би); 
врба и дријен најпријен то л’истају (Коч); пуцају сватови (Кон); па све пуцају (Жи); 
да пљаћкају (Бо); да га чекају (Це); 
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императив: намота то (Рам); замота је (Пл); замота неком крпом (Вру); рас-
кида крљу (Бо); гржа у шпорет (Лу); убута у сут (Жи); на земљу нацрта (Пл); баца 
то (Гр); прво баца оно дијете (Пл); на она сач набаца ватре; оно бацај (До); набаца 
на она лʼеп; баца увис (Би); баца пот прагове (Бр); укљука конопац (Бр); чекате ево 
ви је (Жу); 

радни глаголски придев: дочеко му пушку (Ле); један би чеко пред врата (За); 
смотала си (Са); није никат замотавала (Ле); три дана није се свадба кидала (Бр); 
па похитала; предала та документа (Жи); понешто хеклала (Де); у Баћицу се бацала 
репом (Бу); ђе-е прол’истала врба (Би); одма закукала (Гр); кукала (Кон); ја би кукала 
(Го); све сам фино дочекала (Гр); и једва је чекала; чекала да дође (Бр); једва чекала 
сам (Брђ); кидало се (Це); нешто је прол’истало (Коч); трпало се у десетине; затрпа-
ло би и Кладницу (Кл); па се то трпало (Дуј); па би намоталʼи (Рам); бацал’и ту воду 
дол’е (Вр); попуцалʼи капилари (Гр); пуцалʼи крос прозор (Пру); би затрпалʼи кућу 
(За); билʼи хим попљаћкалʼи све (Гло); и чекалʼи, чекалʼи, чекалʼи (Тр); пречекал’и те 
сватове (Би); чекалʼи (Бр); у крук смоталʼе (Пе); шта сте похиталʼе (Тр); 

трпни галаголски придев: то-е намотано; што-е намотано (Д. Дуб); набацано 
снијега (Бр); пљачкано (Вру). 

II.1.6.3. Глаголи на -гнат:
инфинитив: угнат у кошару (Жу); 
аорист: обрас ни догнасте (Жу); 
презент: догнаш онде дрва (Са); отишо је да догна (Пр); да догна краве (Че); 

угна овце; те ти се неко загна (Кн); догнају наши стари (Врс); 
императив: догна кот куће; догна вола (До); 
радни глаголски придев: догно товар тога жита (Бо); садака је нагнала (Гр); 
трпни глаголски придев: угната стока (Ле).
У нашем материјалу нема примера чувања старине типа: дожденем, 

пожденуо и сл., какви су бележени у Горњим Васојевићима (Стијовић 2007: 
197). 

II.1.6.4. Глагол жњет има облике:
инфинитив: помагамо жњет тебе (Жу);
презент: не мош да жњеш (Рач); да се жње; људи да жњу (Са); кад га жене 

жњу; да му жн’у српом (Д. Дуб); да га жњу жене (Бр); 
императив: жито се жњи (Цр); пожњи (Дол); пожњи конопљу; пожњи српом; 

нажни онога шевара; нажни, нажни (Де); 
радни глаголски придев: па би пожњо тога папрађа (Вр); ципцио дан жњела 

(Рач); жњело се оно (Баг); жњело се; да се жњело српом; и жњело се жито (Кл); 
жнело се; него се жнело (Де); жн’ело се (Д. Дуб); тапут се жњело (Кон); жњелʼи 
ми тамо (Го); кад би жњелʼи (Дол); жњелʼи су (Са); жњелʼи смо ручно (Жу); па су 
жене жњелʼе (Ле).

И Д. Барјактаревић наводи исти низ облика (Барјактаревић 1966: 100).
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Само у једном пункту овај глагол забележен је са основом жен- у пре-
зенту: кат се жене жито; на њиву да се жене; оно жито женемо (Вр). У једном 
пункту забележен је и облик: жњало се (Пр).

II.1.6.5. Глаголи (-)мијешат, зијеват и (-)цијепат имају облике: 
презент: то умијешам (Уг); мијешаш, мијешаш, мијешаш, мијешаш (Вру); 

мијешаш кашиком; све је мијешаш кашиком (Де); мијеша се, мијеша се (Вру); ете га 
зијева ту по Тутину; она зијева долʼе по Србији; ова зијева ту (Жу); не мијешамо се с 
Биоханама (Бр); тако то умијешамо (Бр); не мијешају се људи (Боб); да се мешају те 
ствари (Че); зијевају за тобом (Гр); 

императив: па мијеша, мијеша, мијеша (Ос); мијеша с брашном (Жи); помеша 
јечам (Кл); исцијепа на четворо, па посл’ен исцијепа оне се зову дуге, исцијепа по два 
сантина (Вр); исцијепа чарапу (Гл); расцијепа дрво (Са); 

радни глаголски придев: опанке исцијепо (Ков); па се поцијепала (До); 
мијешало се јечам и раж (Врс); мијешалʼи млʼијеко са тијем брашном (Бо); јечма смо 
помијешалʼи помало; мијешалʼи са јечмом (Бр); зијевале девојке за овцама (Вру); 

трпни глаголски придев: помијешано (Го); имена су помијешана (Кн). 

II.1.6.6. Глагол (-)гледат мења се по VI врсти:
инфинитив: мало поглʼедат (Ту); 
аорист: докторка преглʼеда ме (Кн); 
презент: гледам оде то млʼијеко (Го); ка да ти сад глʼедам (Дол); да поглʼедам 

(Бр); кад ме глʼедаш (Гр); да је поглʼедаш (Го); поглʼедаш на брдо; поглʼедаш рав-
ницу долʼе (Бо); поглʼедаш крос она оман; човека свога поглʼедаш (Вр); глʼедаш 
телʼевизор; глʼедаш свијет (Туз); кат поглʼедаш (Пр); кад поглʼедаш (Уг); нико те не 
глʼеда (Ли); он ме поглʼеда (Ле); спава и глʼеда (Кон); срам је да је преглʼеда доктор 
(Ков); глʼедају ђевојку (Кн); глʼедају се (Дол); 

императив: поглʼеда је (Бр); поглʼеда се на оглʼедало (Гл); 
радни глаголски придев: свако би на мене глʼедо (Ков); није глʼедала; вала и је 

глʼедала (Го); тапут се глʼедало (Бр); тапут се глʼедало само богаство (Пл); то гледало 
(Вр); но глʼедалʼи то (Гр); и гледали доле (Вру); гл’едал’и; само би погл’едал’и (Би); 
гледал’е би је жене (Би); 

глаголски прилог садашњи: очи избечи ја глʼедајући телʼевизор (Лу); гледајући 
(Бл). 

Префиксирани облици овога глагола осим по VI имају и облике по IV 
врсти. Тако се поред односа: огледат (се) : огледам (се) : огледај (се) : огле-
дао (се) јавља и: огледат (се) : огледујем (се) : огледуј (се) : огледивао (се) / 
оглеђивао (се): огл’еда се (Би); по цио дан се огл’еђује (По). Глагол погледат 
чешће има облике по IV врсти (који одговарају глаголу погледиват): погл’едуј 
га помало (По); а све погл’едује к нама (Ту).
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II.1.6.7. У тутинско-новопазарско-сјеничком ареалу у употреби је гла-
гол (-)свађат (се) : (-)свађам (се), који има промену по VI врсти и (-)свадит 
(се) : (-)свадим се, са променом по VII глаголској врсти: са њом ће се посвађат 
(По); свађат се (Кон); па би се свађал’и (Коч) : оће се посвадит (Ту); па смо се 
свадилʼи доста (Ос).

II.1.6.8. Тенденција ка образовању твореница са семантиком учестало-
сти очитује се и код глагола сликат (се), који је осим у облицима: да ме слʼика 
(Тр); нијесам се слʼикала (Го); бележен и у формама: не хајем да се сл’икавам (Ту); 
сл’икавају се садек (По); ако се сл’икавају (Ке). 

Слично је и са глаголом пецат : пецам, који је забележен у облику: да 
печавају змије (Дол). 

II.1.6.9. Неки глаголи овога типа имају дублетне форме настале у ре-
зултату различитих промена у гласовној структури основа. Сходно томе, на 
читавом терену у употреби су форме (-)враћат и (-)врћат, са различитим 
превојним ступњем у основи – върт- : врат-:

инфинитив: врћат се (Ту); немо се враћат (Ле);
презент: више се не враћам (Кл); не враћа ништа (Гло); враћа тамо та кредит 

(Го); сви се враћамо њему (Бот); враћају младу у рот (Боб);
сад врће (Го); да сврћемо на станицу (Ле); 
радни глаголски придев: па се враћо по други пут (Бо); више пут сам свраћала 

(До); ка[д]сам се враћала (Бр); враћалʼи се (Баг); ви сте свраћалʼи (Тр);
прије неки дан сврћалʼи (Тр) ;
императив: враћај овце (Ос); 
врћи га овамо (Ту).

II.1.6.10. Глагол ваљат има и варијанту вељат: 
инфинитив: то ће му ваљат (Ту); 
презент: да не ваља (Че); не ваља истијем путем (Вру); све што не ваља (Боб);
и да веља (Кн); земља му не веља (Пр); не веља та столʼица (На); није отишла 

да веља (Ле); не веља (Коч); така ова не веља (Гло); нешто што не вел’а (Вр); сат не 
веља; ништа не вељају (Боб); 

радни глаголски придев: ваљало не ваљало (Бл). 

II.1.6.11. Бележени су облици куха- / кува- / куа-:  
инфинитив: скуват се (Вру); 
аорист: што не скува те кафе (Вру); 
презент: да скувам по једну кахву (Ки); кухаш варенику (Ле); закухаш га (Дуј); 

месо се куха (Бо); то се прво скуха (Пл); куха вариво оно (Боб); кувамо (Кн); 
радни глаголски придев: што се куало (Цр); тамо би се скухало (Би); куваљи 

храну (Гу); 
трпни глаголски придев: пиринач скухан (Би); скухато меса (Би). 
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II.1.6.12. Глагол (-)терат са јотованим денталом у основи бележен је 
само у појединим пунктовима сјеничке зоне, као резултат утицаја суседних 
јекавских говора: 

инфинитив: ти ћеш и ћерат (Кн); 
аорист: жена отера овце (Лу); истераше га с посла (Го); далʼеко те отераше; 

отераше авионом (Бот); па хи истераше (Де); отераше ме у болницу; отераше ме 
у болницу тамо (Вру); 

презент: да је и отерам (Бл); отераш месо (Гл); сад неко тера (Лу); баш га 
дотера (До); па не шумар тера (Др); она је отуд истера (Гл); ние мого да-е отера 
(Бо); да се стока истера (Гу); отера тамо сир (Кон); да отера (Гу); натера га (Кл); 
те обићаје терамо тако (Бо); да терамо за Пазар (Гл); терамо одоздољ (Бот); да и 
терају за Косово (Дол); што истерају на вр њиве (Бр); да хи истерају (Бо); истерају 
овце (Пру); кат истерају постат (Бр); растерају и пашчат (Бр); 

императив: тера ону девојку (Дол); тера около (Кон); тера у воденицу (Де); 
тера са прутом (Пру); они га истера (Го); ови истерај (Бо); отерај стоку (Гу); на-
тера те коње (Це); 

радни глаголски придев они истералʼи (Го); чак доље ћералʼи (Цр); мој ћовек 
би ме теро (Уг); муш ћеро балʼирку (Гр); теро у муку (Д. Дуб); стари мој отеро је у 
Пазар (Бо); то је можда натерало нарот (Др); па би терало (Дол); само га поћералʼи 
за Пазар (Гр); оне су терал’и (Д. Дуб); тералʼи за Грћку јагњат (Гло); кат су хи 
отералʼи (Де); нијесу га ни ћералʼи кући (Кн); терал’и у Смалућу (Са); аге су и рас-
терали; потерали смо волове (Вру); натераљи су ме (Бл);

II.1.6.13. Глагол стављат / стаљат има облике: 
инфинитив: није ни лʼијепо кућу остаљат (Ле); 
презент: остављам га стално алʼ не знам зашта га остављам (Ос); остаљам 

аманет; овако састаљам (Ле); стављаш на ова лʼитар (Бо); њојзи да стаљаш (Ков); 
стављаш ситницу (Уг); стављаш брашно (Вру); ђе остаљаш каце (Ков); да се не 
ставља у њу (До); он ставља одма (Са); и ставља се у ону воду (Коч); ставља у 
крило (Кон); да се постаља да се једе (Са); састаља се (Бо); стављају на табљу; 
за ручак што стављају (Пл); остаљају те девојке (Дол); послʼен постаљају (Дол); 

императив: постаља у оно буре (Ков); 
радни глаголски придев: он је постављо бајрактара (Гу); ја стављала нијесам 

(Лу); шта је стављала (Боб); ја сам тако стављала (Ков); помало би се стављало 
(Уг); унутра би стаљалʼи (Рам); горе ставлʼалʼи (Гу); оне коприве стаљал’и (Би); 
тако су стављалʼе (Кн). 

II.1.6.14. На читавом испитиваном терену у употреби су форме цукат 
/ куцат / чукат: куцасмо, куцасмо (Жи); отут не цукаш (Ос); оно овако цука (Са); 
све цука тијем звонадима (Вру); само онијем чукају (По); цука гоч; цука у гоч (Пл); 
цука то (Жи). 
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II.1.6.15. Само по VI врсти мењају се глаголи: гребенат, секират, от-
варат, гомилат и др.: 

аорист: ја се секира, секира, секира (Ос); што се ово сат распетља (Гло); 
презент: што се секирам (Жи); отварам она куфер (Пр); рачунам (Кл); 

заборављам (Кл); па гребенаш (Дуј); оде отвараш (Уг); згомилаш га на скуп (Са); 
чим се мало насекира (Го); то плућа отвара (Баг); отвара врата (Ле); пола отвара 
(Вр); да се не обрука (Са); у очи удара (Бр); да удара овамо (Вру); да се заборавља 
(Ков); која је то попраља (Са); не рачунамо га (Би); настављате ка Пазару (Гр); 
умекшају мало ону сламу (Бот); ово сат што ударају ове (Дуј); не расправљају (Др);

императив: па гребенај (Цр); после гребена (Кл); овако гребена; па гребенај то, 
гребенај (Д. Дуб); гребена (Дет); секира се (Го); оно жито згомила (Кон); умекша хим 
(Дет); омекша поноћи она трн (Бр); па ти сат рачуна (Жи); 

радни глаголски придев: кад би све урачуно (Бр); кад би ударала киша (Вру); 
понешто работала (Бр); ту би се згомилало (Туз); да би се оно утабало (Рам); неку 
гребенал’и; више гребенал’и (Вр); отваралʼи би пртину (Гу); згомилалʼи жито (Рам); 
они су рачуналʼи (Гу); овако би ударалʼи (Ле); затваралʼи хи билʼи (Дол); овамо су 
поклањали имања (Гу); уочи петка работалʼи (Дол); ципцијелу ној работал’е (Д. 
Дуб). 

II.1.6.16. Осим двовидског вечерат : вечерам: вечерасмо (Вру); ја не могу 
да вечерам (Рач); вечера (Кн); већера (Д. Дуб); да вечерају (Рач); на то би вечерал’и 
(Вр); у употреби је и учестали глагол вечерават : вечеравам: ја не вечеравам (Ту); 
долазе ту да вечеравају (По). 

II.1.6.17. Глагол оперисат : оперишем, који се мења по V врсти, има и 
варијанту оперисават : оперисавам, са променом по VI глаголској врсти: кад 
оно оперисавају (Ки); оперисавали су му главу (Бољ). 

II.1.6.18. Глагол (-)старат : (-)старам у тутинско-новопазарско-
сјеничкој зони има облике: 

аорист: остара и она (По); 
презент: кат остара (Дол); ми остарамо (Гло); 
радни глаголски придев: сад остарала; био остаро (Кл); остарала; млого 

беше постарала (Го); ето остарала сам (Кон); сат је она остарала (Ле); сат кад 
остаралʼи (Баг); остарало се (Бу); остарало се (Жи). 

Нису бележени облици старит, старим…Исти тип промене овај гла-
гол има и у говору Бјелопавлића (Ћупић 1977: 92). 

II.1.6.19. По VI врсти мењају се глаголи типа (-)причат, (-)питат, (-)
чуват, (-)плаћат, (-)шетат, (-)примат, (-)зидат, (-)свират, (-)бират, (-)
кељат, (-)спават:
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инфинитив: спават до подне; све ћу ти причат (Бо); он ће ви исприћат (Бо); 
ја ћу ти причат (Са); па ћемо причат (Го); па ће ти она то прићат (Жу);

аорист: прића ви (Рам); ја ти прича (Лу); те му ја испрића (Ме); зато те ја и 
пита (Ли); што Авдија прича (Дол); исприча лʼ ви шта горе (Ос); 

презент: причам искрено (Ос); ништа ја не причам (Го); да ви прићам шиптар-
ски; ово да ти причам (Бо); ја ћу да ти испричам (Са); причам за Таду (До); испри чам; 
шта да испричам (Жи); да ви ово причам (Тр); да ти прићам (Д. Дуб); даље да причам; 
сачувам од мраза (Бал); ја чувам јагњат (Бр); да прошетам (Ли); сат свирам већином 
у хотеле (Ме); са бабом попричаш (Кн); немо тако да причаш; попричаш за некога 
(Бо); шта ме гој питаш (Пру); ево да питаш (Бо); да се чуваш (Кн); колʼко имаш 
стоке плаћаш (Гл); мало прошеташ; могла да се шеташ (Ков); прошеташ по граду 
(Ли); њи сазидаш исто ко крс; сазидаш ту крстину (Са); бираш ту бељојку (Са); не 
мош да избираш (Де); сад бираш ципил’е (Вр); да спаваш (Коч); прича (Ков); да се 
прича ништа (Гр); да исприча како је (Гу); да прича горе (Ос); нит се стакло прља 
(Брђ); он пита се (Бал); испита крф (Ков); пита њу (Жу); не пита (До); он пита 
мене (Го); он те не пита (Бр); двеста оваца да ћува (Уг); нека га чува; неће да ми 
чува (Кн); чува лʼинију (Гр); оно што чува офце (За); сад нема ко да и чува; овце ко 
не чува (Бр); тамо стока се ћува (Бо); не плаћа (Уг); плаћа се та ручак (Пл); шета по 
селу (Уг); шета по Пазару (Бр); прошета те по соби (Вру); прима плату (Кн); прима 
пуну пензију (Го); прима муштерије (Бр); прима инекције (Бо); прима материјално 
(Ли); за топрима плату (Гл); ка[д] се зида (Гл); зида се кречана, кречана се озида; 
комплет се зида сухи камен (Би); свира са свија страна (Го); рукама пребира (Боб); 
мајка одабира (Кн); д[а] [ид]е да спава (Шар); кад му се спава (Кн); она спава тамо 
у ћоше (Са); нек се наспава (Ле); мало да попричамо; причамо овако (Бо); оћемо да 
е прошетамо (Пл); примамо помало пензије (Шар); ми примамо пензију (Кн); не-
што причају (Кл); како прићају ови стари (Бо); л’уди то причају (Вр); причају о мојој 
женидби (Бо); питају оно пот који је; кад је питају (Пл); сад питају (Вр); чувају хи 
(Боб); чувају овце овамо (Уг); поштено плаћају (Ки); дрва се плаћају (Дол); шетају 
деца (Гр); музике свирају (Жи); сад спавају (Са); 

императив: ти све мене питај (Кн); пречува ми ово дијете (Бр); боже сачува 
(Тр); сачува боже (Тр); хај боже сачува (Дол); боже сачува (Го); сазида камења (Боб); 
зида сноп одовут (Са); посе тамо питате неког (Ки); овамо се чувајте (Тр); 

радни глаголски придев: ни пито ме није (Кон); пито се саш њом (Бо); не би 
чуво месец дана (За); он је нас сачуво (Вру); чувао тапут (Вр) ;ћуво ову ђамију оде (Д. 
Дуб); плаћо те се косило (Кл); плаћао и је (Врс); плаћо хим ова газда (Д. Дуб); примо 
плату (Гл); спаво је ђевер; тат се спавало тунаке (Вру); ја би сат прићала (Ле); да би 
испрљала чарапе (Гр); једама је питала (Ле); питала за ове обичаје (Вру); ја чувала 
говеда (Ос); чувала се (Гр); цио дан чувала говеда (Вр); чувала се стока (Гл); плаћала 
се попаша; плаћала се по стоци (Др); плаћала код њи (До); попаша се плаћала (Гл); 
послʼе примала (Го); тако сам бирала (Гр); спавала сас мужом (Го); да се то причало 
(Дол); тако би причал’и (Бољ); стари људи причалʼи то (Гл); раније су причалʼи то 
(Дол); оно што су причалʼи (Бу); бар како су причал’и (Би); причалʼи су ми стари 
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(Бо); слабо су питалʼи (Гло); њи да сте питалʼи (Бо); плаћалʼи јој (Го); шеталʼи смо 
(Гу); ада то бабе само причал’е (Коч); испрљалʼе се (Ле); 

трпни глаголски придев: озидано каменом (Гу); 
глаголски прилог садашњи: шетајући навише и наниже (Бољ). 

II.1.6.20. Промену по VI врсти имају и глаголи: (-)трљат, (-)дрљат, (-)
каљат, (-)лутат, (-)надат се,(-)харат, дират, свиђат (се) и др.:

инфинитив: мош се надат снијегу (Би); 
аорист: не дирасмо (Го); 
презент: да се љуљам (Ли); ја не трљам (Шар); трљаш веш (Уг); да ми не ди-

раш фамиљију (Бо); горе шараш (Би); оно прскаш (Дуј); то прскаш (Коч); испељаш 
копривом говеда (Са); да се испељаш (Рач); надијеваш име (Гр); па га ти здијеваш; 
здиеваш га оно (Са); кеља момак; илʼи кеља девојка (Дол); кат те наткоза; која 
партија наткоза (Вру); друго ништа не дира (Пл); скупља се нарот (На); он прска 
(Гу); да се попрска стока (Рач); прска са онок кола; оно што прска (Би); сања ко ће 
(Боб); ко ти се свиђа (Бал); бујрум ко ви се свиђа; ко ви се не свиђа (Жу); а ко му се 
свиђа; ко му се не свиђа (Дол); мене се не свиђа (Гло); њојзи се то не свиђа; свиђа лʼ 
се тебе (Бр); кaко ком се свиђа (Бо); њему се превиђа човек (Пру); свиђа им се (Вру); 
то ко гата (Гр); нико да седа (Ос); седа свекрви у крило (Вру); прскамо оном водом 
(Коч); воду кад прскамо (Коч); да пресиједамо (Ле); да се не харају (Бр); не дирају 
то (Пру); ту се окупљају (Боб); оно се виђају на вашире (Дол); владају сад (Цр); све 
жене посиједају (Пл); 

императив: па је утрља добро (Рач); трља рукама (Го); па се искаља (Ле); хај 
сад дирај гробове (Уг); не дира ништа (Ле); посен шара оде (Би); нашара овудијер 
(Ле); па оно ишара, ишара, ишара (Кон); цијелу ишара (Д. Дуб); попрска оном водом 
(Коч); па испраља она ексер (Го); 

радни глаголски придев: нијесам виђо (Го); виђо сам помало (Бр); Тито завладо 
(Ле); да је лутала (До); ја се не би надала (До); сањала би (Боб); виђала сам; виђала 
се са овијем (Пл); што се дрљало жито (Ос); на посетке те се скупљало (Пл); оне што 
нису наткозали (Вру); нит су се виђалʼи (Бо); би се грошкалʼи (Баг); грошали би се 
(Вру); владалʼи се ми стари (Бо); сви посиједалʼи (Са); сви тамо посиједалʼи (Дол); 
посиједал’и би (Би); нијесам га ни виђала (Тр); ја сам те виђала (Бо); мука црна се 
виђала; муку виђала (Дуј); Турска онда владала (Бо); деца су се пељала копривама 
(Ос); нешто јој се свиђало; ђе јој се није свиђало (Бр); неком се то превиђало нешто; 
никад ми се то није привиђало (Вру); дабогда само себе гатало (Гр); прскал’е би 
жене; би прскал’е ону децу (Би). 

II.1.6.21. По VI врсти мењају се и глаголи: рађат, (-)лупат, пробат, 
ручат, (-)страдат, снимат, (-)спремат, (-)скидат, (-)шишат:

инфинитив: он ће страдат (Ке);
аорист: она рађа чоре (Жи); 
презент: хоћу да пробам (Бо); па ти ја пробам (Уг); пиџаму не скидам (Лу); 

лупаш све (Де); шћела да снимаш; снимај бабу (Ле); лупа по кући нешто (Боб); лупа 
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у прозоре (Кн); спрема се јело (Жи); спрема се сат за свадбу (Вр); она то сама спрема 
(Бољ); да се спрема (Го); да га проба; да проба (Боб); тамо се руча (Би); рађа децу ту 
(Вр); оде рађа ко у Војводину (Уг); помало и рађа (Пе); толʼико и њима нек скида; па 
се скида оно (Ос); она се лако скида; невеста се скида с коња (Би); он и даље скида; 
ђевер је скида с коња (Вру); спремамо јела (Кон); доведи-е да пробамо (Пл); ручају 
тунаке (Пл); 

императив: посл’ен лупа оно (Вр); што се спрема за вечеру (Цр); проба (Де); 
ти проба ка[д]дођеш (Вру); поскида звонат са стоке (Вру); 

радни глаголски придев: јечам је рађо (Бот); син му страдо (Че); био ми брат 
настрадао, био у дрва и настрадао; с трактором био и настрадао (До); ошишо је 
(Гу); док сам децу рађала (Баг); деца док су се рађала (Го); рађала се деца; тако су се 
рађала (Вр); нијесам хи ни рађала (Жи); би се спремала невеста (Бо); кажу страдала 
(Рам); све је рађало (Бо); то је рађало (Бу); стварно је то рађало; ка што је рађало 
код нас (Вр); оно се спремало кот куће (Го); рађалʼе старинске жене (Кн); децу 
смо рађалʼе заедно (Ле); дрва спремалʼи (Гу); спремалʼи за сетву (Рам); спремалʼи 
биријане (Кон); ручалʼи (Кон); ручал’и (Би); нијесмо шишалʼи (Ос); и спремалʼе жене 
(Цр); месец би се спремалʼе (Бо); 

трпни глаголски придев: нијесам то толʼико спремана (Дол). 

II.1.6.22. Забележени су и итеративи творени формантима -ават- и 
-еват-, који се такође мењају по VI врсти: воће родијева (Ос); пробава хаљине 
(Ке); код њи ручавају (По); ручавају (Ке); снимавају свадбе (Ту); да се снимавају 
(Жи); родијевало се по десеторо (Пл). Такође и: испросават (Вру); ноћијевалʼи су 
туне (Ле); код нас ноћијевалʼи (Ке); девојке нијесу се испросавале (Вру).

II.1.6.23.На испитиваном терену присутне су форме: (-)ређат : (-)
ређам, (-)ређај, (-)ређао и: (-)редат : (-)редам, (-)редај, (-)редао, са проме-
ном по VI, као и: (-)редит : (-)редим, (-)реди, (-)редио, који се мења по VII 
глаголској врсти: 

ређаш (Пру); све ређа (Баг); ређа се исто ко бунар (Гл); овако се поређа; редом 
све се поређа (Са); поређа по земл’и тамо (Вру); поређа, по ограђа поређа; ређај; 
па се поређа на стол’ице; оне се поређа око софре; она поређај то (Вру); после би 
ређал’и (Вру); отприје би се поређалʼе невесте (Дуј);

то два дана раније реду (Д. Дуб); попови се изредају (Нет); тако се то редом 
редало (Кл);

камен ситни редиш (Бољ); изреди тако (Гл); све хи у врсту поредио (Ту).

II.1.6.24. Глагол махат, осим облика по IV врсти (машем, машеш), 
може имати и промену по VI врсти: оно жито кат се маха (Са); маха ми да дођем 
(Ке); заставом махају (Ту). 

II.1.6.25. Облици пушем, пушеш…нису бележени – глагол пухат мења 
се по VI врсти: кат пуха ветар (Рам); да га не пухау прси (Ле); ветар пуха (Кон). 
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II.1.6.26. Глаголи типа: о(д)сељават, припремат, препредат, замарат, 
обуват, разговарат и сл. у потпуности се уклапају у VI врсту: 

презент: не обувам се (Гр); ја се обувам (Са); са женама разговарам (Бр); разго-
вараш (Дуј); [о]но заткиваш (Вру); и сат припрема (Че); па не кажњава (Др); могло 
и на преду да се препреда (Вру); искушава он мене (Го); рание прол’еће наступа 
(Би); немо да седешава (Шар); дешава се (Че); већ успева пшеница (Уг); пшеница 
успева (За); кат се венчава (Дуј); што се залʼива; то се све залʼива (Бот); разлʼива 
се вареника (Бо); слʼива се (Ле); сат она поткрива (Вру); домаћин позива свато-
ве (Са); мене то не одговара (Бр); ја и ти разговарамо (Ле); ту разговарамо (Го); 
да не осељавају (Че); муслʼимани да осељавају (Гу); замарају се (Жи); оно некако 
померају (До); бaмбоне кад венчавају (Дуј); залʼивају из ријеке (Го); називају оно 
црнојка (Дет); они обећавају (Врс); 

императив: у коло се разговара; разговара понешто (Вру); разговара (Ков); 
поразговара по двије-три ријечи (Пл); уговара те свадбе (Жи); посе изомива се (Вру); 
за пријетел’а не одговара (Вр); 

радни глаголски придев: те се усељаво оде (Де); због путева је осељавао (Бо); 
исељаво се-е народ доста (Кл); он би туна одмаро; одмаро би коња (Бо); саш њом 
разговаро (Бо); то-е одговаро (Бл); залʼиво (Гл); разговарала са њим (Жи); она-е 
венћала (Д. Дуб); која се називала (Би); она обећала (Го); препредало се (Де); то 
се све снабдевало лʼебом (Бо); тија обичаја се оде дешавало (Тр); у мој рот се није 
дешавало (Дол); дешавало се (Гу); како се покривало (Ли); би преприједали; ка[д] су 
осељаваљи (Бо); ту су насељавали те аге (Вру); кажњавалʼи (Пр); снабдевалʼи би 
с коњима (Бо); крадом разговаралʼи (Тр); разговаралʼи (Бо); те ме венчалʼи (Кон); 
што би разл’ивал’и (Вр); наш нисмо залʼивалʼи (Го); неком жицом закивали (Бал); 
сакривалʼи и чешљове (Дол); 

трпни глаголски придев: био је рањаван (Ков). 

II.1.6.27. Код глагола типа употребљават, објашњават, одржават и 
сл. забележени су, осим примера са формантом -ава-, и форме на -ива- и -ева- 
у облицима твореним како од презентске тако и од инфинитивне основе: 

употребљават (Бо); да не издржава (Жи); не задржавамо се по млого (Де); 
породицу издржаво (Цр); није нико употребљаво (Уг); у Карајукиће Бунаре се од-
ржавало (Бо); употребљавало се (Це); одржавали нас (Вру);

ту лʼинцуру је употребљиво (Бо); то се није уопште употребљивало (Це);
да лʼ је ова тамјан когој употребљево (Го); ја би јој све објашњевала (Дол); 

одржевало се ту (Бо). 
У тутинско-новопазарско-сјеничкој зони нема замене форманта -ава- 

са -аје-, односно преласка глагола из VI у IV врсту, (задржајете), која је 
редовна у говору Враке (Петровић 1973: 217), а присутна је и у говору Зете 
(Ћупић 1977а: 281) и Горњих Васојевића (запљуваеш) (Стијовић 2007: 200). 
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II.1.6.28. На целом испитиваном терену преовлађује однос спашават : 
спашавам: то ће и спашават (Ле); спашава те; једна те садака спашава (Бр); они се 
спашавају (Жи); спашаво се ко је мого; али су присутни и облици: спасавамо се 
(По); спасавала се (Ле). 

II.1.6.29. Глаголи (-)узимат, (-)дријемат, (-)купат, (-)сипат, (-)капат 
у облицима твореним од презентске основе имају двојаке облике: узимам, 
узимај…капам, капај…и узимљем, узимљи…капљем, капљи…, са јотованим 
лабијалом у основи глагола и променом по II глаголској врсти:

презент: ја код њи ништа не узимам (Гло); узимаш сам (Гло); ој да се купаш 
(Ос); пријен сунца се купаш; мораш да се окупаш (Ле); узима бајаги млʼијеко; не 
море да се узима; не би смело да се узима (Бо); не узима се (Баг); одузима хим се 
нафака; одузима хим се богаство (Боб); оће да им сипа (Шар); просипа воду за њом 
(Ле); посипа озгор невесту (Д. Дуб); хоће да се окупа (Са); окупа не мајка (Пл); да се 
купа та фамил’ија (Би); раније да се узимамо (Пру); те своје не узимамо; онда сипамо 
у вреће (Бр); да се оно окупамо (Де); да с[е] купамо на Ђурђевдан (Бр); да узимате 
(Вру); узимају камен (Баг) не узимају (Боб); грдне паре узимају (Бу); а сат се узимају 
(Пру); колʼко је узимају (Гу); они ти сипају (Уг); посипају бомбонима (Дуј); послʼен 
се купају (Го); да се пријен сунца окупају (Би);

императив: они узимај наше (Туз); узимај (Кон); узимате робу (Дол); насипа 
врелу воду (Вру); купа хи напоље (Боб); окупа је (Кн); окупа га (Кон); па с[е] окупа; 
тамо се купа (Жи); задријема поноћи (Де);

презент: дријемљем (По); девојку узимљеш (За); да се окупљеш у ријеку (Са); 
накапљеш по три-четири капи (Кл); ти ћеш да скапљеш од глади (Гр); ево сат ка[д] 
се узимље девојка (Вру); узимље све боловање (Гр); дозвола се одузимље (Кн); 
просипље наку тафру (Ки); ту се окупље омладина; како се окупље оно (Бо); угља 
што узимљемо; једанес-дванес метара што узимљемо (Тр); узимљемо (Бр); кола се 
одузимљу вечито (Кн); па се узимљу (Са); узимљу сваку годину (Пе); узимљу врнику 
(Гло); 

императив: па узимљи (Коч); руку узимљи (Кон); узимљи воду (Вру); туне 
окупљи мању ову децу; окупљи те ту (Дол). 

Облици капљем, узимљем, просипљи и сл. чести су у говору Ибарског 
Колашина (Божовић 2002: 86), те у Горњим Васојевићима (Стијовић 2007: 
197). 

Остали облици ових глагола су: 
аорист: ти скапа гладна (Гр); 
радни глаголски придев: узимо најамнике (Кл); узимо те кредите (Де); узимо 

кукурус (Рам); у Бобовик није се нико узимо (Баг); узимо ис другог села (Гу); узимо 
испред себе (Би); опет узимо другу (Го); ту се узимала вода (Коч); мене купала (Дол); 
задријемала (По); раније се узимало (Кон); узимало се код шњајдера (Са); млʼијеко 
се узимало (Боб); узималʼи у Пећ (Ле); они су узималʼи се (Гу); тамо смо узималʼи 
воду; узималʼи православке; узималʼи Српкиње; ове што су узималʼи; па би узималʼи; 
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та ушур узимали (Вру); узимал’и би тако воду (Коч); под јабуке би се купалʼи (Бр); 
сипал’и у тањире (Ле); аге узималʼе четвртину (Ос); 

трпни глаголски придев: у свој тањир сипано (Би). 
Глагол презиват се бележен је и у облицима са секундарним јатом (са 

јотованим и нејотованим сугласником основе): како се ти презијевљеш (Че); 
Захитовић се презијевље (Жи); они се презијевају (Вру); Хођићи се презијевљу (Бо); 
презијевалʼи су се Дрешевићи (Ле). 

II.1.6.30. Глаголи типа сметат, коштат, сретат, фатат и сл. мењају 
се по VI врсти, с тим да имају двојаке форме, односно бележени су и са 
неизмењеним и са измењеним сугласником основе: 

инфинитив: опраштат (Тр); немо се премештат (Ке); 
презент: немо куче да фаташ (Бу); сат кат фаташ (Вру); фаташ други ау-

тобус (Ле); смета њему галама (Кн); смета ме (Гр); колʼко кошта (Кон); фата се 
та нарот позади (Гр); да се фата кајмак (Коч); да се убада (Пр); не сметате ништа 
(Кн); каки да сметате (Бу); сретају (Бољ);

императив: жито фатај (Де); 
радни глаголски придев: они су га фаталʼи (Бот); фаталʼи жене (Дол); униш-

тавали вашку (Вру);
инфинитив: смећат (Бо); 
презент: нити смећам продавцу ни купцу; шта да га смећам (Пе); намешћа оне 

жице (Дет); колʼко те не кошћа посла (Ју); она што прифаћа (Кон); ту фаћа кајмак 
(Бо); дофаћа рука (Вр); срећа кос у кос (Шар); опрашћа (Кон); он унишћава (Нет); 
школу премешћају горе (Че); пријетељи срећају (Са);

радни глаголски придев: забађо је коље тудијер (На). 

II.1.6.31. Измењен сугласник основе забележен је и код глагола упро-
паштават и (-)пуштат:

инфинитив: упропаштават (Го); себе упропаштават (Ми); полако попуш-
тат (Ке); 

презент: па се спушташ (За); упропаштава (По); да напушта; да напуштају 
ове краеве (Гу); 

императив: попуштај (До); 
радни глаголски придев: помало попуштала (Ост).
инфинитив: немоте ми пушћат; немо те ми пушћат (Бр); 
презент: то пушћа одозгор Милинко (Бал); пушћа (Гло); није кћела да напушћа 

(Бр); 
радни глаголски придев: спушћал’и на та послужоник (Би); неке женске што 

су напушћалʼе (Бр); 

II.1.6.32. Глагол (-)пустат бележен је и у облицима: ако ће допустат 
(Ту); алʼ ја опет допустам (Бр). 
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II.1.6.33. Осим наведених облика, забележене су и форме са форманти-
ма -ева-, односно -ује-, са променом по IV врсти: 

да упропашћујеш себе (Го); кум да га спушћује (Туз); па пушћуј га низа страну 
(Ју); пошто сам ја напушћевала; како сам напушћевала (Ли); некат се напушћевало 
(Бр). 

II.1.6.34. Код глагола типа убијат, одбијат, добијат, забијат, разбијат 
забележено је двојство облика – са формантом -ија- и формантом -ива-: 

презент: вала убијам време (Бл); обија по селу (До); које не добијају (Дол); 
императив: онијем вратилом набија то (Рам); разбија куфере (Пр); 
радни глаголски придев: каже обијала тамо (До); међусобно се убијалʼи (Баг); 

па не одбијали (Кн); добијалʼи су (Гло); вуну смо разбијалʼи (Кл);
презент: он се от књиге не одбива (Пе); они одбивају; они и одбивају; тако 

одбивају то (Вру); 
радни глаголски придев: то је кључ избивао врела (Гр); добивала име (Бу); 

како се избивала та руда (Из); убивало се то (Гр); убивалʼи (Бољ); убивали се збок 
овога (Вру).

Паралелне форме присутне су и у говору Бјелопавлића (Ћупић 1977: 
96). 

II.1.6.35. У употреби су облици врачат и вражат: 
завража нешто (Ко); оће нешто да заврача; највише то вражају жене; да л’ 

вражу; вражају (Коч); нешто врачају (Гл); да је то врачала (Би); то што-е вражала; 
рано би вражал’е то (Коч).

У питању су синонимне форме различито мотивисане: врачат : врач, 
а вражат : враг.

II.1.6.36. Глаголи завршават, покушават, дозвољават имају облике:
инфинитив: завршават (Гло); 
презент: завршава (Бл); у петак се завршава (Вр); нек он то завршава (Бр); 

неко покушава (Дол); ми завршавамо (Ле); да нам нешто позавршавате (Тр); 
радни глаголски придев: није нико покушаво (Бо); покушавала неколʼко пут 

(Бр); није се дозвољавало (Ту).
У облицима твореним од инфинитивне основе формант -ава- неретко 

се замењује са -ева- или -ива-: 
покушево је (Жу); ја сам позавршево сијена (Д. Дуб); свадба се завршевала 

(Пр); није се дозвољевало (Гу); није школу ни завршивала (Гло). 
У облицима који се граде од презентске основе долази до укрштања 

са глаголима IV врсте, те је на месту -ава- бележен формант -ује-: кн’ига не 
дозвол’ује (Д. Дуб); све се позавршује (Ли); позавршуј све (Ер). 
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Замена -ава->-ује- забележена је и у глаголима:извините што се изражујем 
(Туз); нешто лʼипшује (Рач); да хи рендујемо орахе (Де). Ови глаголи иначе имају 
промену по VI врсти. 

II.1.6.37. Глаголи на -ират мењају се по VI врсти: 
то се подруче расформира (Гло); он монтира те станове (Бољ); да ми оно 

избалʼира (Кн); само да га излакирамо (Уг); масирај се ракијом (Кн); дониро (Тр); 
матертиро (Бр); паркиралʼи се на пут (Гл); испиралʼи му очи (Кн); нијесмо се 
матретиралʼи (Бр). 

II.1.6.38. Иако глагол (-)враћат / (-)врћат готово редовно има проме-
ну по VI врсти, забележено је и неколико примера који указују на појаву 
укрштања са глаголима VII врсте (типа носит : носим : носи), и то код облика 
који се творе од презентске основе: кот кога да свраћиш (Шар); враћи овце (По).

II.1.6.39. Забележено је неколико примера приласка глагола откључат 
и глачат глаголима VII врсте: те преноћи да откључи цркву (Пл); откључи кућу 
(Ту); па хи углачи (Ли); она је откључила (Жи).

Глагол гађат такође може имати облике по II врсти: гађа камењом (Кн); 
гађају флашама (Шар); и по другој (као орат : орем): гађем га (Ке); па они гађи 
па погоди (Врс). 

Иста појава забележена је и у староцрногорским говорима (Пешикан 
1965: 169), говору Бјелопавлића (Ћупић 1977: 91) и Горњих Васојевића 
(Стијовић 2007: 197). 

II.1.6.40. Глаголи (-)дат, (-)имат и (-)знат мењају се по VI врсти, с 
тим да се јавља укрштање са глаголима III врсте, односно долази до про-
дора форманата -не-, -ну- у различите облике. Варијантност је присутна и 
у облицима аориста, где се јављају како форме са елементом -д- (имадо(х), 
знадо(х)), тако и краћи облици (има(х), зна(х)), в. т. II.2.2.20.

Примери глагола (-)дат: 
инфинитив: хо лʼ ми та прстен дат (Бр); неј дат (Ле); 
аорист: разуда се (Пе); дасмо му (Ле); значи дасмо му девојку (Жу); док ми се 

ћоре не разудаше (Д. Дуб);
презент: ја сам ту да ти дам бесу (Бо); оћу да му је дам (Вр); да му дам (На); 

да јој дам новац (Вру); нећу да се удам (Боб); неђе да се удам (Ли); земљу да продам 
(Дол); све мора да даш; ако му не даш (Кн); да ми даш бесу (Бо); да јој даш; мора да 
даш (Ле); даш прстен (Тр); добро да се удаш (Кн); ти да ми продаш (Бал); да продаш 
(Са); да се да (Боб); киша не да (Кл); не да ка младој (Вру); мора сестру да да (Пру); 
да не да бок (Ос); хоће да ми је да; алʼи ташта не да; договорисмо да ми је да (Ле); 
да ми да човек (Гл); фамилʼија да тоиме; најпрече то да се да (Кон); неће нико да 
прода (Баг); он посе пода је (Вр); да се не уда (Че); да те дамо (Бр); понесемо вуне 
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да продамо (Бр); мајка и отац не дају (Вр); не дају моји мене; не дају ме живи (Са); 
твоји те родитељи не дају (Пл); да ми дају ову (Вру); 

императив: не дај боже; не дај боже (Брђ); прода по једно говече (Жи); они ми 
дода још један (До); пода њима (Ос); пода ономе волу мало жита (До); не дајте (Бр); 

радни глаголски придев: ја сам те дао (Бр); дао девојку (Вру); и он ме до (Кон); 
до бок здравље (Бо); ја сам до њојзи прстен (За); бок ти до здравље (Бр); него би не 
до (Жи); ја му никад нијесам до (На); продо би не тамо (Жи); што је продо (До); и 
све је дала (Че); њојзина билʼешка што ми је дала (За); ја би ти дала моје крви; што 
се удала; јако се удала; није се удала (Ков); она се тамо удала (Бл); о[д] деветнаес 
година се удала (Вру); једна се удала; па се разудала (Бот); она се млада удала (Уг); 
ти си се удала; да се она удала (Бо); удала се педесет треће (Дет); ја би се удала 
(Ли); она му додала веш (Гло); то се није дало (Бр); далʼи једну краву (Бо); они је 
далʼи (Жи); дали је отац и мајка (Вру); они су је далʼи младу (Кон); продалʼи земљу 
(Брђ); продалʼи земљу (Бо); оно друго смо продалʼи (Баг); послʼе су га продалʼи (Др); 
девојке се поудалʼе (Врс); те ћери се разудал’е (Д. Дуб);

трпни глаголски придев: дата је девојка (Дол); кћерка у Набоје удата (Бр); 
дата је (Вру); те су ми ћерке поудате у Пазар (Бот). 

Примери са формантима -не- и -ну- пореклом из III врсте најчешће се 
јављају у презенту и императиву, ретко у инфинитиву:

инфинитив: оће му даднут (Ту); 
презент: не смије да јој даднеш ватру (Де); даднеш му то повесмо (До); овцу 

даднеш (Рач); још да се додадне (Не); да му се дадне (Боб); мене дадне ту (Тр); све 
ага дадне (Че); онако даднемо (Са); не мору да га продадну (Ка); мене помало пирин-
ча дадну (Че); ка[д] дадну обиљеже (Тр); они им дадну (Би);

императив: оно дадни (Гр); те хим дадни (Дол); те му дадни (До).
Осим облика дадне, даднемо, дадни…бележене су и форме даде, даде-

мо, дади, које су чешће:
презент: паре дадеш (Вру); ти дадеш њему обелʼеже (Тр); морала би да да-

деш нешто твоје, илʼи менђуше илʼи ланац да дадеш момку (За); да не жалʼи да 
даде (Брђ); даде му; даде му кошуљу (Пл); сестру моро-е да даде (Пру); да даде 
име (Кон); и она даде исто тебе нешто (Вру); казан даде пот аманет (Вру); даде она 
родбина зором (Бр); да јој нешто даде; да се продаде сир (Ле); те га продаде (Ке); 
послʼен хоће да је даду (Бот); сат даду парама (Боб); сутра кад се удаду (Го); 

императив: дади му ћер (Вр); дади ми мало (Гр); ја му је дади (Гл); само је 
дади (Гу); дади овоме (Гу); дади нешто мало (Бр); ђе год предади књижицу (Бо).

Ретке су аористне форме са елементом -ну-: даднусмо јој једну (Ту); пре-
даднуше је ђеверу (Вру).

Облици аориста са елементом -д- у основи чешћи су од краћих форми:
послʼен је ја дадо (Ме); она хим даде по пешкир (Боб); леб ми даде (Бал); 

мене даде ова стриц у Жичу; кобајаги ме даде (Вру); она даде (Го); паприку даде лʼ 
јој (Бал); алах даде плам (Дуј); даде изјаву (Бал); даде ми шипке добре (Го); даде 
Бок четири једну за другом (Вру); он ме даде (Кон); не удаде се (Го); удаде ми се та 
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братучеда (Гр); та удаде се (Пл); па хим дадосмо и оно наше (Ме); дадосмо је (Жи); 
дадоше ми је (Ме); да ми дадоше д[а] одем (Го); дадоше је (Жи); не дадоше ми (Д. 
Дуб); не дадоше хим (Гл); заве се удадоше (Го). 

II.1.6.41.Глагол имат има следеће облике: 
инфинитив: ако ћеш имат (По); 
презент: добре снахе имам (Гло); имам децу (Брђ); добру девојку имам (Вру); 

имам шећер (Ков); својек ћобанина имаш (Туз); ако га имаш (Ле); имаш момака (Гр); 
да немаш момка (Гр); шта има оно гвожђета (Пр); кога ће да има (Боб); да лʼ има; 
нема вашира (Дол); ко шта има (Тр); помешаш ко има (Кл); има доста ту (Вру); нема 
сат млого (Кон); ништа нема (Боб); нема држава пара (Врс); ада нема ништа (Коч); 
они имају потомство (Че); имају машину; нек они имају (Ков); имају доста стоке; да 
имају краве мл’ијека (Коч); 

императив: ако хој, имади (Ме);
радни глаголски придев: да је имо шећер (Ков); ко је имао; имао је срп (Кл); 

он имо маћеху (Бр); ко би имо (Би); имала ситну децу (Дуј); ако си имала (Рам); има-
ла дарове (Гр); ис тога имала (Че); никок нисам имала (Дуј); имала рохољка (До); 
петоро сам имала (Ле); јетрву сам имала (Кон); имала би по једну ружу (Би); имала 
га јесам; имала је свашта (Бр); имала сам маћаху; што сам имала (Гр); петоро деце 
сам имала са њим (Бр); риба се некат ние имала (Вру); имала сам два удара (Бо); 
имала сам заве (Го); није имала (Гло); имала је трлʼица(Бот); свега-е имало; имало 
је на први мај (Бо); нит је имало џангања; и имало је она ћуњак (Рам); некат није се 
то имало; није ни имало (Бо); ту-е имало млого (Би); то ние имало; имало је; имало 
је тога доста; имало ту једну четворица (Вру); имало је (Боб); ималʼи су право (Че); 
све смо имаљи (Бо); ималʼи би тикве; ималʼи би пасуљ (Бр); имали смо; имали су 
рибњак (Вру). 

У аористу су у употреби двојаке форме – са елементом -д-, које су 
чешће: имаде двије ћерке (Пл); жена имаде удар (Жи); имаде лʼ момака (Го); не-
маде шта с другијем (Ли); и краћи облици: послʼен та син ми има два сина (Гло); 
ми двије немасмо (По). 

Честе су имперфектизоване форме овога глагола у облицима радног 
глаголског придева: ја сам имаво, каже, и паре (Вру); заова ми у Сеницу имавала 
(Кн); како је децу имавала (Дол); имавало је ко узме Србин муслиманку (Вру); има-
вало је и тога (Вру); то је углавно имавало; богами се то чуло да је имавало; то је 
имавало(Дол).

II.1.6.42. Глагол (-)знат мења се по VI врсти:
инфинитив: да ти је знат (Го); то је што треба знат (Бл); 
аорист: не знасмо ђе оде (По); он је позна (Ме); ми се ту познасмо (Гу); 
презент: добро знам (Бо); ја не знам (Ле); не знам што (Боб); знам да ми она 

неће (Пл); ка што ја знам (Вру); знам да читам (Кн); слабо што и знам (Боб); ја знам 
(Дол); да се не знам (Ков); а не знам ја (Коч); мораш да знаш (Пл); ти знаш (Че); све 
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хој да знаш (Бал); познаш по говору (Бу); нико не зна ни шта је (Цр); зна се све (Кн); 
бог зна доклʼен (Дол); ал он стварно зна (Бу); он зна да прића (Бо); откуд да зна (Ле); 
није било да се зна (Би); ко зна све (Гу); она неће да призна (Коч); да се не позна (Де); 
да те пашче упозна (Го); знамо сигурно (Бот); знамо шта ћемо (Бр); треба да знате 
(Тр); ако знате (Бр); то мусл’иманке знају (Коч); они знају који хим је; старије што 
знају; да се не знају (Боб); знају ми они (Бал); да знају (Цр); знају обичаје (Го); не 
знају (Дол); па дознају (Вр);

императив: знај то (Ле); на сабор се упозна (Го); упозна се (Бр); 
радни глаголски придев: ал он није знао (Бал); нит је знао он мене; он мене 

знао (Дуј); није знао момак девојку (Са); он би знао; и ја сам то знао (Че); никат није 
знао; никат није знао (Гу); како ме упознао (Го); упозно бабу (Кн); ја сам се знала; 
нијесам ни знала (Кн); није знала; она није знала (Бо); нит сам знала ја њега (Дуј); 
знала да гатам (Гр); ја сазнала (Кон); тако сам ти се вала упознала (Дуј); нијесу 
зналʼи (Го); они су знал’и (Би); ни да су се зналʼи; они су зналʼи то крет (Бо); они су 
знали (Вру); по говору би га позналʼи (Бо); упозналʼи су кафану (Че); тако смо се ми 
упозналʼи (Дуј); упозналʼи смо се (Гу); на сабор се упозналʼи (Са); па је препозналʼи 
(Бу); кад би дознал’и (Коч); 

трпни глаголски придев: нијесам о томе упознат (Бр); нијесмо упознати са 
вама (Ков); 

глаголски прилог садашњи: незнајући језик (Гу).
Продор елемента -д- забележен је и код глагола (-)знат у аористу и об-

лицима који се граде од презентске основе: е горе не знадо (Лу); ја познадо сад 
кола (Тр); знаде лʼ (Жу); он ме упознаде; упознаде ме; она не највише упознаде (Го); 
да не знаду кут су (Цр); да л’ знаду што те жене (Коч); не знаду (По); сигурно знади 
(Кл); знади да је сто посто печен (На); ти знади твое (Вру); ђе се јаду познади (Гр).

Примери укрштања са глаголима III врсте: знадни ти (По); познадни телат 
(Ка).

Исти облици својствени су и говору Ибарског Колашина (Божовић 
2002: 89) и Горњих Васојевића (Стијовић 2007: 201). 

Имперфектизоване форме: ја не знава шта је то; да је она знавала (Бо); све 
је знавала (По). 

У говору Горњих Васојевића присуство елемента -д- у основама глаго-
ла (-)дат, (-)знат и (-)имат у презенту сасвим је ретко, док се у императиву 
и аористу напоредо употребљавају и краће и дуже форме (Стијовић 2007: 
201). 

Итеративне форме типа знава, имавали бележене су у староцрногор-
ским говорима (Пешикан 1965: 173). 

II.1.6.43. Глагол требат има облике:
презент: треба да му купи (Боб); ђе треба да спаваш (Кон); треба разумет 

(Бл); треба она вуна (Вр); дођу кад треба да се ради; треба да на посао бидем (Тр); 
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све треба; осам иљада треба (Кн); за шта јој треба; колʼико треба (Рам); требају 
те воденице (Д. Дуб); ђе требају да оду ђеца (Кн); 

радни глаголски придев: она је требала (Кл); ти би требала; нит би тре-
бала (Ле); ниси требала ништа (Тр); све то што је требало (Брђ); не би требало 
(Рам); ако биде требало (Бл); како би требало још (Вр); но смо требалʼи (Уг); то 
би требалʼи (Брђ).

II.1.6.44. Глагол морат: 
инфинитив: неко ће морат (Уг); 
аорист: морадо да трпим (Бр); 
презент: мораш да ћуваш (Гло); мора да се ради (Брђ); мора да даш; мора да се 

понесе на свадбу (Вр); нешто се мора (Уг); добро мора да пазиш (Гл); 
радни глаголски придев: биријан је моро (Кон); моро мешат овас (Жи); то је 

свака морала (Кл); ја сам морала у чаршију; морала си и у лʼиваду; све живо си мо-
рала (Го); морала сам (Го); ка[д] се то морало (Ли); морало све на руке (Го); све-е то 
морало (Го); морало да се угрије на шпорет (Би); моралʼи су (Гу); моралʼи смо (Врс); 
они су посен моралʼи (Бо); моралʼи и у дрва; тако су морал’и (Би).

II.1.6.45. По VI врсти мењају се и глаголи са -е у презенту и -е у инфи-
нитиву типа: (-)млет / (-)мљет, (-)умет и смет: 

инфинитив: то жито умљет (Ли); 
презент: више не смијем; не смијем од притиска (Жи); не смијем (Бр); не смијем 

млого (Боб); ни ништа не смије (Пр); она то не смије (Пл); н[е] умије (Го); 
императив: мељи; отиди омељи (Бо); 
радни глаголски придев: не смелʼи (Цр); касније су људи изумелʼи (Кл). 
У аористу ови глаголи могу имати форме са елементом -д- у основи, 

које су чешће од краћих облика: 
ја не смедо (Бр); ја не умедо (Ле); разумеде лʼ ме (Жу); не смеде да дође (Пр); 

како смедоше тако да ураде?; не смедоше ни прић (Го);
не сме (Жи); не смесмо (По). 
Облици глагола умет типа: умио да плива (Бу); није умио (Кн) бележени су 

само у сјеничкој зони. 
Истом типу припадају и глаголи: успет, доспет, узет:
инфинитив: ја ћу је узет (Го); 
аорист: узе лʼекова (Дол); син узе муслиманку (Вру); ко ми узе ноге (Гр); узе 

она диномит (Боб); и узесмо (Лу); и узесмо се ту (Го); 
презент: оћу д-узмем (Гр); кад га узмем (Гр); да другу узмем жену (Бл); 

ондалʼен да се узме (Дол); узме своју белоћу (До); да се узме девојка (Бл); жена узме 
(Бр); узме неко њу за рукав (Вру); моја шћерка да узме тебе (Бо); и узме работа; не 
могу да успу у послу (Че); и нек успу (Ков); узму је у госте (Пл); узму они ову; узму 
ти дан (Вру); заузму колʼко ширине за ова пут (Бр); 
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императив: те она заузми (Де); узми на прељу (Д. Дуб); а ми узми (Бо); она 
некако ту доспи (Бр); 

радни глаголски придев: узо је бес питања (Бл); православну узо (Вру); узо 
Тацину сестру (Го); ја њега узела; узела тебе (Бо); узела грабуљу (Гр); обрас ни узела 
(Ков); боље су успелʼи (Че); колʼко су је узелʼи (Го); узелʼи зором (Бо); нит смо хим 
узелʼи (Бр).

II.1.6.46.Глаголи простријет и умријет имају облике:
аорист: што јој човек умрије (Лу); ова дечко што умрије (Бо); умрије оно дијете; 

она посен умрије (Жи); умрије један њојзин братућед (Уг); умрије о[д] шећера (Ме); 
доклʼе помријеше (Ке);

презент: оћу дa умрем (Ков); кат умре неки ћовек (Бо); 
императив: простри га по земл’и (Д. Дуб); оно им умри гредом (Го); 
радни глаголски придев: умро је (Бо); ја би умрла (Лу); мене је умрла прва 

жена (Вр); шта је умрло; помрло је то (Гло); прострлʼи ћилʼим (Де); они стари умрлʼи 
(Ков). 

II.1.6.47.Глаголи донијет, изнијет, понијет и сл. у аористу имају осно-
ве старог сигматског и новог сигматског аориста: 

она изнесе судове (По); донесе паре (До); и она изнесе пешкир (Пл); изнесе 
чаршаф (Го); не понесосмо (Жи); понесосмо му понуде (По); то ми донесоше (Че); 

ја доније ракију (Ки); па хи одније бијес (Из); доније и то (Вру); доније ми једна 
женска (Кон); изније га одонут (Ме); доније укосница (Го); ми га пренијесмо (Ме); 
изнијеше хаљине (Дуј); донијеше ми вуне, донијеше ми метраже, донијеше ми сваш-
та (Жи); кад је изнијеше (Го); донијешеми мет; пронијеше звук (Жи). 

Остали облици ових глагола су:
презент: то понесем (Вр); понесеш рукавице; у рукавице понесеш жито; и по-

несеш (Бу); да ми донесеш то (Вр); ако принесеш (Ле); понесе (Вр); изнесе (Вру); да 
поднесе то не море (Бр); унесе је младожења (Вру); понесу јој тамо (Го); 

императив: донеси (Бо); донеси помало дрва (Гу); донеси то дијете (Го); и до-
неси; изнеси и остал и столʼице; унеси сламу (До); изнеси један литар (Вру); донеси; 
донеси; донеси оне куфере; донеси фамил’ији јабука (Вр); донеси то невестачко; и 
однеси то кот куће (Дол); понеси конопљу; пренеси ону ручицу (До); 

радни глаголски придев: пун пакет писама је донио (Гу); није хи понио; он 
донио балон (Вру); нијесам ти донијо паре; јако и нијеси донио (Ке); једна донијела 
дијете (Лу); донијелʼи мумуруз (Ле); донијелʼи сребрени (Дол); тако би то донијел’и 
у кућу (Би); тамо су послʼе донијелʼи (Го); то што сте понијел’и; па би је донијел’и на 
волове (Вр); 

трпни глаголски придев: брдо велʼко изнијето (Дол). 

II.1.6.48.У облицима имперфекта глагола VI врсте уочава се 
варијантност у погледу одсуства односно присуства елемента -д- / -диј- у 
основама појединих глагола:
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ја имах пара понајвише; имах богме повише пара (Пр); вала спавах (Бо); да лʼ 
нешто вељаше (Бр); имаше оде девојака (Тр); колʼко имаше до Сенице (Гр); ћерку 
једну имаше (Ме); то оде и немаше (Ли); имаше кафана; нико немаше (Ле); све зна-
ваше (Го); па немаше (Жи); имаше једну сестру (Жи); имаше лʼ који гој (Го); он има-
ше доста (Гл); имаше једну краву (Боб); немаше ни капље једне (Пр); тераху Немце; 
тераху Божа Бељицу (Гло); ови што причаху (Вру); прићаху да-е имало раније (Бо); 
само јунат узимаху (Жу); слʼике њихове имаху (Гл);

да л имадијо ја (Бал); више познадијаше околʼину него иједан; све познадијаше 
(Бољ); вељадијаше л шта (Бал); причадију оде супер село (Коз); тудије имадију перја 
(Ос); они имадијау неке скице (Че). 

II.1.6.49.Најзад, посебни облици презента у функцији футура II на чи-
тавом терену сасвим су обични: 

што умедем (Жи); ко што знадем; ко знадем то; ко што знадем да ти кажем 
(Боб); ко знаднем (Жи); ко сазнадем ја тачно (Гу); ако плаћаднем (Ту); ко шта при-
чаднем (По); ако имадеш; ко шта дознадеш (Ту); ако ви требаде касније (На); неће 
да имадне ни један (До); доклʼе немаду децу (Ли); ако шта требаду (По). 

У говору Горњих Васојевића овакве форме бележене су од глагола дат, 
знат и имат (Стијовић 2007: 201).

II.1.7. Глаголи VII врсте

II.1.7.1. Промену по VII глаголској врсти у говору Тутина, Новог Паза-
ра и Сјенице имају глаголи типа (-)ложит, (-)ноћит, (-)дојит, (-)чудит се, 
(-)вадит, (-)крстит, (-)просит, (-)возит, (-)водит, (-)дробит, (-)славит, (-)
пржит, (-)бавит се, (-)грабит (-)појит: 

инфинитив: данас водит (Бр); све хим треба набавит (Дуј); не треба се с тиме 
бавит (По); мош лʼи оне краве напојит? (По); не смијем заноћит (Кл); шпорет на-
ложит (Ли); оно ће се разграбит (Че); немо ту децу доводит (По);

аорист: ја удроби лʼеба (Бр); замало обадва ока извади (Кн); 
презент: за ујутру да положим (Лу); чудим се (Баг); баш се чудим (Прћ); ја се 

чудим (Го); ја извадим (Пр); да се крстим (Бал); децу да крстим (Лу); да те испросим 
(Ју); да је водим кући (Бр); да те водим (Го); да уграбим једну ној (Брђ); да уграбим 
(Нет); и сложиш га ту; кад га ту сложиш (Уж); извадиш папире (В. Лок); послʼе по-
вадиш (Коз); вадиш компир (Ка); просиш девојку моју (Ле); да испржиш (Бал); да 
га забавиш (Ка); па се сложи то (Баг); доји ми теле (Боб); да се вади (Брђ); извади 
сигурно педесет кила (В. Лок); да ти извади зуп (Ле); па онда се повади (Коз); да се 
проси (Леч); да те проси код мене (Нет); проси ову девојку (Ју); запроси девојку (Па); 
испроси понеко сам (Бо); он вози мотор (Бот); вози за Београт (Брђ); да не вози (Из); 
знао да изводи (Коз); ђе ће да те води (Не); води рачуна (Кн); што се води на Србина; 
нико не води рачуна (Нет); изводи се невеста (Дуј); изводи је отац (Кон); Спасовдан 
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слави (Лу); стока се набави (Лу); то се добави (Бр); није био да се граби (Коз); уграби 
здравицу; уграби она крс (Лу); да се напоји (Го); то насложимо (Ер); да ноћимо (Бо); 
само да се чудимо (Ју); да јој извадимо компира (Ка); да те водимо ка кући (Ос); сла-
вимо славу Мратиндан (Коз); сви славимо славу (Не); ми славимо овде (Врс); телат 
доје краве (Лу); доју нам краве (Врс); оду жене поваде (Коз); да се прекрсте (Из); да 
је просу (Боб); испросу је (Ју); кат је испросу (Ђер); ђе извозу (В. Лок); изводе људи 
(Лу); воду је они (Бр); браћа махом изводу (Кон); 

императив: насложи онога веша; насложи, насложи (Со); наложи (Тр); сло-
жи веш (Дуј); ложи (Ки); положи им (Лу); они преноћи тамо (Ђер); па је извади 
(Боб); сам вади (Ка); послʼе извади (Не); навр три недеље је извади (Кон); прекрсти 
се (Ост); прекрсти се (Коз); укрсти ноге (Ки); удроби у једно чанче (Ка); издроби 
овцама (Лу); коприва надроби (Жи); раш испржи (Лу); но уштипака попржи (Ост); 
уграби кола (Кн); 

радни глаголски придев: сложио (Кн); нијесам био децу крстио (Бал); он је 
и просио (Прћ); испросио ме девер (Дуј); поноћи је доводио (Лу); доводио овудије 
(Кн); Ђурђевдан сеславио (Из); набавио сам и триор; све сам то набавио (Коз); појио 
краве (Бал); преноћила ноћ (Бал); ја сам је извадила (Бал); испросила је; испросила 
се (Ју); мене су браћа свугђе водила (Боб); то се мука водила (Дуј); мене два пут 
водила (Коз); преноћило у кола (Дуј); није положило (Брђ); да би сеповадило (Кон); 
грабуљом се грабило (Лу); предложилʼи билʼи (Не); тако су се билʼи сложилʼи (Тр); 
преноћилʼи (Бо); навадилʼи се (Ка); вадилʼи ту лʼинцуру (Бо); осеви се неки навадилʼи 
(Го); доводилʼи су неке (Баг); водилʼи га к лʼекару (Коз); ту су на Ђурђевдан водилʼи 
децу; доводилʼи децу (Боб); уводилʼи у кућу; дешњака би уводилʼи (Из); оде се ћесто 
ратови водилʼи (Пож); то време проводилʼи (Не); проводиљи живот (Бр); поноћи 
славилʼи (Боб); славилʼи смо славу (Коз); ове године те славилʼи (Врс); пшеницу 
пржилʼи (Лу); бавилʼи се свакојакијем пословима (Со); уграбилʼи нафте (Ли); овако 
су крстилʼе бадрљице од овса (Ке); 

трпни глаголски придев: на ћораво испрошена (Баг). 

II.1.7.2. Само по VII врсти мењају се и глаголи: (-)звонит, (-)ходит, (-)
пратит, (-)жалит (се), (-)сетит се, (-)косит, (-)пушит, (-)правит и други:

инфинитив: неће жалʼит (Бот); направит (Ме); сутра ће те прекорит (Дуј); 
сутра ће је прекорит (Па); 

аорист: звони на звонце (Бо); зато ја сети се (Прћ); па окречи (Лу); сат што 
покоси (Гу); растури кут ко (Кон); растури се то све (Баг); потрефи га она болʼес 
(Бо); ни не осетисмо (Лу); испратисмо (Го); растурише Југославију (Го); напра-
више кућу долʼе (Коз); направише спорску халу; људи је направише (Пож); они ми 
зборише (Го); 

презент: могу да ходим (Гу); не могу ни да се пресетим (Лу); да не жалʼим 
послʼе (Пр); да се сетим (Боб); не могу да се сетим; не могу да се сетим (Коз); д[а] 
усирим (Го); да турим чај (Бал); попушим и ја дим (Жи); ја направим понешто (Боб); 
не могу да се исправим (Брђ); не могу да натревим (Ка); зборим најозбиљније; збо-
рим озбиљно (Ле); послʼе га испратиш (До); потсириш (Ка); да имаш послʼе шта да 
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косиш (Бр); хастал је туриш (Бо); подесиш (Ка); да потрефиш (Ке); да ме испрати 
са свадбом (Го); знао да зажалʼи болʼесника (Ка); она сат то прати (Кон); што осе-
ти духан; осети дим; што осети мирис (Брђ); како га не осети (Лу); ако ти осети 
неко (Бр); чак ни да га сири за себе (Леч); да му коси (Врс); да коси (Леч); на пут 
да му тури (Брђ); растури долʼе у Пазар (Нет); ка[д] се пуши цигара (Брђ); снијег 
пуши (Лу); да запуши (Пож); сто чуда прави; направи државе; прави двадес-тридес 
станова (Ју); прави се (Леч); може да се деси (Рај); деси се у свијету свашта (Тр); ако 
се деси неки случај (Гу); крава отелʼи (Ки); нешто да те стрефи (Боб); потрефи се 
(Бот); да јој нико пружи (Брђ); само пружи руку (Не); кречи (Боб); бок га њега казни 
(В. Лок); мора да се казни (Не); одрони хи вода (В. Лок); на њи да се пожалʼимо (Не); 
за себе сиримо (Леч); потуримо фолʼију (За); да туримо паприке (Бал); да јој тури-
мо у кола (Ка); воде да се оквасимо (Лу); само да оселʼите от куће (Уг); све жалʼе 
(Коз); па ми се жаљу ови пчелари (Ју); ове жене усиру (Леч); сијена да укосе (Гу); 
растуру људе (Ђер); да је растуре (Баг); па се направу каналʼи (В. Лок); 

императив: испрати је (Коз); коси (Жи); тури (Жи); тури мало темеља; тури 
оне греде (Бот); растури га; растури порет плота; растури овако; и растури (До); 
тури зељаник; тури нa оно дрво (Бо); тури грања; тури дрвади; тури свашта (Бр); 
прави колаче (Бал); на ћоше је направи; направи долʼе рупу (Боб); па то направи 
(Бот); димије се направи (Це); оно олʼијепи (Бот); па улʼепи (Лу); и кравам посолʼи 
(Лу); па осолʼи (Туз); осолʼи (Ков); пружи нешто (Бр); па залʼеди ријека (Не); па обој 
(Ков); и уселʼи се (Бот);

радни глаголски придев: опште нисам осетио (Нет); нисам осетио (Не); пра-
тио тетку (Го); не би жалʼио (Нет); одма се сетио (Лу); косио око куће (Ост); по-
косио; оно покосио (Бољ); само духан пушио (Бо); направио мало куће (Бот); он 
је правио ћаброве; трошка оцу правио (Бот); направио тако дело (В. Лок); што је 
направио викендицу (Ка); направио једну колʼибу тамо; направио кућу (Нет); на-
правио би карамбол; он се поправио; направио кућу (Леч); он направио маљ (Лу); 
неко оселʼио (Тр); казнио главну медецинску сестру (Не); ја би га посетила; то ни 
осетила нисам (Коз); она направила (Баг); правила се весеља; оквасила се (Лу); рано 
се отелʼила (Ка); потревила се вала била добра (Коз); отлʼен се пружила (Туз); у 
Пружањ се опружила (Гу); она се и одледила (Бал); залʼедила се (Бот); нијесам ора-
хом ништа боила (Ков); што-е преселʼила (Ли); није се косило жито (Дуј); косом се 
косило (Леч); растурило се (Гу); то га-е доправило (Лу); све сломило гране (В. Лок); 
шта се десило (Коз); па се потревило на та дан; нешто је потревило (Прћ); раселʼило 
се сат (Прћ); то је све отселʼило (Боб); кат је оселʼило; жалʼилʼи (Из); што сте не 
посетилʼи (Др); туне нешто косилʼи (Рај); духан тај пушилʼи (Баг); правилʼи куће по 
Пазару (В. Лок); направилʼи су оде ову (Баг); салу смо направилʼи; направилʼи гуж-
ве; би правилʼи пите; не би правилʼи цицвару; не би правилʼи качамак (Из); правилʼи 
свадбу (Коз); ћерка и син јој направилʼи по пола кућу; и за њу направилʼи собу (Коз); 
те смо се некако закрпилʼи (Тр); грчилʼи (Лу); најприје су догонилʼи (До); што смо 
боилʼи (Ков); билʼи доселʼилʼи (Лу); ови што су оселʼилʼи (Врс); подавно осељиљи; 
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најпрво су населʼилʼи Уго; и доселʼилʼи овамо (Бо); правилʼе се тестије (Из); сестре 
оселʼилʼе за Турску (Гу); 

трпни глаголски придев: праћено у свијет (Бр); прогоњен нарот био; прогоњен 
муслʼимански живаљ (Ју); сваком је пружена помоћ (Лу); досељена ту (Ју); па је све 
блʼизо прављено (Боб); напраљено послʼе рата (Ју); онако скрпљено (Бал); кошеви 
су прављени (Гу).

II.1.7.3.Наведено важи и за глаголе (-)купит, (-)ставит, (-)трошит, (-)
ранит, (-)кршит и др.:

инфинитив: то је севап покупит (Кн); школу ставит у Грубетиће (Ју); немо 
се плашит (Гр); једно ћу ти поклонит (Из); чистит себе (Дуј); други пут ћу ја при-
пазит се; по снијегу газит (Лу); па коња можеш научит (Кн); 

аорист: ја покупи тегле (Бал); па нешто не настави (Го); истроши неке троши-
це (Го); одма наућисмо неки говор (Пож); покупише се (Бот); покупише оне машине 
(Не); поженише се (Прћ); 

презент: док покупим говеда (Ка); покупим и смок (Брђ); ставим кафу (Баг); 
ставим у замрзивач; да оставим (Бал); да оставим горе земљу (Ју); нешто се шалʼим 
(Пож); плашим се (Кн); па се доста плашим (Кон); ућим ја; поће да ућим ајете; он ми 
не да да ућим (Уг); покупиш (Коз); ко га не покупиш (Брђ); да запоставиш (Бал); ако 
га оставиш (Брђ); да ставиш у шпорет (Ост); сал истрошиш мало (Бал); да ујутру 
подраниш (Ка); напуниш уста воде (Ле); мого да се ожениш (Ка); да му склониш 
(Ле); да чистиш кућу (Дуј); па да га отрлʼиш (Ка); отрлʼиш (Коз); згазиш на секиру 
(Лу); покупи све (Боб); сат се купи помало (Ка); да се покупи недељом (Из); он неке 
законе постави; то се стави (Баг); да настави ту школу (Брђ); да га на место остави 
(В. Лок); стави се со на бадњак; и стави се мало; па се постави (Из); да постави 
закон (Кн); а троши је (Не); пару да троши (Рај); виси низ лʼеђа (Лу); ка[д]се сломи 
(Баг); да га сломи (Брђ); ломи се преко бадњака (Из); те се то пуни (Рај); ожени се 
(Со); да ми поклони живот (Нет); склони се (Баг); да му поклони (Ђер); човек да се 
бори (Не); да се бори (Ков); послʼесе трлʼи (Коз); оносе трлʼи (Леч); да се трлʼи; да 
се трлʼи (Го); све га прегази (Ер); учи јој децу; мало да учи занат (Из); учи (Лу); да се 
саставимо (Из); ставимо долʼе (Ер); накршимо врбовине (Коз); ми се поплашимо 
(Прћ); колʼко пут очистимо (Брђ); шталʼе закитимо (Коз); латимо га ми (В. Лок); 
да се плашите (Не); да ни поклоните та мир (Ли); газимо (Ки); у моју кућу да се по-
купе (Из); оставу младу; ставу на табљу паре (Боб); саставу (Бот); да га рушу (Нет); 
да се не плашу (Бо); да хим се жеље испуну (Дуј); да се жену (Баг); мало да почисту 
оно (В. Лок); они то поноћи чисту (Рај); бору се (Боб); 

императив: сви се покупи; покупи се увечер; сва се деца окупи (Боб); оне се 
скупи (В. Лок); па покупи сватове (Кн); ми девојке се покупи (Леч); једно мало дрво 
стави; то се стави у чашу; стави је ту; по средини стави; стави га у воду (Боб); 
стави у воду (Ка); остави то мало кућице (Бот); па опет тако устави (Ост); што по-
троши; потроши; што не потроши (Из); порани изјутра (Дуј); тројицу рани (Ђер); 
па запари (Дуј); тамо сломи ногу; на четири оно изломи (Ка); оно шише сломи (Ли); 
напуни сламе (Боб); напуни у гепек (Ка); напуни је воде; сламе напуни (Лу); мучи 
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се (Жи); трлʼи (Коз); ми овамо отрлʼи (Жи); увече кити кућу; кити шталу; кити 
пчелʼе; све што имаш кити (Лу); закити штругљу (Кн); научи ти коња; трактор гази, 
гази (Кн); 

радни глаголски придев: покупио сву сиротињску децу (Из); он јој се пре-
ставио (Из); што си потрошио (Не); да сам је верио (Из); триес треће сломио је 
ногу (Ка); сломио сам ногу; преломио му ногу; и сломио ми ногу (Коз); педесет и 
три године кат сам напунио (Ка); па се оженио (Боб); деда се оженио (Бот); он се 
послʼе оженио; један брат ми се оженио (Нет); ја што сам запазио; ја запазио (Не); 
нијесам запазио (Пож); па ме он прегазио (Коз); земљи што сам је газио (Ле); ту 
би се скупила омладина (Из); ђе си ти ставила кола (Ју); ко си потрошила (Ка); 
вала сам попарила ногу (Бал); руку сломила (Коз); осамнес година напунила (Брђ); 
петнес година напунила (Леч); соба би се напунила (Врс); она оженила сина (Коз); 
оденак ми поклонила ту девојку; поклонила ова хала (Ке); и мучила (Брђ); па се онда 
трлʼила (Кн); и оде трлʼила (Бр); научила (Дуј); ту се купило; би се купило сила на-
рода (Ка); сат се намнoжило двадес кућа (Бот); није ми се баш добро ишчистило 
(Тр); то се пазило (Бр); код нас се није китило (Рај); то су све покупилʼи; партизани 
су све покупилʼи (Бот); сакупилʼи су један део; жандари су покупилʼи (Прћ); па би у 
шталу ставилʼи; би ставилʼи у воду (Из); оставилʼи су људи имање; оставилʼи су 
имање (Баг); оставилʼи оде (Со); па се шалʼилʼи (Коз); напунилʼи ћупове (Из); лако 
су се женилʼи (Баг); мухур поклонилʼи (Ли); мучилʼи се (Ју); млого су се мућилʼи 
(Пож); партизани чистилʼи (Рај); лопатама чистилʼи пут (Бо); оно би истрлʼилʼи 
(Ле); ми би се покупилʼе (Лу); жене се покупилʼе (Не); 

трпни глаголски придев: је лʼ напуњена? (По); све је очишћено (Ос); остављена 
је тунек; да није окићена (Со). 

II.1.7.4.Код глагола чинит и мислит-и : -и однос основа мења се у 
-и : -е. Тако ови глаголи остају унутар промене по VII врсти, с тим да се 
приближавају односу волет : волим, желет : желим. 

Глагол чинит тако има старије облике чинит : чини(х) : чиним : чини : 
чинио:

инфинитив: све ће учинит (Ост); неће коме шер учинит (Бот); 
аорист: све учиних (Ков); 
презент: да овоме да ућиним, овоме да не ућиним (Ле); могу да ти учиним (Бот); 

чини ти се (Брђ); чине да учини; шта ће да чини с онијем (Лу); само му се чини (Бр); 
да ти зло учини; чини ми се (Кн); ја ми се чини (Жи); шта чините (Жи); шта чините 
(Ост); године чину све (Ју); 

радни глаголски придев: ко је учинио (Из); тад ми чини учинио (Лу). 
У облицима грађеним од инфинитивне основе на месту -и бележено је 

-е, односно облици чинет / чињет, чине(х) / чиње(х),чинео / чињео:
инфинитив: учињет чаре (Го); 
аорист: ето ти шта учине од себе (Го); учине боље (Бо); шта учиње ово од мене 

(Вру); 
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радни глаголски придев: видиш шта је учинео (Не); амин сам богу учинео 
(Кн); да је неком нешто учињео (Коз); добар момак с[е] учињео (Вру); све у комате 
га ућинео (Туз); таман си му га ућинео (Бо); ућинео ми је добро (Ле); шта лʼи чи-
нео у башту (Го); она то није учинела одма (Не); да би она учинела (Жу); шта сам 
чињела(Го); ратишта су ућинела (Пож); учинело се сат породица (Бр); ту се учињело 
није добро (Го); неку чарку учињелʼи тамо у Плав (Че); начинелʼи смо му кућу (Бр); 
с то су рушваје почињелʼи; па су хи лʼеш починелʼи (Ке); то чинели (Вру); шта би 
чинелʼи по тој слами (До); учинели крв (Бал); нешто су чињелʼе(Лу).

Исто стање је и код глагола мислит, који може имати форме са -и- у 
свим глаголским облицима: 

инфинитив: мош мислʼит (Ту); 
аорист: ја помислʼи он је (Ост); 
презент: ја мислʼим (Ју); да помислʼим (Бот); ја мисим (Гр); шта мислʼиш (Не); 

мош да замислʼиш (Бот); да помислʼиш (Ју); да размислʼиш (Врс); може да замислʼи 
(Баг); ми мислимо (Бал); да замислʼимо (Бот); 

императив: то ви замисите (Врс); 
радни глаголски придев: ко је измислʼио (Кн); не би помислʼила (Бр);
односно са -е- у инфинитиву, радном глаголском придеву и аористу, и 

то само уколико је непрефиксиран:
инфинитив: мислʼет бок зна шта (Кон);
аорист: ми мислʼесмо да свратимо (Ли); 
радни глаголски придев: скоро сам мислʼео (Баг); ја сам мислʼела; па су 

мислʼели зато (Го); мислʼелʼе су да дођу (Шар).
У аористу овај глагол има краће облике: ја помислʼи (Ко); помислʼисте 

(Че); и дуже, са елементом -д-: ми мислʼедосмо (Го); мислʼедосте (До) (притом, 
облици аориста са проширењем увек су са -е-). 

II.1.7.5. Глагол постит такође може имати двојаке облике радног гла-
голског придева, али њихова је појава условљена изванјезичким факторима. 
Наиме, у говору православаца, за означавање хришћанског поста, користе 
се облици: постио, постила, постило…: ви постите; оћете да постите; ми не 
постимо; не постимо га ни један дан (Кн); не постим (Ост); док у говору мусли-
манског становништва, када се говори о рамазанском посту, ови облици гла-
се: постео, постела, постело…: ја сам постела (Ђе); постела је два дана (Ту); 
нијесмо постелʼи (Бо).У подлози промене је, дакле, намера да се и термино-
лошки, на лингвистичком плану, разграниче две радње које су у ванјезичкој 
стварности диференциране. 

Променом овог типа у тутинско-новопазарско-сјеничком ареалу 
обухваћени су само поједини глаголи, тако да нема облика типа радео, раде-
ла, радело. 
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II.1.7.6. Глагол (-)носит има промену по VII врсти:
инфинитив: носит кући (Коз); 
аорист: па носи црвену мараму (Го); односи (До); 
презент: носим оне тестије на раме (Лу); носим апарат (Коз); носиш кући (Коз); 

тестије носиш (Не); каже носиш нафаку (Боб); доносиш воду (Дуј); нико не носи (Бо); 
уноси се слама (Из); он не носи ништа; време доноси; то вакат доноси (Ју); мајке под-
носе муке (Тр); не доносу људи (Ју); преносу се те приче (Це); послʼе доносу (Бр); 

императив: на главу носи (Дуј); носи извештаје (Це); носи; овако преноси по 
двоје (Бал); доноси жита (Лу); не доноси (Дуј); зава односи тамо (Бо); 

радни глаголски придев: носио пртене пантолʼе (Коз); ко је носио те опанке 
(Бот); носио све те победе (Баг); носио тамо шљиве (В. Лок); он је носио оне опанке 
(Нет); он преносио (Бал); носила ону запрегу (Лу); носила у Видрењак; на главу но-
сила; доносила (Бр); вода је носила (Баг); носила нож (Бал); шта се исприје носило 
(Дуј); послʼен би се доносило и пиће (Рај); носилʼи смо хим на рет вечеру (Врс); 
носилʼи горе сир (В. Лок); носилʼи та појас (Бо); доносилʼи би ми (Нет); 

трпни глаголски придев: пилат која су ношена (Лу); опанци су ношени (Не). 
Употребљен са префиксима, овај глагол може имати и облике по VI 

врсти: ја га не изнесам (Не); његови што донесају робу (Ков); то оде донесају; мојем 
оцу донесо робу (Ков).

II.1.7.7. Имперфектизоване форме глагола (-)родит, (-)штетит, (-)
качит, са променом по VI врсти, обичне су на читавом преостору тутинско-
новопазарско-сјеничког говора: оде не родијева воће (С. До); родијева (Че); одма 
се иштећава (Ков); закачиње се више врати (По); на врата од штале се закачиње 
(Свр).

У основном облику, ови глаголи имају промену по VII врсти: 
аорист: најмлађег сина роди (Боб); 
презент: оћу да се породим (Го); закачиш (Ки); породи се; све хоће да роди; 

жена се опороди кријући; не може да се опороди; не роди се нормално (Боб); да не 
роду (Врс); да роди боље жито (Лу); њега поткачи (Врс); 

императив: окачи око куће (Коз); па прикачи за оно; па прикачи она кућер (Лу); 
закачи (Баг); и мало закачи (Ки); и откачи се (До); он га откачи (Бал); 

радни глаголски придев: послʼе одродио децу (Прћ); поштетио му (Врс); иш-
тетио се (Ли); ту ме родила (Ка); она родила два сина (Лу); с годином сам се об-
родила (Леч); можда закачила (Це); родило је печурака (В. Лок); не би тако родило 
(Бр); још се није ни родило (Кон); ваљда није закачило (Брђ); то су откачилʼи (Не).

II.1.7.8. Глагол (-)пустит на целом терену тутинско-новопазарско-
сјеничке зоне има и фонетске варијанте (-)пуштит и (-)пушћит у свим об-
лицима: 

аорист: ја спусти оне бадњаке (Коз); тамо пустише она јагњад (Лу); запусти-
ше је у Пазар (Го); пушти телʼевизор; како пушти телʼевизор (Коз);
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презент: да спустиш на земљу (Из); спустиш на асвалт (В. Лок); пусти неко 
за севап (Бот); кат се пусти радништво (Не); не би дала да испустимо овце (Лу); да 
пуштим краву (Бал); да пуштиш теле (Бал); то сад пушту (Вру); неће да ми испуш-
ти (Бал); што пушћиш кера (Нет); кад напушћи (Коз); 

императив: ова пушћи хи на конак (Бо); 
радни глаголски придев: ко би нас пустио (Бот); ја сам напустио (В. Лок); па-е 

напустио био (Го); он је отпустио (Ос); напустило прије дваес година (В. Лок); па-
сеопет пустило (Коз); па га пустилʼи (В. Лок); пустилʼи га (Уг); напустилʼи су свад-
бу (Гу); сат сте напустилʼи (Не); очи ме сат попустилʼе (Коз); одма је напушћила 
(Коз); 

трпни глаголски придев: добар део је напуштен; то је ријеч пушћена (Бр); 
напушћено горе; то је масовно напушћено (Баг); било напушћено (Брђ).

II.1.7.9. Глагол (-)бацит има облике:
аорист: ми одбацисмо све то (Пож); 
презент: и убациш га (Жи); баци пешкир (Боб); баци торбу (Рај); преко воде 

то баци (Кон); баци динар пара; да баци сите неке; да избаци смеће (Из); да га баце 
(Лу); 

императив: сутрадан га баци (Рај); баци га у собу; баци у воду (Боб); па оно 
ђубре баци (Кон); од бељојке баци (До); на станове избаци (Гу); пребаци га преко 
себе (Туз); 

радни глаголски придев: како бацио ту лубицу (Не); он ме бацио у кому неку 
(Уж); бацила се (Туз); ту рало се избацило (Ки); сир бацилʼи (Кн); ови убацилʼи (Ју); 
послʼен оде смо пребацилʼи (Бр). 

Само у сјеничкој зони бележен је и у облицима: бачит, бачим, бачи…: 
бачим ова кишобран ође (Врс); да бачим (Бољ). 

II.1.7.10. Глагол (-)зрет у презентским облицима има форме (-)зре и (-)
зри: узре воће (Ту); то узри (Ка). Облици по III врсти обични су на читавом ис-
питиваном простору: да ће зренут (Ке); воће узрени (Ту), док су само у сјеничкој 
зони бележени су облици радног глаголског придева: није ни сазрио (Бољ); 
сазрио пасуљ (Врс). 

II.1.7.11. Глагол (-)канит (< ‘канаʼ у значењу ‘природна боја која служи 
за украшавање невестеʼ) чешће се јавља са основом кан-: кани се невеста (Ле); 
оно кад се невеста окани (Ост); ту невесту кани (Врс); канила се невеста (Це); оно се 
канилʼе (Уг); али је бележен и са основом кн-; у она дом се кни девојка (Дуј); кни 
се овамо; она се кни тамо у рот; кат се кну (Тр). 

II.1.7.12. Глагол (-)молит у аористу има дуже и краће форме: дође па 
молʼи (Бот); кат ти се он помолʼи (Лу); замолʼи ми се (По) : ја молʼедо (Ле); он се 
молʼеде (Го). Остали облици су:да молʼи (Нет); молʼила се богу (Гр); да сам ја 
молʼила (Ле); замолʼилʼи (Бо). 

– 147 –



Бојана М. Вељовић Поповић306

II.1.7.13. По VII глаголској врсти мењају се глаголи преварит, ударит, 
товарит, померит, коначит, наместит / намештит / намешћит и сл.:

инфинитив: уништит (Ки); мого га је преварит (Го); ноћас ће те преварит 
(Дуј); да се морало коначит; коначит (Це); могу погодит (Гр); 

аорист: намешћи горњу вилʼицу (Жи); па ја заборави (Брђ); уфатисмо га 
онде (В. Лок); ми му не прихватисмо (Пож); што ми не уфатисте (Врс); фабри-
ке ни уништише (Пож); све поништише (Ке); они уфатише седам (Пож); долʼе га 
запослʼише (Гр); 

презент: натоварим на раме (Бо); да се преместим (Нет); да наместим цркву 
(Кн); не могу да уфатим (Ка); нисам могла да доватим подношке (Кн); уфатим 
сира (Уг); промијеним са Владом (Коз); не могу да погодим (Боб); кат се помериш 
(Со); да запучиш (Го); да се освежиш (Го); трње наместиш (Ки); не можеш да је до-
ватиш (Лу); уфатиш волове (Ки); да се запослʼиш (Коз); ђе погодиш (Па); превари 
девојку; превари (Лу); богами се и коначи (Гу); са нама се ту граничи (Ос); мого да 
га уништи (Из); неће да прихвати (В. Лок); није хтео да прихвати; неколʼико пута 
није хтео да привати (Леч); један да намести (Врс); да се намести пита (Бо); да ти 
намешти (Бр); што га префати (Боб); дофати руку (Бот); он ме довати за раме 
(Не); да човека туга уфати (Не); киша уфати (Брђ); сан увати; оно увати тмуша 
(Коз); ка[д] те уфати младо (Леч); кат се запослʼи (Рај); промијени боју (Боб); да се 
промени билʼеже (Из); нете да помере (Лу); растуру фамилʼију збок те жене (Нет); 
да га запослʼе (Ли); да промене презиме (Пож); како се погоду (Уг); 

императив: па га превари (Не); превари је (Це); натовари на обремачу (Ка); 
натовари кљусе (Бо); и они послʼе на коња натовари (Лу); натовари на коња (Бољ); 
па натовари два џака (Не); да га с места помери (Лу); премести на друго место (Лу); 
намести (Не); намешћи рало о[д] дрвета; намешћи она раоник (Бо); уфати у она 
плук (Нет); волове уфати (Бо); промијени место (Баг); промијени обелʼеже (Ђер); у 
срет чела га погоди њега (Нет); 

радни глаголски придев: он је преварио (Врс); преварио ме (Лу); па се померио 
(Лу); брат од брата се одвоио (Гу); ја нијесам прифатио; прихватио је (Ос); сместио 
у Драмиће (Прћ); сватио друкше (Из); није ни пола кајмак уватио (Ка); одма би је 
запослʼио (Нет); млат се запослʼио (Ки); нешто сам све заборавио (Со); ја преварила 
(Из); једна ме и преварила (Ер); то све уништила слана (Из); боље ме прифатила но 
бабица (Кон); она се запослʼила (Дуј); ја сам заборавила (Из); како се све изменило 
(Ју); удрилʼи другом путањом (Леч); товарилʼи оне товаре (Не); натоварилʼи ме на 
кљусе (Ков); они су то све уништилʼи (Бот); са[д] су то све уништилʼи (Из); послʼен 
су намешћилʼи (Бот); уфатилʼи су га (Прћ); презиме то промијенилʼи (Со); сад су 
промијенилʼи (Тр); што су се републʼике раздвоилʼе (Гу). 

II.1.7.14. Исто стање је и код глагола типа: спојит, окусит, говорит, 
долазит, излазит, пролазит и сл.: 
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аорист: ту отвори рудник (В. Лок); што ни отвори очи (Не); уговорише (Го); 
презент: да се одморим (Бал); ја ћу све да опростим (Бо); да се опростим 

(Го); да преговорим (Лу); да раздвојиш онија пилади (Лу); не излазиш на телʼевизију 
(Леч); улазиш; како пролазиш (Др); кат је отвориш (Нет); кућа с улаза кад улазиш 
(Дуј); да се умориш (Рај); да опростиш ка кћер (Ке); колʼико освоји територије (Из); 
један крак излази (Ке); само улази девер; излази (Боб); тако ми нека тегоба наилази 
(Брђ); ђе излази руда; ђе она излази (В. Лок); проналази неко (Коз); десном ногом се 
улази (Из); он долази јој (Леч); силази се с брда; с брда се слази; долази ту нон-стоп; 
аутобус долази (Не); долази ко хоће (Со); долази на муштулук (Не); долази (Врс); 
обилази се родбина (Дуј); момак не долази (Дуј); сат се нарот сналази (Ки); кад време 
дозвољи (Бл); не затвори продавницу (Бал); док се одмори мало (Не); да преговори 
(Коз); да нешто неко говори (Пож); језик који се говори (Бо); па се договори са мом-
ком; говори у кућу; нико не говори (Бр); она проговори; она неће да проговори (Го); 
ниђе да преговори (Ђер); да се не скврчи скроз (Бал); веселʼимо се (Лу); око школʼе 
обилазите (Бл); како силазите право (Ос); пролазите тамо (Со); то да му опрости-
те (Ли); не могу да се одвоју (Ков); да окусе помало (Из); сналазе се људи (Баг); 
долазе из града (Брђ); пролазе тудије; камиони пролазе; пе[т]-шес сати па одлазе; 
лʼетно ђе пролазу; долʼе излазу вагони (В. Лок); сами се договору (Боб); да ослободе 
Једрене (Из); веселʼе се (Лу); 

императив: раздвоји се саш њим (Ос); одвоји (Кн); отвори прозор (Ју); затво-
ри говеда (Ка); затвори врата (Рај); отвори врата (Гр); затвори га (Дуј); опрости 
(Со); он сат наговори џандаре (Ју); уговори свадбу (Кн); они договори (Ке); ослободи 
га (Уг); сналазите се (Не); 

радни глаголски придев: он се ознојио (Не); одвојио не послʼе та свекар (Бр); 
она што би долазио; негде је пролазио (Баг); нисам силазио (В. Лок); брат долазио 
оде; исто сам налазио (Из); пријен два дана долазио (Врс); бекчија би је затворио 
(Гу); ево наслонио сам се (Кн); ова киша освојила (Кн); што се угојила (Го); долазила 
је била (Прћ); нисам ја излазила (Дуј); општиња дозволʼила (Баг); не би одговорила 
(Дуј); ја сам се онесвијестила (Боб); оно нагнојило се (Лу); излазило се на крај (Баг); 
налазило се (Бот); па се теже пролазило (Ка); па тудије се пролазило (Брђ); прого-
ворило (Боб); тад се ослободило (Ка); сат су се спојилʼи (В. Лок); освојилʼи и све 
(Ка); долазилʼи код нас (Бот); како су наилазилʼи ратови (Из); пролазилʼи (Со); они 
долазилʼи (Дуј); они су долазиљи (Бл); ту отворилʼи конкурс (В. Лок); отворилʼи 
неке дућане (Бо); створилʼи нешто (Гу); то су се договорилʼи; Цици говорилʼи (Не); 
они су албански говорилʼи (Бо); ми би се договорилʼи (Го); ослободилʼи те крајеве 
(Из); те ослободилʼи (Врс); како су обновилʼи кућу (Ка); да би јопет обновилʼи (Прћ); 
жене су долазилʼе; понеке су долазилʼе послʼен (Бот); нису долазилʼе (Из); које су се 
продавнице отворилʼе (Ке); затворилʼе се куће (Ка); 

трпни глаголски придев: туда је ослобођен за централу (Баг); дуња створен; 
ова земаљска кугла створена (Бот); доста фирми отворено (Баг); горе отворено 
(Бал). 
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II.1.7.15. Забележени облици глагола (-)лијечит, (-)плијевит, (-)
циједит, (-)бијелит, (-)мијесит и (-)дијелит су: 

презент: да плʼијевим (Брђ); доклʼен се не излʼијечиш (Па); исциједиш у један 
сут (Бо); да умијесиш лʼеба (Ка); да се лʼијечи (Ос); па се то циједи (Леч); но се бијелʼи 
ко снијек; ко снијек се бијелʼи (Кн); умеси у пекару кукурузницу (Коз); она грдна 
умијеси (Коз); за то се дијелʼи курбан (Боб); дијелʼимо (Врс); мијесу лʼеба (Бо); 

императив: замијеси га; замијеси лʼебове (Бр); оно умијеси је (Ков); дијелʼи 
ракију људи; тамо раздијелʼи по селʼима; онда се дијелʼи (Кон); обично подијелʼу по 
махали (Кон); 

радни глаголски придев: оде га лʼечио један (Коз); није и бок подијелʼио (Ју); 
одма и поделʼио (Лу); лʼечила (Ка); месила лʼеп (Леч); нијесам лʼеб замијесила (Ле); 
мешајица лʼебове мијесила (Лу); па послʼе се бијелʼило; бијелʼило се (Кн); све се то 
издијелʼило (Брђ); тамо га лʼечилʼи (Прћ); мијесилʼи би (Из); дијелʼилʼи тапут (В. Лок); 
нарот подијелʼилʼи (Ју); одијелʼилʼи се (Коз). 

II.1.7.16. Глагол ударит у облицима радног глаголског придева има 
двојаке облике: кад ударио (Из); ударио (Гу); ударио једно двапут (Го); и: он је 
удрио сабљом; удрио сабљом у крш (Гу); удрио га (Коз); сат кад су удрилʼи (Бо). 
Остали облици су: па кад удари (Брђ); да удари ногом (Боб); удари га по глави 
(Коз); по томе му удари (Нет); удари хим вукови (Гу); поново да ударе; па се ударе 
греде (Из); ударио крај њега метак (Уж). 

II.1.7.17. Глагол бројит у инфинитиву има и облик бројат, са про-
меном по VIII врсти. Двојство облика присутно је и у осталим облицима 
твореним од инфинитивне основе: избројисмо (Бал); избројила говеда (Ост); и: 
избројао сам (Жу); нијесмо бројали (Вру). 

II.1.7.18. Глаголи типа (-)тражит, (-)вратит, (-)радит, (-)сушит, (-)
платит, (-)пластит, (-)живет, (-)купит припадају VII врсти, без промена 
у односу основа: 

инфинитив: свратит код њега (Ка); немоте радит (Бал); шта ћеш радит (Ка); 
живет ваздан гладна (Ка); боље је живет мало; тешко живет ође (Прћ); и прожи-
вет девојкалук (Леч); ниси мого купит опанке (Ка); 

аорист: осуши ми се онамо (Ме); откуписмо земљу за гробље (Прћ); Немци 
се вратише (Прћ); купише тракторе (Кн); после купише црвену мараму (Го); ту мало 
земље купише (Лу); 

презент: да се вратим (Нет); каку пару зарадим (Ка); пластим (Ка); тражиш 
бољи живот (Жу); да му затражиш (Бот); да свратиш (Го); ка[д] се повратиш (Бр); 
да урадиш за дан (Кн); па да га осушиш (Ка); платиш таксисту (Не); платиш некога 
(Рај); од нечега да живиш (Брђ); живиш ка бек (Бо); клʼинце купиш (Ки); ништа 
да тражи (Боб); тражи злато (Кон); да хи тражи (Ли); затражи момак девојку 
(Леч); не врати пријен Ђурђевдана (Боб); треба да се поврати (Го); све мора да ради 
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(Боб); оде ради се; да се ради (Брђ); више то нико не ради (Нет); ко ће то више да 
уради (Леч); то се заради с пијаца; ово да се поради (Ка); да ти ради (Рај); нешто гра-
ди (Бот); да се то суши (Баг); обично се осуши (Из); да се осуши; ка[д] се осуши; да 
се суши; кат се осуши (Коз); па се то суши (Леч); па се то осуши (Нет); да с[е] осуши; 
оно се одма осуши; да се суши (До); да пласти (Боб); пласти лʼиваде (Лу); омладина 
живи боље (Бот); ту није могла да живи (Ју); нека поживи (Ка); и долʼе живи (Коз); 
него оде да га купи (Леч); купи за ноћас (Рај); нешто да му купи (Ка); није имало то 
да се купи (Гу); купи тепсију бакарну (Нет); нешто да купи (Бо); поново вратимо 
га (Ер); да свратимо у собу (Не); да платимо (Нет); ако купимо краву (Ка); да се 
вратите овамо (Не); да свратите код мене (Го); шта радите (Брђ); тражу млого 
злата (Бот); тражу девојке (Боб); ко сат што се раду (Бот); мајстори да граду (Брђ); 
да преживу (Брђ); само што живе тамо (Из); посен живу (Вру); па живе (Коз); злато 
што купу (Ка); 

императив: тражи посла (Ју); па сврати оде (Бал); врати му она товар жита 
(Гр); па они врати хи (Бот); па га јопет поврати (До); сврати горе (Кн); они сврати 
оде (Тр); врати се овамо (Го); гради ђеци кућу (Ка); па је суши (Боб); осуши та лʼеп 
добро; осуши (Ка); суши (Не); осуши се то (До); хај плати ми (Го); пласти (Жи); 
купи (Ка); вратите је (Из); 

радни глаголски придев: он је тражио (Бл); тамо тражио; тражио воду 
(Не); кад ми је вратио (Бот); један се вратио (Ка); да би ме вратио (Бр); повратио 
се (Уж); слабо је народ радио (Баг); радио у Украс (Бал); шта би ти урадио (Не); 
жицом заградио (Ли); ја сам тамо радио (Из); лʼијеви бубрек ми се осушио (Жи); 
платио свакој жени; платио парама (Уж); платио (Го); што је сат то доживео (Коз); 
купио ми отац; неке пилʼиће сам купио; купио кафе; те сам купио опанке (Ка); ова 
је купио сат ово (Нет); онда та се свекрва вратила (Ос); негде навратила (Дуј); 
радила се конопља (Боб); радила (Брђ); радила раније са њим (Коз); нешто радила 
ту (Леч); крушка се осушила (Нет); ја сам живела саш њим (Вру); и шта сам до-
живела (Леч); дабогда се то више не повратило; дабогда се оно више не вратило 
(Ке); тако се то радило (Кн); посушило се (До); тешко се живело; живело се добро 
(Баг); сиротињски се живело (Бот); како се некат живело (Брђ); тражилʼи и ону де-
белу новину; у Немачку тражилʼи (Баг); тражилʼи ту четвртину (Прћ); тражилʼи 
су (Бо); па га вратилʼи у војску (Коз); ка[д] смо се овде вратилʼи (Прћ); вратилʼи 
(Цв); стари су то радилʼи (Баг); радилʼи раније (Боб); градилʼи мајстори (Нет); земљу 
радилʼи (Прћ); ви сте преплатилʼи (Не); све смо пластилʼи (Коз); но ми стари што 
смо живелʼи (Бот); оживељи (Бл); ко смо живелʼи; ђе су живелʼи муслʼимани (Ка); 
ово откупилʼи (Бо); нас десет-дванаес откупилʼи (Прћ); послʼен смо купилʼи трактор 
(Ка); нијесу градилʼе (Бот); 

трпни глаголски придев: стан је сад купљен (Ос); кућа урађена (Леч); било 
рађено (Стр). 

II.1.7.19. Наведено важи и за глаголе типа: (-)мирит, (-)бранит, (-)да-
вит, (-)јавит, (-)ширит и сл.:
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инфинитив: ми јој се никат одужит не можемо (Боб); бранит (Прћ); тешко 
судит и женама (Нет); нико те пробудит неће (Не); 

аорист: некако одбрани; ова крај се некако одбрани (Прћ); он ми се јави (Коз); 
све поравни (Ер); угаси нас сат (Брђ); решисмо (Со); послʼе одбранише се (Прћ); они 
не попалʼише (Прћ); како ми се не подавише (Баг); 

презент: да је одбраним (Го); да је примим (Бл); једама да те пољубим (Ос); 
да се одужим (Ле); само да-е напудим (Бал); нешто да фалʼим сат (Брђ); откравим 
(Пр); да ти охладим киселу (Го); па пожурим, па пожурим (Не); да нараним кокошке 
(Бал); мириш људе (Ле); да му не забраниш (Бал); пољубиш у руку ђевера; свакога да 
пољубиш у руку (Го); и продужиш (Гр); и децу да њивиш (Го); овако кад раниш (Из); 
неће да се помири (Боб); да се помири (Леч); ко да му намири (Ле); никад не брани (В. 
Лок); да брани момка (Из); она се брани (Ле); да се брани са слободе (Уж); нек дође 
да ми забрани (Лу); сто да ме дави (Це); да га дави (Кон); да прими десет некција 
(Коз); снаха љуби прак (Кон); да се јави (Нет); објави Русија рат, објави Грчка, објави 
Бугарска и објави Србија (Из); вири крос врата; вири на врата (Ле); да се наљути 
(Лу); да се љути (Па); шта је овоме што се љути (Не); нас децу пуди (Ка); шта нарот 
реши (Го); фамилʼија реши (Ков); она фалʼи ту моју жену (Жу); па она се раскрави 
(Уг); нахлади се (Не); кат се охлади (Уг); да се окади; да се окади совра (Из); ко мало 
греши (Бот); греши (Ју); живот греши (Бо); па увијек неко гријеши (Ли); не може 
баш да потврди (Не); да се храни (Бо); није имала да хи храни (Бр); вода ни млого 
значи (Пож); да се вари она пређа (Го); она хи то мази (Ки); то да се загаси (Гу); оно 
пензије што примимо (Не); оно ми кадимо најприје (Лу); да се ви журите (Коз); да 
се помире; помиру се (Ђер); да пољубе бадњак; да се изљубе (Из); и заљубу се (Леч); 
они се изљубу (Дуј); толʼико је цене (Коз); измлату онога газду; измлату га (Ју); те 
се гријешу (Кн); угасу се; нема да се угасу (Рај); 

императив: ја ћерку намири (Кн); послʼен се помири (Це); па дави (Це); љуби 
му руку (Боб); пољуби оне бадњаке (До); одјави овце (Лу); насади жито (Дуј); изњиви 
(Ју); оно измлати (Бр); оном једном млати трлʼицом (До); тамо га нарани (Ка); с 
тијем се храни (Бо); она се човек разбуди изјутра (Лу); продужите горе (Не); 

радни глаголски придев: он и је помирио (Ђер); примио ове муслʼимане (Прћ); 
кажу да се пријавио (В. Лок); само би најавио (Рај); прејавио се (Нет); он је проду-
жио (Из); засадио паприку (Бал); са Витом се дружио (Бал); наљутио сам се (Ли); 
јелʼ ја сам се мало љутио (Не); неко је пофалʼио (Боб); ја дијете подњивио; подњивио 
дијете (Ју); па и окадио (Бал); сад сам нешто ослабио (Кн); и окрњио је; окрњио је 
(Гу); углавном не угасио (Кон); она је примила исљам (Бот); ја сам се с њима дру-
жила (Го); седморо деце подњивила (Дуј); њега подњивила (Бл); нисам то затувила; 
нисам мајку затувила (Коз); кат се наравнила година; још се није била наравнила 
година (Коз); облʼизнила се; она се облʼизнила (Тр); нека сила ме укоћила (Уг); кат се 
смирило; кат се оно смирило (В. Лок); то се мало примирило (Прћ); па се забранило; 
послʼе се забранило (Ју); с тијем то давило (Ке); сат се то проширило (Бр); млого сат 
се проширило та шећер (Кон); да се није ослабило (Ка); можда погријешило (Ли); 
не би помирилʼи (Боб); тешко би се мирилʼи (Ле); забранили су били (Бал); ви што 
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нисте бранилʼи (Из); забранилʼи козе и калʼем (Пож); ми смо се послʼен бранилʼи; 
те се бранилʼи (Прћ); ваљда су јавилʼи директору (Не); у задње време су се појавилʼи 
(Пож); дружилʼи смо се (Боб); како су га ценилʼи (Коз); мало се пољутилʼи (Не); ту 
зимилʼи (Лу); ође презимилʼи; презимилʼи смо (Прћ); највише се појавилʼе (Брђ); ту 
јадилʼи се (Лу); тиме би хранилʼи офце (Гу). 

II.1.7.20. Глагол спасит : спасим мења се по VII врсти: не море да се 
спаси (Не); да ме неко спаси (Уг); ни да се спаси (Го); једва га спасио (Ос); да ме није 
оваспасио (Уг); то-е спасило (Ле). 

II.1.7.21. Глаголи личит : личим, тужит : тужим, жмурит : жмурим 
чешће имају промену по VIIб врсти, као глаголи видет : видим: раније ко је 
тужео (Не); један жмурео (Коз); да би се деца лʼичела (Ков); некако су ми више 
лʼичелʼе (Го) : сваки тужио (Нет); тужила га (По). 

II.1.7.22. Честе су имперфектизоване форме глагола (-)палит, (-)сла-
дит, (-)јурит, (-)штитит, са променом по IV врсти и формантима -еват- и 
-иват- у облицима твореним од инфинитивне основе: немо заслађеват (Кн); 
заштитевала се (Ру); мало се заштитевала (Ле); трњом би се заштитивалʼе (Гу); 
то би се запаљевало (Бољ); најуревалʼи је (Ру); најуривалʼи су је (Жи). 

Остали облици су:
аорист: запалʼише је (Не); попалʼише не (Прћ); 
презент: лампу да упалʼим (Брђ); да упалʼим кола; запалʼим цигару (Из); 

запалʼиш (Бо); заслади се млʼеко (Из); заслади млʼеком (Из); увече се сва стока ту 
сјури (Коз); ако те бок штити (Бл); упалʼимо трактор (В. Лок); то се упалʼу (Рај); 
најуру га (Брђ); 

императив: он упалʼи (Нет); запалʼи ламбу (Бот); њу штити (Ка); 
радни глаголски придев: попалʼио све ово овудијен (Прћ); па се запалʼила 

(Бо); палʼилʼи и они нас (Из); запалʼили Трнаву; попалʼилʼи сва српска села (Нет); и 
запалʼили (Уг); оде су јурилʼе војске (Прћ); 

трпни глаголски придев: Гембеш је јурен (Прћ); то је попаљено било (Не); 
билʼи смо попаљени (Бот).

II.1.7.23. По VII врсти мењају се глаголи (-)користит, завршит, обе-
збедит, саранит, развалит, упропастит и сл. 

инфинтив: није лако факултет завршит (Ка); да лʼ ће мој премашит (Бр); па ће 
он објаснит (Коз); треба спремит сијено (Не); 

аорист: оно киша навалʼи (Ер); па упропасти Србију; упропасти све (Ју); 
обалʼи је (Лу); 

презент: да ти објасним то (Боб); да ви објасним (Ли); како да ти објaсним 
(Брђ); све ове те завршиш (Па); да развалʼиш то (Пр); зимницу да спремиш (Брђ); 
да и спремиш (Ка); да опремиш је; да опремиш невесту (Дуј); заврши четири раз-
реда (Ка); и заврши (Бр); исан себе да обезбеди (Брђ); па се развалʼи то (Бот); ако 
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провалʼи, провалʼи, ако не провалʼи (Ле); да упропасти своју породицу (Бр); смаши 
врат (Боб); да се она одлучи (Бл); фамилʼија да одлучи (Ков); ова поручи (Ју); сне-
мога да је обалʼи (Лу); у воду обалʼи (Не); све се више спреми (Боб); да се допреми 
(Рај); спреми људе; да му спреми ручак (Нет); па се припреми (Дуј); за ништа не 
користимо (Лу); доклʼе завршимо та посо (Не); док славу ми завршимо (Лу); а сад 
не можемо да завршимо (Ка); да пешачимо (Ки); кат приметимо (Пож); искључу ти 
она; искључу ти да немаш канала (Тр);

императив: користи (Баг); ка сијено га заврши (Боб); оде га сарани (Коз); гуњ 
озгор привалʼи (Лу); они спреми најбољега коња (Бот); препреми му (Лу); спреми 
два човека (Ђер); 

радни глаголски придев: корен се користио (Боб); користио одмор (Кн); ко-
ристио се за јело (Бр); завршио основну школу (Из); завршио факултет (Ка); кат 
се завршио рат (Нет); извршио им добродошлʼицу (Прћ); саранио (Коз); послʼен 
навалʼио нарот (Ју); па сам је ја развалʼио (Нет); колʼко би превалʼио језиком (Ков); 
он је више упропастио; народ био упропастио (Из); упропастио (Коз); три упро-
пастио један доктор (Кн); послʼе касније одлучио (Леч); прикључио са друге стран 
(Не); послʼен се прикључио војсци (Прћ); остварио пензију; није остварио папире 
(Бл); да би ти нешто објаснио (Боб); моја жена користила то (В. Лок); ћерка му је 
завршила велʼике школе (Ка); она је завршила (Бр); завршила четири разреда (Го); 
ту-е завршила (Гу); промашила један испит (Лу); те-е наручила више аута (Бо); ко се 
квочка испилʼила (Лу); била баталʼила (Го); ја сам баталʼила; моја кућа баталʼила 
(Ков); упропастило (Прћ); то би користилʼи (Из); искористилʼи ону зараду (Баг); 
искористилʼи то (Врс); све завршилʼи (Ка); факултете завршилʼи (Не); упутилʼи ова-
мо (Ка); сад баталʼилʼи; ми смо то баталʼилʼи (Ков); спремилʼи би дрва (Гу); то 
користилʼе (Бр); навалʼилʼе (Кон); 

трпни глаголски придев: све је спремљено; обезбеђена си (Не). 

II.1.7.24. Глаголи на -редит имају облике: 
презент: неку пензију да средим (Брђ); да се село унапреди (Бал); он му одреди 

место (Бот); оне се пореду (Боб); 
императив: сва се деца пореди (Боб); пореди (Лу); распореди онамо пет људи 

(Со); 
радни глаголски придев: комшија га био повредио; повредио био прсте (В. 

Лок); кичму повредио (Лу); то се ред одредио (Лу); само се двапут повредио (Кн); 
одредилʼи људи (Баг); како су средилʼи (Ка); и они му одредилʼи (Коз); средилʼи 
лʼиваде (Не); они су јој одредилʼи (Кон).

Осим поређат : поређам, на испитиваном терену функционише и од-
нос поредит : поредим: они ће то још да пореде (Кн); оно снопље поредимо (Бр); 
поредио коље (Не).

II.1.7.25. Глаголи који припадају типу облачит, свлачит, извлачит, ув-
лачит и сл. могу имати промену по VII врсти:
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инфинитив: лако се њој облачит (Ту); 
презент: пресвлачим се (По); дрљача што влачи (Врс); 
императив: облачи (Ки); повлачи (Ђер); па облаћи (Ле); увече свлачи (Из); 
радни глаголски придев: облачила се (Из); све се то облачило (Туз); облачило 

се вуњено (Це). 
Ови глаголичешће имају промену по IV врсти: обукеват / обукиват / 

обучеват : обукујем / обучујем, са варијантношћу у односу међу формантима 
-еват- и -иват-:

аорист: нит се обукева ни ништа (Рач); 
презент: да си смела ти да обућујеш (Ме); што се развлачуе (Д. Дуб); одовут 

се извучује овако (Цв); обучујује (Дол); пресвлаћују се (Ме); деца да се обукују; ове 
кошуље што се обукују (Де); 

императив: пробукуј децу (Боб); провукуј се онде (Де); 
радни глаголски придев: о[д] тога се-е нарот и обучево (Бр); у један котар сам 

се обукевала (Рач); обучевала се роба та ткана (Де); ту се беше завукивало (Ос); и сат 
они су обукевалʼи (Ју); обукевалʼи наше одело (Ле); обучевалʼи су се једни чаршафи 
(Па); би се посвукивалʼе голʼе (Бољ).

Забележено је и неколико примера промене по II врсти: кат се пресвлачињу 
(Ме); пресвлачињу се (Ле). 

II.1.7.26. Глагол уважит : уважим може (ређе) имати и промену по 
VIIб врсти: да лʼ ће уважет (Ту); двије хиљаде шесте ми се уважело (В. Лок).

II.1.7.27. Глагол унаказит има и фонетску варијанту унеказит: нешто да 
те унекази (С. До); па је унекази (Бр). 

II.1.7.28. Глагол (-)памтит бележен је у облицима:
презент: деду не памтим (В. Лок); слабо и пантим (Ке); мало то пантим; ја га 

пантим (Ју); ја не пантим (Лу); пантим те тачкице (Нет); ја пантим; памтиш тога 
доста (Рај); мош да запамтиш (Па); доста памти (Бо); 

радни глаголски придев: доста сам запантио (Гу); он је запамтио (Дуј); за-
памтила (Бал); ја сам то запамтила (Коз). 

II.1.7.29. Глагол велим има облике: 
презент: велʼим мојој снаи (Ка); „Немо“, вељу (Бр); ја, вељу, да дођем (По); 

свастика велʼи (Баг); шта ви вели Ризо? (Бал); кад он велʼи; ово је, велʼи, грат, није 
село; она велʼи (Коз); велʼи ми отац (Кн); моја мајка вели (Го); 

имперфекат: па она вељаше можда ћу испанут (Уг); како вељаше она (По). 

II.1.7.30. По VII врсти мењају се и глаголи са односом основа -е : -и. 
Такви су: (-)болет, (-)летет, (-)штавит, (-)свијетлет: 

аорист: да лʼ се онда разболʼе (Коз); 
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презент: ја се разболʼим (Пр); па се то уштави; и ону кожу уштави (Бот); уш-
тави кожу (Из); па се то штави у мочило (Леч); и то ти свијетљи (Бо); њега ништа 
га не бољи; болʼи га стомак (Боб); болʼи ме нешто нога (Кн); ова ми се малʼи поболʼи 
(Брђ); кад исан оболʼи; бубрези ме болʼу (Жи); 

императив: он налʼети на њега (Коз); разбољи се нарот (Бр); у војску се 
разболʼи (Го); 

радни глаголски придев: сад оболʼео (Леч); он ти је и оболʼео (В. Лок); 
разболʼео се он (Коз); отад оболʼео; отапут је та ћовек оболʼео (Уг); оболʼела (Прћ); 
то мене болело (Бал); заболʼелʼи овде кукови (Го). 

II.1.7.31. Глаголи горет, волет, седет, желет, жеднет само у 
сјеничкој зони бележени су и у облицима са -и- на месту некадашњег во-
кала јат (и то само у облицима радног глаголског придева у мушком роду 
једнине): сагорио кућу; и сагорио паше (Цр); мало је волʼио да пије (Цр); седио за 
плас (Гр); много ожеднио (Кн); кога си ми се то ужелʼио? (Бољ). Осим наведених, 
у Сјеници су у употреби и облици са вокалом -е-.

У тутинско-новопазарској зони у употреби су само ликови са -е-: 
инфинитив: ожеднет (Бал); 
аорист: сагореше ми ноге (Бал); 
презент: волʼим она купушњак (Лу); заволʼиш се (Бо); на праг да седиш (Бал); 

како гори (Лу); гори (Бо); семе мало да се згори (До); некат оће да гори (Ли); што 
гори уз ону таблу (Боб); три недеље да седи (Боб); то ми све седи (Брђ); она седи (Ју); 
једноме седи (Леч); једна покрај ње седи (Бо); тамо мало да седи (Го); гробље хим 
седи (Ке); ужелʼи се своје (Бот); долʼе седимо (Кн); стани да седимо (Уг); заволʼу се 
(Бот); сви је волʼе (Коз); 

радни глаголски придев: он је горео (Баг); горео угаљ (Кн); сву ној што је седео 
(Боб); па би седео ту (Ле); досад седео (Ме); ватра изгорела (Бал); изгорела (Бо); није 
послʼе вољела; ја сам њи волʼела (Го); сунце те изгорело (Бал); то би горело (Баг); 
све погорело (Лу); и заволʼелʼи се (Бот); они су волʼелʼи (Ка); све су сагорелʼе (Нет); 

глаголски прилог садашњи: није да се седући помене (Стр). 
У аористу глагол волет има краће и дуже форме: заволʼесмо се (Ке); оне 

ме завољедоше (Го). 

II.1.7.32. Глагол (-)видет има облике: 
инфинитив: са[д] ћу ја видет (Бот); сат не мош видет (Рај); ти то виђет нећеш 

(Ка); да лʼ ћемо се више виђет (Ка); то предвидет (Ју); 
аорист: ми видосмо (Туз);
презент: да је видим (Коз); видим сад на телʼевизију (Из); да видим (Баг); ја не 

завидим; и волʼим; ја им завидим оно (Кн); да видиш (Рај); то видиш (Бо); хоћеш да 
видиш (Боб); нико их не види (Баг); не види се одавде (Ка); два-три пут се види (Бољ); 
која му види зуп (Боб); да му види смрт (В. Лок); да се свиди девојки (Бр); да видимо 
снашу (Го); слʼику да видите (Не); 
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радни глаголски придев: нит је видо бању; нит је видо море (Бал); нит је видо; 
видо сам у Немачку (Ју); ја сам видо ауто (Туз); бок те виђо (Гр); нит га видела (Ју); 
свидела ми се (Не); књижицу би ми виђела; никад виђела нијесам (Ју); млого сам јада 
виђела (Кн); виђела (Го); виђела сам ја по телʼевизији (Ка); не виделʼи (Боб); ми се 
виделʼи (Бот); бога ми смо црну муку виђелʼи (Лу).

У сјеничкој зони забележени су облици: е сад кад је видио (Кн); кад ја 
видио (Не); нијеси видио (Гр). 

II.1.7.33. Глаголи зеленет, руменет, огладнет и затруднет имају об-
лике: да ми нарумени дијете; ка[д] затрудни (Кн); да се оне румену (Ле); огладне 
(Ша). Бележени су, међутим, и у формама са -њ- уместо -н- у основи: све 
сам била позелʼењела (Ка); нарумењела је (Ту); затрудњела (Жи); огладњела ја (Ру); 
погладњелʼи прије (Ост). 

II.1.7.34. Глагол врет : врим има промену по VIIб врсти: провреш овамо 
(Уг); воду провреш; те провре(Дол); са[д] ће да провре (Го); проври воду (Ка); па 
проври воде (Со). 

II.1.7.35. Промену по VIIб врсти имају и глаголи: дворет, трпет, 
грмет, мрзет и сл.:

инфинитив: ти то неј трпет (Ле); 
аорист: и једно јутро загрме (Ер); 
презент: да и трпим (Гр); да мрзиш (Пож); у петак двори; двори невеста (Боб); 

двори (Бо); да трпи комшилук; да трпи твоју децу (Нет); неће ништа да трпи (Бр); 
ништа не вреди (Пр); да се стидите; шта има да се стидите (Бо); трпе те тероре 
(Баг); 

радни глаголски придев: ту сам дворела (Го); излапело (Из); тешкоће 
претрпељи (Бо); би дворелʼе (Бо). 

II.1.7.36. Облици имперфекта забележени од глагола VII врсте су краћи 
ликови: радах нешто долʼе (Пр); не знам ко водаше коло (Коз); још шта се тураше 
(Тр); по двије године се то служаше (Пр); радаше се (Брђ); то радаху (Брђ); права-
ху људи гусље (Бо); добро живаху (Бо); седаху јучер (Тр); и дуже форме: телад 
не вољедијаше (Кн); одаклʼе долазадију они (Коз); рададију; они што седадију доле 
(Рач). 

II.1.7.37. Презентске форме у служби футура II могу имати и глаголи 
ове врсте: ако нешто фаљадне (Туз); ако случајно неко затражадне (В. Лок); само 
ако рададне (Ту). 
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II.1.8. Глаголи VIII врсте

II.1.8.1. По VIII врсти у тутинско-новопазарско-сјеничкој зони мењају 
се глаголи: (-)држат, (-)бежат, (-)трчат и (-)лежат:

аорист: салʼ отрча (Ос); избежаше; бежаше (За); 
презент: ту слʼику држим (Бо); ја држим (Врс); држим пчелʼе (Ју); кокошке 

држим (Брђ); ја у те не лʼежим (Ка); да бежим (Баг); држиш бокал (Го); држи сино-
вац ми један (Бот); он држи добра коња; један држи рало (Бо); овом другом држи 
(До); држи краве (Ки); воденицу држи (Ле); него ми држиуста (Уг); држи у Немач-
ку тамо људе (Брђ); држи овако (Бо); држи краве горе (Баг); да се задржи на село 
(Ли); потрчи (Нет); потрчи да га узме (Ђер); она бежи (Брђ); она бежи напоље (Ју); 
он бежи (Коз); он лʼежи непокретан (Бот); сад не држимо (Леч); једно телʼе држи-
мо (Брђ); хоћемо да хи трћимо (Бо); ви држите седлʼеника (Врс); држу ту фарму 
(Не); држу белʼе офце (Рај); нијесу моглʼи да задрже (Пож); они то држу (Баг); они 
држу нешто кафе онде (Ђер); трчу око стожера (Дуј); масовно беже (Баг); а они 
бежу (Коз);

императив: држи (Ју); па трчи тамо (Дуј); бежи (Ју); и лʼежи (Боб); 
радни глаголски придев: издржао (Ка); стока велʼика се држала (Лу); ти си 

лʼежала (Ка); бежала је (Туз); бежала (Уг); то је држало (Бот); раније што се држа-
ло (Рај); можда би се задржало; то што се задржало (Ка); лʼежало се на сламарице 
(Боб); четворо деце лʼежало (Бот); држалʼи стоку (Коз); овце држалʼи и краве (Кн); 
овце држалʼи (Леч); помало стоке држалʼи (В. Лок); три недеље би то држалʼи 
(Не); два седлʼеника смо увијек држалʼи (Врс); тапут би трчалʼи (Ђер); тако смо 
ми бежалʼи (Бо); бежалʼи у Пазар (Бот); бежале су девојке (Кн); на то би лʼежалʼи 
(Бот); 

трпни глаголски придев: тапут су коњи држати (Жу); све су обичаји задржа-
ти (Врс); 

глаголски прилог садашњи: на ноге трћући (Бо).

II.1.8.2. Глагол бројат : бројим може имати промену по VIII врсти: није 
и лако пребројат (Со); то бројимо козе (Па); изброј послʼе онија колʼико оћеш (До); 
и по VIIа врсти (бројит : бројим): оћеш избројит (Ша); избројио је (Ту); не би 
избројила (Ле).

II.1.8.3. Глаголи вриштат, ћутат, пиштат, чучат, точат и сл. такође 
могу имати промену по VIII врсти: ућуташе се (Ме); завриштао (До); ћутала 
деца (Ке); ћутала (Ле); точало на славину (Го); чучало оде (Пож); али чешће се 
срећу облици по VIIIб врсти: све се то ућуте (Бр); он се ућуте (Ђер); чуо да је 
вриштела; тетка завриштела (Го); да си ти шутела; да си шутела (Го); фамилʼија 
би дрхтела (Ли); вриштела на коња (Стр); и све то ћутело (Не); они су само ћућелʼи 
(Ле).
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II.1.8.4. Глагол (-)стојат има облике: 
презент: не могу да стојим (Боб); да стоим не могу (Кн); стоји пред свато-

ве (Бо); сат постоји (Из); то и сат постоји (Ју); нешто мора да постоји тамо (Уг); 
постоји галама (Бр); постоји дрљача за трактор; још постоји та дрљача (Ки); те 
зграде стоје (Не); сад што постоје (Бо); најлʼепша што постоју (Кон); и сат постоју 
(Гу); 

радни глаголски придев: није постојало (Ка); то није постојало (Го). 
Облик постојават чест је у употреби, и има промену по VI врсти: 
не смију да постојавају (Вру); гробља која ту постојавају (Пру); постојавала 

под број један сала (Дол); кокошар да је постојаво (Бот); оде није постојаво ауто 
(Бот); ова мос није постојаво (Пр); поштени човек није постојаво (Ли); у село 
постојавало није (Гу); није ни постојавало; ограде није постојавало; ту нијесу 
постојавалʼи Црновршани прије сто година (Бот).

У аористу глагол бојат се има краће форме: 
бојасмо се (Ша); и дуже: па се бојаде (Стр); бојадосмо се (Пе). Остали за-

бележени облици су: не бојим се (Туз); боји јој се од свакога; боји јој се (Бр); не бој 
се (Бал); бојала се (Ков).

II.1.8.5. Глаголи какотат и торокат у облицима твореним од инфини-
тивне основе имају и форме: 

какоћат, какоћао…; тороћат, тороћао…: торокалʼи (До); какоталʼе 
кокошке (По) : тамо тороћала (Врс); какоћалʼе кокошке (Врс). 

II.1.8.6. Најзад, по VIII врсти мењају се и глаголи алакат, режат, 
блејат: режи пашче (Туз); блʼеји (Коз); овце блʼеју (С. До); с коњима, алачи, алачи 
(Гр); блʼејао за мном ка ован (Бр).

II.1.9. Облици помоћних глагола

II.1.9.1. Глагол бит

II.1.9.1.1. Глагол бит употребљен самостално или у саставу футура 
првог на читавом терену у употреби је управо у наведеном инфинитивном 
облику: 

сељак човек бит а спават до подне у кревет, сунце да грије а он да спава, не 
море бит домаћин; човек бит; шта значи ноћ а бит напоље порет воде (Бл); није ми 
могла бит жена (Кл); ти ми мош бит ка шћерка (Туз); оће бит, неће бит (Ка); нек 
биде с нама шта ће бит (Тр); неће ти бит ништа; верујем да ће она бит учитељица 
(Бр); брижим каке те ми бит среће; колʼко ће ти бит за два дана; невеста ће послʼе 
бит уморна; неки глас сретан ће ти бит (Го); да ће бит мачка; да лʼ ће бит ове 
године (Кон); шта ће бит са мном (Ме); са[т] ће бит (Из); биће берићетна година, 
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ко га не баци, неће бајаги бит берићетна година (Св); скрајни се доље једну годину 
дана, ово више бит неће; вала ова пијетао ђе запева, ту ће бит добро и тако то да 
неденемо име (Вру); ондар знаш, није то лако бит ћобанин нећи, није то лако (Уг); а 
хоћу лʼбит преко телʼевизије? (К. Бун); сат ће свадба бит у недељу, оде ће бит по-
више продавнице горе (Уг); сат слабо иде на посо, па сат не знам шта ће бит (Жи); 
не верујем да ћеш бит такаф, Гојко (Ле); брат што ми је умро са[д] ће му бит година 
(Прћ); није лако бит снаја, није лако бит свекрва (Шав); тићеш бит на службу (Ју); 
то ће ти бит и смијешно (Боб); двадес и првога септембра са[т] ће бит (Из); отиду 
долʼе, причају са њом, те оће бит, те неће бит; док му је отац жив, он ће некако и 
бит добро (Не); кад га ја уфатим, највеће парче ће му бит ухо (Нет); шта се ту деша-
ва не море јасно бит (Пож); претрпи се мало, биће сутра боље; она грдна све трпи, 
ха биће боље, биће боље, он све гори, све гори (Бр); а биће посла, а биће посла (Ос); 
ту ће ви та најбоље испричат, бићете задовољни (Цв).

Свега је неколико забележених ликова са елементом -ну- у инфинитиву: 
кат ће биднут (Бр); да ће биднут ту, па да знам (Мел); колʼко ће биднут (Ли).

II.1.9.1.2. У презенту се напоредо употребљавају облици: будем, буд-
нем (са елементом -не- / -ну- из III глаголске врсте), бидем (форма настала 
аналогијом према инфинитивној основи) и биднем (са продором -не- / -ну- 
из III глаголске врсте у облик који је настао наслањањем на инфинитивну 
основу):

ја сам мого да не будем вође (Цр); кат будеш дошла (По); да буде онака вода 
(Бу); ако буде ишо (Кл); она неће да буде ту; да буде румено (Бо); он да буде (Ју); он 
је мого да буде ту (Ју); да јој буде (Ле); не море човек да буде сирома, сирома је сам 
ђаво (Тр); што је могло да буде (Цр); да будемо здрави (По);

боље мене нека будне нешто (Ме); кат будне дошла (Пе);
треба да на посао бидем (Тр); ако бидем у вери (Кл); ко ја жив бидем (Кн); ако 

ме ти уведеш да ја бидем члан партије; ја би требо да тој партији бидем поверен (Кл); 
ко бидем жив; ти ако бидеш тако бона (Го); да бидеш комуниста; да бидеш добар чо-
век (Кл); с принудом је то морало да биде; ако он биде захтево; да биде задовољна; 
да биде оде (Бл); да биде слободе; да биде лʼијепа живота; што треба да ми биде; кад 
биде све готово (Бр); ко биде моја мајка рази; како гој биде (Го); то не море да биде 
никако (Ђер); море свашта да биде; мешајка да биде (Ке); горе није могло да биде 
(Пе); укрсти ноге да биде топлʼије (За); да биде код ђеце; цијела земаљска кугла нек 
биде твоја (Кл); да биде домаћин куће; не море да биде поштено; чим биде (Кн); није 
могло да биде сем тако; тако биде човеку; дође да биде са мном; то биде ко душа; 
ако јој биде и човек ту (Тр); да биде здраво (Ју); да биде на телʼевизију; кад биде 
јесен (Ка); да бидете слободне (Ке); кад бидете ишлʼи тамо (За); ко ми биду рази 
родитељи (Бр);

да бидне дебео кајмак; Божић кад бидне (Из); не мога да бидне; не море да 
бидне (Ђер); ако бидне анђел; ако бидне шејтан (Кл); па бидну по пе[т]-шес сати (В. 
Лок).
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Форме бидем, бидеш…, настале уједначавањем презентске и инфини-
тивне основе, на читавом терену превладавају. Старији облици будем, бу-
деш…слабије су заступљени, али нису необични. Ликови биднем, биднеш…/ 
буднем, буднеш…, са основинским проширењем -н-, ређе се јављају. Иначе, 
појава елемента -н-, који као ознака перфективности продире из III глаголске 
врсте у основе свршених глагола осталих врста, у облицима глагола бити, 
према П. Ивићу, јесте показатељ да се будем осећа као перфективни глагол. 
Ово је, међутим, само делимично јер нема потпуног уопштавања форманта 
-не- (Ивић и др. 1997: 258). У Горњим Васојевићима бележено је само бид-
нем, биднеш…(Стијовић 2007: 203), у говору Враке су, осим наведених, у 
употреби и облици буднем, буднеш…(Петровић 1973: 227). У Ибарском Ко-
лашину овај глагол има облике: бидем, биднем и буднем (Божовић 2002: 85). 
У Бјелопавлићима је бидем / биднем и буднем / будем (Ћупић 1977: 91), док 
се у староцрногорским говорима бележе ликови бидем и будем (Пешикан 
1965: 171). 

II.1.9.1.3. Слично стање је и у облицима императива, где превладавају 
форме са аналошким -и- у корену: 

то, сине, доктор биди (Жу); алʼи кад биди стани-пани, они су сложни (Туз); 
биди поштена (Ке); биди упорна (По); не биди ус причу (Бо); кат биди преко некога 
рашћа; е кад биди да је узму (Бр); ка[д] то биди к јесени (Гу); и што биди овамо код 
лʼекара и овамо да се обучеш (Ка); кад биди славу да дижемо, ниђе ни једнога, све 
побегло по башти (Ме); не биди ус причу, ова јој човек на врата; кад биди да је узму 
(Бо).

Ређе се срећу старији облици: буди му поздраљен (Ту); не буди ти заповиђено 
(Пе); не буди будала (По); будите ви шта оћете (По); будите поздраљени (Пе); док 
су форме са проширењем -н- тек спорадично бележене: бидни ти у праву (По); 
поштена му бидни (Ле); бидни тун (Ме); будни му добра жена (Ми). 

У Горњим Васојевићима у императиву је бележено само бидни, бидни-
мо…(Стијовић 2007: 203), а у Враки још и будни, буднимо (Петровић 1973: 
226). У Бјелопавлићима је: буди / будни и биди / бидни. У Ибарском Колаши-
ну је само биди / бидни (Божовић 2002: 89). 

II.1.9.1.4. Употребљен самостално глагол бит у аористу има следеће 
облике:

Ја би једанпут у Краљево (Бо); цијелу ној туна би, цијелу ној туна би (Вру); 
убих се саш њима па маф би (Пр); кад би пот кућу (Ка); како ти не би грцко да 
пољубиш Милʼеву у руку?; како ти је не би жао? (Го); једно дијете ми слабо би (Бо); 
ова Други светски рат би; син ми би; прије Мирко туна би; да не би тога учитеља, 
ништа; како би на сабор? (Го); кад би; шта би ово?, тако и би; куку мене шта би, не 
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знам ове године кад би; најзадње време кат би; би судбина; би лʼијепо; би једна мла-
да докторка Емина; да л за Иљазом она би?; оно би она инфлација (Ле); шта би то; 
тамо би шес година; шта то би са тобом?; не знам шта му би ономе детету; богами 
тако би; толико мене би жао; син ми би (Вру); шта би ово, све оде? (Го); не знам ове 
године кад би (Де); да лʼ би ова наша девојка толʼико добра?; би грат (Ђер); најзадње 
време кат би; би судбина; (Жи); шта то би са тобом? (Ли); би једна млада докторка 
(Ле); не знам шта му би ономе детету; (Ли); шта би то (Пр); шта ми би од ногу (Гр); 
и послʼе шта би, не знам (Др); тако би; би мало у притвор (В. Лок); шта ти би вајда 
(Ка); на крају кад би (Коз); мене би жао; да ми би да се то спасим; нешто ме би срам, 
мене би срам (Го); ми бисмо да нам она прича о томе; бисмо ми код ње; бисмо код ове 
нане (Го); бисмо у сут, бисмо у хлат (На); бисмо код муслʼимана (Ли); ратови бише, 
бише кише у пролʼеће (На); бише читаво лето ту (Ост).

У аористу су у употреби и множински облици (који се срећу и у им-
перфекту): бехосмо, бехосте, бехоше: бехосмо код ње три године (Ос); ми бехосмо, 
бехосте лʼ ви код ње кад гој? (Це), они бехоше мало оде; ђе бехоше (Па).

II.1.9.1.5. У саставу потенцијала у свим лицима у употреби је готово 
искључиво аористни облик би: 

ја би му је до (Жу); ја се не би мрднула (Ли); љушћади би скухо по десетак; и 
помало ратлука би јео; а шећера не би; кад би имо пун камион пара (Ђер); па да би ви 
боље објаснио (Ле); ја био не би; ја би ту веру примио (Кл); не би могла отић (Ост); 
не би радила млого (Врс); а можда би (Бл); не би смела сама; не би ти је продавала; ја 
не би смела заноћит; ја би кукала (Го); ја би јој направио ту кућу; ту вољу би јој ис-
пунио; да сам имала, би дала тој жени (Бр); алʼ мого би да идеш (Кл); је лʼ би? (Жу); 
чим би ме видела; ти би рекла (Бо); поставио би се један и[з] села; та бекчија би је 
затворио (Гу); хиљаду пута би реко (Де); кад би ми све поклонио; ништа мој отац не 
би мого да учини (Го); одмаро би коња; припео би га; блато би било; отац кад би при-
чо; он би резо то одијело; па би одмаро (Бо); донио би ни хлʼеба (Ер); да би ме вратио 
(Бр); би дошла код мене; па би ме грлʼила; она би дођи горе код мене (Го); увијек би 
хим лʼијепо урадила (Бр); она до сутра не би била (Ђер); ако би нека стока похарала 
(Гу); онда би ту ставила брашно (На); причала би ни мајка; баш би ми причала (Ер); 
добрињска деца би палʼила тамо (Бр); би и женска деца за стоком то играла (Вру); 
не би родило (Бо); ми би се договорилʼи (Го); шећер би добилʼи; што би сијалʼи; би 
носилʼи одовут; с коњима би ишлʼи; кад би причалʼи; сваког дана би догонилʼи (Бо); 
тако би викали (Вру); ишлʼи би на увор та (Де); не би моглʼи имање да опколʼимо 
(Ост); би конопљу са пепелом пралʼи; и то би све то киселʼилʼи; са коњима би врхлʼи 
(Ер); сир би продавалʼи; не би никад ни виделʼи (Ђер); би се помијешалʼи; би ишлʼи 
у воденицу; све би га жњелʼи ручно; би га мијешалʼи са јечмом; ималʼи би тикве; 
ималʼи би пасуљ; би узималʼи ону воду; ону воду би туралʼи; би солʼилʼи (Бр); тако 
би се обратилʼи; турилʼи би помало јечма; по овија нашија шума би бралʼи лʼипа 
(Бр); не би далʼи заедно да су у друштво (Ђер); Црногорци би дошлʼи; кад би дошлʼи 
(Ост); би дошлʼи по пуна соба; би се чудилʼи стари људи; по говору би га позналʼи; 
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кад би се враћалʼи (Бо); омрчилʼи би сукно; док хи родитељи не би далʼи; не би се 
удалʼе (Бо); би се згруписалʼе (Де);

вала бих, пашо (Ост).

II.1.9.1.6. Глагол бит у имперфекту у говору тутинско-новопазарско-
сјеничког ареала може имати следеће облике:

Једнина Множина
1. Ја бех/ беха / беадијо 1. Ми бесмо / бехосмо
2. Ти беше 2. Ви бесте / бехосте
3. Он беше 3. Они беху / бехоше / беадију / беаху

Примери:
бех заборавио (Вр); ја богами бех млађи (Ке); бех малолʼетна (Жу); 
беха малољетна (Ме); ја беха млада (Ле); ал ја ту беха заложила (Бал);
ја беадијо (Бал); не беадијо отишла (Ос); 
ти не беше ту (Го); беше л’ ти ту?; Ти беше отишла у Позар; момак ти беше 

(Го); не беше ти дошла оде, тапут ти беше неудата (Вру); 
како му беше оно име; како оно беше; лијепо беше у Суви До (Вру); чија беше 

Рукија (Гл); ђе беше не знам; Радица беше ту; млого беше постарала; беше лʼична 
карта твоја код мене; не беше, рекни, ова стара оде; беше рамазан; беше још снијек; 
зима још не беше изашла; човек јој беше ту; што јој човек беше ту; како јој беше оно 
име сину; она беше мала (Го); не беше им добар Тито; беше једну шесет треће (Де); 
отац ми беше бон; момак беше (Ђер); човек ми беше на посо; не беше ту; беше не-
удата; а мајка му беше умрла (Жу); бога ми беше добро (Ке); како му беше име; бо-
гами сијено беше; свекар ми не беше ту; беше га погодио приш у прс; да лʼ беше она 
узела Мица?; не беше нико погинуо; што га беше спушћио на писту; беше Ћировић 
неки спасио та авион (Ле); ту беше та мелница (Ме); беше укусна; лʼијепа беше; 
један беше посто (На); богами беше сиротиња (Ост); велʼик толʼико беше (Пл); она 
беше у школу; то прва плата беше; то беше лоше; на неку стражу беше (Пр); толико 
пријатан беше; тако беше и Драго (Бал); мене беше то чудо (Бо); како беше; ту беше, 
сине (Бот); то се беше до земље савило; ту беше остало; мало нешто беше; ту беше 
остало; стварно беше далʼеко; тамо беше стварно (Брђ); беше лʼетно поломљено; 
неко је беше нашо; не беше понио (В. Лок); са два беше (Из); беше онде нека гужва 
(Коз); не знам кат беше; Суљо се беше родио; беше дошла; оно беше приспео ова 
рат; беше на мапу (Бо); не знам кат беше ова пут се почео радит; овај Суљо се беше 
родио (Бл); то беше обићај; Зечевић један првоборац беше (Гло); 

бесмо деца мала (Па); ми бесмо отишљи (Уг);
сиротиња типут бехосмо; тат тек бехосмо купиљи ово оде (На); у свађу нешто 

бехосмо, уфатиљи бехосмо неке зечеве (Ле);
бесте л’ ви оно код ње? Ви бесте у продавницу (Жи); ви бесте дошлʼи, не 

бесте ви ту (Пл);
бехосте љ ви купиљи оно од њега? (Па);
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двије беху (Бо); мараме беху жућкасте (Го); двије беху; они беху ту скоро све 
живо заставиљи доље (Бл); купил’и ми беху неко ланче (Жи); тамо беху неке мазге; 
беху три Циганке (Ме); опет пратиљи нам беху кахву (Пл);

бехоше дошљи људи; они бехоше у Позар (Це); бехоше сиротиња (Ђер); то 
бехоше неки људи (Уг);

беадију дошлʼи; да л беадију ту (Бал); ђе беадију оне? (Коз); беадију у њину 
кућу (Шав)

беаху и лʼијепе (Ме).
Фреквентност и дистрибуција различитих облика на испитиваном те-

рену одликује се варијантношћу (в. т. II.2.3.11.).
У тутинско-новопазарско-сјеничкој зони нису бележени облици бија, 

бијаше…, својствени говору Горњих Васојевића (Стијовић 2007: 203), као ни 
бље, бљеше…(Ћупић 1977: 93; Стијовић 2007: 203), односно бл’ек, бл’еше…
(Петровић 1973: 226). 

II.1.9.1.7. У радном глаголском придеву глагол бит има следеће форме:
брат ми био курир (Гр); ова је прљави рат био (Др); па сам био стеко велʼику 

снагу (Кл); ја сам био решио (Пр); био код лʼекара (Ле); ја сам мало био хазгин; ја 
сам био дећко (Ме); ја сам се био пе[т] шес пута женио (Ер); ја сам био млађи о[д] 
тога брата (Ке); био је учитељ у Ђерекаре; био је учитељ давно; кат сам ја био у 
Ђерекаре; он је био у партизане; био на ратовиште; тапут је био јачи комуниста; био 
тамо живео; био једама завршио попашу (Ђер); то е био ага неки (Де); то е добар 
ћовек био (Гло); пријен је био ту; купио био и даску за шаловање; још кад је био у 
војску; ка[д] си био прошлʼи дан за Рожае; велʼики је свијет био; ето ти ту си био; 
Драгиша био нашао; он је био узо Тацину сестру; па-е напустио био; скрос прост био 
(Го); био стар, ћораф; ту ми свекар био; био лʼепши живот (Бр); краљ неки био; он је 
био откупио ово наше поље; и шњајдер био; пијац био у Пазар; мало сам био чувао 
стоку (Бо); у Блаце сам био живео тапут; био сам и у Горажде; био служио војску; то 
му је био амиџин син; он је био комадант батаљона; он је тапут био осуђен; ја сам та-
пут био дијете; био и у Краљево (Бл); није била за домаћицу; није била лоша; дијете је 
била; ствар је така била; са овом што ми је била оде; Нафа је била домаћица; за време 
краља Петра је била та школа; била ту мало времена (Бл); била је преседница (Гло); 
била као гнила она земља; била је дошла ис Ругове; била три брата; црква је једна 
била овде (Бо); била сам мршавшија; за наконче сам била донијела (Го); нијесам за 
овога била (Бр); ја сам била на сахрану; ја сам била једихница; у болницу сам била 
(Жи); унука била јуче на вашар; то је некат била глупоштиња (Ђер); јес била радна; 
она била старија двије године (Бољ); ја не би била жива (Ост); ту је свадба била (Бр); 
у собу ђе би била свадба; шеснеста година ми била; била је лʼијепа, а била ми је и 
мила (Кл); ја сам била шераста; учитељка била сама; млада била; била е оздољ и[з] 
Србије (Гр); у ону хим је лʼиваду била црква (Ке); кад је Албанија била уишла (Пе); 
тако ти је било; кад је највише стрељање било; није лоше било; мало је било друкша 
ситуација (Бл); све је здравше било; тако му било мило; државно је било; то је било 
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стварно лʼијепо (Бр); било лијепо са сватовима (Гл); најпријен само слатко је било 
(Де); овамо је млого чуда било; наше то било имање; још то да ме било нашло (Ост); 
мене-е толʼико било стид; тако ти је било (Бо); то је било неђе око шесете; ту је било 
пријен педесет година (Туз); најприје било то гувно; баш је лепо село било (До); то 
што је било на сахрану; колʼико да ништа није било (Го); то је било разбежало; раније 
то тако није било (Др); оно је катастрофа било; није ме било срамота саш њим да 
идем (Гр); ка-смо биљи са овијем дечком (Бл); билʼи хим попљаћкалʼи све (Гло); који 
су билʼи јачи људи (Де); живи су ми билʼи; тапут су билʼи ти обичаји; стари док су 
билʼи живелʼи (Бо); везалʼи су га за кревет билʼи; билʼи долазилʼи само на станове 
(Го); послʼе смо билʼи отишлʼи у Долово; у Долово смо послʼен билʼи живелʼи (Ер); 
једама смо билʼи у школу (Пр); кат су ти што су билʼи у школу; скупови билʼи (Ђер); 
тако је истералʼи билʼи; горе смо билʼи (Бр); то су велʼики билʼи бадњаци; компири 
су билʼи (Пе); скоро смо билʼи на свадбу (Бољ); у ону смо билʼи прву ној (Ме); ја и 
неки ћобани билʼи (Ле); мене су лʼично билʼе тражилʼе; дрвене су билʼе ралʼице (Бр); 
пријен нас су билʼе пече и фереџе (Кл); кат су те свадбе билʼе (Ђер); то су чуда била 
(Бо). 

Забележени су следећи облици глагола биват: 
не знам шта како бива (Бл); тако то бива (По); бива понекат (Ту); никад нисам 

бивала тамо (Др); то је богме бивало (Вру); вала бивало је кад копни снијег (Бу); 
бивало је тога; бивало је стварно у то доба (Ер); свакија мука је бивало за живот 
најприје; тако је бивало (Ке); е баш то тако је бивало (Бр); бивало је глади (По).

За глагол бит Д. Барјактаревић наводи само презентске форме (бидем, 
биднем и бидемо, биднемо) (Барјактаревић 1966: 100). 

II.1.9.1.8. Глагол јесам има пуне облике:
јесам му ја жена, алʼи ми немамо деце (Тр); пито ме јесам се чим бавио; јесам, 

два сина имам сад (Кл); каже вала баба јесам (Ка); тако ми бога, имала га јесам (Бр); 
јеси ти муслʼиманка?; јеси ти луд? (Бр); не знам јеси била долʼе у Рибариће; јеси ви-
дела шта раде од онога језера; јеси видела шта раде; па не знам јеси лʼ прошла оде на 
ова Пометеник (Др); јеси ти његов?; звао сам те да те питам јеси лʼ бољи ти илʼ ова 
мој кер; јеси лʼ турила хајдучицу? (Кл); јеси ти доктор?; пита ме он јеси лʼ доктор; 
јеси лʼ ти Хусо Ибровић? (Кл); јеси лʼ видела прву ној шта каже она турски што је 
добио нови (Шав); он јесте вала поштен и све (Цв); јесте, то је махом бежало (Де); 
ала јесте, ко девојка, нема више ништа на њу (Кл); јесте, оно и плʼикови па сврби 
млого (Гр); јесте, на свадбе; јесте, јесте, тела да украде (Не); добро, јесте; јесте, 
било је и то овде (Лу); па јесмо билʼи богати; ми јесмо билʼи попаљени и опљачкани; 
јесмо послʼе (Бр); јесмо држалʼи стоке (Ле); јесмо конопљу сијалʼи; јесмо сијалʼи 
конопљу (За); јесте лʼ прошли покрај њега?; извињавам се, јесте ви удате? (Не); 
јесте лʼ от Сенице илʼ из некок села?; јесте лʼ ви неки историчари? (Уг); нијесмо 
почињалʼи, а они јесу (Лу); јесу они муслʼимани ту комшије викалʼи су му да иде 
(Шав).

У 3. л. јд. у употреби су претежно краће форме: 
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најприје није а послʼије јес (Туз); отац па и није, алʼ мајка јес богами; јес било 
алʼи слапше, они знају одма да нешто јес (Лу); Каменку ја веруем да јес жена; јес 
топлота, излази температура (Ка); 

јес, баш тако му је име; јес, еве ђе је било оно (Лу); јес, мало савијена је (Не); 
јес бога ми, јес обадва ми ока (Др); а Варош, јес да је акадам, алʼ мого би да идеш 
(Це); јес да муслʼимани те доста правит незгоду, алʼи јако те (Рај); јес, добро си; јес, 
осеко му главу и посло цару; јес вала, поштовала и ко да су јој билʼи браћа (Кл); е 
јес, јес, њега је убила жена (Цр). 

Одрични облици овога глагола су:
алʼи ја никад нијесам чеко (Ке); ја је нијесам ни позно никако (Пр); свекрву 

нијесам нашла; нијесам имала ни једно дијете (Дуј); више нијесам имала сестара 
(Жи); ништа ја реко нијесам (Кн); ја за то нијесам (Др); што нијесам избацила (Ђер); 
нијесам могла ни да се школујем; нијесам ишо у махалу (Де); лʼепше менђуше видела 
нијесам (Го); нијесам имо с ким; ниједно у болницу нијесам родила (Го); ја нијесам за 
тебе; нијесам о томе упознат; нијесам ни чуо; ја нијесам за овога дошла; ја то нијесам 
маштала (Бр); јако и нијеси донио (Ке); никок нисам имала (Дуј); нисам могла да до-
ватим подношке (Кн); ја нисам то радила (Ђер); нисам ја сад за у свијет (Бр); нисам у 
моћи (Бл); како ниси знала (За); ниси мого да се ћујеш (Туз); онда ние имало д[а] [ид]
еш; више није имало; жена није имала децу (Го); није имала пунија четрнес; кажем да 
није; ова није добра (Бл); три године није родило жито; послʼе рата није рађало жито; 
пешке није мого (Бо); тапут није имало; није се ни мучила; никат се помирио није; то 
му није добро; није имало; бес тога није прошло (Бр); није имало моторне тестере; 
није имало ништа; није смела на коња (Ме); ние био добро зимус (На); није друго 
имало; ние имала пила моторна; (Ост); није имало јела и пића; дуго није имало (Пе); 
није тапут нико коње фато (Врс); зато није имало масноће (За); то раније није смело 
(Туз); то није имало (Др); није имало струја; најпријен није имало; није имало више 
просторије; није имало онија плугова; ние имало ни плуга; није било млого насељено 
(Де); није имало ни оно; није имало прашка; није ни долазио (Ер); није имало чо-
века (Цр); ограде није постојавало (Гу); тада није имало тија хотела; седам година 
се та није помирио; ко није имо волова (Ђер); нијесмо се млого задржавалʼи (Де); 
нијесмо ималʼи ништа (Жи); нијесмо се зналʼи први пут (Кл); да нијесу они (Бл); има 
слућајева ђе се нијесу зналʼи; нијесу смелʼи (Бо); нијесу радилʼи људи (Гу); поједини 
нијесу још; шта нијесу радилʼи; нијесу пропалʼице (Де); они хи нијесу диралʼи (Ер); 
тапут се нијесу удавалʼе (Ме); стари нијесу мијесилʼи колаче (Ост); ове године се 
нијесу квоцалʼе (Жи); нијесу се ни упознавалʼи (Пе); ми наш нисмо залʼивалʼи (Го); 
нисмо ималʼе струје (Де). 

Енклитички облици: 
остала сам сироће (Ле); ја сам нучила да рамухам (Ост); удата сам била оде 

(Бољ); ја сам ишла на кљусе; десеторо сам имала (Кон); радио сам са инжињерима 
(Ке); ја сам била ко[д] ћерке (Жи); ја сам запантио; попио сам једну (Ер); ја сам до-
вео; те на мотор сам ишо (Ђер); коње сам имо; двије краве сам имо; ја сам отишо 
да-е видим; родио сам ве, ранио сам ве; волове сам имо; ја сам ћувала стоку (Де); 
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доста сам запантио (Гу); дебела сам сат; ја сам научила; кат сам се запослʼила; ја сам 
морала у чаршију; четири сина сам родила; како сам теглʼила муку; ја сам мислʼила 
имаће; ја сам те замењивала; и ја сам је нашла на таблу (Го); послʼе сам понешто 
работала; ја сам те преварио; оставила сам петоро деце; ја сам те дао; ја сам волʼела 
у село (Бр); како сам ћуо (Бо); ја сам имо родитеље (Бо); кат сам је одвео (Бл); кад 
си оно рекла (Бл); значи добро си успео (Бр); млого си се удебљала; но си моро да 
носиш; кућу си направила; млого си се промијенила; све живо си морала (Го); некат 
си волʼео поседак (Жи); ); ђе си ти скренула; тапут ко си девојку заволʼео (Ме); да лʼ 
си кат ишла на вашар (Ер); не памтим кад је насељено; он је радио (Бо); имало је; то 
је ишло; љијепо ме је и поштовала; имо је једно убисто; посље је ставио; и речено му 
је; све што је требало смо радиљи (Бл); све је то у најбољи бехар убило; девојка је 
отишла; девет година ђе ми је седела; ђе ми је спавала; то ти је за веш одлʼично; кат 
она се-е покиселʼила; доста је имало народа; само стварно је то рађало; било само 
се-е чуло; сат је то попало; то-е рађало (Бр); кат је давала дерс; даво је ту земљу; 
узо је газди; и даво је њима; колʼко је ко имо; педесет и треће ми је отац преселʼио; 
имало је да се купи (Де); то је мајка радила; он је вадио камен; имала је једна зграда 
(Ђер); све-е то морало; нема три недеље ка је умро; колʼико се-е теглʼила мука; она-
мо им је кућа; она је родила то мушко дијете; она је разумна (Го); то је мајка радила; 
код нас слабо је и имало; испроси му је; и он је даде; послʼе је отишо у Србију; имала 
је продавница; но ако је министар; ко је богат (Ђер); Тито је био добар; рођена је оде 
(Гло); Милʼе јој је причо; заказан је ноћас поседак; он је спавао сас младом (Вру); 
имало је оно са ралом (Ер); само хи је држао тамо за идење; дошла је горе код мајке; 
и она је седела тако (Жи); учила је била млого добро; кад је био вашар; (Жи); тако 
је остало; само је спремала да се једе (Ков); имало је доста народа (Ков); орало се 
је; нас је било пет ћобана; отац је држо триата (Ле); ћудно ми је да ти ћуваш (На); 
ко је постио; мој отац је то знао; дао је ово имање; овамо је населʼио муслʼимане; 
прво је дошо те понудио (Ост); он је тамо друге послове радио (Пе); шта је то било; 
чора је дата (Пл); тако је прошло; сад је опет мање; раније је имало десетину; десет 
година је био тамо (Пр); далʼи смо бесу један другом; од ћега смо живељи; све смо 
имаљи (Бо); начинелʼи смо му кућу; пешке смо ишлʼи; што смо те ми довелʼи (Бр); 
од ништа смо створилʼи нешто (Гло); тапут смо ткалʼи; богами смо и пеклʼи стално; 
кат смо стиглʼи у Пећ; коње седлʼенике смо хи звалʼи (Де); горе смо радилʼи (Го); ми 
смо ималʼи до скоро; сад смо ми на ту земљу (Ђер); само смо јелʼи јечмен лʼеп (Ер); 
с Нафом смо провељи године; свашта смо држаљи (Бл); грдно смо живелʼи (Жи); 
звалʼи смо лопата (Кон); то смо тако радилʼи; на колач смо и стављалʼи (Ост); слабо 
смо се хранилʼи (Пл); богме млого смо јада виђелʼи (Бу); ка да смо рођена браћа 
(Бр); тамо сте моглʼи (За); они су ме натераљи; то су браћа мог оца; аљ су љијепо 
живот провељи (Бл); женилʼи су се (Бо); времена су тако (Вру); тапут су га посен 
са струјом убилʼи; жене остадалʼе су; они су сви отишлʼи; прошлʼи су брак; жене 
су то причалʼе; зрно су му нашлʼи (Бр); оне горе су је волʼелʼе; што су се дружилʼе 
са оном Миломировом; деца док су се рађала (Го); слабо су питалʼи (Гло); бавилʼи 
су се сточарством (Гу); педесет година што су живелʼи; поштена су ми деца мло-
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го; сат су испалʼе хаљине (Де); твоји су га можда познавалʼи; тек су се примилʼи; 
двојица су погинулʼи; најприје су догонилʼи; најприје су налагали огањ (Ђер); све 
су само димије носилʼе (Ер); наше жене оде су радилʼе; кажу да су сат забранилʼи; 
сестре су јој се млађеудалʼе; оне су билʼе двије сестре; кат су је довелʼи (Жи); они су 
побеглʼи на едног коња; кат су се владари купилʼи; они су је далʼи младу (Ле); оне 
су трпелʼе; вала су добри обадвоица (На); они су изволʼевалʼи (Ост); три сина су ми 
се школовалʼи (Пр); свадбу су градилʼи (Бољ); ралʼицу кат су купилʼи (Кн); више 
су људи држалʼи (Цр); требалʼи су да поставу мало височије; код мене су дошла два 
Србина (Кл).

II.1.9.2. Глагол (х)тет / шћет / ктет

II.1.9.1.1. У инфинитиву глагол (х)тет може имати и варијанте шћет 
и ктет:

не знам оће лʼ хтет да помогне (Ке); да лʼ ће хтет (Пл); неће она хтет; по 
колʼко ће хтет (Ру); оће лʼ хтет да дође; ваљда ће хтет (Кон); само ко ће хтет; 
једно ће хтет да дође (С. До); оће хтет (Бал);

сама неће шћет да дође (Ост); нема шансе да ће шћет (Се); како ће шћет; да 
ће шћет да и узне (Боб); 

неће богами ктет (Па); сама ће ктет (Ру).
Нису бележени ликови са иницијалном групом кћ- у инфинитиву, којих 

има у говору Ибарског Колашина (Божовић 2002: 85) и у Враки (Петровић 
1973: 226). 

II.1.9.1.2. У презенту овај глагол има пуне облике (х)оћу, (х)оћеш, (х)
оће, (х)оћемо, (х)оћете, (х)оће:

ни оћу ни нећу (Го); да лʼ га хоћу илʼи нећу; хоћу дат е питам (Вру); хоћу да 
је дам; оћу да јој покажем; хоћу да промијеним смену (Го); хоћу ти казат; ево једну 
слʼику хоћу да ти причам; хоћу да ти то кажем; ја хоћу да пробам; алʼи хоћу да иску-
шам (Бо); хоћу да јој турим кахву; оћу да женим дијете (Жи); ја оћу то за мене; ја хоћу 
да пошаљем код њи (Кон); сад девојка каже ја хоћу (Ме); ја оћу белʼе патике (Гр); 
оћу ђецу да упропастим; ја хоћу да живим са Србима; хоћу (Кл); оћу да видим њу и 
она мене; ја хоћу да ти је дам (Ле); шта ти хоћеш? (Кл); хоћеш лʼи ти са мном? (Де); 
ти како хоћеш (Кон); ти тамо ради шта оћеш (Кн); има колʼко оћеш мушкараца (Ер); 
сад да хоће, би му је повела (Жу); хоће да упропасти своју породицу; она девојка 
хоће (Бр); оће она, оће она, оће она (Вру); оће да иде даље (Бу); демек он то хоће да 
ме испроси (Пл); ако она хоће; хоће да иде тамо овамо; човек оће за Немачку (Го); 
ко гој хоће да пије (Жи); ко хоће д[а] узме; све море кат хоће; та што оће да га убије 
секиром (Де); оће да се нареди (Гр); она хоће назат (На); оће да умре; мајка оће само 
њу; оће све да и изеде гриња (Кл); нек игра ђе ко хоће; оће да се завади (Туз); хоћемо 
да идемо (Пл); ту хоћемо да те дамо; хоћемо, ту-е добро место (Бр); хоћемо да хи 
трћимо (Бо); хоћете лʼ ми дат та плʼин (Жи); оћете да постите (Кн); шта оћете сад 
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(Пе); чин те шта оћете (Пл); сваку ној оће у град да изађу (Гр); нек се личе на кога 
оће (Вру). 

У 3. л. мн. презента знатно чешће се на целом терену испитиваног го-
вора јавља облик (х)оте:

салʼ да хоте казат ђе су је закопалʼи (Жи); они хоте главу да ми разбију (Пл); 
викаху оте још да праву (На); деца хоте да ми погину; послʼе хоте да ми хи убију 
(Ле); хоте мислʼет бок зна шта-е; вала хоте да се врату ови ис Турске; хоте да се 
врату; нарот прича да оте да хи врату; да хоте да се врату; хоте да га граду (Ке); па 
ко оте нек ме држе; хоте да врћу људе (Жи); хоте да се жену (Де).

Присуство облика са превојним ступњем (х)оте- представља чување 
старине на терену тутинско-новопазарско-сјеничког говора. Како наводи П. 
Ивић, у зетско-сјеничком дијалекту нарочито је раширена појава да „3. л. мн. 
глагола хтѣти чува стару консонантску алтернацију: (х)оте (упор. старо-
слов. хотѧтъ)“ (Ивић 2001: 218). Овај облик бележен је у говору Бјелопавлића 
(Ћупић 1977: 91), Горњих Васојевића (Стијовић 2007: 203), потом у Враки, с 
тим да се у врачанском говору јавља наставак -у (оту, нету) (Петровић 1973: 
226), те у Ибарском Колашину, где су присутна оба наставка (Божовић 2002: 
85), док је у нашој грађи редовно бележено -е.

Осим пуног облика (х)оћеш, у 2. л. јд. у употреби је и краћа форма (х)ој:
хој да узмеш (Пр); колʼко хој ти катова (Бољ); па хој; ти хој чору да даш; ђе 

је хој сат?; да питаш свакога кога хој (Ке); ко хој да ти право кажем; каку хој кафу?; 
обрћи ме колʼко гој хој; ако хој масни сир; ко хој тврди сир (Жи); да ми ој родит једно 
дијете (Го); шта гој хој (Гло); ако хој (Бр); а ти ко ој да узмеш (Кл). 

Облик хој највроватније је настао након замене -ћ > -jу облику (х)оћ-. 
Лик ој бележен је у говору Бјелопавлића, с тим да је облик оћеш „неупоре-
диво чешћи“ (Ћупић 1977: 90). Облике хој / неј познају и полимски говори 
(Николић 1991: 470), говор Пиве (Вуковић 1938/39); за староцрногорске го-
воре М. Пешикан наводи да у 2. л. јд. презента упитни облик обично гласи 
о-ли поред оћеш ли; одречно-упитни (формално, а заправо нарочита речца) 
гласи не-ли-/нећеш-ли-. У одричном облику само се понекад чује облик так-
вог типа (неј) (Пешикан 1965: 171). 
Испред речце ли глагол има следеће фонетске ликове: 

хо лʼ ми узет Нура?; нит ме питаше хо лʼи је ни неј лʼи је (Пл); хо лʼ ми продат 
ту мачугу? (Ке); хо лʼ ме, душо?; (Жи); хо лʼ ми је продат? (Го); хо лʼ ми та прстен 
дат?; хо лʼ ме узет?; о лʼ ти да се вратиш? (Бр).

Негиране презентске форме глагола хтет су:
да бежим нећу; ја нећу да идем (Бр); да се удајем још нећу (Го); нећу оде, нећу 

оде (Жи); онумат нећу; нећу ни да мрднем; нећу да напушћим (Ке); нећу то да прићам 
(На); ја нећу (Ђер); нећу ни да га глʼедам (Пл); нећу да родим (Бољ); нећу да узмем; 
нећу ја да другоме припане наше богасто; нећу ни тебе; да наплатим нећу (Кл); ко 
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нећеш (Кн); што нећеш? (Го); нећеш ми ништа досадит (Кл); нећеш ни да кажеш 
роду (На); тамо рекни неће она; неће да јој се помири; неће да седи; ова дечко неће 
ми још (Бр); неће нешто ни да прича; никат га неће ни имат (Кн); сад неће нико; неће 
бит; неће ти више требат; неће глʼедат; неће то нико (Кл); неће ми ништа погоршат; 
што ми неће пуј ова жучна кеса; неће дој да му помогне (Го); неће нарот да хи држи 
(Пл); она неће из њозиног (Ков); неки неће да га обалʼи никако (До); неће ми донијет 
паре (Ке); неће ни ова остат (Ли); дијете које неће да учи; да се уда она неће (Бу); 
што нећемо један погинут овде (Бо); нећемо ми ниђе (Де); нећемо да хи запрашуемо 
(На); нећете ракију (Кн); за Сеницу тамо се враћат нећете (Гр); куће нећете (На); 
неће да се жену, неће да се удају (Гр); они неће са зељом (Гр); сад ништа да трпу 
неће, јако неће (На). 

У 3. л. јд. и мн. присутан је и облик не (х)оће: 
не оће да се помири (Бр); не оће да рекне; она не оће (По); не оће ниђе; не оће 

да седи (Жу); не оће да се уда (До); не оће да хи држе (Пл); не оће да јој се помиру 
(Жу).

У 3. л. мн. јављају се и форме не (х)оте и нете: 
не хоте ми деца то (Бо); не хоте никако (Па); не оте ни да мрдну (Це); не оте 

(Брђ); оне не оте; зато нете ни кафу ни сок (Ост); снахе то нете да раду (Кон); ко 
нете нек ме баце (Жи); нете (Де); ове девојке ни нете да се удају (На); нете право 
да ми рекну; они нете да рекну (Вру).

Негирани облици за 2. л. јд. су и: 
ако неј, ти иди; што ми неј дозволʼит да те пољубим (Кл); ако неј (Пл); неј 

кафу; горе неј (Жи); има други ко неј ова; (Го); ако неј (Вру).
Облици презента типа (х)тед(н)ем / шћед(н)ем / ктед(н)ем…

употребљавају се у функцији футура II:
ко гот хтеде (Ли); да настави ту школу ко шћеде (Брђ); видећу код Вере да 

ми замијени ове таблʼете ко шћеде; да јој се замолʼим, ако шћеде (Го); да настави ту 
школу ко шћеде (Де); нек донесе ко шћедне; ако шћедне да учини (Ке). 

II.1.9.1.3. Енклитички облици глагола хтет употребљени у саставу фу-
тура I су: 

ја ћу ти опрат; са[д] ћу ја другу виљушку донијет; ја ћу ти дат; па ћу ја неђе 
наминут; други пут ћу; ја ћу то тако да радим; ја ћу га оставит; ја ћу запоставит; хај 
ја ћу тебе помој; ја ћу да је дам (Го); ја ћу ви исприћат (Гло); ја ћу донијет; зграду 
ћу обит с тобом (Ђер); ја ћу ти прићат; ја ћу остат неудата (Жи); шта ћу ти казат; у 
недељу ћу ти донијет паре; како ћу да идем сат; лако ћу ти казат (Ке); слуша мене шта 
ћу ти ја реј; дој ћу ја (Ле); ту и ту ја ћу изај (Пе); ја ћу да га убијем (Ки); баш ћу ти ја 
причат о мојој жени (Жу); што ћу остат за на пијац (Ли); ја ћу ти дат; нај ћу ко Ејупа; 
ја ћу се оженит; шта ћу са овијем?; ја ћу да седим; ја ћу да ти дам (Кл); е вала ћу га 
ја убит (Цр); ја ћу да ве спасим; сат ћу ја напојит краве (Туз); ја ћу, сине, отис (Кн); 
ти ћеш и ћерат у ријеку (Кн); шта ћеш ти да напишеш; шта ћеш да ти дам; ти ћеш 
данас панут у крф; ако ћеш џабе; убићеш неког и добићеш паре (Кл); о њему ћеш 
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пуно нешто видет (Ђер); с тијем ћеш умријет; не знам ни како ћеш (Жи); видећеш ти; 
како ћеш да одеш (Го); алʼи шта ћеш му сат (Пр); шта ћеш ми донијет?; ка[д]ћеш дој 
за казанску (Вру); шта ћеш да се мучиш; ти ради шта ћеш радит; нешто ћеш да по-
бедиш (Го); сти[ћ] ћеш ти до Бара (Тр); бок ће да помогне све (Гр); ово ће ти ваљат; 
за шта ће ми то вељат; како ће ми то вељат (Пр); најбоље ће им причат; шта ће ти 
риба (Бољ); и ово ће остат (Пе); бок ће помоћ (Бу); но ће да пане (Ков); са[д] ће дој; 
ко зна ка[д] ће она дој; она ће отис; ку[д] ће, шта ће; да ће ти она млого муке видет; 
реј ће посен; за неколʼико ће да иде; ко ће д[а] остави злато у кућу (Го); ђе ће да до-
веде фамилʼију (За); шта ће му свој доктор (Ки); његова жена ће вам причат (Цр); он 
ће да ноћи код мене; он ће те повес (Ле); шта ће ви ово да доносите?; не знам шта ће 
бит (Жи); нама ће отис; она ће ти побеј; сат ће оно куће панут; па ће те удавит (Пл); 
ко ће да му чува (Ке); ђе ће да да ђевојку; ђе ће да узме (Врс); снаха ће морат ове 
године (На); не гарантујемо да ће дићи жива; он ће побеј (Кл); прва ће ве сретнут; 
она ће ви објаснит (Дуј); он ће ви исприћат (Бо); све ће да ти се ово оствари; нешто 
ће да ти се оствари; са[д] ће да провре; да лʼ ће је дочекат (Го); ко ће оно да једе; која 
ће да игра до момка (Вру); да ће бит добро (Бл); шта ће; она ће пој са мном; да ће да 
ујаше коња седлʼеника (Ме); па ће д[а][и]де да пије (Туз); ми се двије здоговоримо 
да ћемо да идемо (Гр); ми ћемо да останемо (Де); илʼ ћемо ти ми то донијет; нај ћемо 
ми паре (Ђер); нај ћемо нешто (Бо); што ћемо да дођемо (Цр); видећемо се; у куи дан 
ћемо дој? (Жи); па ћемо причат; знаш шта ћемо (Ков); па ћемо се чут (Жу); кат ћете 
ни дој неђе? (Др); шта ћете оде (Ле); кот њега ћете отис (Бо); откалʼен ћете (Де); е 
ту ћете видет; ту ћете нај сигурно (Дуј); шта ће они и како ће (Цр); новине ће писат 
(Ме); лопоф ће ти се родит (Др); кат ће дој? (Жу); да лʼ ће да се врату ови (Ке). 

У 3. л. множине у употреби је енклитика те (< хоте), па ови облици 
гласе: 

млого те ни повећат (Ки); цијелу лʼиваду те ми предиј (Пе); па те закукат; 
богами те га уфатит Ђерекарци; тамо тедој (Ле); алʼ брже те дој (Ков); па те дој да 
ме узму (Жи); они те дој ту; какете ми бит среће (Го); они те ти све исприћат; да лʼ 
те мој (Бо); они те донијет сад воду; шта те ти казат; кућу те ти диј (Бр); 
односно: 

дојте Влахиње (Ле); вала дојте данас (Жу); мислʼете неки мушкарац ме 
грлʼи; рејте ене што је грлʼи она мушкарац; (Го); дојте овамо; (Бо); дојте они за 
петнаес дана; да пођеш илʼи убите ти све што имаш (Бр).

II.1.9.1.4. Глагол хтет у аористу има два низа облика. 
Дуже форме имају у основи проширење -д-: (х)тедо(х) / шћедо(х) / 

ктедо(х) / кћедо(х), (х)теде / шћеде / ктеде / кћеде, (х)тедосмо / шћедосмо 
/ ктедосмо / кћедосмо…:

хтедо да јој кажем; не хтедо да се свађам; ја жива не хтедо (По); хтедо ја 
(Ту); и не хтеде (Бу); хтеде да дође (Ту); онолʼики момци по Тутину и не хтеде; 
Зорица не хтеде да се уда (Бу); не хтедоше да позову (По); ја ћедо јучер да дођем 
(Ру); посвадисмо се, не шћедо да га узмем (Ру); шта му шћеде то да ради (Се); не 
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шћедосмо (Се); ја то не кћедо да трпим (Ме); та снаха не кћеде да ми седи (Д. Дуб); 
не кћеде (Пл); она не ктеде (Ру); Ибар не кћеде да плати (Пе). 

Забележени краћи облици су: шће(х), шће / кће…(х)тесмо / шћесмо…
ја не шће ту ништа да рекнем (Го); не шће ти кахву? (Бољ); што не шће сок 

(Вру); не шће ни да ради у кахву; што не шће сок какав да попијеш (Го); он не шће 
(Бр); ова не шће да узме (Бр); ова не шће да узме; шта он не шће, не шће; не шће ни 
да ради у кахву (Го); не шће да рекне на пиво попи (Св); шта му шће то да ради (Ле); 
не шће, не знам шта ово би (Ли); а нас диже ђаво, не шћесмо (Ме); не шћесмо (Ме); 
што не шћесте кахву? (Ли); они не шћеше; они не шћеше да ме узму; а они послʼе не 
шћеше без мене (Гл); не шћеше да га приму (Ши); и они не шћеше да ме узму (Ле); 
шта ти кће за вашке да причаш? (Бољ); што она не кће да седиоде, не кће да седи 
(Д. Дуб); он не кће (Жи); не кће да седи (Пл); он не кће; алʼи не кће да је узме (Ер); 
он не кће; ова не кће да узме (Ру); и они не кћеше, но ме оставише те дођосмо (Ли). 

Имајући у виду да се свођење облика на једносложну форму готово 
редовно избегава, краћи облици у једнини бележени су увек уз негацију. 

У говору Горњих Васојевића такође бележене су и краће и дуже аорист-
не форме али само у ликовима са иницијалном групом шћ- (Стијовић 2007: 
203), односно шћ- / (к)ћ-, у говору Враке (Петровић 1973: 226). У Ибарском 
Колашину присутна су оба фонетска лика с тим да се употребљавају само 
форме са основинским проширењем -д- (Божовић 2002: 89).

II.1.9.1.5. У имперфекту глагол хтет има следеће облике: ћа / шћа / 
кћа, ћаше / шћаше / кћаше…ћасмо / шћасмо / кћасмо, ћаху / шћаху / кћаху / 
ћадију / кћадију…: 

ја ћа него ме она збуни; ја ово ћа ту да нешто радим (Жи); ево још нешто ћа 
да ти рекнем и заборави, заборави шта сам ћела (Боб); мене то пало на памет и не 
шћа; не шћа даље да тражим него ту (Стр); кћа да одем до Рибарића (Па); ја кћа да 
лʼегнем (Пл); ја кћа д[а]одем, ал’ не стиго (Ру); шта шћаше тиоде? (Гр); већ кад ћаше 
да се зарати, доста је иселʼило овдалʼе (Тр); он ћаше оде на село да прави (Го); шта 
ћаше то?; он ћаше, алʼ послʼе Хитлʼер окрену рат (Прћ); послʼе шћаше да се бије са 
мном (Из); послʼе шћаше (Ле); ми не шћасмо никако да попушћимо (Ту); послʼен кат 
шћаху да дођу (Пр); кат ћаху да дођу (Ту); опет мало побоље но што кћадију да узму 
(Пе); кћадију да узму (Бал); на Рашку ћадију (Прћ); ћадију да дођу (Бал). 

У тутинско-новопазарско-сјеничкој зони нису бележени облици типа 
оћа, оћаше…, које познају говори Враке (Петровић 1973: 226), Ибарског Ко-
лашина (Божовић 2002: 88), те Горњих Васојевића (Стијовић 2007: 203).

(Детаљније о облицима имперфекта глагола хтет в. т. II.2.3.8. у одељку 
о овом глаголском облику).

– 172 –



331Морфолошке одлике глаголских облика говора Тутина, Новог Пазара и Сјенице

II.1.9.1.6. У тутинско-новопазарској зони глагол хтет у радном глагол-
ском придеву има облике (х)тео / ћео / шћео / кћео / ктео, (х)тела / ћела / 
шћела / кћела / ктела, (х)тело / ћело / шћело / кћело / ктело…:

Исмет кад је хтео да иде (Бл); ја нијесам хтео да идем (Гл); нијесам тео д[а] 
идем да радим (Ли); ја ка сам ћео да селʼим (Гр); ћео да убије тога секиром; ћео сам 
да је најурим (Де); мој је отац није шћео узет да је цио дуња био њејзин; он није 
шћео да иде (Гр); није шћео нико да се дофати (Цр); нико није шћео да иде (Бо); он 
је мене шћео да да у школу (Го); кад би шћео она во да пређе (Ђер); Рехо није шћео 
(Де); ко је шћео да узме (Ер); није шћео паре да им даје (На); ко је шћео (Тр); радио 
је а није кћео (Ост); он само не кћео да с[е] обрије; није кћео на друго место; он не 
би кћео на пијац (Жи); није кћео (Бл); алʼ нијесам шћела горе; како сам сама шћела 
(Гр); та га није шћела (Ђер); нешто шћела да узме (Жи); ка[д] сам ћела да се удам 
(Бољ); кад је кћела да умре (Ков); ће којег нијеси видела нити кћела (Бр); није кћела 
да напушћа; она би кћела да га поведе (Бр); моба слабо је кћела; сат сам кћела д[а]
[ид]ем ту скоро; кћела је то да узме; није кћела (Жи); није ктела (Ру); кат се ћело у 
сватове (Др); шта лʼи ти је то шћело? (Гл); шта ми се шћело (Гр); нешто шћело да 
хим лʼипше (Ков); ови наши нису хтелʼи (Бал); од четрнес година хтели да ме жену 
(Бољ); нијесу хтелʼи да шију оне капуте; нијесу хтелʼи да хи обућу (Де); што су 
ћелʼи да је узму (Врс); не би ћелʼи да је дају за тога (Гр); ћелʼи да плату (Гло); кат смо 
ћелʼи ову д[а] испратимо (Жи); они нису шћелʼи; они нису шћелʼи да иду са Немци-
ма (Из); они не шћелʼи без њега (Цр); ми смо те шћелʼи и повућ (Го); ми смо већином 
кћелʼи ка мало и да лажемо; нијесу кћелʼи за то да чују (Бр); кћелʼи да узму старију 
од мене; тако су кћелʼи и мене (Бољ); кћелʼи за Турску да иду (Бо); нијесу кћелʼи на 
друго место (Жи); кћелʼи да га буду (Ме); ове године нијесу шћелʼе да ми роду (Ли); 
нијесу шћела ни један (Др). 

У говору Враке и Горњих Васојевића у облицима радног глаголског 
придева бележени су такође ликови са иницијалним групама шћ-, кћ- и кт- 
(Петровић 1973: 226; Стијовић 2007: 203). Облици ктијо / (к)ћијо / (к)ћејо 
(Петровић 1973: 226), као ни стио / ктио (Стијовић 2007: 203) у тутинско-
новопазарско-сјеничком ареалу нису примећени, иако се у сјеничкој зони 
под утицајем суседних јекавских говора јављају облици желио, волио и сл. У 
Ибарском Колашину је само: кћео, кћела, кћело (Божовић 2002: 94).

Када је посреди овај глагол, Д. Барјактаревић наводи следеће: „шћет: 
оћу-оћеш-ој – оћемо-оћете-оте и оту; одрични облик нећу-нећеш-неј (<не 
ој), а каткад се чује и несажет облик неој; у множини: нећемо-нећете-нете 
(не оте) и не оту и нету“ (Барјактаревић 1966: 100). За имперфекат наводи 
облике: оћа(х)-оћаше-оћају и оћаху и шћава(х)-шћаваше-шћавасмо-шћавају 
и шћаваху и шћадија(х)- шћадијасмо-шћадијају и шћадијаху“ (Барјактаревић 
1966: 103).
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II.2. Глаголски облици

II.2.1. Инфинитив24

II.2.1.1. Инфинитив без финалног -и употребљава се на читавом тере-
ну тутинско-новопазарско-сјеничке зоне. У тутинско-новопазарском ареалу 
бележене су искључиво краће форме, док се у Сјеници јављају и облици на 
-ти и -ћи. Ипак, на већем делу сјеничког подручја њихова појава углавном 
је спорадична. Будући да је о односу основа детаљно било речи и одељку о 
глаголским врстама, наводимо само појединости које се тичу наставака за 
облик инфинитива.

II.2.1.2. Код глаголи на -ти у говору Тутина, Новог Пазара и Сјенице 
финални вокал -и редовно ишчезава:

не дају мушкарцу се уфатит до њи, нема шансе; хо лʼ ми узет Нура?; ко ће 
погодит она камен; нећеш ми ништа досадит; није ми могла бит жена да је цио 
дуња био њезин; Нећу ти је“, каже, „наместит што ми неј дозволʼит да те пољубим“; 
поче причат; мој је отац није шћео узет да је цио дуња био њејзин; ето, ти мореш 
сама, ја ћу ти казат; ја ћу глʼедат у име бога да ти то дијете излʼијечим; ја ћу се 
оженит; секо, нећу се ја млого мучит; што ће он кукат и плакат ви немо да се 
плашите ништа; надај се сутра до Увца да ће они попалʼит куће српске; то је паши 
лако било написат; неће ми сметат, могу живет више година; морам неког пла-
тит да ми донесе; ти ћеш послʼе оно морат да исциједиш па се горе уфати восак а 
долʼе остане вода (Кл); немоте ме задржават; е то могу ти прићат; он ће ви 
исприћат; више шес волова ја уфатит нећу; бога ми ме мораш частит; нећеш ве-
роват (К Бун); ка[д] сам се ја родила, он се мого оженит; млого те ни повећат; ја 
сам у то време све сас тијем почо радит и тако; слуша ти те будалʼе, уништит 
девојку; то не треба жалʼит;то-е требало обесит, а бога ми обесит; овога би треба-
ло обесит, па га пет пута вешат и скидат; никат нећу нешто бацит лʼеп и нешто да 
угазим троху; вала је имо шта и причат; тешко је бит човек, а нечовек је лако (Ки); 
алʼи ето, севап је откос покупит да не пропане толʼика нафака; па коња можеш на-
учит а човека који нема у главу не можеш; то не треба ни дијелʼит; чека, и чека и 
чека сабор па у пет сати иде па по цијелу ној онамо, не мош заспат; треба га веро-
ват; не ваља, каже, причат да ћеш да радиш; ако ће киша илʼи невреме, севап је 
руковез и откос покупит; откос, ако је киша, севап је, каже, покупит и руковес; то, 
боже ме опрости, то је севап покупит и унијету амбар; ти ћеш и ћерат у ријеку, ја 

24 Инфинитив је био предмет истраживања у нашем раду Облици инфитива у говору 
Тутина, Новог Пазара и Сјенице (Вељовић 2019б: 25–38). У односу на публиковани 
прилог, ово поглавље садржи већи број примера, унеколико измењене теоријске закључке, 
као и опширније податке о ареалној заступљености појединих форми у осталим говорима 
штокавског дијалекатског комплекса. 
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нећу; е вала је имала лада ове године, ко није имала лада, никат га неће ни имат; то 
се не крије, све се море сакрит то се не море; цркву правит мораш па се турчио, 
ишао ђе оћеш (Кн); лако хи је сложит; сачувај боже шта се трпет може, шта трефи 
човека; алʼ оно зло претрпет, исто ка да ми гори глава; ако нема карактера, муку 
ћеш видет; ку[д] ћу послʼе ону рушевину и оно, треба ћерат послʼе то, овамо-она-
мо; ја не дам, каже нек иде она бар, ми стари нек биде с нама шта ће бит; нек изгори 
што море изгорет; онде сврати питај она ће ти казат право пут; ти глʼеда у мене, ја 
ћу глʼедат у тебе (Тр); у, како се живело, то ти ја не могу прићат никако; сине, ти 
ми мош бит ка шћерка; е сат то ти не би мого прићат; па то ти ја не знам таћно 
прићат; ни то ти не би умео прићат, то је било рано, пријен мога времена; не знам 
ти таћно прићат; правилʼи оне кованике оне, послʼен смо поћелʼи куповат; ево сат 
ћу ја напојит краве (Туз); оде морате се окренут; лакше је ламперију потријет но 
кречит; неко ће морат да биде мајор; шта ко прича мош слушат, алʼ не треба се ни 
мијешат; лук ћете ми видет какав ми је лук; мораш уписат како се живело; ка[д] 
ћете ви оселʼит, он се више вратит неће (Уг); његова жена ће вам причат; обичај 
је та био да се морало коначит, два конака, три конака; конаћит обавезно, отиди за 
невесту и коначит и тамо сватови згода; немо ме теретит (Це); боље жртвоват 
сина једнога; е вала ћу га ја убит; Вујо, можда знаш ти боље, па ћу ја слагат (Че); 
шта ти могу казат, посље по године живота; то је што треба знат да бог све одређује 
и завршава, нико те ни убит ни поценит не може ако те бок штити и ако знаш да си 
од бога створен; ко-е био вриједан да ради, није лоше било, могло се и радит и за-
радит, аљ ја сам тапут био дијете; знаш шта значи ноћ а бит напоље порет воде, то 
је лоше стање живота; не знам кат беше ова пут се почео радит за Шпиљани; бога-
ми ово женско стварно треба разумет (Бл); оћу, све ћу ти причат; зором је ти не 
мош узет данас водит што нећемо један погинут овде; хоћу ти казат; тешко сиро-
тину њивит; шта да ви прићам, то ни погодит не мош, муке су билʼе велʼике; не 
знам да лʼ ће мој премашит, не дају; тако-е било тврдо то да се не смије убит (Бо); 
од једнога мога оца једихника учинело се сат породица, шта ћу ти казат, село; алʼи 
кат хим ја то почнем причат; ткала најпријен оне, како ћу ти казат, оне полʼе; пру-
жи нешто, дади нешто мало, неће ти бит ништа; није џаис месо прије године детету 
дават; е, бога ти, хо лʼ ми та прстен дат?; рече немо кажеват; хајде ми да јој по-
ведемо лʼијепога, она ће га бегенисат; то је грахота родит и бацит дијете; немоте 
ми пушћат! Ту нарочито немоте ми пушћат ту што прича тако!; све би пелʼи се на 
брда ђе ће се најбоље видет и ко ће највише имат те лʼилʼе да покаже; верујем да ће 
она бит учитељица, сат је завршила факултет, те она ће верујем ту се примит (Бр); 
не мош вероват како-е то занимљиво било; шта ћеш ми донијет на свадбу?; право 
ти кажем, срамота се фалит; миље овудије да ти је милина гледат како се шетају; 
прича ти па ћу ти ја додават (Вру); ја ћу донијет сад воду; никат мушкарац не може 
видет муке ко жена; д[а] [ид]ем да ставим ја кафу па ћемо причат; ја јој поче при-
чат како сам теглʼила муку; у шта смо ми њивилʼи децу, да ти је знат; нас двое 
старо, омркни, алʼ да лʼ ћеш осамнут, хене; да лʼ ће је дочекат; треба глʼедат, није 
само е вала лʼијепа и лʼијеп, но треба глʼедат и откалʼе је и шта-е и како-е; то је Си-
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монина братаница, а нек је трећи дио Симоне, ја ћу је узет; они бар туре злата, она 
има рашта и дворет; вала да ми ој родит једно дијете; најтеже с народом радит; 
невеста ће послʼе бит уморна за свадбу; немо, сине, ти турат; мајко, ја ћу ти опрат; 
са[д] ћу ја донијет баклаву и обланду; могу лʼ оставит ова сир доклʼен се вратим; 
ја не би смела заноћит сама кад би ми све поклонио; неће ништа фалʼит; са[д] ћу ја 
другу виљушку донијет; ти си још млада, отвори очи, немо залʼијепит па послʼе 
куку мене шта би; не би те смелʼи перисат, слабо ти је срце; пита ти, па ћу ја неђе 
наминут да видим; хо лʼ ми је продат?; ти ради шта ћеш радит; боји се ја ћу га 
оставит, ја ћу запоставит; неки глас сретан ће ти бит; треба вероват; кажу треба 
глʼедат а не треба вероват; не умијем ти казат (Го); ја ћу ви исприћат; ја ћу ти само 
један случај испричат; нико неће играт онамо ђе му место није (Гу); данас не море-
те све завршит (Дел); газда није до човека ђе прибит блʼизу жена; каже мора се 
убит дијете илʼ нешто се десит, то друге нема; о њему ћеш пуно нешто видет и о 
кретању и о свему, о живљењу; тад је било све брвњаре, од дрвета, колʼко би се човек 
мого исправит; немоте ме дат; немоте ме дават, ја нећу; ја ћу донијет па да осе-
чеш оне купоне; илʼ ћемо ти ми то донијет да осечеш илʼи даћемо њему (Ђер); ово 
сам мого донијет пешке; није имо свако ни то да једе, него је моро мешат овас са 
јечмом да би јео; с тијем ћеш умријет; не смијемо те дират кад би човек реко 
милʼијарде да ми да; ја још нијесам отишла то да видим, нит би се могла напомолʼит 
ка тој кући; ја везат њојну срећу за моју несрећу што је она једна, џаба ти је све, не 
мош; салʼ да хоте казат ђе су је закопалʼи; пипнут је не би смео више (Жи); дабогда 
се то више не повратило, то ти ја могу казат; јело се ражовно, хељдовно, шта ћу ти 
казат, мијешо се овас са јечмом; могла си чут ту и ту да има у заедницу; ја са Ибра-
химом се не могу погодит никако веј да се убијем; у недељу ћу ти донијет паре; ја 
сад вичем, бога ми неће ми донијет паре, ова ситуација овака; могло би свашта бит, 
друкше не; вала лако ћу ти казат; нећете ни трећу ни четврту ни сенку видет; није 
смела на пастуха турит невесту да је не сатре; неј вероват, то није мала вода, то је 
сила и сила вода; овако да ти кажем, знам да ми вероват нећеш; хо лʼ ми продат ту 
мачугу?; и није ми се годину дана ћео помирит; тапут ти нијеси могла никат девојку 
видет нашминкану; он је моро да дође на дан венчања да ми се потпише да би се ја 
могла венчат (Ков); мора посен да ће бит мачка женско да дају обрас; не знам да лʼ 
ће бит ове године по пет еура; немо ме даље испитеват, заборавио сам (Кон); бо-
гами то је тешко вама објаснит; имо је Иљас један Куртовић кат се почело рато-
ват; ти то трпет не мош, ти идеш по муслʼихуна, мириш људе ко се свађа, ти то неј 
трпет; богами те га уфатит Ђерекарци; вала нит би требала ни[т] ћу га узет; 
немо, снахо, прат, данас торник; шути немо толʼико се смијат; никат заборавит 
нећу кат ме нијеси дала да се смијем; ја ћу те зват телʼефоном; ти ћеш ни је узет; да 
ми, нећу ти узет пушку; ово треба најурит, ене ми неокупана тудијер шета; отиди 
нађи стотину деце у болʼницу, ако могнеш одвоит кое, које је које, ја да скинем гла-
ву; са[д] ћу ти ја прићат; тамо су у магацин, нека, ја ћу донијет (Ле); можда ће ме 
болʼет још више; вала ћете попит нешто па да се отрујемо сви, нек иде у врага; бога 
ми сам узо семе најбоље што је могло бит; то-е најлʼепша гозба што може бит; 
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жене су тамо одвојене и вирелʼе ђе би моглʼе кога видет (Ли); могла би ви казат; 
они те те сат узет у кола да те поведу; сонке оне велʼке, направит; мислʼила сам 
шта ће бит са мном новине ће писат; људи нијесу смелʼи дат девојку, ни сат не 
смију, што неће питат жене; ти њега ко ћекаш, ти само са њим не можеш завршит 
разговор; мога ти хака је немо разиграт (Ме); ја кад би се потписо, то свачији руко-
пис сам ја мого копират; могу ви набавит колʼко ви треба; одавлʼен педесет људи, 
шесет, колʼко, богами ћу лагат; мене можда неће требат; ако ме пане о уљу, нијесам 
учио, сигурно ћу изгубит годину; па тога срама мога, то никад не могу заборавит 
(Ми); ево ти ово, лакше ћеш седет; одабрани људи, они се пошаљу, неки којима се 
не може одбит да се не помириш (На); хоћеш лʼи родит?; знала сам то, то је лако 
правит (Ост); на земљу нацрта, има, не умијем ти казат; ево ти, са[д] ћу ти ја нацр-
тат; да јој помогне судове опрат; требало би му писат да не би га спасио; негђе ћу 
ти га показат; удат се от ћовека за другијем и да нађе неку срећу (Па); послʼен по-
лако се почело радит, орат, ово оно, док је дошло до лʼеба; ја у Пероше не долазим 
што се нећеш ти запослʼит; мого сам уплаћиват; паре не мору да седу, то је џаба 
причат; не знам ко ми рече море ти прегорет; муслʼимани те доста правит незгоду 
(Пе); немо ме ни глʼедат; вала ћу ти ја казат: снијек је бијел, но је снијек; са[д] те се 
посвадит; џумбусише и хајт сат у нешто шупе, нити знам хоћу лʼ се запалʼит; е то 
ти могу од мене причат; не смију да ме пушћу хоте ме они отет (Пл); да није воде, 
не би се мого окрећат воденички камен; ко баци на десну, добра ће бит година; кат 
ћу ти платит? (По); не мош га спасит да ти је хиљач од смрти; немо више долазит; 
не мош узет да ти је хиљач от смрти; док си у војску, ово ће ти ваљат; ја то ништа 
не знам за шта ће ми то вељат, како ће ми то вељат, ништа ја не замишљам даље; 
има тија случајева разнија, не треба ни причат; вала ја и пружит не могу, не могу 
да мрднем; Артенију да не одведосмо, ништа не могосмо учинет (Пр); не веља кат 
ти пане на ом за месо што неј казат, да то поједеш, детету испада понешто; секиру 
не веља тражит у махалу; никако са жице да се обуче што га неће сунце поново 
огријат; пуна ће се напунит гњида (Пру); млого јада сам виђела, кад би стала при-
чат; немој никат купит да поравниш пет кила (Ру); доста се-е то глʼедало раније код 
нас, ако је женско не треба га нигде послат, доста су била женска деца угрожена 
(Са); оћу д[а] [ид]ем у Смалућу па ћемо се договорит; у девет кад лʼегнеш, тешко је 
стварно издржат до сутра; ево ти кахва, седи, ја ћу то све завршит; е бога ми ја тебе 
познајем и кат ћу умират ћу те познават; могу лʼ ја нешто питат?; па ја ти не могу 
године смањит (См); алʼ да ве поведем па ћу се вратит; то ја не пантим, Милован 
ће то знат; ја нијесам био тијесно да лʼ ће она мене узет и да лʼ ћу се ја њој свидет, 
ја би ишо ја њу да видим (Ст); четири године дана ти је било тешко живет ође; ми 
смо се послʼе почелʼи бранит и у томе проузроково рат; кад би ја стао то причат у 
детаље (Прћ); знам ђе Грубетиће, само не би умео описат; тад је било проблʼем ку-
пит једне панталоне, а не друго нешто; ето, сат не мош видет да је посијато дваес 
кила пшенице у нечију њиву; који је то проблʼем купит, не дира га ништа; мош 
критиковат кога оћеш; пријети му тамо да ће му побит породицу; има хи старија 
још, немо се плашит (Рај); он стасо, ја стасала, н-умијем ти прићат, немо ми при-

– 177 –



Бојана М. Вељовић Поповић336

чат; не море себе медет учинет, а не мене; опет надам се да те ме глʼедат; муфтач 
ко ће не послушат нешто; немо намиреват; нису то малʼе године, није и лако 
пребројат; па помислʼим аман неко да је муфтачан како лʼи би мого живет; вала да 
порасту деца па ћемо се одморит (Со); што је лʼијепо, неј ми вероват; да лʼ ћу до-
живет само да се наспавам; за снагу се не мош вратит, за џак си се мого вратит; 
касно се корита почела куповат за купање; то ти не могу ни казат, у виду ко неки 
креденац малʼи; зато сам ја реко био да лʼ ћу доживет салʼ да се наспавам; ја ћу 
причат, а ви пишите; фриждер да се прво донесе фриждер, ја носит месо ис Пазара 
у моју кућу не могу; те послʼе ја почнем и месо куповат у Позар (Трн); ту ће ви та 
најбоље испричат; ако ћедне причат; бес жена се живет не море; немој ти мислʼит; 
пошо сам ти причат; он би умро, он ти не би смео узет парче лʼеба; попричај ти 
нешто па ћу ти ја попричат за једну другу ствар (Цв); немо ни долазит кад не мош; 
да ти те чаше па ће Зорица сипат; немо затварат (Шав); најбоље ће им причат 
Огњен Јелић (Бољ); неће он нама узет краву испред оволʼике деце (Бољ); ада, не-
моте се ни изуват; кад имаш шта виђет (Бу); шта год да пишеш, погрешит нећеш; 
нисам се мого откачит (Бу); мош узет кило кахве; моралʼи смо купит ћефине и 
даску ону; не могу погодит, госпођо; е могло би се преварит; разумијеш, у ону за-
едницу у ону кућу, треба толʼику стоку видет; е па, вило, доклʼен гој не питаш 
родитеља, не мош бит добра; е он ће ти причат; само је та Томо згодан човек, он ће 
ти све опричат о томе српском; јанови се ткалʼи овако алʼи да има горе, не умијем 
ти причат, све да има овако ресе овуда; они би ми искалʼи да не мош однијет; он је 
моро топлатит; ако не бидне Томо, Драгољуп, и он зна причат и он је старији чо-
век; ја сам моје здравље претурио, бог зна шта ће бит на послʼетку; тако, Томо и 
Драгољуп, којега гој нађеш они ће ти опричат (Врс); немо се плашит, он је жив, 
само га поћералʼи за Пазар; сад за Сеницу тамо се враћат нећете (Гр); ова ће ви 
мало боље испричат о старијем; има стара пословица, каже: „Ког не даш умријет, та 
ти послʼе не даживет“; није лако ово сачуват овде (Др); каже: „Вар се“, сину, „не 
превар се, ноћас ће те преварит, сутра ће те прекорит“; та нарот треба дворет; узи-
ма нарот, све хим треба набавит, све хим треба утитрат; није лако било прије 
живет (Дуј); посаветуј га, бок ће те чуват; не би ти мого набројит; она ће ти све 
попричат; морете свратит код њега (Ју); то по цијелу ноћ иду камиони, да не 
смијеш заспат; оће бит, неће бит; нећеш знат да ти и нема; е, шта те брига, ти то 
виђет нећеш; доклʼе ти траје у регал и у витрини шоља, она ће ти пит кафу и тураће 
и на гомилу; а ти шта ћеш радит?; то се није глʼедало да лʼ ћеш ти ђетету истерат 
очи, но да лʼ ћеш догнат сва говеда да се обадају; слађе ћете спават; није лако фа-
култет завршит; ко зна да лʼ ћемо се више виђет (Ка); требалʼи сте се јавит; да ја 
кажем прво Горану за шта су оне дошлʼе, па ће он објаснит; како су га ценилʼи, то 
вероват нећете; немо се, Лʼепшо секират; не дадоше чут (Коз); ђе Јаблан, он ће ви 
казат; тешко је то одржат да се чува човек (Баг); лако ћемо му турит кафу; не-
моте радит много оно преко ноћи; ево има, сат ће ти сипат Зорица; не морете по-
терат; имо би данима за Ивана причат; да л мош успет то?; мислиш да мош 
успет?; она ће то ишчупат ко ништа; могла сам овој жени једну гајбу продат (Бал); 
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не би далʼи на петак изнијет смеће ис куће (Боб); нећеш ми вероват; ми јој се никат 
одужит не можемо (Боб); са[д] ћу ја видет да лʼ је он ту; хајмо ми долʼе па ћемо га 
саћекат; око из главе да му затражиш, та ти неће жалʼит; то ти не умијем казат; све 
ће ти он исприћат; и вишка ће ти он исприћат; да се закуне алаху ђелешану да неће 
човек лагат и да неће коме шер учинет (Бот); ова ће ти узет паре; са[т] ћу ти по-
казат; те он рече морате ме чекат (Брђ); па ћемо то други дан узет; поче ти причат 
(В Лок); немоте му пушћат велʼику воду оће се угушит; неће ова понављат; сваки 
трн сам лʼивадни могострљат ногом, толʼко се ишло босо; ниси могокупит опанке; 
милʼина било поглʼедатомладину кад жње; сат ћу вам причат који су празници; не 
вредилагат; са[д] ће он донијет; ако ти треба, једно ћу ти поклонит; вала ћу ти ја 
казат бес кошуље (Из); ко зна ђе ми ти мош требат и ђе могу ја тебе требат; ин-
тересатно је записат; свадба је изглʼедала лоше, мош написат негативно; ми ћемо 
школу ставит у Грубетиће горе; хоћеш лʼи вероват?; о лʼ вероват ништа сад нема; 
боље је живет мало и проживет девојкалук; ријетко си мого чут да је побегла; 
мислʼим да оде има једна жена да ће знат; нешто ћеш и од нега чут; она ти море 
понешто причат; нико ми неће то платит (Леч); по снијегу газит долʼе; веруј ти да 
су ми помагалʼи па ти казат не могу; па поклат му стоку, овце; други пут ћу ја при-
пазитсе, ја ћу пушком; ми ћемо свиоде страдат (Лу); на срет пута лʼегни нико те 
пробудит неће ако нешто ниси направио; треба спремит сијено (Не); треба помагат 
нарот; сад је млого тешко судит и женама и деци и све; ја се никат нећу вратит; код 
њега ћеш добит да се ниђе не крпаш; он ће зовнут ове старије људе; запиши и неко 
ће ти казат; сат ће морат за неку годину да тражу неку локацију (Нет); они су 
почелʼи градит кућу; код ње мош свратит тамо; сат ћу ви ја казат (Ос); нијеси ме 
мого натерат да живим са њом за живу главу; треба ово зауставит; мора се неко 
друго време ћекат; оћете лʼ не пушћит у кућу? (Пож). 

II.2.1.3. Након губљења крајњег -и код глагола који се завршавају на –ст 
финални експлозивни сугласник ишчезава, „што је у складу са ограничењем 
које се тиче немогућности реализовања групе -ст у финалној позицији уоп-
ште у највећем броју случајева (пос, крс, мас и сл.)“ (Вељовић 2019б: 28):

погледа како бубњи ова пусти шпорет, душу ће ми појес; охлади ти се то, могла 
си јес (Бал); ви ћете озепс тако, оде промаха велʼика; нека ће појес; она ће истрес 
(Бот); да те сечемо том истом том границом ђе су те они секлʼи, стара жена, то неће за-
рас, не смијемо (Ка); овде је млого тешко било увес нарот у цивилʼизацију (Нет); тебе 
ћу ја сат повес оде и казаћу ти (Ос); оћете озепс, требалʼи сте у кућу да уиђете (Трн); 
алʼи лопова ће ти га довес комшија (Цв); јело јој се, а кажу не ваља украс трудна жена 
(Шав); ако ће украс; не мош је помус (Вр); украс и опљачкат и опсоват (Кн); по шесет 
оваца, по десеторо говеди, то треба те краве помус и учињет чаре (Го); то не мош најес, 
то не мош да наједеш (Дел); ти на вранца, немо да га окрећеш ни лʼево ни десно, он ће 
те повес (Ле); исплʼес; па твоје не море нико украс, ти неј туђе и не да му се да украде 
(Пр); не смије мајка и отац да гукне от тога сина, мора му обрес паре да ће земљу грис 
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(Ст); да ми он мене каже да ја не смијем јес слатко, слано и масно (Ли); ја ви оно што 
знадем, ја ћу ви исприћат и повес ве ту на ту воду (Ру). 

На основу расположиве дијалекатске литературе, закључујемо да је 
појава испадања финалног сугласника, након које долази до упрошћавања 
финалне групе -ст забележена и у осталим говорима зетско-сјеничког 
дијалекта – у Враки (Петровић 1973: 213), Бјелопавлићима (Ћупић 1977: 
89), Паштровићима и Васојевићима, где се „глаголи на -ти чија се инфини-
тивна основа завршава на -с редовно јављају без инфинитивног завршетка 
-ти (отрес, рас).“ (Стијовић 2007а: 200). И у поибарским говорима финално 
-т отпада иза дентала у глаголима типа прес, пас, мус, рас (Божовић 2008: 
80). Са нашим закључцима слаже се и дијалекатски материјал изложен у 
студији Д. Барјактаревића, који редовно бележи облике сес, рас, срес и сл. у 
новопазарско-сјеничким говорима (Барјактаревић 1966: 54). Упрошћавање 
финалне сугласничке групе након испадања финалног вокала јавља се и у 
моравичким и горњостуденичким говорима (Николић 2001: 214), у трстенич-
ком (Јовић 1968: 152) и севернометохијском говору (Букумирић 2003: 269), 
потом у говору Колашина (Пижурица 1981: 154) и Каменара (Вујадиновић 
2007: 89).

Р. Стијовић је у говору Горњих Васојевића унутар категорије глагола на 
-сти забележила и примере са финалним -з: Ја ћу помуз краве; Ол огриз јабуку 
већ једном? (Стијовић 2007: 186). Како смо током ранијих истраживања 
закључили, „такви примери могу се пронаћи и у нашој грађи (ја ћу повез ве 
ту (Ру)), али их не издвајамо имајући у виду да је посреди појава условљена 
искључиво фонетским окружењем, тј. реч је о озвучавању финалног безвуч-
ног сугласника у сандхију, испред сонанта или звучног консонанта, које се 
јавља независно од врсте речи (даназ немам и сл.)“ (Вељовић 2019б: 28). 

II.2.1.4. Глаголи на -ћи такође се јављају без финалног вокала:
како ћу рећ; могу ти рећ и да ти је добра кафа да попијеш понекат (Кл); от-

иди до курира, ако му не даш, не да ти уић у канцеларију, све лоповлук, ада нема 
за шта није; све живо, радник и домаћин што не море да постоји, а треба наћ добру 
ђевојку (Кн); е богоми да лʼима асвалт до Бара то ти не би знао тачно рећ, требало 
би да има (Тр); ми смо те шћелʼи и повућ; ти ништа немо рећ Везири, реј ће посен 
(Го); како ћу отић; није се могло ни ић за Пазар, седи кући; ко сазнадем ја тачно ко 
зна све, рећ[ћ]у ти (Гу); то је лʼепше обућ но сат ове кошуље што се обукују; одиву 
је најсевапније обић (Дел); само ти могу рећ, данас и некат што је било, пријен сто 
година, то је неупоредљиво; да видимо шта те рећ за те људе (Ков); она ће изић; 
само ти могу рећ да је здравији нарот био (Ли); он ће ић; шта ће он да ти прића кат 
он ништа не ћује шта ћеш му рећ; могу ти рећ лʼијепа беше (На); тако му било онде 
ђе су га спушћилʼи, то му могу рећ; ја не би могла отић, болʼу ме ноге (Ост); шта ће 
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обућ; први пут, ама ни дотаћ (Са); у планину човек не смије отић без оружа (См); 
ни дотаћ; ко ће прић да тражи лʼеба? (См); ево горе сат кат ћеш отић код Милована 
(Ст); треба рећ да сам добро; није имало пекара приватна да хлʼеп продае се, само 
шта однесеш то ћеш испећ (Рај); немоић; по ноћи не би смела сама отић; ако могу да 
ви помогнем, ја ћу ви помоћ (Трн); треба отић; е богами није се могло ни код Србова 
ни код муслʼимана с девојком лако прић; то ти могу рећ све, косило се, радило се 
(Цв); до Радомирове куће има муслʼимана, можете отић (Шав); ни прић ни доћ; не 
морете наћ, тешко старија тија да има обадвоје (Врс); хоџа каже није грехота у ноћ 
сећ нокте; купат децу, чистит себе (Дуј); немо посећ, алаха ти (За); вала ћу отић па 
да ћу девети дан; кад те се дић; он ће отић; она ти неће заћ ни у њиву ни у шталу, 
боже сачува (Ка); шећер ћу ја наћ, нека шећера; не знам ни ка[д] ћете ви да дођете 
ни да л ћете уопште доћ (Бал); то ти не би знала рећ зато што нијесам оде порасла 
(Леч); који ће ми доћ послʼе на тањир; оће вук доћ (Лу); не можете са овијем колʼима 
одавде изаћ (Не); ја ћу ви то помоћ алʼ да уведете децу и ове жене у собу (Нет); неће 
ни прић; жена она му ради у, овамо, како ћу рећ, у Општињу; боже, реко, све шта 
може наћ; како ћу рећ, како ћете сић долʼе што она има ова мос па долʼе трећи мос; 
унучица она ће вероватно доћ сат мало овамо на одмор неки дан; да лʼ ћете се ви 
снаћ? (Ос); ја нећу на ту седницу доћ; није мого да оде што неће се одрећ имања; 
колʼко би хајо да заврши ово што је запоћео, све се плашим неће моћ (Пож). 

Преглед ситуације у погледу инфинитивних наставака у говорима 
зетско-сјеничког дијалекта показује да је стање на читавом терену релатив-
но уједначено. Инфинитив са крајњим-и је или непознат или се јавља сасвим 
спорадично. За зетско-сјенички дијалекат П. Ивић констатује: „инфинитив 
је увек без -и“ (Ивић 2001: 218). Са тиме се слаже стање у говорима Враке 
(Петровић 1973: 213), Бјелопавлића (Ћупић 1977: 89), Зете (Ћупић 1977а: 
279) и Васојевића (Стијовић 2007: 199), док се у говору Црмнице глаголи 
на -ћи неретко бележе и са очуваним финалним -и (Милетић 1940: 452). 
У суседним говорима косовско-ресавског дијалекта – севернометохијском 
(Букумирић 2003: 269), трстеничком (Јовић 1968: 152), ресавском (Пецо и 
Милановић 1968: 346) и левачком (Симић 1972: 383) – обичан је такође ин-
финитив без финалног -и.У говорима шумадијско-војвођанског дијалекта – 
сремском (Николић 1964: 318); мачванском (Николић 1966: 221); у мањој 
мери у говору централне Шумадије (Реметић 1985: 300) – бележене су форме 
са ишчезлим финалним вокалом. Сасвим спорадично краћи облици јављају 
се и у банатским говорима, и то углавном у Потисју (Ивић и др. 1997: 190). 
С друге стране, у колубарском говору (Николић 1969: 51; Радовановић 2006: 
294) присутне су само форме са очуваним крајњим -и. У говору Раче инфини-
тив је готово потпуно ишчезао, али се на основу неколико забележених при-
мера уочава да су у употреби дуже форме (Павловић 1982: 55). У источној 
Шумадији присутне су и краће и дуже форме, уз благу превласт првих 
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(Бошњаковић 2012: 220). У говорима херцеговачко-крајишког дијалекта – 
Драгачево (Ђукановић 1995: 147) и србијанско Полимље (Николић 1991: 
472) – апсолутно доминирају дуже форме. У источној и централној Херцего-
вини равноправно се употребљавају дужи и краћи ликови (Пецо 2007: 237), 
док су говору Конавала (Кашић 1995: 332–333), Колашина (Пижурица 1981: 
154), Пиве и Дробњака (Вујовић 1938/39: 72) и Каменара (Вујадиновић 2007: 
88) у чешћој употреби краћи облици. 

Губитком експлозивне компоненте, условљеном крајњим положајем у 
речи, -ћ се у облицима инфинитива често изједначује са -ј25: 

дој ће то време кат ћеш морат да запоставиш (Бал); то се ишло драге воље, ко 
ће гој реј друкче, греши; за време Тита није моро нико да иде, ако ће неко реј, није му 
реално; у Србију има добрија људи, ко ће гој реј да нема добрија, он греши дебело 
(Ју); реј ћу ја Добросаву, дој ће он на трпезу па ћу му реј (Ка); ти ћеш дој да молʼиш; 
он ноћас неће мој дој на теравије; ти четири дана, пети ћеш дој (Нет); и сат кад би 
ти причо, реј ћеш лаже ова стари; мого си нај сира, кајмака, оно је сат тешко нај и 
сира и кајмака, сат носу, продају за та јадни динар (Цв); сат ће ми дој деца, све ћу 
ве казат (Шав); ја веруем, у двадес села нећеш нај четрес девојака; тако ми бога ис-
правно ти не умијем реј, треба једно дваес; нијесу ми га Срби убилʼи, муслʼимани су 
ми га убилʼи и не могасмо га нај ни мртва ни жива (Врс); кат ће те ни дој неђе? (Др); 
ко свом детету ће ти он реј (За); узми ме на крило и помилуј ме по коси, ако бидне 
анђел, мелећ, он ће побеј, неће глʼедат (Кл); лако, ђецо, није ни нај добру жену и чо-
ека, и једно и друго; месец дана је била, није је он пито кат ћеш дој (Тр); неће дој ова 
три дана да узме врнику (Уг); па знаш шта, могу ти реј, три метра стојаше костур; 
нешто ће се нај у оволʼике гробове; нај ће се неки, нешто мора да постоји тамо (Уг); 
веља реј да ће бит добро; она ће пој са мном да је водим кући; ако ти треба, нај ћемо 
нешто; а сат нај ће жена ми, сат ћу ја њојзи казат (Бо); дој ће он за петнаес дана; 
слуша овамо, има педесет људи наоружато, кућу те ти диј (Бр); вала ћу ти реј за 
трудну жену; ти знади твое ка[д] ћеш дој за казанску; ајде да изађем, реј ће е; слабо 
ће ти ко реј ријеч, (Вру); а имало је жена и сад нај ћеш ко[д] деце вашку (Гл); онда 
мош дој; отишла онамо код Шабановија, са[д] ће дој; она ће отис неће дој да му по-
могне; немо да оде она у петак у Рожае, јер послʼе они те дој ту, ко зна ка[д] ће она 
дој; ај ја ћу тебе помој, помогни ти мене; у четвртак те одма дој овамо; баба Јуло, ја 
сам Зенифина снаха, могу лʼ прој овуда?; што ми неће пуј ова жучна кеса, па да се 
урахату сви од мене (Го); сутра ћу прој крос Пљевље (Гло); хај ти узми кљусе, нај 
ћемо ми паре до тамо (Ђер); ја верујем по Бајраму овоме, илʼи те пријен Бајрама да 
иду на бабине, па те дој да ме узму; у куи дан ћемо дој? (Жи); кат ће дој? (Жу); жена 
није имала тапут гласа, ти нијеси смела реј нећу за милу мајку (Ков); хоте мислʼет 
бок зна шта-е, алʼ брже те дој (Кон); ти ако узмеш њу, ти ни месец дана са њом не 
мош прој; ти слуша мене шта ћу ти ја реј; није имало таке породице, то нијеси могла 

25 Наведену појаву фонетске природе бележимо и у другим врстама речи (веј < већ; ној 
< ноћ; помој < помоћ и сл.).
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нај ниђе; није дошо још, са[д] ће дој; немо још једама реј не дамо; не могу никако ја 
реј да сам бољи ћовек, могу реј да сам бољи муслʼиман, да боље верујем, алʼ не могу 
реј да сам бољи ћовек од тебе (Ле); мичи се, седни одмори, ја залагај лʼеба ћу нај 
(Ли); знаш шта ћеш реј (Ме); он никад неће прој него ме поздрави; са[д] ћу ти реј; и 
ово ће ти овај Идрис реј, благо мене (Ми); ту и ту ја ћу изај; оћете лʼ јопет негђе дој? 
(Ост); морам сат дој га га узмем да платим; ја сам мислʼела она неће дој ни у Тутин, 
она ће умријет (Па); јок бре, свиња, цијелу лʼиваду те ми предиј (Пе); сат она ће ти 
побеј; немо бежат, бок те убио, врати се ка кући, крф ће лʼеј; не, враћај се, крф ће 
лʼеј, они хоте девојку; они то носе у кола до кад ће дој до Тутина (По); са[д] ће дој; то 
малʼи прозорчићи, мање но оно онденаке, само колʼко можеш руку овако завуј (Пр); 
ево има млʼекара у Пружањ, не мош ти нај лʼепшу офћавину от Пружња; желудац 
ка[д] ти купи, ти однесеш нешто о[д] тебе и дадеш јој, она ти тамо покупи и ако су 
ти желуца, то ће те прој (Пру); немо, мој синко сеј та конац, но с обе стране га оно 
окрећи, немо га сећ оде, но га овако окренеш, да би то ишло нормално (Ру); у читаво 
једно село море бит да не мош троху одијела нај да позајмиш (Ке). 

Наведени примери указују на напоредност употребе ликова са фи-
налним -ћ и форми у којима је дошло до измене крајњег сугласника. Како 
смо и раније закључили, „наш дијалекатски материјал не даје, међутим, 
информације о постојању правила које би регулисало избор једног односно 
другог облика. На читавом терену присутнаје варијантност, а информатори 
их паралелно употребљавају и на блиском одстојању, нпр.: немо, мој синко 
сеј та конац, но с обе стране га оно окрећи, немо га сећ оде, но га овако окренеш, 
да би то ишло нормално (Ру); како ће се диј, и како обућ сама? (По). Примећено 
је једино да је формално варирање код појединих глагола израженије, па се 
они чешће јављају у обама облицима (такви су: рећ / реј, наћ / нај, моћ / мој, 
доћ / дој), с тим да су ликови са -ј код њих нешто обичнији. С друге стране, 
глаголи попут побећ, подић, предић, помоћ махом чувају неизмењени крајњи 
сугласник, те су форме са -ј бележене углавном у појединачним случајевима. 
Најзад, на основу говорног осећања, процењујемо да поједини глаголи могу 
имати само облике са -ћ. Ликове типа *приј, *обуј, *дотај, *одреј и сл. сма-
трамо сасвим необичнима. Ова претпоставка подржана је и тиме да у грађи 
није потврђен ни један облик ових глагола са финалним -ј. Исто тако равно-
праван конкурент форми рећ јесте облик реј, што не важи и за префиксиране 
творенице, где се редовно јављају облици са -ћ. Форме *одреј, *пореј, *зареј 
се и њима сличне нисмо слушали у овом говору, а и наше језичко осећање 
изворног говорника маркира их као стране духу овога идиома“ (Вељовић 
2019б: 30). 

Ликови инфинитива у којима је дошло до замене -ћ са -ј обични су у 
Паштровићима и Васојевићима (Стијовић 2007а: 200), потом у поибарским 
говорима (Божовић 2008: 80). М. Божовић наводи да се глаголи рећ, пећ и 
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испећ могу чути Рибарићу и на Рогозни у облику: реј, пеј, испеј (Божовић 
2002: 84). То потврђује и наша грађа из оба наведена пункта, с тим да није 
примећено да промена фонетског састава доводи до акценатске алтернације, 
како је у изложеном материјалу М. Божовића, већ је увек реј, пеј, испеј (уп. 
Вељовић 2019б: 30). У суседним моравичким и горњостуденичким говори-
ма, међутим, ова појава није забележена (Николић 2001: 214).

II.2.1.5. Иако нема фонетских услова за појаву -с, глагол ић и његове 
композите, осим оних на -ћ, изложених у претходном одељку, аналогијом 
према глаголима на -ст могу имати и следеће варијанте, које су нешто 
фреквентније26:

ја ћемо и Бојана, ништа ти немо ис; ја ћу отис (Бал); илʼ ће да упише илʼ ће 
отис неђе да ради; ту ћете полако ис (Брђ); да ће побаучке ис (Леч); ту има двије-три 
куће, оно послʼе све је ђе која, није ви вајда ис (Ос); што га није питала да лʼ ће отис 
за њега (Рај); не можете ви тамо ис, то је далʼеко; па су крилʼе жене од некија жена 
кат помузу, оће отис на очи (Шав); нијеси мого пријен отис, јелʼ волови су ишлʼи 
полако (Врс); добро је цркви отис (Гр); не знам да лʼ мош отис са колʼима (За); мо-
жемо отис; морам ис за Сеницу да примим инфузију; није далʼеко алʼ то сваки ћас 
ис не веља; па ћу отис код тија Зорнића да и посетим (Кл); ако нађеш неко зло, никат 
напријет не мош ис па бок, па бок; горе је отис чоеку на амбар (Кн); не море деца у 
школу, тад се морало ис (Гу); са[т] ћу отис за Фаика мотором; ако е дала обељеже, 
она мора ис (Ле); како није било милʼина било за стоком отис (Ли); ту ћете наис с 
колʼима; што ћете отис онамо (Ме); ко бидне судбина, нама ће отис (По); не веља 
у глухо доба ноћи ис (Пру); можемо горе до Блаца отис; хо лʼ ти ис долʼе? (См); сат 
што неће по двије године три ис момак са девојком, он неће да је узме; све ћете ис 
овијем бијелʼим макадамом (Рај); она ће отис неће дој да му помогне (Го); ако буду, 
ја ћу отис (Ли); не оставит своје дијете, отис за некијем што га не знаш (Па).

Код ових глагола нема замене -ћ >-ј. 
Исто је и у говору Васојевића, где се бележи: ис, обис, отис, сис 

(Стијовић 2007: 186), односно у поибарским говорима: ис, изис, отис, наис 
(Божовић 2008: 80).

Глагол изић у нашој зони није обичан у лику са -с: ако ће изис (Шар). Об-
лик изаћ: не можете са овијем колʼима одавде изаћ (Не); има још само варијанту 
изај: он ће изај да ме види (Леч); да лʼ смије Фехо изај? (Бу); јадна мајко, није се 
могло изај (Пе).

Глагол ућ има варијанте уић и уис: море се ућ; можете ућ и у собу, врућина 
ту (Ос); отиди до курира, ако му не даш, не да ти уић у канцеларију, све лоповлук, 
ада нема за шта није (Кн); прва ће уић (Ме); не морете уис од лома (По). У грађи 
нема потврда за облик уј, мада смо мишљења да у говору може постојати, 

26 Исто наводи и Д. Барјактаревић (Барјактаревић 1966: 97). 
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имајући у виду да смо имали прилике да га чујемо у саставу футура првог 
типа: ујћемо, ујће…

II.2.1.6. Поједини глаголи, у зависности од обличких варирања унутар 
основе, могу имати и различите наставке у инфинитиву. Тако нпр. глагол 
стић, када остаје унутар I врсте, има варијанте стић и стиј: 

ти кољи јагњат, ја морам ноћас кући стић (Кл); брзо те стић (Ме); они ће је 
стиј (Пе). 

Облик стигнут, добијен продором елемента -ну- из глагола III врсте, 
јавља се само у овом облику: 

нема сат алʼи и они ће стигнут (Не); нема које ме неће стигнут да ме по-
слуша (Ос). 

Исто је и са глаголима типа (-)моћ / (-)мој и (-)могнут: 
ми ћемо моћ; неће, бок ће помоћ (Бу); ако могу да ви помогнем, ја ћу ви помоћ 

(Трн); ја ћу ви то помоћ (По); он ноћас неће мој (Не); ај ја ћу тебе помој (Гло); мого 
је помогнут (Бл); он ће помогнут (Ли); 

потом: (-)маћ / (-)мај и (-)макнут: 
то ће се маћ (Ке); кајмак ће мај (Уг); прва кућа што ћете замакнут (Рај); 
(-)дић / (-)диј и (-)дигнут: 
кад те се дић (Ка); како ће се диј, и како обућ сама (По); не гарантујемо да ће 

се диј жива са стола (Кл); слуша овамо, има педесет људи наоружато, кућу те ти диј 
(Бр); он ће је подигнут (Ле); (-)таћ / (-)такнут: ада бога ми њи дотаћ неће, док 
су оде, нико жиф (Пож); ако ће је дотакнут (Ле). 

II.2.1.7. Глаголи на –с < -ст < -сти са накнадно добијеним елементом 
-ну- у основи имају облике: 

па треба то сретнут (Ју); прва кућа ће ве сретнут са лʼијеве стране (Рај); е ти 
ћеш данас панут у крф; Турци, море лʼи се седнут код вас? (Го); ех што се не могу 
сретнут саш њим (Го); њему ће паднут на памет (Ме); она вељаше можда ћу ис-
панут па није испала (Уг); брига нама да лʼ ће он панут (Ме); па море панут, цијело 
у комате (Со); сат ће оно куће панут па ће те удавит (Пл).

II.2.1.8. Глаголи као што суостат / останут, састат / састанут, дат 
/ даднут, запет / запнут и сл. имају исте наставке у инфинитиву без обзира 
на однос основа:

то је стара ријеч, земља се заклʼела да ништа на земљи не море остат криве-
но, и ништа (К. Бун); ја би се волʼео с њиме видет, састат; па ја ти не могу зором 
дат; за паре ти не дам, ако ћеш џабе, ја ћу ти дат; ето ко имате ви неког, слободно 
зовите ја ћу дат ви (Кл); само треба запет да ради човек па да живи (Вру); каже 
мене: „Хо лʼ ми дат ту краву?“; ти ми тражи, ја ћу ти дат; ја ћу ти дат да попијеш 
сок (Го); ја не би смео то запет кад би имо пун камион пара (Ђер); ко ме не даду ја ћу 
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остат неудата (Жи); бога ти холʼ ми је дат? (Пл); замишљо је некад да ће то Немци 
остат њина влас (Прћ); тестија ће остат (Со); ја ћу ти дат паре ко си потрошила 
(Ка); да није муфтач да види ко ће јој шта дат, да има свој динар (Брђ); не смијеш 
што јој неј дат ако га имаш (Ле); 

е вала неће ни ова останут (Ли); ово море останут; ај боже сачува да би ја 
смео сам оде останут (Пе); он ће запнут (Пл); оће му даднут (Ту).

Како је показано, испадање финалног -и, потом промене -ст > -с и -ћ > 
-ј, одлика су како тутинско-новопазарско-сјеничког говора тако и осталих го-
вора зетско-сјеничког дијекта. Неке појаве, међутим, ужег су обима. Само за 
говор Васојевића забележено је да глаголи на -ти могу да се јаве са нултом 
морфемом, без инфинитивног наставка, тј. да се сведу на основу, и то неза-
висно од положаја и функције у реченици: Ол оди на славу?; Ја ћу ти прича 
како е било, а те форме подједнако често се употребљавају као и оне са -т 
(Стијовић 2007а: 199–200). У Паштровићима овај процес захвата и глаголе 
на -ћи (својство диференцијално према говору Васојевића), па се бележи и: 
Како ћу ти ре?; Мого је он до; Мо(ж)еш и ђе оћеш (Стијовић 2007а: 200; 
Јовановић 2005: 382–385). Иста појава забележена је и у говору Каменара 
(Вујадиновић 2007: 89). Најзад, само говор Враке познаје појаву додавања 
инфинитивне морфеме -ти на облике глагола на -ћи након испадања финал-
ног -и, па се добија: поћти, рећти, ићти итд. (Петровић 1973: 213; Ћупић 
1977а: 279).

II.2.1.9. Инфинитивни облици са очуваним финалним самогласником 
бележени су једино у сјеничкој зони: 

и ћеш послʼе још неко ће ти рећи, јер слʼични су обичаји и код вас (Бољ); онда, 
шта ти могу рећи, послʼе кад је изашла ралʼица, ралица гвоздена, то-е ко сат трактор 
(Бу); ја мисим да моћи ћеш ти од Карајукића па идеш према Углу (За); три доктора у 
Пазар и реклʼи: „Морамо да оперишемо, и не гарантујемо да ће дићи жива са стола“; 
па сам јој учио сина, ту је био: „То и то уради, не мораш ни мене звати него тако 
уради, наместићеш“; Милане, држава је те паре турила у оптицај, она штетује те 
паре, на Топчидер се штампају паре, однеси горе, измериће на прецизне терезије па 
ће ти дати толʼико пара колʼко је тешко, новија, алʼ од онија ће ти узети десет посто 
трошкова; он се окрени испод јарма, каже: „И ово ће проћи“ (Кл); они раније наши 
нису хтелʼи узимати Бошњаке (Бр). 

Појава дужих формиу овој области није неочекивана. Овакве прилике у 
сјеничкој зони слажу се са стањем које важи за друге говоре зетско-сјеничког 
типа у којима су дужи облици присутни (додуше, углавном у мањој мери). 
Тако у говору Мрковића „инфинитив је сасвим обичан без наставка -и, а врло 
риједак са тим наставком“ (Вујовић 1969: 260), у Паштровићима се бележе 
обе форме (Јовановић 2005: 382–385; Стијовић 2007: 200). У поибарским го-
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ворима са леве (села под Рогозном) и десне стране Ибра (поткопаоничка села) 
превладавају облици краћег инфинитива, с тим да су примери са финалним 
-и ретки и објашњавају се утицајем савременог језика (Божовић 2008: 80). 
У подгоричком говору дуже инфинитивне форме употребљава само мусли-
манско становништво, а судећи према говору старијих исељеника у Скадру 
и материјалу из старијих рукописа, А. Чиргић закључује да се њихово прису-
ство не може тумачити утицајем школства или медија (Чиргић 2007: 113). За 
говор Ибарског Колашина М. Божовић бележи: „Инфинитив је глаголски об-
лик који се употребљава двојако: са -и и без њега. Неких законитости у упо-
треби нема, али је занимљиво да ће становник Ибарског Колашина радије 
употребити другу могућност“. Даље, „код млађих особа, утицајем школе и 
администрације, чешће се чују облици са -и у инфинитиву“ (Божовић 2002: 
84). Аутор наводи и то да „становници брдских села Рогозне и Мокре горе 
чувају ситуацију без -и, док Радич-поље и Рибариће знају за једне и друге об-
лике“ (Божовић 2002: 84). Наша грађа из новопазарских села на Рогозни и ту-
тинских на Мокрој гори у складу је са наведеном тврдњом о одсуству дужих 
облика. С друге стране, материјал из Рибарића и околних села не потврђује 
поменуто присуство дужих ликова. Овде се, како показује наша грађа, редов-
но употребљавају краћи облици. Спорадично присуство дужих облика, уз 
превласт краћих, јавља се и у говорима косовско-ресавског типа (уп. Симић 
1972: 383–384; Пецо и Милановић 1968: 346), а објашњавају се као резултат 
„обновљене употребе овог облика посредством стандардног језика“ (Пецо и 
Милановић 1968: 346). С друге стране, говори Пиве27 и србијанског Полимља 
(Вуковић 1938/39: 72; Николић 1991: 471), потом и говор Горобиља(Николић 
1972: 644), а даље и говори централне Шумадије (Реметић 1985: 300), Срема 
(Николић 1964: 318), те банатски говори шумадијско-војвођанског дијалекта 
(Ивић и др. 1997: 190) одликују се готово апсолутном превлашћу дужих об-
лика (в. Вељовић 2019б: 32). 

Форме инфинитива на -ти и -ћи, које ми наводимо, фиксиране су 
једино у неколико пунтова на територији Сјенице28, а информатори (и право-
славни и муслимани) код којих су забележени употребљавају их, најчешће 
на блиском одстојању у контексту, паралелно са осталим формама: 

реклʼи морамо да оперишемо алʼи не гарантујемо да ће се диј жива са стола; 
што ми не правиш џамију, сат ће ми дој муж да му је поклоним; каже: „Амиџа, ако 

27 За говор Пиве Ј. Вуковић наводи да употреба дужег или краћег облика „зависи од 
самог момента говора, од темпа и реченичног нагласка, зависи и од реда речи у реченици“. 
Тако, „ако је инфинитив у средини реченице, у говору је обичнији краћи облик“, док на крају 
реченице „иако није необичан и краћи облик, чује се чешће дужи“ (Вуковић 1938/39: 72). 

28 Наведено се односи на део територије који припада зетско-сјеничком дијалекту.
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не мош то, те не гарантујеш наместит, да те не водимо“; кажем ја: „Ово што ћу 
ти дати три ноћи опери руке и намажи, сутрадан немо се умиват и неће ти више 
требат“ (Кл).

„Иако се ови облици могу тумачити утицајем стандардног језика по-
средством јавних средстава информисања на говор старијих информато-
ра, пре смо мишљења да је посреди нанос из суседних јекавских говора, 
у којима су ови ликови сасвим обични. У прилог томе иде и запажање да 
у грађи из Тутина и Новог Пазара нема ни једне потврде дужег инфини-
тива на -ти и -ћи. Он изостаје како у идиому старијих представника тако 
и у говору млађе популације, где би се, као последица образовања, одно-
сно интензивинијих контаката са стандардним језиком уопште, његово при-
суство могло очекивати. Утицај граничних новоштокавских идиома на го-
вор сјеничке зоне остварен је у неједнаком обиму на различитим тачкама 
територије а огледа се, опет неједнако, на свим нивоима језичке структуре“ 
(Вељовић 2019б: 33–34). Присутност облика инфинитива са финалним -и 
показује да је продор појединих црта пореклом из граничних идиома ши-
рег домета од оног који смо дефинисали издвајањем пунктова са знатнијом 
присутношћу језичких црта насталих у резултату међудијалекатских конта-
ката29. Стога се, на пример, у овим деловима територије не бележе случајеви 
акценатског преношења у новоштокавском духу, нити знатније присуство 
примера са јекавским јотовањем и сл., али приложени примери инфинитива 
указују на присуство таквог утицаја у извесном степену. 

„Интензивнији контакти (пријатељски или они ради трговине) који 
се одвијају између житеља сјеничких села и становника Ивањице, Нове 
Вароши, Пријепоља и околних села условили су и међудијалекатску 
интерференцију. Стога, појава дужих инфинитивних форми у овој зони није 
необична, будући да исте форме превладавају у системима околних идиома“ 
(Вељовић 2019б: 34). Имајући у виду наведено, истичемо и то да „у већем 
делу србијанског Полимља није забележен ниједан пример инфинитива на 
-т и -ћ, док је мноштво примера дужег инфинитива“ (Николић 1991: 471). 
Да утицај говора једних на друге није једносмеран, сведочи податак да је у 
говорима источнохерцеговачког типа у Полимљу број примера инфинити-
ва на -т и -ћ занемарљив, док „у прелазним говорима ка зетско-сјеничком 

29 Овде мислимо на сјеничке пунктове које смо издвојили у Уводу, уважавајући уочену 
чињеницу да их присутност знатнијег броја језичких особина повезује са суседним јекавским 
говорима са новијом акцентуацијом. Стога се они издвајају од остатка територије и посматрају 
као део херцеговачко-крајишког дијалекатског појаса. У овим деловима говора облици дужег 
инфинитива, које смо издвојили у уводном делу рада, знатно чешће се јављају (о томе види 
тачку I.2. у Уводу).
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дијалекту такви примери су већ обичнији“ (Николић 1991: 473). Како на-
води М. Николић, у околини Бродарева облици инфинитива на -т у говору 
муслимана чешћи су него у говору православних. У прелазном говору, даље, 
инфинитивни облици без финалног -и сасвим су обични. Овај идиом, „као и 
суседни новопазарско-сјенички, зна и за облике инф. на -ти и -ћи, али су они 
ређи од претходних“. Како аутор наводи, овај говор „показује свој „прелазни“ 
карактер, јер прави зетско-јужносанџачки говори имају најчешће само краће 
облике“ (Николић 1991: 473). Имајући у виду да дуже форме карактеришу 
и ивањички говор (наши информатори то истичу као диференцијалну црту 
према свом идиому), а тако и остале говоре херцеговачко-крајишког типа, 
какав је горобиљски, који познаје само дуже облике (Николић 1972: 61), при-
суство наведених ликова у рубним пределима несумњиво је последица кон-
таката носилаца двају различитих система (уп. Вељовић 2019б: 33–34). 

II.2.1.10. Најзад, у саставу футура I, када је енклитика у постпозицији, 
облици инфинитива бележе се у измењеном гласовном облику. 

Глаголи на -ти имају форме:
показаћу ви ђе су живелʼи (Ст); моја снаха, казаћу ти сат кат изађемо, девет 

година ђе ми је седела (Бр); направићу ти ја једну па ћу ти донијет (Па); ако знадем, 
хоћу, казаћу ти (Трн); ако не будеш мого, врати матријал, тражићу неког другог 
(Ос); ја имам млого крмача даћу ви вепра (Лу); грдна, иди у кошару поглʼеда она те-
лат, познадни телат, умријећу па те ти комшије отерат (Коз); онде ћеш, моја шћерка 
одма повише школʼе кућа, питаћеш је (Тр); једно сто метара пријен Лукара па она-
мо видећеш једну кућу (Ју); видећеш горе ту чатмару (Ст); ада виђећеш ти, много 
ти треба (Коз); убиће те крава (Леч); ко баци на л’ијеву са рога она во она колач, 
биће лоша година (По); да му поменеш два-три пут, донијеће (Леч); имаће доста 
трулога, имаће доста и здравога (Ос); даће бок, сат ће школа (За); ако биде шејтан, 
гледаће (Го); алʼи ако сазнаду, убите ме (Рај); илʼи да пођеш илʼи убите ти све што 
имаш (Бр); поседећемо мало код мене, ручаћемо (Бољ); бићете задовољни (Цв); и 
завршићете да се не крпате по селу (Ос); видећете једну кућу са лʼијеве стране 
(Рај); има долʼе, видећете, испод пута (Шав).

Глаголи на -ст, након измена финалне групе могу имати форме типа: 
довешћу (најчешће) и довес ћу (које се изговара са паузом између глагола и 
енклитике, при чему се акценат обично не помера на наредни слог):

порашћу и ја (По); отишћу (Го); порашће Жико (Коз); једна још на њези не 
једу је, а појешће и њу (Ос); сапрешће је моја мука; изешће је (Бал); одвешће је тамо 
(По); 

исплес ћу ти (Ба); порас ће (Ра); довес ћемо је (Ме);
Примери другог типа настају онда када говорник има намеру не толико 

да истакне глаголски облик у целини, да упути на време вршења радње, већ 
да нагласи сам семантички садржај глаголске лексеме. 
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Аналогијом је и: отишћу час посла, хајте ви навише (Ст); отишћемо до ње 
(Ке); али и: отићу ја до ње (Го); отићу ја (По) (са испадањем једног ћ из групе 
од два иста консонанта настале губљењем финалног -и).

Глаголи на -ћи најфреквентнији су у ликовима типа најће, дојће…: 
рејћеш лаже ова стари (Цв); он се све бојао најће некога баксуза па ће му мајку 
ученгељит (Го); дојће то време кат ћеш морат да запоставиш (Бал); дојће он на трпе-
зу па ћу му реј (Ка); а сат најће жена ми, сат ћу ја њојзи казат (Бо); дојће он за петна-
ес дана (Бр); дојће он за петнаес дана (Бр); најће се неки (Уг); најћемо ми њу (Врс); 
најћемо нешто (Бр). 

Финално -ћ, односно сонант -ј у позицији испред палаталног 
иницијалног ћ- некада испада, па се бележе и ликови типа наће, доће и сл.: 
доћемо кад могнемо (Го); рећемо јој (Жи); доће она (Бр); доћете ви да тражите 
(Бал).

Форме типа дошћемо, решћемо и сл. нису својствене овом говору. 
Испред енклитичког облика за 3. л. мн. те (< хоте) бележено је: нека га, 

дојте они; ти си скрос кратко пошишана, рејте ене што је грлʼи она мушкарац (Го); 
дојте Влахиње и Власи (Ле); они ноћас улазе у кућу, изгинуте (Ру). 

II.2.2. Презент30

II.2.2.1. На читавом терену тутинско-новопазарско-сјеничке зоне у 1. л. 
јд. презента наставак највећег броја глагола је -м: 

знам (Баг); ја ћу то да узмем да обарим; исецкам и ставим у замрзивач; бри-
нем; да му ја то даем; да продаем; нећу да ти продам; да ти продам нећу; ја не 
трљам; помало музем; ђе музем; то могу да перем (Бал); ја не смијем по двије; имам 
притисак; журим и сама; ја ти слабо што и знам; не умијем ни ја да ти објасним то; 
нећу да се удам; да погодим како се зове; ја направим понешто друго; да ти кажем 
право; ко му ја пошаљем друге, нек се пофалʼи; ја знам за ово (Бот); имам два сина; 
имам и унуку; држим двије краве; млʼијека имам, за себе имам; не купујем млʼијеко, 
не купујем зимницу; кокошке држим; ја ти кажем, покупим и смок; зовем оде; једва 
чекала сам да дођем; имам браћу, имам тамо снахе; алʼ што ја сама се чекам; сама се 
чекам; одем и на поседак; баш неке болове да имам, немам; да главу разбијем; 
салʼглʼедам; поноћи се дигнем; да ми није лампу да упалʼим; морам да га терам да 
настави ту школу; мислʼим једно петнес-дваес минута; сагнем се; плʼијевим нешто; 
ја све овако седнем (Брђ); ја не знам сат; шта знам; не знам; чујем онамо преко реке; 
помало сијем то; шуме имам једно десетину хектара; да ти причам; ту ис трактора 
поглʼедам; сећам се ја; послʼе морам да сам обавезна; очистим имање мало; док не 
отиднем у пензију (В. Лок); упалʼим кола, запалʼим цигару; ја се сећам био сам 
дечкић; тога имаше ја не знам колʼико; не чујем; не разумијем сваку ријеч; ја чујем 

30 О презенту је аутор студије писао у раду Облици презента у говору Тутина, Новог 
Пазара и Сјенице (Вељовић 2020: 133–149). 
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тон а не разумијем шта каже; сад заборавим ђе спуштим штап; имам брата; шта 
јазнам; читам у новине (Из); да оставим горе земљу да сађем ту; мислʼим да је 
једно педесет четврте; мало то пантим; ја саш њима немам ништа; само ја не знам; 
да ти отворено кажем; колʼко ја знам; имам унука оде; не знам како да га назовем; 
ја знам, ја пантим људе; држим пчелʼе; глʼедам синој колʼико милʼијарди одобрилʼи 
кредита; па ме интересовало да прочитам; отворим (Ју); радим, све радим, и копам 
и пластим; сад берем кајмак; имам онђе пасуља; некако не знам шта се тако извуче; 
сваки дан га по једама зовнем; сагубим дијете; турим га док покупим говеда; сад не-
мам руке; не би могла да музем; зарадим велʼику пару за смок; да знаш каку пару 
зарадим; накупујем доста преко зиме; купим шећера доста, брашна доста; да ви по-
причам, смијешно; понесем по један чокањчић ракије (Ка); носим апарат; ова апарат 
носим; приђем крај некога; нешто не знам; ја сат имам млʼин на струју; набавио сам 
и триор и све имам; имам жита да умељем, ја умељем ту за свиње, за себе мало 
умељем на бело, имам на бело мељем имам; ја понесем и промијеним са Владом; ја 
се то сећам; не знам ко водаше коло; он два сина, молʼим те, саранио (Коз); имам ја 
мужа; телади имам двоје, па пустим хи, па док хи одвојим док шта; ја мислʼим 
Грубетиће и Војковиће да долази тамо; млого је и она времена била, шта ја знам; е 
тако ти кажем; мислʼим, све се оно радило више; имам доста година (Леч); све рек-
нем благо њојзи; тамо да полагам сијено овцама; ништа нећу да једем но ја волʼим 
она купушњак; волʼим она на зејтин купушњак за увече да једем; за ујутру да поло-
жим; пиџаму не скидам; три имам; а оно већ што поношкујем колʼико имам; све 
носим ово; лакше ми и да седнем; ја не знам што ово; ја два дана једној другарици 
чувам; ја једва чекам да идем да тутњим; ја не пантим; ко добијем; имам десеторо 
тија кумчади; ја имам млого крмача (Лу); не знам ту сат какав је пут; пешке кад идем 
за Пазар, па пожурим, па пожурим, у пет сати кренем; идем ус ходник, кат он ме 
довати за раме; ево ја сат причам њези; терам и на пашу тамо; ја га имам и сат тамо 
неђе; тако ја пошаљем сестру моју и једну синовицу; ја не знам због чега је то било; 
ја никако не одустајем да плаћамо струју (Не); извињавам се; кад га ја уфатим; ја 
имам и васику и гаранцију; ја пантим кад је долазио на ручак оде; ја познаем сваки 
километар; ја знам куда преко Косова; глʼедам, отишла му кућа; нијесам ћео да се 
женим и не кајем се; ја знам кат сам то седло купио; ја да се дигнем да се преме-
стим; ја њему поведем људе; ја највише верујем у добра човека и у правду; ја му 
кажем; ја му знам њему нараф; ја знам једну жену; видим плакате, умро та и та, ја 
га знам (Нет); право да ти кажем; ја немам снаге (Ос); са једном девојком из 
Бијелʼија Вода озго се оженим; ја требо да идем у војску; хај ту да не правим 
проблʼеме; ја да те не хајем, не би те узо; па јој напишем писмо; ја долазим из војске 
и узмем девојку у Црниш кот Тутина; ја узмем ту девојку; ја се не враћам; ја познаем 
ситуацију; ја разговарам доста и са православним (Пож); имам теткиће тамо; ја је 
попијем понекат алʼи нерадо ту воду; не радим ништа па доведем краву; како се не 
сећам; долʼе по граду имам некија рођака (Рај); сахат и по оставим; пензије ја имам 
нешто земљорадничко; па ме стра да ћу да паднем; примам нешто пензије (С. Ћуп); 
ето терам мотор; тридес и пет година терам мотор; лʼиваде продаем другоме; пе-
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десет година ја држим ту расу крава; опет купим ту краву; купим код њега; зимус 
слазим са женом долʼе; само одем мало у гости; не познајем људе; ја рекнем овде 
само бака стара, не знам ја о томе ништа; ја све грдим ову децу; ја волʼим; ко да ја 
ништа не радим; ја сам и научила да радим; не да ми ништа да доватим; ја сам ишо 
да радим да зарадим; седим и лʼежим, помало се дигнем оде уз ова кревет; имам по-
сла (Шав); јуче слушам; кад дођем ис Краљева одем код ње; сутра шаљем то (Бољ); 
ја и сад волʼим да сам чиста; да се намажем, ја се намажем, помаду имам; мирис 
имам, помаду имам, све ја, ја волʼим и сат (Гр); не знам јеси лʼ прошла; имам троје; 
оде имам шћерку; не знам те државе, не умијем да набројим (Др); морам у говеда 
прљав да будем (Др); ништа не радим; ја вас не познајем; вала ја ни краву не држим; 
сат имам двије кокошке (Дуј); не знам; не пантим то (За); добар дан ви жељим; да 
јој купим мараму; да је отерам да другу узмем жену; да радим; за стално да оста-
нем; како да кажем, убијам време; да мало отворим очи; да понешто сватим што 
ваља да сватим; да седим овако а да ћутим (Бл); ја то добро знам; није да лажем; 
још ово да ти причам; причам ти; нисам мого да присустујем; све оћу да ти кажем; 
ово ти је истина, није да лажем него истина; да ти кажем право; ја ћу да све опро-
стим; ево једну слʼику хоћу да ти причам; имам ја ту једну слʼику; ја имам седамде-
сет и четири године; ево да ти докажем једну слʼику; и ту слʼику држим; нисам 
мого да се померим; сад на пијац наиђем; ја хоћу да пробам да видим за шта је она; 
а ја знам шта је лʼинцура алʼи хоћу да искушам, да видим; на табљете живим; ћујем 
мога мужа (Бо); како ћу ја д[а] идем тунаке?; ја га не знам; ја сам вољела на село да 
живим увијек; унуку једну имам; нијесу ме далʼи да радим; ја чувам јагњат у лʼиваду; 
ја сам дошо да те просим и хоћу са[д] д[а] идем да ти нађем оца горе; кат хим ја то 
почнем причат; одем код једног ту човека; седим ја ту петнес дана; ја ту без њега 
седим; питам ђе је; разговарам; хоћу да те питам; да те поведем; ја не идем, ту сам 
дошла, и ту ћу комате да оставим; не знам ни је лʼ имало тапут; имам ја тија ћилʼима; 
млого имам; сат у Тутин идем помало; имам четири краве тунаке; помогните ми да 
напуним ову кацу; ја се дижем ис хаљина; ја те глʼедам крос ова оман; ја ти причам 
чувено; да ви истину кажем; са халалом да хи подњивим, да хим не видим шер; сад 
би волʼела овога да узмем; да видим шта ће ми доћ на сан; не знам како да ти опи-
шем; имам плац у Тутин; ја не знам шта да радим; ево имам сведоке; ја се дофатим 
овако за главу; ја идем по тија пијаца, идем по народу; ја се не љутим, волʼим да они 
знају; ја опет допустам њима како је боље; ја сат не радим ништа, некат глʼедам то 
стоке, некат јок и тако то; немам ђе д[а] отидем вала ни кафу да попијем; ја волʼим 
расо, волʼим крушковачу (Бр); ја и пијем; мислим како да изиђем довече; дођем и 
спакујем ствари; ја чекам како да изиђем, д[а] узмем у подрум ствари; ја клиснем 
брзином; изнесем ствари тамо, па се повратим; ја се претурам; имам лијепе черги-
це; нит више предем нити могу; да се сетим бога ми не могу; не знам душе ми; ја 
мрзим кад печемо ракију нема никога да дође; ја волим свакоје да узме (Вру); шта ја 
знам; не знам по колʼико се оно узимало; ја не памтим да је Пазар имо обућару; шес 
ћу да те чекам (Гл); плашим те што то вичем; и ја пијем то; све што пијем; ја не пијем 
те; да куцнем у дрво, престанем; [ид]ем да ставим ја кафу; да га ја турим у креве-
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тац; перем пелʼене; ја сам морала д[а] идем долʼе на ријеку; ја се чудим; ја имам 
једнога нежењенога; ђе беше не знам; све вичем не поведоше јој рачуна раније; пра-
во да ти кажем; сад да те водим; шутим ја, ништа ја не причам; ја нећу да кренем; ја 
се њему љутим; не смијем; имам деведесет и девет година; налазим по педесет то-
вара пшенице; имам све и косаћицу, и балʼирку, кат посијем жито имам ваљак те 
ваљам, имам сијаћицу, грабуљу, имам вилʼе, све, све имам; ја у Позар не хаем да 
живим; ја оде живим; унуце, параунуце имам (Гло); ћувам ко оћи у главу; да ти 
право кажем; имам та шећер и та притисак; да ти прићам; имам једнога сина; нећу 
да лажем (Де); данас плʼетем; не знам, право ти кажем; да не причам за Таду; оћу 
да идем да положим; то чујем прича; спремам да купим стан; ја с виљушком и не 
умијем (До); ја не питам; богами ка сад знам; ка да ти сад глʼедам; ја ћу да кажем 
(Дол); ја му причам тако и тако; то ја не признаем; ко те дофатим; сат ја одем; не 
смијем да померим; да се вратим не умијем, да продужим немам кут (Ђер); са дру-
гом имам сина; ја имам једно дијете (Ер); познаем се добро с твојом мајком; пратим 
провођаче; тражим ти девојку; сумњам ја да је она (Жу); сад ја поријетко идем (Ке); 
глʼедам ову децу оде; ја веруем, не знам; имам долʼе једну комшику, с њом дружим; 
ја пошаљем друге; далʼеко било да помислʼим неко хилʼе некоме (Бот).

II.2.2.2. Наставак -у имају глаголи хтет / шћет31, моћ / мој, виђу и вељу.
Примери за моћ / мој:
jа не могу да га свежем; ја не могу ову краветину да оставим; ја би отишла да 

могу (Бал); не могу бре; не могу; ја не могу да стојим (Бот); не могу, џаба; не могу 
врата да погодим; могу да радим; не могу да се исправим; бога ми не могу да више 
ни радим (Брђ); не могу сат да вам покажем (Из); послʼе да не могу да натревим ђе је 
дијете; не могу да уфатим (Ка); не могу да се сетим; дијете не могу да оставим (Коз); 
не могу, ја смршала, поглʼедни кака сам; не могу, оне сукње ми широке; не могу ни 
да се пресетим колʼико је имало (Лу); не могу да стигнем, не могу три сата да стиг-
нем до цркве у Избице; не могу да и стигнем, бре; могу да кажем (Не); кад не могу 
да се дигнем (Нет); не могу; ја не могу; није да нећу но не могу; не могу да се сагнем, 
не могу да се оперем (Ос); не могу брзо да ходим; не могу да купим лʼијекове (С. 
Ћуп); не могу да пожурим каоне; не могу да дођем (Шав);не могу да се изјасним; не 
могу да сватим; жо ми што не могу; не могу сад да све ти изјасним; могу да ти кажем 
(Бл); без њине могу; колʼико могу да натоварим на раме (Бо); да могу ђегој да нађем 
кога (Бр); а не могу да изиђем; не могу да изађем пред њу (Вру); ја не могу д[а] идем 
ниђе; слабо могу да ходим; не могу да рекнем није добро (Гло); могу на свое ноге 
(Де); не могу бес купатила (До); не могу да се чујем са човеком; само добро могу да 
ти учиним (Бот). 

Облици *можем и *морем нису потврђени у тутинско-новопазарско-
сјеничкој зони, а нема их ни у староцрногорским говорима (Пешикан 1965: 
174), говору Васојевића (Стијовић 2007: 169), Бјелопавлића (Ћупић 1977: 

31 Облици презента глагола хтет наведени су у поглављу о помоћним глаголима (в. т. 
II.1.9.2.).
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90), Враке (Петровић 1973: 213), Зете (Ћупић 1977а: 280), Паштровића 
(Јовановић 2005: 385), Црмнице (Милетић 1940: 448) и Мрковића (Вујовић 
1969: 257). Ни Д. Барјактаревић није забележио ове форме у новопазарско-
сјеничкој зони (Барјактаревић 1966: 99).

У говору Полимља доследно је могу (Николић 1991: 476), а тако је и у 
Колашину (Пижурица 1981: 157) и Каменарима (Вујадиновић 2007: 91), док 
се у говору источне и централне Херцеговине јављају сва три морфолошка 
лика (Пецо 2007: 223).

Говори Бучума и Белог Потока (Богдановић 1979: 78) и Алексинач-
ког Поморавља (Богдановић 1987: 182) познају само форме овога глагола 
са наставком -у. У говору Прешева, међутим, забележене су и форме са -м 
(Трајковић 2016: 478).

С друге стране, форме можем и морем забележене су у 
горњостуденичким и моравичким говорима (Николић 2001: 215). Исто је 
и када су посреди говори средњег Ибра, где су потврђене и форме са -м у 
1. л. јд. (Божовић 2008: 257). Познају их и говори шумадијско-војвођанског 
дијалекта – сремски (Николић 1964: 350), банатски (Ивић и др. 1997: 161), 
колубарски (Радовановић 2006: 295). Говори централне (Реметић 1985: 300), 
потом и источне Шумадије (Бошњаковић 2012: 190) такође, поред форме са 
-у, имају и облик можем. У говору Драгачева такође су бележени напоредни 
ликови (Ђукановић 1995: 149).

Иако су облици видим знатно фреквентнији: ајде само да видим шта то 
треба; док не видим момка (Бот); видим ја она се узрујала (Из); видим Тилʼе са же-
нама (Ју); да видим (За); на читавом терену бележене су и потврде са виђу: да 
виђу; да ми то да виђу (По); ја виђу да се она љути (Де); да виђу шта имаш ту (Ко); не 
виђу добро; ја не виђу (До); 

У употреби су и облици велим и вељу:
велʼим ја њој да то не чини; ја јој велʼим (Коз); велʼим јој да узне (Ос); ја велʼим 

бога ми; сад јој велʼим (Ми); ја ви велʼим узните (Бал);
вељу32 да купим једну (До); ја вељу да проверим има лʼ још; ја јој вељу (Гр); 

вељу да завршим одма; ја њој вељу (По).
Двојаке облике бележи и Д. Барјактаревић у новопазарско-сјеничкој 

зони, с тим да аутор примећује и појаву замене финалног сугласника са -о 
(вељу > вељо) (Барјактаревић 1066: 100), коју ми у нашој грађи нисмо уо-
чили. Дублетне форме познају и говори Васојевића (Стијовић 2007: 169), 
Бјелопавлића (Ћупић 1977: 89), те црмнички говор (Милетић 1940: 448), док 

32 У примерима овога типа облик вељу не значи ‘рећиʼ, ‘казатиʼ, већ има значење ‘рекохʼ, 
‘помислихʼ, дакле, употребљава се са вредношћу речце а не глагола, те су стога форме када се 
јави у таквом, пренесеном значењу, некацентоване. 
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су у староцрногорским говорима (Пешикан 1965: 174) и Враки (Петровић 
1973: 213) присутни само старији облици. У говору Паштровића није присут-
на форма виђу – редовно је видим; а нема ни облика вељу јер се уместо њега 
редовно употребљавају глаголи зборим и говорим (Јовановић 2005: 385). Од 
свих говора зетско-сјеничког типа издваја се говор Мрковића, у коме стари 
наставак -у чува код свих глагола I–V Белићеве врсте, па је у 1. л. јд.: дођу, 
вршу, иду (малобројни глаголи I врсте имају -м, попут: гредем); зову, бију 
(само неки глаголи II врсте имају -м: вјем); застану, испану (у III врсти нема 
примера са -м); кажу, пишу (поред узимем). Код осталих глаголских врста 
као доминантно бележено је -м у 1. л. јд. поред спорадично присутног -у. 

М. Божовић облике виђу и вељу бележи у говорима средњег Ибра 
(Божовић 2008: 255). 

У говору Конавала бележено је и виђу, поред далеко чешћег видим 
(Кашић 1995: 335). Говори источне и централне Херцеговине (Пецо 2007: 
223), Каменара (Вујадиновић 2007: 91), те Пиве и Дробњака (Вуковић 
1938/39: 67) такође познају оба морфолошка лика.

II.2.2.3. Облик суперлатива глагола волет присутан је у читавој зони: 
ја најволʼим Боју (Бал); најволʼим врућа леба (Пе); њу најволʼим (Ос), и то само у 
облицима овога глагола.

Исказивање суперлативности обликом овога типа забележено је и у го-
вору Васојевића (Стијовић 2007: 169). 

II.2.2.4. Глагол имат у одричном облику бележен је и у краћој форми: 
ја сад нем шта (Бо); бога ми нем да јој дам (По); нем ни динара; ни једну нем (Ту); 
нем да јој дадем (Пе).

II.2.2.5. Наставак 2. л. јд. је -ш: 
око из главе да му затражиш; имаш мотор (Бот); овако кад идеш; разминеш; 

ако верујеш; од мерака да глʼедаш (Баг); сал истрошиш мало и једеш; имаш времена 
и волиш д[а] [ј]едеш; кад откинеш, да би ти могла д[а] извучеш пару (Бал); двориш; 
сву децу поквасиш; кад идеш; све спремиш; опредеш ко ој за основу; оснујеш га на 
разбој; ткеш га; имаш мустру; салʼ протињеш равно (Боб); зимницу да спремиш 
вала; мораш од нечега да живиш; ако га оставиш; ако га не дираш; ужелʼиш се за 
она камен ђе си седео; кат поглʼедаш; с аутом да идеш (Брђ); да снимаш то; мало 
овамо изађеш; разминеш мост; немаш кут; ис куће да побегнеш; што се спустиш на 
асвалт; да нађеш возача па да прођеш; да продаш; имаш шта на камион; отидеш 
горе, купиш понешто намирница (В. Лок); танко исечеш; шта имаш; [з]на[ш] шта-е 
то; нађеш, узнеш рецимо иљаду снопа жита; денеш четири навиљка (Из); смео си да 
спаваш у Београд на клупу у парк; у парк спаваш; зовнеш педесет-шесет кућа; идеш 
по махалʼи па купиш оне тепсије, купиш тепсија; ти то добро знаш; ти ћеш сутра да 
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радиш ово; не смијеш бос да идеш по тој Јошаници; нађеш једну посијату; мораш 
поменут (Ју); па да га отрлʼиш; више немаш кућа овамо до мене; да не смијеш за-
спат; до данас да попластиш, све да поденеш сијено; да свекрву послушаш; ујутру 
подраниш; да им обућу нађеш, да истрљаш, да обришеш кућу, донесеш воду; 
умијесиш лʼеба; шта радиш; два дана вадиш компир, послʼе ћосаш, береш смок (Ка); 
овамо да се обучеш (Ка); ти Мома знаш; узмеш прстен и криеш испод онија рукави-
ца; наслажеш ту рукавице по столу; кријеш; ако нађеш одма, значи добијаш; кога 
убијеш; имаш омладине; кренеш за Ђурђевдан; купаш се; одеш на њиву и насијаваш; 
она јаја бацаш; покупиш, носиш кући; узмеш отрлʼиш; опредеш кат дође пролʼеће; 
оснујеш, ткеш платно, ткеш черге, чаршаве; знаш ђе црква у Митрову Ријеку; опе-
реш мало под воду; ону ручицу исплачеш; оставиш је да се суши; недељу дана 
једеш; уиђеш у њену кућу; верујеш лʼи ти (Коз); мораш да слушаш да радиш; предеш, 
ткеш; скрећеш право; тамо кад идеш; право уђеш у њихну авлʼију, има капија и 
уђеш; једино ту можеш да се повежеш; кат помузеш те офце, то млʼеко куваш и 
мешаш, врло мало ставиш солʼи, мешаш; ставиш мају и мијешаш; дигнеш послʼе, 
промијешаш и дигнеш га на кашику; ставиш мало брашна; ставиш жара, туставиш 
на то тепсију; прекријеш ону тепсију, ставиш жар и пепео и печеш питу; утрљаш 
веш па га сложиш мокро у лубицу, па га прекријеш, одозго ставиш нешто, е онда 
туриш пепео па полʼијеш одозго водом; носиш на главу; да га доведеш оде; не про-
даш, немаш ништа; немаш прихода ништа, само трчиш, хај да ниси баш да седиш, 
да лʼежиш; ако му узмеш (Леч); оћеш да седнеш; да ме убијеш не знам; верујеш ти 
стока неће да пије; сат да и зовнеш (Лу); кат поглʼеднеш онамо; закачиш оне тестије; 
тестије носиш; мораш да носиш; узмеш солʼи; узмеш па запалʼиш ону љуску; послу-
жиш се док улʼијежеш децу тамо; уђеш да береш; то је оно кат ткеш; оснуеш на 
вратило; ставиш вратило и навијаш; ставиш још неку даску; ставиш некога 
камења; седиш да ткеш; ставиш брдо и послʼе у оно утињеш; да идеш и да се вра-
тиш; идеш негде; не смијеш неког ни да уставиш с колʼима не знаш ђе ће да те води 
(Не); оквасиш га; слушаш; да прођеш попреко; имаш мањи просек пара; идеш уз 
брдо; кат дођеш тамо; кат се вратиш; одма ступаш у Рајетиће (Нет); волʼиш мачке?; 
је лʼсе сећаш Баћа?; прву кућу разминеш, поглʼеднеш; шта завршаваш ти?; идеш 
долʼе на ова долњи мос; ко биднеш добро, дођи; позовеш жену; са десне стране кат 
идеш озгор; незван идеш; ти мене нешто не волʼиш; знаш да ниси била за мене; не 
смијеш да мрзиш ни слућајно никога, не смијеш да убијеш (Пож); то и ти знаш; ако 
имаш мерак, да се умориш; опереш два-три пут туне обућу; пар пута опереш кола; с 
крвавом муком да хи зарадиш, па кат хи зарадиш, чекаш по три месеца (Рај); да про-
стиш; кат побегнеш; ти пољубиш, ставиш пот пазухо, пољубиш долʼе прак, пољубиш 
горе прак и улазиш у кућу; узимаш га; то би ти далʼи да пољубиш и послʼе улазиш 
унутра; двориш, стојиш; учиниш; кат украдеш па далʼеко било ујагмиш за обрас; кат 
узмеш нечије, не смијеш да се такнеш за обрас; ђе да се саставиш; вириш га кроз 
врата, не смијеш да уиђеш (С. Ћуп); узмеш оне снопове и тураш око онога колца; 
бациш по земљи, разгрнеш га, уведеш коње и конопац свежеш за она колац тамо 
(Трн); ђе станујеш?; одеш, честиташ, отидеш на кафу; кат радиш?; имаш утобус?; с 
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колʼима идеш?; ако немаш тачкице, одеш у продавницу па узмеш (Шав); понесеш 
рукавице и у рукавице понесеш жито; прво што узмеш те засечеш, да осечеш овај 
бадњак, ону љускицу ставиш у жито и послʼе посипаш по бадњацима, из рукавица 
посипаш по бадњацима; тако и ка[д] дођеш овде; кад имаш шта виђет (Бу); ти верујеш 
твоју веру (Др); мораш да [и]деш да радиш; познаеш се с момком, разговараш, ше-
таш; опремиш је, да опремиш невесту; оно прскаш; прву почупаш, па оно на кладу 
посечеш; оне врхове долʼе посечеш; гребенаш је па је предеш; ткеш га и завијаш га; 
оно се расурљава ка[д]ткеш (Дуј); немо д[а] идеш узбрдо; идеш крос Крће; покупиш 
са њиве; ако немаш коње; уфатиш волове, краве, и то тераш само у кругу; све ре-
дом окружиш; унутра све овако стављаш; завршиш га ето овако (За); ти насипаш 
ону воду (Це); одгајиш га а као да га немаш; кад наиђеш неђе опет (Бл); Јаблана да 
питаш; знаш колʼко то нарот и вуче; ти знаш ова пут овде; у љитар педесет грама 
туриш; колʼко стављаш на ова лʼитар ракије?; млого не смијеш да ставиш; ти га 
знаш (Бо); забркаш оно; сат имаш свега; немо тако да причаш; немо тако да вичеш; 
бигинишеш лʼи ти овога дечка?; да ме ти мене вратиш; д[а]извинеш; знаш; кад не-
кога волʼиш па га поглʼедаш крос она оман; ту траву ставиш под јастук, помислʼиш 
за некога; зовнеш некога и ти ћосаш; ка[д] се затраву лʼиваде да имаш послʼе шта да 
косиш; мораш да купиш ти ону грађу (Бр); бациш она горе а оно бациш доле; кат 
фаташ, оно бациш горе а уфатиш доле, покупиш оно што си бацила; ако не покупиш, 
излијечиш се; знаш и ти козање; мораш да погодиш ђе је; ставиш воде мало; осолиш 
га мало, тураш; стављаш брашно, мијешаш, мијешаш, мијешаш, мијешаш; бијеш и 
бијеш, трлиш, трлиш, трлиш док цијело то не истрлиш (Вру); ако нешто купиш код 
њи; по њива посијеш конопљу; све српом си моро да жњеш и да вежеш; мораш да 
стојиш; видиш ђе је Гаљанова она лʼивада; мораш да налажеш; она дрва добро мора 
да пазиш (Гл); не смијеш, тетка, да останеш бес прашака ни секунду; кад немаш да 
попијеш прашак; које пијеш прашке од аритмије?; мораш да кашљеш, кашљеш; овамо 
те чека да помузеш; што велʼиш; идеш на лʼиваду; да помузеш и све живо си морала 
да радиш и децу да њивиш; слабо се дижеш; оно дијете дојиш и переш му те пелʼене; 
пекару да наложиш; мораш и тепих да очистиш; немо да шутиш; ако имаш да вече-
раш; да излʼегнеш да обрнеш лʼеђа, како да обрнеш лʼеђа; држиш бокал; мораш 
свакога да пољубиш у руку; у руку си морала да га пољубиш; загризеш она лʼеп и 
туриш за појас она залогај; лʼегнеш ти одма с човеком; имаш судомила да и опереш; 
ту зађеш а горе изађеш, крос то камење скрос прођеш па тамо излʼегнеш, на Дијелове 
излʼегнеш (Го); зацукаш оно вретило; растопиш масла и мало зејтина и убуташ 
шећер и шећер туриш па убуташ; туриш по едно јаје; забркаш, забркаш колʼко ти 
је таман; растањиш једну, туриш у тепсију суд редом овако, напуниш тепсију, 
испећеш; лʼијепо заћиниш; сећеш по мало овако и ређаш у тепсију; понегђе мало 
убркаш; кад испећеш, узмеш кашиком лʼијепо те свуд редом попрскаш; умијесиш, 
туриш, растопиш масла и зејтина мало туриш, туриш мало па растопиш оно 
колʼко ти је таман, посен туриш једно јаје двое, оно лупаш све, па забркаш те 
гурабије, забркаш, да му уиђеш у кућу; више сина немаш (Де); да га уфатиш у руку; 
доклʼе покупиш; кад напуниш два калʼема; да све избациш; нешто чиниш; туриш му 
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столʼицу, огрнеш га нечим озгор, повучеш ону столʼицу; полазника сретнеш, туриш 
му ручак; послʼе га испратиш, да вратиш; да ми се јавиш (До); чујеш и радос и жа-
лос; да пролазиш (Дол); и одеш у своју кућу (Ђер); идеш ка Пештери; ни не знаш 
момка (Жу); ни да обучеш ни да се проводиш ни ништа (Ке); узмеш ти неког доброг 
човека; ако донесеш воде, да кућу одржаваш; ако шта не зарадиш да продаш сир, 
продаш масло; мораш за питу да просијеш на често сито; загријеш ону црепуљу, 
туриш је на ватру; па је набијеш долʼе, туриш она лʼеп на њу; ставиш воде; убијеш 
оно добро, убијеш и убијеш; тепсију подмастиш и посе ставиш; опет маслом под-
мастиш одозгор; на комате издробиш, овамо масла раскврчиш, туриш мало солʼи и 
кајмака и залʼијеш је одозгор; цио стан гријеш, и имаш воду тамо на бојлʼер; кат 
попијеш ту воду (Бот). 

II.2.2.6. Глагол моћ / мој у 2. л. jd. има облике можеш и мореш, али је 
знатно фреквентнија краћа форма – мош:

можеш с аутом за час (Ке); каменом не можеш да је доватиш (Лу); не можеш 
пешке да прођеш (Бот); земљу да продаш не можеш (Ју); што можеш ниже долʼе 
(Трн); шта не можеш (Ту); само ако можеш (Ру); тамо не можеш (Гу);

мореш да видиш (Рај); око Божића не мореш да дођеш да зајмиш (До); узми то 
што мореш; помогни колʼко мореш (Ми); мореш лʼи да дођеш? (По); ако не мореш, 
немо (Пе); мореш му дат (Лу);

мош само да се преврнеш; не мош да клапараш у њи; не мош да и опереш; 
не мош бе[з] светла да прођеш (Го); не мош да видиш, (Гу); то не мош да наједеш; 
мош све да-е искоматаш у колаће и да-е туриш (Де); мош да опереш судове, мош да 
опереш веш, да очистиш, мислиш да мош успет?; ко мош ти да носиш; то мош да на-
нижеш (Бал); мош да замислʼиш; мош да залʼијеш, немаш, не мош да залʼијеш (Бот); 
не мош ти да кажеш не треба он мене (Ју); алʼ послʼе не мош да се запослʼиш (Коз); 
ка[д] ти зренеш, послʼе мош да га превариш (Коз); не мош ти ништа (Леч); лʼети 
не мош путом да пребијеш; сад не мош долʼе да приђеш (Лу); не мош да прођеш 
улʼицама (Не); ти не мош са њим да изађеш на крај; мош одавде да одеш (Нет); не 
мош да докажеш људима (Пож); ето сат не мош видет да је посијато дваес кила 
пшенице у нечију њиву; не мош да хи узмеш (Рај); мош да узмеш нешто за себе, да 
узмеш робу не мош док немаш тачкице; немо ни долазит кад не мош (Шав); ти сат 
не мош да разлʼикујеш грацку и сеоску кућу (Др); зором је ти не мош узет (Бо); томе 
детету не мош да видиш хаир, но ћеш да видиш шер (Бр).

II.2.2.7. Глагол видет има следеће облике 2. л. јд.: 
видиш ову лʼепоту (Лу); послʼен видиш; све то видиш како је (Де); да прођеш 

и да видиш; да видиш(Бал); видиш (Из); видиш ти (Ју); видиш тамо; видиш крушка 
се осушила; видиш момка; тек га видиш тамо у кућу (Нет); видиш, имаће доста тру-
лога (Ос); ни да га видиш ни да те види (С. Ћуп); видиш шта има слађе да живиш но 
данас; видиш ти сат (Бр). 

Краће форме ређе се употребљавају углавном у питањима или са 
значењем ‘види’: 
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виш онамо село? (В. Лок); виш горе (Це); виш ти то? (Де); да виш само колʼко 
има (По); виш ти њега (Ле).33

Р. Симић и други аутори ове облике објашњавају фонетским и мор-
фолошким разлозима (преглед тумачења в. у Симић 1972: 387–389). Форме 
мош / мож и виш забележио је М. Пешикан у староцрногорским говори-
ма. Лик виш аутор објашњава или као форму насталу у резултату редукције 
условљене положајем ван реченичног акцента, или као траг некадашњег 
атематског облика (Пешикан 1965: 174). Облике мош и виш бележи и Д. 
Ћупић у говору Бјелопавлића, истичући да појаве краћих ликова сматра 
последицом редукције условљене искључиво говорним темпом, имајући у 
виду да се јављају само у брзом говору (Ћупић 1977: 90), а познате су и 
говору Паштровића (Јовановић 2005: 385) и Црмнице (Милетић 1940: 448). 
Краће форме присутне су и у говору србијанског Полимља (Николић 1991: 
476), а бележи их и Н. Богдановић у Бучуму и Белом Потоку (Богдановић 
1979: 80), Љ. Ћирић у Понишављу (Ћирић 1999: 164), Т. Трајковић у Пре-
шеву (Трајковић 2016: 481), Ј. Марковић у Заплању (Марковић 2000: 164). 
Краће форме у употреби су и у говорима средњег Ибра (Божовић 2008: 255).

II.2.2.8. Забележени су следећи облици за 3. л. јд.: 
има та стари; нема, нема оде; мора да неко биде онде; продаје кафу; одозгор 

извире; стока пије; пије инсан; у јесен кад зрене; убере шта му треба, понесе, 
посијемало врта, и тако; он прича; ова ми свастика велʼи; само мозак може да 
замислʼи; посије; хоће да жути; држи краве горе, музе краве; неће да се уда; ко дође 
на влас, он неке законе постави; да се онај смок оставља; то се стави, није смело да 
се поквари; то надође; то хучи и надође вода; свеже на чело; гори једно време (Баг); 
има тамо још да с[е]огледне исан; не море ни он никут; једе куче; да он има д[а] [ј]
еде; он не умије да попије; шта ви вели Ризо?; нема о[д] тога ништа; данима не от-
вори нико врата; не види ни да лʼ ми је обрисано; неће да ми испушти, но штеди 
телету; да га бок чује; ради л ви она радница?; има да пасе; ништа не мирише лијепо 
ко босиљак (Бал); она не зна момка; сат се то друкше зове; сат то ни нема; момак 
нема да је види док не уиђе у ђердек; свадба траје три дана; у петак двори невеста; 
три недеље прође; три недеље да седи; ко шта има; не иде младожења; он је не види 
док не уиђе код ње; не смије да је види, само ка[д] треба д[а] [ид]е да спава, кат спа-
ва; она остане; каже кад је преспавала, нема кут; тоније ка сад; мора да остане; бије 
је, матретира је, то нико не окреће пажњу, кажу мора да слуша, мора да трпи; да 
ме прстенуе девер; само улази девер; она хим даде по пешкир, кад је прстенује; до-
несе хим шербет; колʼко ко може; нема гледања; ону чаткију ти стави; она све 
глʼеда испре[д] себе; игра алʼ испрет себе; устане невеста; невеста и мијеси и музе и 
све мора да ради; не може да се прође; која има ту у то плʼеме; у то плʼеме има и 

33 О краћим облицима глагола хтет в. т. II.1.9.2. у одељку о помоћним глаголима
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друга, у свако плʼеме има још, ко нема, она отац има од амиџе; нема вашар, имау 
Пископовце, има вашар; више нема ка раније што је било; понека ис куће не излази; 
мајка ђе је поведе и то је, и то мора да пита све; да је неко не превари; не може, то 
је браство и не узима се; то се тако зове, та побеђуе, одбацује; ко нађе, победи; слабо 
ко има, двори невеста; она покупи све и одведе невесте тамо; жена се опороди 
кријући; да нико не чује; не веља да прескочи конопац, не веља мачку да удари ногом, 
пашче не веља да удари ногом; обавије се пупак; не може да се опороди; не роди се 
нормално; ако тражи нешто да поједе; није јој до; каже роди се оно шарено по 
лʼицу; месо не смије; кат се куха вариво; да га проба; кад ври па да проба; не веља; 
она што га префати треба да му купи кошуљицу; жена која му види зуп, треба и 
она нешто да му купи; он рано бехра; то се стави; тече црвено млʼијеко, промијени 
боју; хоџа то макне, помогне хим хоџа; све се више спреми; витар се дае; курбан се 
коље; халва се пече; треба дуго да се пече; разбие се вуна, сече се; плʼете, ко преде; 
у глухо доба не веља да се иде, може нешто да те стрефи; нагази нешто и то се на-
мери и одузме му се једна странка; лʼежи док умре и ајт; разбаје детету да не плаче; 
дијете има грчеве; поштује ове моје; како га глʼеда и поштује; он хи не осећа (Боб); 
мора се; пусти неко за севап; док се то стиша та ситуација; врати на своје имање, 
нешто гради; оно грумење опада а оно танко влакно остаје; па се то уштави; што се 
тиче обуће; ону кожу уштави; зове се Дежева; онамо има ова брат његов, он има 
четири краве; не држи нарот; козе држи синовац ми један; паприка сије се; осам 
крава држи; неће горе да роди ништа; то што се залʼива то се све залʼива моторима; 
има лʼи штагоћ; неко и покуди пасе развалʼи то; дође бес питања побегне родитељима; 
претходно се види са момком; живи лʼијепо; неће годинама да се помири; она каже; 
неће ни да му шаље људе; она послʼен дође па молʼи; ужелʼи се, ужелʼи се своје; да 
јој се донесе; то остаје њезино; нема ко да се меша; да се види; оно остаје девојки и 
она то узме отуд и донесе кат дође у ту спрему њезину; дође неки дошљак, он му 
одреди место; живи туна; отишо је да свира; свира у писак; гоч носи; удара у она 
гоч; бије она гоч; да се објашњава; нешто се наређује; он хим испрића; то се преноси 
послʼен, прића се; да оде на хаћ; то не море ни да се опише како је кат се оде; ту се 
окупи око ћетири милʼиона; треба да се иде, тамо се борави петнаес дана, клања се у 
ђамију (Бот); мора да се ради; кад има посла; онде се скреће; има кућа ту, богме; ова 
што тера, он има највише; држи се стоке; киша уфати; кад удари, чини ти се цреп 
оће да га сломи; каже исто и оде пада; ка[д]се пуши цигара он осећа цигару; осети 
духан, она бежи, осети дим, она бежи; он не осећа; не може да се стигне; он ме све 
псује; сахат и по треба; оде се окреће; ради алʼи ништа; жену има добру; нека тего-
ба наилази; свијес ми мрчи, и нека ме тмуша удара, наиђе ми тако; бог зна колʼико; 
запне, ради; море да се иде; то ми све седи; то остане; треба ми; он с овијем малʼим 
ућоса; он га узме код њега; нема ту шта; оде за Београд; да узме неку жену да је до-
ведеу Београд (Брђ); припада Новом Пазару; излази руда; види се пут одавлʼен, он се 
спаја за рудник; лʼево се скреће за Лʼепосавиће; има пункт долʼе на Јариње; одрони 
хи вода; не може да држи; да се то мало превазиђе; напрска се млʼеком; и заслади 
се млʼеко; изађе ис те трмке, један део се одвоји, скупи се овако на дрво; она тако то 
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формира ту трмку; заслади млʼеком и пева тамо неке бајке мало; како мирише лʼепо; 
то умирише; прође празник; кат бехра знаш како умирише лʼијепо; пријатан мирис 
има; нађе педесет кила; има више оних сандука, извади сигурно педесет кила, за-
виси до године; колʼко се креће; има једна друга што спаја отут; тамо живи стално, 
и он има пчела, држи пчелʼе, ради с дрвима помало, држи неке раднике; тражи ти 
документа; понекат нестаје алʼи већином има; шта аута прође; жена отиде помало; 
ако случајно неко затражадне; да не расте трн; не море да превија прс; то је да бок 
сачува; тера пакете; зове полʼицију, полʼиција дође да види; мора од нечега човек 
да живи, да ради; пресече млого па ова неће да прихвати, остане брес споразума; 
лʼијепо живи, држи три четири краве; нема потребе; понешто недостаје; има и 
лʼиваде; мало затеже; песто еура прима (В. Лок); моја кћерка учи јој децу; припада 
Избицама; не да се нама; ретко која има да не вози; то се уштави кожа, обично се 
осуши па се исече на кајасе; ка[д] се она кострет микне; неко пошаље просце, неко 
јок; ђе ће да живи; да види дође невеста; да баци; жито да баци; више то нема; сат 
постоји да има бајрактар; да се осече бадњак, понесе се погача; прва љуска да пане 
да га сунце грије она бадњак; љуска се узима и стаља се у торбу; ломи се преко 
бадњака у шуми где се осече бадњак; наложи се добро ватра; стави онуда редом; 
стави се со на бадњак; узме се по парче лʼеба, умочи се у со и на бадњаке стави се 
парче лʼеба и сви да окусе помало онога лʼеба, онда сви да се изљубе преко бадњака; 
зна се; десном ногом се улази прво, и виче се; одговара; уноси се слама; не вреди 
лагат; да се окади, да се окади совра; шта има; џара она џараљка у бадњак; дође по-
ложаоник; да поједе; да се брче; отац ми каже: „Не, не дирај“; оде зовне старога 
једнога; објави Русија рат, објави Грчка, објави Бугарска и објави Србија; сазида се; 
море један човек да подигне; ага узима; он бира; не ваља; раж опада, жито опада; 
живи у Крагујевцу; сат то више нема; не ваља да се спава (Из); да дође овако; време 
доноси, то вакат доноси; мислʼи изистине; пада киша; треба свакат; лаже значи, 
лаже; то море да прича ко гој хоће; нема посла, нема пара; нико те не дира; дође ова 
и[з] Жуњевића, дође код мене; зове двеста кућа; зове на свадбу; он га зовне на свад-
бу; седи обрисато; кат излази, даје ти коферту с парама; живи добро, има жита; има 
стоке; каже да му дам ја кћер; закаже се кад је свадба; бог зна колʼко тија девојака 
има; нађе на улʼицу ту и доведе ми је оде; нити зна шта је кућа, нити зна шта је кра-
ва, нити зна шта је земља; пошаљи брат му оде наместо њега; она дође и, ка[д] дође, 
види неко укрка јој у собу; она остане; да се оснујеу Лукаре школа; он позове наше 
старе; позове он; каже, „ми ћемо школу ставит у Грубетиће горе“; по томе се зове 
Крушево; млого пута је проси; има шесторицу браће, ова што проси ову девојку, и 
он дође и пресече га, алʼи пресече га да не море, и тако му донесе ћахат; бигинише 
добру девојку; бигинише девојку; донесе нешто слатко; то-е све завршено, значи; то 
и сат постоји; да се веже више нема; она бежи напоље; сат се сто чуда прави, сто 
чуда догађа; о[д] тога почиње; пита се старешина; брез воље живи; свега има алʼ 
оно што-е главно нема; нико никога не хаје; у Црни врх извире; тешко опстане сат 
пчела; прска се воће; голубова има по граду; птица умире; да се пчеларство развија 
јер нема рода без пчела; нема пчелʼе брес пшенице; нека стара ријеч изађе; каже 
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стара пословица; тачно излази; неће да улаже оде нико; има добрија људи, ко ће гој 
реј да нема добрија, он греши дебело, има добрија људи; демократија има границе; 
зна се шта ти слʼедује; ради шта ко хоће; море да се приватизује; продаје општиња 
што је њојзино (Ју); месец дана да се киселʼи; има цијела историја; кад биде јесен; 
мене дође таксиста пред врата; гаси се Рогозна; остане јалова; почиње да се жње; 
која болује нешто; то се заради с пијаца; та узима; ту таксиста дође, напуни у гепек; 
чека га с колʼима; има и за мене; ако то узри; да се не ожени, он плаче за оцом; по-
мага ме крваво; ово да се поради (Ка); он живи у граду; ко да ме мртви сан увати, 
тек се зора указује; изутра положаоник долази; послʼе спусти оне бадњаке; вречи, 
блʼеји; ко нађе први; проналази неко; свира кланет; један жмури; из Јовеистиче; из-
утра кад устане; омладина се покупи; та се дан слави Ђурђевдан; скупи се нарот, 
молʼитва има, чита се и покупи се нарот; у мају месецу се посеје, скуа се јаји па се 
тури у ону конопљу; бере се прво једна конопља, зове се бељојка, то се обере, у мо-
чило се однесе, покиселʼи, послʼесе трлʼи, о[д] тога се преде, тке се касније; то се 
послʼе гребенима гребена, па се послʼе остави ка[д] дође зимно време; онда се пре-
де; ископа се рупа па се куа она пређа; савије се на колʼенике и три недеље ћути; 
аслʼи се човек наједе домаћек лʼеба; она грдна умијеси то лʼеба; дође код нас на 
славу, не може да дође комшиски и седне за остал и, ради и он, прекрсти се, чести-
та славу; отиде па се ижљуби; она ради долʼе; оно све онако остане; стока кад 
баљежа; овудије протера овце и носи га у наруче овамо (Коз); чини ми се; Рајко ту 
живи; живи ту са женом; Светлана се зове; затражи момак девојку, чује има добра 
девојка; па се то пожње, па се то штави у мочило па се то суши оно се трлʼи; не да 
им мама; да бок сачува; има оде; ко има офце, прави се; кат се пожње пшеница; та 
цијећ уђе у веш; човек свашта прође; неће главу да окрене; ово свако јури, иде ђе је 
јефтиније; он заради све са нас (Леч); нема шта ове године да се каже да не ваља; не 
да ми да преговорим; учи, трећа година, она све редом даје; син се провукује ка пилʼе 
крос кучине; у Митровицу живи; моја мајка носи ону сламу; и чини; снијег пуши; 
чини: фу, фу; цио дан бије коло; сад нико нит игра нит пева; то веже за Црну Гору; 
не смије нико никут да мрдне; ком ће чине да учини; јаше на вратило, а гола да се 
скине; дође положаоник прет кућу; у решето понесе; улʼегне, узме оне чепанице; 
узме и гржа у шпорет; да роди боље жито; оно повесмо виси низ лʼеђа; она вришти, 
не смије да уђе да узме дијете, а не смије да га остави;неко тера стоку, неко нешто да 
носи; онаноси здравицу; да уграби здравицу да однесе девојки да попије; девојка 
кумује деци; који уграби она крс носи; држе долʼе кућу (Лу); нико се не озува; ради 
код приватника; иде па тамо се окреће; види се једна фарма на оно брдо; право на-
ниже се иде, силази се с брда; милʼиција долази ту нон-стоп; ту аутобус долази; да 
дође да те узме; да те доведе; нит се косе нит ко што ради; по један дан ради, по један 
не ради; жуља, алʼ ко те пита; коњ наиђе на ријеку и пукне она лʼед и он пободе 
главом; избацује, тамо-овамо, мучи се; добро нарот живи, ко не зна оно ранијашње; 
мора још да се додадне; оно се поцепа; одма се одваја, познае се; стави да се суши, 
суши се онамо; да се она разбој не помера; жица ђе се протиње; нахлади се, није 
могло да се спречи; да лʼечи се та болес; болʼес ка ово сат што се јавља; човека туга 
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уфати; радно место укида му се и он ћути; и он унишћава; како да тражи од наше 
државе човек; она сађе с бандере; ко не плаћа струју а троши је; судија према њези 
и диктира, она пише; она све плаче, не може од плача да каже; нас и не пита 
судија; само дектира тамо и она пише (Не); код нас се чува; он се пробије; да ме из-
држава кат се наједе, гађа пиштољом у ону питу и исцијепа ти тепсију; да напане 
тебе неко; нико не живи; сунце грије, киша пада; ова ми син однесе млʼијеко те ра-
стури долʼе у Пазар; ради долʼе ко шњајдера; он ти узме па ти напише; нешто добије 
от ствари; не море да трпи комшилук, нарот, а не да трпи твоју децу; то се закоље 
во илʼи крава па се то осуши; обрне се горе; не води рачуна деци; не смије дијете да 
такне; оде да тужи; зове телʼефоном; ципцијелу ној преде, ништа не ради осим то; 
жени сина, он спреми људе да те проси код мене; не зна ни да збори ни ништа; не-
што да пише; никат не узме динар; има горе навр Бара зове се Царина; каже дошо 
цар са војском; нарот је осто лʼеба да нема, празнује неки дан; ваља сукно; он ћео 
ту да се сакрије; не може он ту да се савије; каже хоћу; заступа ове жене; оно се 
заравна (Нет); заболʼи та стамак; да се то поправи; књижицу не може да извади; све 
више натијече; да се пензионише на пролʼеће; ако га он још не смува те га не слаже; 
реко му да му плати; језик учи; то му се не свиђа да напушћа; Миса не море да по-
стигне; са нама се ту граничи; да ми каже како се зове; послʼе иде се право; прича 
Драгица; свуј стигне; догура стоку, мучи се, догна зими ту, има вода и штала, а лʼети 
тера и ту на пашу; донесе, остане ту ђубре, остане млʼијека; глʼеда навише; не 
може та бол више да претура; кад оде горе, оће да се убије од плача, па сад пати за 
мном; са мном да спава (Ос); та вода ни млого значи, иде у Љуцку ријеку, блʼизу 
Голʼије горе извире; она никне, порасте, сазрене, онда се пожње, повеже се у туцат 
и тури се у неки резервоар воде; он се ожени; доводи музику; изведе музику; он 
дође то веће и свира ту; пише у новине (Пож); не свиђа ми се; кат се проси; узме је и 
доведе је; оде десет жена; спрема добро; не спава; колʼко долази; то се продае; не 
веља он; кад завије снијег; не море да се допреми дрво и камен; треба да има срце; 
нема времена да дође на ручак; доклʼе се то не испече, на смену ради се, неко допре-
ма дрва, камен, неко ложи ту, пече; ка[д] се то испече, вади се, товари се у трактор, 
камионе, миче се одатлʼе; прсне све у комате; разједе га; ова пут како иде па сусрет-
не горе до ријеке; не сије, нити ти ко ради; покоси, неко не покоси; кат се запослʼи, не 
опослʼи ништа, ка она што ради, ка она што не ради; динара једнога нема; живи от 
Немачке, оде нема ништа; један само ради, илʼи ради илʼи не ради, и даде ти сто и 
педесет и двеста еура; да се смилује да ти даде неку пару; нико ти се ни не стара о 
томе; па се напљачка (Рај); плаћа ми вала један унук струју; слабо се и коси; кат се 
испроси, зовне девојке; невеста се обукује у хаљине; џумбуси се, пева се, игра се; 
родбина тражи злата; то се првиче зове; једе се, спрема се јело; свекар да те узме; 
не веља, каже, конопац да прескаче; не смије да диже тешко да не побаци, да не пре-
скаче конопце; детету остане флʼека на обрас (С. Ћуп); друго нам не треба; њему 
остане друга раса горе; кружи та раса, има све своје; лʼегне човек овако, лʼегне и 
уфати ко да га дигне; ово се оструже косом; то се пободе један колац; тера хи по-
сен; она се конопац савија; он трчи све док дође до стожера; он окрене назат; иде 
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опет на обратно; он развије скрос; тако умеље жито; зрно пада ис класа (Пож); зове 
на телʼефон; носи и да пере тамо; гори шпорет; смета ми кафа; има оде пет-шес 
кућа; кат се деси нешто; Милан јој се отац зове; данас цео дан ради; неће нико да 
стрви; викалʼи су му да иде; да бежи; неће да изађе; пита за мог оца; он лʼежи на 
кревет; ова син донесе понеку гранчицу; све спрема да се једе, спрема све; долази и 
увек пита како је баба; не може; има мужа; мозак јој се мути нешто; понекад на-
врати; седи сама; нико да ти дође, да ти врата отвори (Шав); ту се наспе; то се све 
изнесе; да им банка одобри кредит (Бољ); копни снијег; све стоји снијег до марта, па 
онда груне одједном; не може да га откачи, не смиједа се пусти; не може да га от-
крпи; прича Граде; да се спаси од кише; да га удави; не лаже; да иде даље; чува овце 
долʼе (Бу); нема држава пара; све се попије (Врс); учи за докторку; муж ми погине; 
узимље све боловање (Гр); ово се зове Врујчанско језеро ово нити извире, нити уви-
ре, увек овако постојава, не панти нико да је прекапило; ко верује своју, верује и 
моју; све иде како треба; добро се не заборавља; дође оде понекад, ада, не види те; 
одма иде; пада снијег; деси се; падне снијек по метар; ако подржи до новембра (Др); 
унука ми дође; момак не долази; прстенује, дође, зна се девер, улʼегне три човека; 
она хи услужи; невеста донесе, дарује кошулʼицу, среже; двори невеста; зове се ћеза; 
оно граду да сене осурља, па посе оно подвије, да се тке у нити то да те одмијени; 
продае то имање (Дуј); може, само не море колʼима, не море колʼима; слана то 
убије; ако има пластенике, може; то се храни стока; комбај је умеље, уситни га исто 
ко пљеву; ту посен баци жито; купи се оно па се свеже; неће д[а] успева оде кукурус; 
чини ми се (За); сат пензију не море слабо ко ни да дочека; бок да помогне овом на-
роду; овако се направи; у очи те удара колʼко је бијела; он салʼшкрипи от пепела; ко 
масан долази та веш (Це); бог све одређује и завршава; ако те бок штити; мало се 
ради, нема ко да ради; двадес оваца има (Гло); почне лʼис да пада; то се зове лʼисник; 
сат се већ сије; коња кат упрегне; Јарут се зове ова планина, она закачиње предео от 
Конича; може човек да се овако посагне и да уђе; ту има разних натписа; та јорган 
сат седи; мора одмор да направи; ту се говори српски језик; кат хим узме Турчина, ко 
да узме не знам кога (Гу); доклʼен се не задријема поноћи; прави се торта, прави се 
баклава; те се она шећер растопи, посен море да се растањи оно да се не лʼијепи за 
руке; млого да се ујапти па послʼе неће да уђе у дудове она шербет; провре се па ври 
доста вала, један дан цио дан ври; неко је мијеси ка питу, а дуго се пеће, пошто не 
море да свуд да је уфати одма ватра; ова младеш умијеси гурабију; да лʼ се лʼијепи 
за руке; да се коси, да се жње; пане жито; ћини ми се тако; кат се ожени; не море да 
музе краву (Де); оно што треба да се преде; оно сиђе и дође то бијело ко снијек; не 
веља да се брише; само чарака; полазник дође, он пане, е послʼер он гржа то и тако; 
само једна нема деце; само обија по селу; волʼи да ганта, да прича; виче оће де у 
Тутин да живи; ко да прими њу; не може с оном женом ни двије; стално иде код 
лʼекара; не може да је трпи па то; то што прима, сведаје у банку; иде преко банке и 
као оће да купи стан; има купатило ту; долʼе та баба јој живи; кад никне трава; чува 
овце илʼи говеда; не може ни да ради кад не види; нема ко да ми пооре (До); уведе је 
зава те двори испред људи; она ту двори; улази се у собу а на ходник понеко улази 
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овамо; море да се намери; иде те ради; неко се ожени, неко умре; то неко не трага; 
и радос и жалос се чуе; море ту да ограише, море да помери памет; не веља никако; 
све остада некошено (Дол); два три пут га окрене; сађе с коња и одведе је тамо ђе 
треба да се сведе; оде у ординацију; прича послʼе тамо са женама; има девер; има 
девер те јој води коња; ниђе да преговори док не сађе; има она марамче и кат пређе 
воду, баци оно марамче; неко потрчи да га узме; џумбуси се и тамо и тамо; треба да 
бежи; да му поклони; глʼеда мало овако углʼедне; мало да утиче на њега; умије да 
приђе; треба седам кила шећера; испекција ко дође; нема ми покриће; сам живи; 
има вашар; ту нема шуме; има ту једна вода, никат не престане, има ту ис камена 
излʼива; ко ти му га зна; Грачански крш се зове; она служи за испомоћ струје; има 
кључ ту; треба да има; сад се бави пољопривредом; сије се лук; не ради на грађевину; 
треба да се ради (Ђер); долази послʼен с лʼијеве стране; све га прегази; јечма однесе 
тамо; дође изјутра у три сата устане; отац те само даде; има камен у жучну кесу; 
нико не смије да хи пусти; данас не веља да се ради; он коси долʼе; спакује то туне; 
он заузме ту јуртину; пушћа се стока; нема у Тутин лʼепши момак; да остане и без 
деце; зна нема кут, ни ђе да ради, ни ђе да заради (Ер); позове на свадбу; она фалʼи 
ту моју жену, фалʼи; оде тамо иште је; тражи је; не виђа ни он ту девојку, он се 
тамо забије у другу собу; да провери кака сам ја, све то ту да види; твој отац познае 
ове Садиковиће; дође да види како живи, како борави, враћа се, прође још једно ме-
сец дана; бежии тамо и тамо; пошто ве интересује прошлос; да донесе слатко; она 
зијева долʼе по Србији, ова зијева ту; сила бога не молʼи (Жу); дође до школʼе; да те 
изеде и да те офрндуши и ништа; једе бијелʼи лʼеп; не море да живи, помага држава; 
син ми има четворо деце, он прима додатак на једну ћер; прода телʼе, прода сир (Ке); 
неће да се отањи; па се она добро угрије; обаруша кат се кати; ка се испече; то не 
може да се упореди; има пчелʼе; па оде мало долʼе, па донесе компир; не да ми да 
идем; на пут да му тури (Бот); она мене виче (Тр). 

II.2.2.9. У 1. л. мн. презента наставак је -мо:
ми мислимо; чему се ми надамо (Бал); што рекнемо шлогиро се; ми јој се 

никат одужит не можемо (Боб); сви се враћамо њему; знамо сигурно да хоће да 
се умре; Амко га ми зовемо; терамо одоздољ; баш толʼико имања ни немамо; оно 
кажемо ми (Бот); једно телʼе држимо, закољемо; више не моремо ни да радимо 
(Брђ); помало дођемо; упалʼимо трактор; отидемо баш да сечемо мало тамо ту 
шуму; ми зовемо горе; ми сиђемо у Јошаницу; имамо пилʼиће товне; купимо краву; 
купимо краву; латимо га ми (В. Лок); дођемо на кафу; скокнемо зачас долʼе шта 
треба да купимо; сечемо три бадњака оде; донесемо воде у тестије; вичемо; колач 
да му ставимо на рогове; ту наиђемо; денемо навиљке; да вратимо дугове (Из); 
идемо кат умре неко њима; да идемо да је отмемо; моремо само да се чудимо (Ју); 
сад не можемо да завршимо; немамо аутобус, све плаћамо таксисту; укиселʼимо да 
једемо (Ка); славимо славу Мратиндан; имамо ту воденицу; унесемо бадњакове; па 
се окрећемо около; направимо лопту од крпа па гађамо се; ми се кријемо по шуми, 
послʼе узмемо коприве пељамо нарот, пецамо и копривам; ми сакријемо ону коприву; 
тамо оставимо; накршимо врбовине, дреновине и закитимо кућу и све, шталʼе за-
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китимо; узмемо кoприва, пецамо се; једва чекамо да одемо да ни нешто понесемо 
да једемо, и једемо, понесемо сира, понесемо сланине; терамо кући; и одосмо да се 
прошетамо; овамо се вратимо; да одемо нас двоје а да оставимо њега самог (Коз); 
да живимо како треба; скувамо млʼеко; масни једемо и тако; оћемо да баталʼимо 
(Леч); Чукара је зовемо; дођемо с радње; имамо ми и сад ође оман; ми ти га за ниш-
та не користимо; сат то радимо; пијемо, веселʼимо се; да се оквасимо; мине зовемо 
вала (Лу); што примимо њима; дамо и за лʼекове; три кравице држимо, не моремо 
да држимо ништа више; што ћемо да ткемо; сви славимо славу (Не); треба да разго-
варамо љуцки; држимо четири краве; опријатељимо се; седимо један дан ка у своју 
кућу (Нет); залʼивамо имања, имамо ту воду; ми немамо такога ћовека више, нема-
мо, ове ми воде немамо; товаримо с камионом (Пож); чистимо ове плотове (Рај); 
воду не плаћамо; имамо ми тамо својти, идемо некат на свадбу; кат се помиримо (С. 
Ћуп); имамо пензије и само се хопамо, седимо, једемо имамо да једемо и да пијемо и 
зимус идемо долʼе; разговарамо алʼи не моремо да отворимо неки разговор велʼики, 
не познајемо се (Трн); ми имамо то; крешемо лозу око куће; не смијемо млого ни 
да пијемо; отидемо ми пешке; имамо горе једну рођаку; ајде да га узмемо (Шав); 
седимо ми (Бољ); глʼедамо с прозора (Бу); боримо се за живот; догонимо бадњаке 
(Врс); имамо воду унутра, имамо своју воду; стигнемо (Гр); купуемо дрва; идемо 
и с тракторима; мало да поседимо; ми комшијамо с Брњичанима оде; ми морамо 
оде да сарађујемо; углавно слажемо се доста (Др); држимо, имамо пе[т]-шес крава, 
имамо пет јуница, правимо сат и силажу исто правимо и от грашка; имамо комбаје, 
и покосимо; све редом тако бацамо и газимо; тако радимо; одма потуримо фолʼију, 
са стране фолʼију и прекријемо; касно почнемо да оремо; слабо идемо у шуму него 
хи купујемо; немамо ми нашу шуму; имамо угља; узмемо по три тоне угља (За); 
ми кажемо мухур; немамо ђе (Це); отерамо; да га проведемо како треба и да по-
могнемо некога сиромаха (Бл); имамо ми мапу; дрљаче ове што дрљамо жито; ми 
идемо код њи (Бо); то желʼимо највише; смијемо се да с[е] купамо на Ђурђевдан; 
да јој поведемо лʼијепога; кат је туримо, тамо сведемо, знамо шта ћемо; поденемо 
у стогове; направимо гувно и оно снопље поредимо направимо метлʼе от брезе, ви-
лама ускрајњемо сламу и обришемо гувно, те покупимо оно жито на куп и лопатама 
издижемо оно жито и вијемо и онда сипамо у вреће, дижемо на таван, умијешамо, 
понесемо у воденице те умељемо; ту преконачимо; ми већ стари полако опадамо; 
немамо излас тој стоки; да лажемо да укријемо мало стоке; ми отидемо и поне-
семо по кацу, двије; понесемо вуне да продамо, понесемо; понесемо меда; те своје 
не узимамо; те ни не познајемо више никако; туримо ту крушковачу те пијемо то; 
имамо лʼипе кот куће (Бр); по цио дан играмо с момцима; ми се вратимо без младе 
(Вру); мусафир ми кажемо; терамо за Пазар; да турамо дрва; имамо плац у Пазар 
(Гл); ништа немамо; да сврнемо оде кот чика Милʼивојеве куће да видимо снашу; да 
видимо пећину, води не, деда, да прођемо крос пећину (Го); правимо сир, правимо 
крављи сир па у канте турамо за зиму; ми у Србију добро живимо, слободе имамо 
добро (Гло); обилазимо се (Гу); не задржавамо се; да косимо жита; не можемо ми да 
ти градимо вољу; ја и жена покупимо се, одемо за Турску; не моремо; немамо ништа, 
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купујемо смок, купујемо све (Де); имамо тија Албанки доста (До); ми проведемо ше-
хаде ко то знамо (Дол); ми кажемо девер; приводимо крају, и ноћимо тамо; ево има-
мо ми оде (Ђер); вратимо га, поново преврнемо, трехнемо оно; умељемо та јечам 
(Ер); ми родитељи жалʼимо; дарујемо невесту; рекнимо; да распитамо да видимо 
ђе-е како је; ми разговарамо; ми то хала што имамо, срећамо; једемо, ручамо, послʼе 
се ми врћемо; идемо са невестом; отидемо тамо; послʼе идемо ми да-е узмемо (Жу); 
тикву имамо долʼе, врт, имамо (Брђ). 

II.2.2.10. Наставак 2. л. мн. је -те:
морете лʼ да постигнете да себорите? (Боб); немо да идете; једну кућу раз-

минете (Баг); каку кафу пијете?; је лʼпушите?; ко знате ђе Плакаоница (В. Лок); 
да извинете (Из); да идете за Азију (Ју); ви знате како се живело; ви то знате (Ју); 
у које место живите?; да се насмијете (Ка); што не уђете унутра? (Леч); како пре-
зиме носите? (Лу); испод спомена продужавате; као што видите (Не); што крене-
те ође од бунара тамо; како силазите право; кад изађете преко моста (Ос); асвалт 
имате ис Тутина до Сенице (Пож); не морате ни да станете; волʼите лʼ више у 
хлат илʼи на сунце? (Рај); ово што ви турате лак (С. Ћуп); кад неђе дођете, па да 
ми дођете; ја би волʼео да дођете; не знате ви шта-е мука, не знате, не знате (Др); 
одаклʼе долазите?; једино морете кат сте билʼи у Баре па преко Бара; код оне ријеке 
скрећете, идете, овај, десно овако; горе морете д[а] одете свуд редом; код ријеке 
скрећете десно (За); немо да се стидите, шта има да се стидите; можете, идете 
овијем путом до хајрата онамо; хајрат знате шта је?; можете и лʼијево да скренете 
порет овија гаража и да питате ђе је Рељина кућа, а можете и даље да одете тамо 
порет гробља асвалтом; прет кућу да се паркирате (Бо); само да потрошите (Гл); 
пушите лʼ ви? (Го). 

II.2.2.11. У 3. л. мн. презента код глагола VII и VIII Белићеве врсте 
забележена су два наставка – -е и новије -у, настало у резултату аналогије 
према другим глаголима са овим наставком. Поремећени однос наставака 
-е/-у карактерише целу територију испитиваног арала. Наша грађа не пружа 
могућност уочавања правилности у њиховом избору. У сваком од пункто-
ва бележени су примери са обама наставцима, а информатори их напоредо 
употребљавају. Примећено је, међутим, да у свим тачкама испитиваног про-
стора форме са -у превладавају, као и то да су облици са -е нешто чешће 
бележени код православног становништва. 

II.2.2.12. Примери 3. л. мн. са наставком -е: 
масовно беже; производе; мало се људи упусте у алкохол и оне неће да трпе 

те тероре; сналазе се људи (Баг); држе доста оваца; долазе, пролазе тудије; кот обуће 
живе; дођу да испросе; кат ораси оно роде; одлазе; лʼијепо живе долʼе (В. Лок); живе 
тамо; ту муслʼимани живе; баце и сито на кров; сви да се прекрсте и да пољубе 
бадњак; па се ударе греде, појасови; да држе; не држе краву; ти крајеви се тијем 
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баве (Из); млади одлазе; слабо долазе (Ка); обадвојица живе у граду; с једне стран 
држе га; па се зајоване; преломе тамо бадњачицу; сви је волʼе; они обадвоје раде у 
болʼници; све жалʼе да је до лʼекара (Коз); држе овце, имање; да се мазе (Леч); виде 
да туима нечије; долазе и ми идемо код њи; веселʼе се; и сад носе; и по Србији носе; 
држе ту стоку; телат доје краве (Лу); богато живе; шта раде; да врате ту релʼигију; 
врате се тамо послʼе; добро они живе; како да исплате кад нема; добро се боре; 
има који злоупотребе; неће да плате струју; него долазе принудно (Не); испрже; то 
прже (Гр); шта раде од онога језера; неће да се жене (Др); сеобе билʼе ка и сад што 
постоје (Бо); да раде; кога осете; избаце га напоље; омрче га; боле ме кости; што ме 
сад боле и ноге и руке; сад се још поносе са стомацима (Вру); налазе ми бајаги неки 
дук тамо; те нете да ми овере књижицу; мене и њему треба да овере књижицу; зими 
се и не раскраве у ону ладну воду; треба да се донесе да се напоји; паметна човека не 
волʼе (Го); сви они теже да задрже оно своје (Гу); раде ово по Немаћкој (Де); свуд 
не праве а понегде праве; да се пoслʼе посете пријетељски; помире, помире; одма 
ухапсе (Ђер); долазе из града (Брђ); па се опуте опанци, пријечњаци (Из); стари још 
се боре помало (Ка); они живе са снахом (Леч); заките пешкирима (Не); све ону 
циглу развалʼе (Шав); они бар туре злата (Го); да се помире, да су пријетељи (Жу).

II.2.2.13. Наставак -у бележен је у примерима:
они је пушћу горе на извор (Баг); болу руке, болу леђа, болу ноге у колена (Бал); 

питају како живу; испросу је; сами се договору; испросу је, уговору свадбу; исто 
долазу у првиче и оставу младу; злато што купу; ставу на табљу паре; они улазу; 
они хим јаву; тражу девојке; сви да јој дозволʼу па да иде; они други тражу; оне 
се пореду; да се такмичу која је најљепша; бору се (Боб); партизани носу петокраке 
оне; мајстори да граду; они дођи отуд да виду ђе се удаје девојка; заволʼу се; тражу 
млого злата; да виду оне жене у ону махалу (Бот); они на село живу; они раду; најуру 
га; раду; возила пролазу изедна (Брђ); долʼе излазу вагони са рудом; погубу се оно 
па урлају; ено виду се куће; мало да почисту оно; па се направу каналʼи; раду кот 
кројача; ту излазу, лʼетно ђе пролазу; што мрак, они почну да раду; држу неке про-
давнице; да промијену прстен, обилʼеже; замену прстене; веру се и тако то; тражу 
злата, тражу неке огрлʼице, неке доколʼице (В. Лок); снае не волу да га слушају 
(Из); године чину све; бежу људи са села, из брда; не доносу људи но вакат; измла-
ту онога газду, измлату га; који купу појене; у петак опет људи се купу; испросу је, 
одведу је; то тврду људи да су дошлʼи ис Крушевца; кат су мене кћелʼи да жену; па 
ми се жаљу ови пчелари горе; праву људи солʼитере по седам-осам спратова (Ју); 
они бежу (Коз); са[д] долазу му унучићи и тако понеко; заљубу се (Леч); да му мијесу 
питу; људи растуру фамилʼију збок те жене; и о-тогасе праву; одаљу ти га; двије 
даске саставу се (Нет); толʼико ме сва деца волу; то ми доносу; да нарану свиње; да 
нарану кокошку; да отрчу (Ос); да се створу ти скупови (Пож); оду, испросу и дове-
ду; жене спрему; баву се са тијем; не граду се куће; гасу ту та креч; нагасу тога креча; 
сви раду; сви тако раду (Рај); они не баву се с тим; шта зараду; провиру на врата; 
ноге ме болʼу, слаба сам; купу се девојке; колʼко се договору; да не бацу жене за њом 
(С. Ћуп); кружу; раду у Немачку; трчу наоколо, трчу, трчу (Трн); деца све доносу; 
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долазу; и оне раду; код овија Ступљана да сврату (Шав); радници око куће праву 
(Врс); неће да се жену; трчу све; завршу школу; кат завршу школу (Др); куће што 
граду; држу велʼку стоку; двору заедно; све то тако раду; моралʼе су да у Сеницу 
живу, оне тамо живу; двије у Сеницу живу; они се изљубу с нама; живу у Краљево 
(Дуј); тражу (Це); овде ми нешто ови раду; долазу из Београда; да жену и да удају 
ћерку; да оставу ту цуру неки дан код њи (Бо); долазу људи за два три дана; улазу; 
тапут износу ту конопљу ис тога мочила и осушу; па је трлʼу у трлʼице; алʼ нек они 
раду; осету неку девојку добру; долазу чак отут (Бр); излазу биљези по детету (Вру); 
оду просу девојку; да се то виду; поклону; купу шта хим треба; не могу да се дружу; 
нијесу ималʼи времена ни да се дружу; чеко двије године да купу; покупу по четрес 
каца сира; порану и тражу; наставу даље; то тражу (Гл); само долазу (Гло); и сат 
постоју; стублʼине се раду от шупљок дрвета; оне се поставу (Гу); ноге ме доста 
хабу; бежу девојке; испросу се и побегну; пите се мијесу; дудови се праву; граду; 
хоте да се жену; живу лʼијепо с народом; ове снае оне не вољу ове старе (Де); па 
посе нете да јој се помиру; они нете да јој се помиру (Дет); ноге ме болʼу; долазиљи 
мене да просу; воду је заве; кат хоте да се кафу; тражу и остаљају те девојке; они 
се припрему; уводу је, опрему је лʼијепо; излазу те змије; оне мене се љуту; хоте да 
се забраду; има ти нихни што се покупу ту; нека они виду и нек процену (Дол); кот 
приетеља да седу; испросу; праву свадбу; долазу да виду одиву; они мислу не верује 
им; а кат је испросу; помиру се; они држу нешто кафе онде (Ђер); оне блʼеју тунаке; 
удаву та два пса; удаву та два пса; они се лʼети прату и[з] села (Ер); долазу, долазу; 
раду му деца; доносу поклон ко шта то има; седу, ноћу; долазу, тражу је у гости; 
људи не приму човека у своју кућу (Жу); има доста што тешко живу (Ке); долазу ови 
добри људи; не могу да се одвоју от тога; него мило хим то да виду (Брђ); све уграбу 
(Тр); иди у друга села да двору; оставу младу (Боб); извозу (В. Лок); пусту се по 
ономе стрну; ове жене усиру (Леч); оно сватови јађу; носу она крс уз град и низ град 
(Лу); држу стоку велʼку (Трн); натомршту се (Жу); ноге ме долʼе служу (Рај). 

II.2.2.14. Морфолошка варијантност облика 3. л. мн. карактерише вели-
ки број штокавских говора. Шаренило облика, како наводи С. Реметић, „ре-
зултат је фонетског развитка у прасловенској епоси, када су се остали обли-
ци презента, уједначени, нашли на једној, док је облик трећег лица једнине 
остао сасвим усамљен на другој страни. На тај начин остао је широк про-
стор и велики избор могућности и путева за каснија аналошка уједначавања 
и прекрајања“ (Реметић 1985: 301). Када је о зони централне Шумадије 
реч, аутор уочава два ареала: североисточни (космајски), где доминира -у, 
и југозападни (колубарски), са основним наставком -е (Реметић 1985: 305). 
Стање у другим идиомима такво је да на основу прегледа литературе ау-
тор закључује да уједначене прилике карактеришу С-В дијалекат, где је на 
највећем делу територије стабилисано аналошко -у. У Ш-В дијалекту стање 
се одликује знатнијом варијантношћу, а тако је и на простору К-Р дијалекта; 
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у источнохерцеговачким говорима по правилу се среће -е, уз врло ретка 
одступања (детаљније о приликама у наведеним дијалектима в. Реметић 
1985: 305–308). 

Ситуација у зетско-сјеничком дијалекту у Црној Гори различита је у 
појединим говорима. Староцрногорски говори добро чувају наслеђени однос 
наставака (Пешикан 1965: 174), а свођења наставака на један нема ни у гово-
ру Бјелопавлића (Ћупић 1977: 92–93) и Паштровића (Јовановић 2005: 387). 
У говору Црмнице, примери са -у чују се само изузетно (Милетић 1940: 473), 
а тако је и у Васојевићима, где се на највећем делу територије чува старији 
наставак -е, а финално -у присутно је на свега неколико тачака територије 
(првасходно у пограничном делу говора према Плаву) (Стијовић 2007: 
1671). У Зети је уопштен наставак -у (Ћупић 1977а: 280), а тако је и у Враки 
(Петровић 1973: 213). Прилике на нашем терену показују да аналошко -у 
превладава, али не у потпуности, што не одговара тврдњи Д. Барјактаревића 
о његовој апсолутној превласти (Барјактаревић 1966: 100). Тиме се говори 
тутинско-новопазарско-сјеничке зоне слажу са стањем у говору Мрковића 
(Вујовић 1969: 257) и Ибарског Колашина (Божовић 2002: 87). Облици са 
аналошким наставком чешће се срећу код говорника муслиманске верои-
сповести, и то говор Тутина, Новог Пазара и Сјенице приближава осталим 
идиомима са говорницима различитих конфесија. У Ибарском Колашину, на 
пример, облици са -у бележени су у говору муслиманског живља (Божовић 
2002: 87). У говору подгоричких муслимана редовно је -у (Чиргић 2007: 114). 

У србијанском Полимљу присутна су оба наставка, а њихова 
репартиција конфесионално је – одлика су говора муслиманског станов-
ништва – и територијално условљена – овај наставак присутан је у рубним 
деловима територије (на граници са Сјеницом, на пример) (Николић 1991: 
456–460). У горњостуденичким и моравичким говорима чешће је етимолош-
ко -е, мада има и примера свођења овога наставка на -у: љубу, кречу и сл. 
(Николић 2001: 215). 

У говорима средњег Ибра у двема испитиваним зонама (I и III) прису-
тан је само наставак -е на свом етимолошком месту, док се у II (муслимани) 
и IV зони (косовски терен) јављају оба наставка – и -е и -у, које га потискује 
(Божовић 2008: 257). У говорима северне Метохије наставак -у доминира на 
већем делу територије код глагола VII и VIII врсте (Букумирић 2003: 253). У 
ресавском говору наставак -у превладао је код глагола на -ити и -ети (Пецо 
и Милановић 1968: 347).

У сремском говору присутна је такође тенденција ка уопштавању -у 
на рачун -е, али ограниченог обима, па је други наставак чешћи (Николић 
1964: 349). Појава је недоследна и у мачванском говору (Николић 1966: 
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271). У говору Баната глаголи VI и VIII врсте имају -у у 3. л. мн. презен-
та, а спорадични примери са -е бележени су у Потисју, а на другим тачка-
ма територије тумаче се као нанос из стандардног језика (Ивић и др. 1997: 
172–175). Потискивање облика са -е продором наставка -у забележио је и 
Б. Николић у говору Колубаре (Николић 1969: 51). За говоре средње Колу-
баре Д. Радовановић детаљније је утврдила да се код првих пет глаголских 
врста доследно јавља -у, док се код глагола седме и осме врсте чешће јавља 
-е (Радовановић 2006: 296–297). У говору централне Шумадије на целој 
територији могу се наћи потврде нарушавања наслеђеног односа настава-
ка, али, како истиче С. Реметић, „ни у ком случају нисмо суочени са неком 
механичком, још непреврелом мешавином двају наставака“ (Реметић 1985: 
305). Наиме, овде се јасно издвајају две зоне: североисточна (космајска), у 
којој доминира -у, и југозападна (колубарска), са доминантним -е (детаљније 
у: Реметић 1985: 305 и даље).

У говору Драгачева понекад се код глагола VII и VIII Белићеве врсте 
појављује наставак -у, а експанзивнији је како се иде од запада према истоку 
(Ђукановић 1995: 149).

У говору Раче Крагујевачке, који припада смедеревско-вршачком типу, 
код глагола VII и VIII Белићеве врсте у неким пунктовима скоро редовно се 
у 3.л.мн. јавља -у, док се у другима јавља двојство наставака (Павловић 1982: 
45). 

У говорима призренско-тимочког дијалекта прилике су такође 
неуједначене. У Бучуму и Белом Потоку, на пример, није бележено ٭носу, 
 раду, али је, с друге стране, присутно: беже и бежу; боје и боју и٭ ,волу٭
сл. (Богдановић 1979: 79). У говору Лужнице наставак -е замењује се са -у 
углавном код глагола на -ети (Ћирић 1983: 85). И у говору Понишавља за-
бележен је измењени однос наставака (Ћирић 1999: 165–166). У говору Пре-
шева у 3.л.мн. стабилисао се наставак -в (Трајковић 2016: 477).

II.2.2.15. Наставак -у у тутинско-новопазарско-сјеничком говору имају 
глаголи: 

што кажу; дођу само мало; стружу онај камен; они узму оно, оне лʼистове 
све беру, беру, беру; на све дођу; шверцују ту робу (Баг); дођу, увечер дођу канаџије, 
донесу за младу поклон; они дођу да је просу, кажу добро; одведује; у првиче иду, 
иду у првиче с даром; послʼен је доведу ови ис рода; одведу је; ни кад је доведу, могу 
да доведу кога било; прстенују младу; они је дарују послʼен на ону; не мичу је; узму 
младу да игра са момком; они не узму; они дођу сви наоружати; двојица крију; сви 
кажују; демек да напредују, да расту; и иду кот хоџе; пишу, иду од Бајрама и тако; 
оне туфице се вежу; не иду ниђе; поред воденице шејтани и у воденицу шејтани 
се приказују; а сат узму биљегу от детета (Боб); што кажу ко свом детету; шаљу 
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се људи (Бот); у Пазар иду; одекане стоке помало лʼети узму; изађу; у зиму иду; 
кажу; они га зову да се врати у Крагујевац (Брђ); станују; сију кромпире; машине 
изађу; дођу у јесен тамо, алʼи слабо; оне иду на редове; понекат изађу помало; за-
кажу; послʼе иду у школу (В. Лок); поведу вола тога; рију кртови земљу; једни кажу 
овако, једни кажу онако; по томе кажу да добило село Избице (Из); генерације 
присташињу друге; иду партизани озгор; све кољу живо; дођу џандари увече; убију 
га; дарују снашу; дођу провођаче; остану; кажу да су ис Крушевца; што рекну бабе; 
за време турскога кажу; да поједу људи; изађу плʼијехови и по ногама; пију долʼе; 
све лажу; пшенице се не сију; долʼе и оде дођу (Ју); по цијелу ноћ иду камиони; ста-
ри умиру, нема (Ка); у кућу доведу, послʼен дођу сутрадан опет на кафу; пођу; понесу 
ракије, мезе; исечу бадњакове; седну тамо; посе дођу оде; само седну онако; горе је 
окрену; девојке пођу оталʼе ка кући; деца иду тамо; одврну Лʼешевићи тамо у баште; 
кад не одврћу Лʼешевићи; кад одврну у баште, нема, а кад не одврну, има; поноћи 
подбацују; закољу брава; боље да иду горе код њега; кад одрасту (Коз); нападну 
деца; бога ми, што вичу, све си под војничком командом и тако (Леч); за њом пијучу 
пилат; оће да га узму; пођу у град на пијац долʼе; ови млади иду; они зову на свадбе; 
кад стигну за девојку; с моста скачу у Рашку; послʼен оне уведу; у те се пресвучу; 
угрију; све по сменам иду; што треба млʼека они понесу (Лу); обрађују земљу; иду с 
колʼима, с камионима, иду долʼе за Косово; иду њи двојица; долʼе отиду; привежу 
шнолом она пешкир (Не); они га узму у дом; вежу се оне малʼе везице; оду сватови 
(Нет); што вичу ово; не знам како се зову; мене сва деца дођу ту; не једу је; да постиг-
ну (Ос); момци иду на та ђумбус, неко од рођака они њему кажу (Пож); то рукавице 
ти не помажу; они тапут батаљују; прикажују је; њу једну прикажују (Рај); кад 
дођу; што рекну; бамбон донесу нојзи најприје; дођу оно уморни; ни не уђу у собу; 
дођу сватови поведу је; седну; покрију те чаткијом; посе одовут отиду; поведу мене 
у рот (С. Ћуп); зими сиђу на Доховиће (Трн); поноћи иду; оне кат дођу; претресу, 
све, све; кат попију; зову га Црни; што кажу, судбина му така била; не смију да уиђу 
у ту кафану; Немци дођу; може да покажу пуно понешто (Шав); дођу ти ујаци, дођу 
пријетељи (Врс); беру; кажу да је здраво (Гр); све ми снае купују (Гр); сваке године 
дођу ту код мене те ме обиђу; не треба да остану (Др); јенђе се то зову; улʼегну деве-
рови; донесу нихно рухо; изнесу ти конче; изнесу сито, пшеницу; дођу сватови; они 
сат дођу (Дуј); рано слане пану (За); шаљу на мир; отиду два човека (Це); не знам 
ови старији да лʼ шта разумију; отиду; чују они (Бо); што рекну; да ми кажују; и они 
се шаљу; да расту деца; да пребацују варнику от њихнија крава својијем кравама; 
моралʼи поноћи да га жњу жене; ка[д] се забрањују лʼиваде; дођу те не обиђу по-
некат; отиду да је просу; па ко се бегенишу (Бр); то сат не смију; дошли да ме краду; 
јашу голе на вратило; изведу је (Вру); да се бигинишу; салʼ оду с колʼима и узму је 
и доведу је; узму они по сто комата; дођу оде те пију (Гл); и не музу се; ниђе се не 
смирују; она су морала да сврну (Го); узимљу врнику (Гло); зову га Илʼиндан, а код 
муслʼимана зову га Алʼиндан; овамо купују и станове; Санџаклʼије се зову долʼе (Гу); 
прекажују; зарађују те паре; како хи зарађују ко зна (Де); кућани гржају помало; 
купују (До); кат се деца онопелцују; уведу је (Дол); оду сватови; доведу је; на коња 
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дођу тамо жене; код ње да је дарују: алʼ кад је на коња те и овамо ђе узму џумбуси; 
код нас тако кажу; оду људи; сеју помало жита (Ђер); дођу два вука; све хи покољу; 
изађу (Ер); дођу нојзин рот; кад не бегенишу зета (Жу); дођу ту те тога човека узму 
(Брђ); не мору да га продадну (Ка); све до један сат, до два, док мору (Коз); они можу 
књижице да изваду (Ос); они не мору да помену (Трн).

II.2.2.16. Глаголи VI Белићеве врсте у највећем броју случајева чувају 
наставак -ају:

остављају то, остављају; каке изворе имају (Баг); не мијешају се људи; имају 
доста стоке, говеди, оваца, коза; нема да играју зедно ка сат, посебно играју људи, 
посебно жене; враћају младу у рот; коју имају; ту се окупљају и млади и стари; играју 
сви зедно; чувају хи да не побегну; играју се клʼиса, играју; ништа не вељају; имају 
једне траве посебно (Боб); па послʼен то жене турају у мочваре; неће да дирају; 
то ућосају (Брђ); терају дрва; имају бараке неке; плаћају неки порес; продају не-
ком Бугарину; преко стотину оваца имају; поноћи урлају; продају по осам, десет 
еура; комарци одек имају; понешто људи протерају с Косова робе неке за Пазар; 
да робу не протерају бес царина бес папира (В. Лок); опанци трају; опанци се брзо 
цијепају; пасуљају се шљиве; имају двије приче (Из); мењају се; времена се мењају 
за генерацијама; бушкачи кои бушкају; који завађавају нарот; жене да спремају руч-
кове толʼике; отерају школу у Грубетиће; девојку да удају; сат кола сви имају; сад 
налʼетавају те; алʼи не дају; продају директори фабрике, продају ово, продају оно 
(Ју); узимају и деца; говеда да се обадају; она се обадају; пренемагају се жене он-
денаке (Ка); причају му, причају шта се десило; људи спавају цијелу ноћ на сламу; 
на свако брдо па певају; да се купају понекат; тамо имају баште; планинке се та 
дан мењају; онамо имају; свирају, играју, певају; студирају у Београт (Коз); она ме 
цијелу испрскају; спремају се; слушају ме и све добро; децу немају; ћерке имају; она 
тврди продају (Леч); певају, свирају; двије жене ту имају старе; јабуку да пуцају; 
певају, пуцају; певају (Лу); оно што нађу, отерају, к Пазару; куд га терају, не знам; 
мало покушавају; причају са њом; они даривају пешкире; кућу у Пазару имају; имају 
долʼе велʼику кућу; под кирију дају; имају сви запошљење (Не); и да му је попрскају 
медом; ако ишибају јако дијете; керови терају; ови досељеници не знају те људе 
(Нет); не дирају; питају за најстаријег човека на Рогозну; то причају и преко радија; 
сат имају па зидајуто, сазидају да не би то градио сваки час; скупље продају; ово 
се старају ко је на влас (Рај); ова деца је глʼедају; иду да се туширају; играју не-
весте (С. Ћуп); сат зидају му ту кућу; они причају; развијају она конопац (Трн); оће 
да се свађају; отерају долʼе на Дојевиће; терају циглу; имају кућу своју; треба да 
јој снимају на она скенер (Шав); они обећавају па нема; догнају наши стари (Врс); 
лʼепо ме снае слушају (Гр); камиони догнају; не знају ти та пишта; неће да се удају; 
падају снегови (Др); јенђе опремају је; кад венчавају; посипају бомбонима; оне ме 
глʼедају млого те девојке; имање велʼко имају ту; продају га (Дуј); они причају о 
мојој женидби; сад и не питају родитеље; женске посебно свадбују а људи посебно 
(Бо); да купају децу; они мене питају; они не заборављају нас; растерају и пашчат 
(Бр); тамо га дочекају напоље; аминају кад приђу близу куће (Вру); Лазови залʼивају 
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из ријеке (Го); имају неке сорте; узимају се, избегавају; ни са њима се не узимају 
(Гу); тамо предузимавају куће кот приватника (Де); ове друге имају (До); терају за 
Косово да и продају; даровавају невесту; постаљају да се доручкује; неспавају; једне 
још једва чекају; дрва се плаћају (Дол); даривају; имају степенице (Ђер); прокопају 
оздољ тарабе (Ер); ово јело што продају (Брђ); тамо узимају неке бабе (Тр).

II.2.2.17. У мањем боју примера јавља се наставак -ау / -у: 
у Пазару бацау, и ове године (Лу); све му се више задебљавау ови каналʼи; 

немау земљу; што немау земљу; богат посао имау, кућу имау, децу, све, све имау и 
оно за на море оне бродиће; ту дођу и играу се; добра су деца, добро слушау; то ми 
тепау; то ме слушау (Ос); 

сат се враћу, осељавалʼи па се сат враћу (Брђ); повраћу (Дол); венчу се за њи 
(Тр).

Највећи број забележених примера из наше грађе јесте из новопазарске 
зоне, те присуство ових облика тумачимо утицајем говора косовско-ресав-
ског типа. 

Мали број потврда са -ају > -ау на синхроном плану у тутинско-
новопазарско-сјеничкој зони не одговара тврдњи о знатној раширености 
овога наставка на терену зетско-сјеничког дијалекта (уп. Ивић 2001: 218), 
иако и Д. Барјактаревић наводи да се глаголи овога типа употребљавају ре-
довно без -ј- (Барјактаревић 1966: 100). У такво стање не уклапа се ни говор 
Васојевића, где глаголи редовно имају -ају (Стијовић 2007: 1671). Примери 
са -ау потпуно су непознати и говору подгоричких муслимана (Чиргић 2007: 
115). У говору Бјелопавлића наставак -ају своди се на -ау, изузев код глагола 
IV врсте, при чему Д. Ћупић напомиње да та појава није доследна, јер је бе-
лежено: читау/читају; играу/играју (Ћупић 1977: 89). У Паштровићима су 
у употреби оба типа наставака. М. Јовановић појаву ликова без -ј- не тумачи 
разлозима фонетске природе, односно испадањем овога гласа из интервокал-
ске позиције, већ аналогијом према другим презентским облицима у којима 
ј није саставни део наставка. Код других глагола, који имају -ј- у осталим 
лицима, редовно је -ају (Јовановић 2005: 387). Стога, није неочекивано ни то 
што се у прелазном полимском говору редовно бележи наставак -ају (само 
једном је засведочено -ау) (Николић 1991: 476), на основу чега аутор изводи 
закључак да се ови говори слажу са говорима источнохерцеговачког типа 
(Николић 1991: 476). Описано стање, међутим, у потпуности одговара и при-
ликама у нашој зони (где спада и сјеничка, која се наслања на територију 
поменутих говора), са делимичним изузетком новопазарског дела, где је за-
бележено нешто више потврда са новијим наставцима. Најзад, у староцрно-
горским говорима присутна су оба наставка са неједнаком фреквентношћу 
на појединим тачкама испитиваног ареала (Пешикан 1965: 174). М. Пешикан 
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истиче да се узрок ове појаве не може објаснити фонетским разлозима, јер 
се ј испред вокала задњег реда добро чува; угледање на облике имперфекта 
такође је мало вероватно јер је тешко пронаћи разлоге уједначавања ових 
двају облика. Чињеница да се наставак -ау среће само у једној групи гла-
гола, док промена увек изостаје код типа: лају, кају, продају и сл. наводи 
на закључак да се код глагола типа ћерау, ћера- заправо схвата као основа, 
на коју се додаје -у (Пешикан 1965: 175). Исто тумачење даје и Б. Милетић 
(Милетић 1940: 116–117). Наведено објашњење у потпуности одговара при-
ликама у ареалу који је предмет наше анализе. 

У горњостуденичким и моравичким говорима стање се разликује, па је у 
моравичкој зони присутан наставак -ају, са дугим вокалом у и сонантом ј, који 
се јасно артикулише: шетају се; у студеничкој зони ј се губи, а -у се изговара 
без дужине, и то краће од обичног кратког у (тзв. неслоговно у): читау. Ова 
појава тумачи се као последица ликвидације нестабилног ј у интервокалској 
позицији, након чега се тако настао зев ликвидира девокализацијом вокала у 
преко неслоговног у (Николић 2001: 216–217). У говорима северне Метохије 
јављају се -ају, -ау и -у (Букумирић 2003: 255–258). У Ресави наставак -у не-
место -ају имају глаголи на -ати (Пецо и Милановић 1968: 347).

Спорадични примери са ишчезлим -ј- присутни су и у говору Сре-
ма (Николић 1964: 350), док се у Мачви редовно бележи -ају и -аје: знају, 
гледаје (Николић 1966: 271–272), са чиме се слажу и прилике у говору Ко-
лубаре (Николић 1969: 51).У банатским говорима код голагола шесте врсте 
-у по правилу долази на месту вокала презентске основе, па је: бегу, биру и 
сл.; док је код глагола са а у обе основе забележено и нешто примера са -ају 
и -ау: бацају, венчау (Ивић и др. 1997: 168–172). У говору средње Колубаре 
у употреби су наставци -аје, -ају, -еју и -ду, док примери са -ау и -у нису бе-
лежени (Радовановић 2006: 296–297). Шаренило наставака 3. л. мн. презента 
карактерише и говор централне Шумадије, поводом кога С. Реметић наводи 
детаљан преглед наставака и дијалекатских прилика у различитим говорима 
на штокавском терену (детаљније о овоме в. Реметић 1985: 301–305).

У говору Раче Крагујевачке најчешће се употребљавају примери са иш-
чезлим сонантом и наставком -ау (Павловић 1982: 45). У источној Шумадији 
„у 3. л. пл. долази до уопштавања наставка -у, и до јављања паралелних об-
лика -а(ј)у / -у, -еју / -ду; -е/-у, -а(ј)у / -ду, -у / -ду“ (Бошњаковић 2012: 190).

У говору Алексиначког Поморавља наставци -ају, -еју, -ију у једном 
делу говора употребљавају се напоредо са -ав, -ев, -ив, док у другом уступају 
пред облицима на -у (Богдановић 1987: 183). Варијантност наставака одлика 
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је и говора Понишавља (Ћирић 1999: 165–166). У говору Лужнице код глаго-
ла V врсте јавља се контраховани наставак -у (Ћирић 1983: 84).

II.2.2.18. Глагол ткату 3. л. мн. има редовно облике: оне ћилʼиме што 
тку жене (Лу); ово што тку (Бр).

II.2.2.19. Глаголи са основом на велар у 3. л. мн. имају облике: 
негде сечу два (Из); садек сечу (Др); обучу је; хоће нихно да обучу (Дуј); оне 

вучу оно млʼијеко от туђија крава (Бр); да могу јаче да повучу (Гу); обучују је; обучу 
је; ка[д] се сечу нокти (Дол); тучу га коњи са ногама (Трн); пресечу (Бот). 

Редовну појаву облика са измењеним сугласником основе забележио је 
у новопазарско-сјеничкој зони и Д. Барјактаревић (Барјактаревић 1966: 99). 
Паралелна употреба палатализованих и непалатализованих форми каракте-
рише говор Бјелопавлића (Ћупић 1977: 90–91). Облици са неизмењеном ос-
новом јављају се у говору Горњих Васојевића (Стијовић 2007: 169), док се у 
Зети јављају само форме са аналошки успостављеним измењеним сугласни-
ком (Ћупић 1977а: 280). 

У говору Бучума и Белог Потока ова појава редовно је бележена 
(Богдановић 1979: 79).

II.2.2.20. Форме 3. л. мн. за завршетком -ду на тутинско-новопазарско-
сјеничкој територији имају једино глаголи (-)дат и (-)знат: 

ако јој не даду; морају да је даду; сат даду парама а исприје нијесу (Боб); хоће 
да је даду, неће да је даду (Бот); даду јој оно дијете (Жу); даду јој понешто (Ту); 
свашта јој даду (По); сира јој даду (Ке): мораће да се продаду (Не); чим тако продаду 
(Лу); предаду је ђеверу (Вру); а сад не даду ти ова деца (Лу); они мени не даду ништа 
да радим (Шав); не даду они да се узимају (Бр); 

знаду те жене да врачају (Ко); оне нешто знаду; знаду како да се то отклони 
(Пе); свашта знаду (По), ако је не познаду (Ле). 

Паралелно су у употреби и облици са -ају:
ђе има туђине не дају (Боб); не дају да прође (В. Лок) прво јој дају јабуку (Из); 

не дају школу ту (Ју); дају ти шербет (С. Ћуп); да ни дају кајмака боље (Бр); ка[д] 
дају девојку; (Го); да не дају; они дају мараму (Жу); продају смок (Трн); 

да се не знају; и они знају одма да нешто јес; старије што знају (Боб); знају 
људи број (Ју); ни не знају; они знају (Рај); не знају родитељи (Жу); не знају (Бал); 
њојзини не знају (Ђер). 

Једино се код глагола (-)дат елеменат -д- јавља и у осталим лицима: 
ја ћу да јој дадем (По); садаку дадеш неком; мораш нешто барем ис куће да 

јој дадеш (Бр); не смије да јој даднеш ватру одма (Де); даднеш му то повесмо (До); 
кат се удадеш акобогда (Жу); да се удадеш (Ђер); има она књига мусаф, даде ти (С. 
Ћуп); дадне другу (Боб); ђе ће да се удаде (Из); кат издаде снага (Пож);

Напоредо се, међутим, јављају и форме без проширења:
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само могу да вам дам отпус (Ју); ја му дам сто еура (Рај); ја му дам крпу (Бл); 
ја сам решио ту да те дам; хај да ти ја дам добар пешкир (Бр); све продам кот куће 
(Ка); дај шта даш (Брђ); пратиш је без ништа да јој нешто не даш (Бр); једну садаку 
да даш; (Бр); и он дода оне прашине (Баг); не пита те родитељ ђе ће да те да (Гло); 
ка[д] да обелʼеже (Ђер).

Глагол знат има ликове знам, знаш, зна, знамо, знате, знају (знају) / 
знаду (знаду). Елемента -д- изван 3. л. мн. у облицима правог презента нема. 
Форме знад(н)ем, знад(н)еш…јављају се на читавом терену, али искључиво 
у служби футура II. 

II.2.2.21. У служби футура II чести су презентски ликови и других гла-
гола, при чему форме са -д- функционишу паралелно са онима у којима се 
јавља и елеменат -н, пореклом из треће глаголске врсте:

ако могадем да дођем; ако не могнем да се запослʼим (Нет); како што знадем; 
ко знадем то да јој покажем (Бот); ко што знадем; ко знадем то; ко што знадем да 
ти кажем (Боб); ко знаднем (Жи); ако плаћаднем (Ту); ко шта причаднем (По); ко 
сазнадем ја тачно (Гу); што имаднем даћу ти онако (Бал); ако куповаднем то (Ту); 
што умедем (Жи); кад имадеш неђе викенд, да дођеш оде (Др); ако имадеш; ко шта 
дознадеш (Ту); море да се деси да опет имаде сиротиње ко кат је било некат оно 
(Рај); ат још се имаде евлат, ка[д] се оброди човек (Др); ко нешто фаљадне (Туз); ако 
случајно неко затражадне (В. Лок); само ако рададне (Ту); ако ви требаде касније 
(На); неће да имадне ни један (До); ко гот хтеде (Ли); да настави ту школу ко шћеде 
(Брђ); видећу код Вере да ми замијени ове таблʼете ко шћеде; да јој се замолʼим, ако 
шћеде. (Го); да настави ту школу ко шћеде (Де); нек донесе ко шћедне; ако шћедне да 
учини (Ке); ако чујаднемо шта (По); доклʼе немаду децу (Ли); ако шта требаду (По).

Овакви облици, „најчешће се јављају од несвршених глагола, док се 
свршени бележе тек спорадично (и не могу их имати сви свршени глаголи)“, 
а будући да „футур други грађен од глагола бити и радног глаголског при-
дева спада у ред нискофреквентних конструкција у тутинско-новопазарско-
сјеничкој зони“, уместо овога облика „знатно чешће су у употреби специјалне 
презентске форме“ (Вељовић 2018: 319–320), какве су претходно наведене.

II.2.2.22. Презентски ликови са префиксом уз- у тутинско-новопазарско-
сјеничком говору такође су уобичајени:

ако узради, даћу ти га (Лу); ето кад се узиде горе, па мош други дан (Гр); ако се 
усприпше на родитеље, неће ваљат (По); ако узмогну, нек иду (Го). 

Ове форме „могуће су само од имперфективних глагола“, а 
употребљавају се такође у служби футура II (детаљније о овоме в: Вељовић 
2018: 320). 

Овакве презентске ликове са истом службом познаје и говор Баната 
(Ивић и др. 1997: 176).
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II.2.2.23. Најзад, у упитним облицима неретко се упитна речца ли умеће 
испред глаголског облика и личног наставка, и то најчешће у 2. л. мн., а не-
када и у 1. л. мн. презента:

има лʼмо пара?; има лʼмо времена (Ту);
пуши лʼте?; радилʼ те?; има лʼ те млʼијека? (Ту); има лʼ те штагој од стоке? 

(Тр), носи лʼ те то код њега? носи лʼ те њему то? (Ли). 
Овакви облици настали су аналогијом према упитним формама у 3. 

л. јд. (пуши лʼ?, има лʼ? и сл.). 

II.2.3. Имперфекат34

II.2.3.1. Наставак -а(х) у 1. л. јд. имперфекта у говору Тутина, Новог 
Пазара и Сјенице имају глаголи II, IVб, VI и VIII Белићеве врсте, који импер-
фекат граде од пуне инфинитивне основе:

ја разговарах с Мишком кад она дође (Нет); ја тад држах свиње (Пе); вала спа-
вах (Бо); ја овако љежах (Би); чувах краве (С. До); неко брашно добио па истовара 
х(Жи); ја чувах овце (Жи); вала, кувах ручак овијема из Београда (По); помагах нека 
дрва Сафету (Пе); бриса ово мало авл’ије (Не); гљеда тељевизор (Бо); ја овако како 
лʼежа, поглʼеда је (Жи); ја чува офце, он ме видо, бигинисо (Жи); глʼеда у ову кућу 
оде, Авда овога, празна је ту, да се није обесила (Жи);

II.2.3.2. Глаголи III, IVa иVII врсте, који имперфекат граде од окрњене 
презентске основе, у 1. лицу имају наставак -а(х): 

не видах по мраку (По); пијах ја тапут (Ли); ја не чујах добро (По); седах прет 
кућу; радах нешто дол’е (Тр); ај д[а] идем, радах нешто долʼе (Пр).

II.2.3.3. За разлику од аориста, где се финално -х у 1. лицу једнине го-
тово редовно губи (дођо, видо, ради, пева), крајње -х у облицима имперфекта 
знатно је веће стабилности, па је свега неколико забележених са ишчезлим 
финалним консонантом: вида, мога. Судбина сугласника -х на крају речи у 
осталим говорима зетско-сјеничког дијалекта различита је – условљена је 
(не)стабилношћу овог консонанта у гласовном систему. Међу потврдама 
које бележи М. Пешикан у староцрногорским говорима налазе се или они 
са -х: једах, иђах, или примери са -г/-к на месту овога гласа: кољаг, мељаг 
/ берак, перак (Пешикан 1965: 176–177). У мрковићком говору забележено 

34 Имперфекат је био предмет интересовања у нашем раду Облици имперфекта у 
говору Тутина и околине (Вељовић 2014: 161–177). У питању је, наиме, истраживање раније 
извршено на материјалу прикупљеном на терену Тутина. У овом раду закључке донете у 
поменутом раду проширујемо сазнањима до којих смо дошли анализом материјала допуњеног 
накнадно прикупљеном грађом из Сјенице и Новога Пазара. 

– 218 –



377Морфолошке одлике глаголских облика говора Тутина, Новог Пазара и Сјенице

је плећах, али је више примера са -к: носјак, топјаок, ћак (Вујовић 1969: 
263–264); финално-к је редовно у говору Враке (Петровић 1973: 214). У го-
вору Бјелопавлића -х најчешће изостаје, не замењујући се другим гласовима: 
воза, игра, чита (Ћупић 1977: 94), тако је и у говору Васојевића (Стијовић 
2007: 174). У говору Црмнице као најфреквентнији наставак функционише 
-к, затим -х (које је у облицима имперфекта стабилније него у аористним 
формама), те -ø (Милетић 1940: 293). Потврде замене -х са -к у нашој грађи 
нису забележене. И Д. Барјактаревић у новопазарско-сјеничкој зони беле-
жи наставак -а(х) (Барјактаревић 1966: 102). Са овим приликама слаже се и 
стање у говору Паштровића (Јовановић 2005: 390).

Сви примери фиксирани у поибарским и говорима Студенице су са иш-
чезлим веларом: беа, спавадија, жњадија (Божовић 2008: 84–85); ћађа (Дра-
гин 2006: 449), а тако је и у трстеничком (Јовић 1968: 144), левачком (Симић 
1972: 395) и ресавском (Пецо и Милановић 1968: 352) говору.

У моравичким и горњостуденичким говорима потврђен је једино на-
ставак -к (Николић 2001: 218). У говору Драгачева у јединој потврди облика 
за 1. л. јд. наставак је -ø (Ђукановић 1995: 152). У говору Конавала забе-
лежени су наставци -х и -к (Кашић 1995: 337), који су у употреби и у гово-
ру србијанског Полимља (Николић 1991: 477), Пиве и Дробњака (Вуковић 
1938/39: 71) и источне Херцеговине (Пецо 2007: 228–229). У Колашину је 
редовно -г (Пижурица 1981: 167–168).

У говору Бучума и Белог Потока наставак имперфекта у 1. л. јд. је 
-(х) (Богдановић 1979: 81), а тако је и у говору Алексиначког Поморавља 
(Богдановић 1987: 198) и Понишавља (Ћирић 1999: 167). У Лужници је на-
ставак 1. л. јд. имперфекта -о (Ћирић 1983: 86), како је, према претпостав-
ци Ј. Марковић, и у Заплању (Марковић 2000: 172). У прешевском говору 
бележена су два типа облика: имаше и ређе имашем (Трајковић 2016: 488). 
Варијантност наставака одликује говор шарпланинске жупе Гора, у коме је 
забележено: -х/-ø, -ох/-о, -шох/-ше (Младеновић 2001: 417).

Услед ниске фреквентности и свођења на окамењене деиктичке фор-
ме (најчешће беше, зваше) за говоре Срема (Николић 1964: 352), Мачве 
(Николић 1966: 272), Баната (Ивић и др. 1997: 176), Колубаре (Николић 1969: 
52; Радовановић 2006: 298), Централне Шумадије (Реметић 1985: 315–316), 
Раче Крагујевачке (Павловић 1982: 50), Источне Шумадије (Бошњаковић 
2012: 199) и северне Метохије (Букумирић 2003: 261–263) нема података о 
статусу наставака у 1. л. јд. 

II.2.3.4. Наставак имперфекта у 2. и 3. лицу једнине у тутинско-
новопазарско-сјеничком говору је -аше:

– 219 –



Бојана М. Вељовић Поповић378

ти се држаше с њом за руку (Бал); пл’еташе онда неке чарапе; ти л’ијепо 
певаше (Ту); овако како ти оно седаше; причаше л’ ти оно саш њим? (Жу); ти овако 
спаваше у кревет (По);

Мина л’ежаше (Би); писаше; баш писаше једна (Гл); један млого каснаше 
(На); како оно писаше не знам; ова ми снаха она те пијаше; викаше Владе; ка[д] сте 
ви биље маље па она ве миловаше; и дијете посен шеташе, у кољица и шеташе ону-
да; ову моју малу миловаше; није било окићено, тапут се не киташе; оно викаше ова 
(Го); оне основе што она причаше; једна сестрица што радаше с доктором (Го); ви-
каше шта јој је он реко то су јој и у Београт рекљи (Кон); ту се сијаше пиринач (Ме); 
тамо се продаваше невеста (На); ми се ћини сад да не становаше ту нико (Рам); 
спаваше кот куће; она познаваше наш нарот; она продаваше сир долʼе; не чујаше она 
ништа (Ту); то ми запираше у гркљен (Кон); то вељаше за притисак (Бр); што викаше 
Злата, ис пиџаме на посо, с посла у пиџаму; она познаваше наш нарот боље него ми 
по Тутину ту (Ши); то радаше Мака, а ја нијесам (Ру); само један бокал носаше, зар 
у бокал нешто имала (Св); ја послʼе ослужи ту војску, дођо, по двије године се то 
служаше (Пр); он радаше у Немачку (Па); кад би баш мој отац отишо, не знам ђе оно 
идаше (Ер); имамо ми мапу, па беше на мапу, писаше Намга (Бо); седаше она рупа 
ђе је ударио крај њега метак и на брвна остао та метак; три метра стојаше костур, 
глава, кости, као да је јућер укопан (Уг); колʼико мирисаше елʼ хућмуљила (Се); не 
знам оно које године се идаше; кат то писаше, ја био сам доста у годинама (Со); не 
знам ко водаше коло (Коз); тамо беше стварно, и радаше се; он неђе на Доховиће, 
ђе становаше? (Брђ); не знам ко оно викаше, до бога је, каже, грешно; што викаше 
ономат Желе; ова познаваше муслиман доле; што викаше она у Избице; Љубинко 
викаше оћу и ја, каже, да идем одавде (Бал); бога ми оно помагаше (Рач); ту писаше 
све (Гл).

Прилике које се тичу наставка 2. л. јд. уједначене су на читавом што-
кавском терену. 

II.2.3.5. Наставак 1. лица множине редовно је -асмо:
куповасмо тад те мараме у Позар (Па); пластасмо ми у лʼиваду кат он дође 

(Ру); певасмо док уводише невесту (Го); бежасмо преко тија брда (С. До); пијасмо 
кот казана ракију кад он наиђе (Вру); копасмо тамо у Источни Мојстир; ми копасмо 
ова пут, није имало пута (Ке); могасмо вала овамо и у собу (Бал). 

У говору Тутина, Новог Пазара и Сјенице као ни у осталим говори-
ма зетско-сјеничког дијалекта – говор Бјелопавлића (Ћупић 1977: 94), 
Паштровића (Јовановић 2005: 391), староцрногорски говори (Пешикан 
1965: 177), говор Враке (Петровић 1973: 215), Горњих Васојевића (Стијовић 
2007: 174) – није бележен наставак -(х)мо. Одлика севернометохијских го-
вора такође је стабилан наставак -смо, који је знатно фреквентнији од -мо 
(Букумирић2003: 262). Иста особина наставља се и у метохијским и ко-
совским говорима призренско-јужноморавског типа (в. Реметић 1996: 505; 
Младеновић 2004: 460; Младеновић 2013: 344; Младеновић 2013а: 175). 
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Тутинско-новопазарско-сјенички говор овом својом особином уклапа се, да-
кле, у шири простор који карактерише остварена стабилизација -смо у 1. 
лицу множине имперфекта.

II.2.3.6. Иако малобројни, примери присутни у нашем дијалекатском 
материјалу показују да је наставак 2. лица множине -асте:

причасте л’ малоприје ви саш њим? (Д. Дуб); певасте л’ ви на саборе оне 
црногорске песме? (Жи); ви у Попе излазасте на гробље суботом (До). 

II.2.3.7. Највећи број глагола у 3. лицу множине има наставак -аху:
ту праваху људи гусље; добро живаху; држаху доста стоке; не могаху да по-

году; то прићаху да-е имало раније (Бо); ови што причаху су ис Крагујевца (Вру); те-
раху Немце, тераху Божа Бељицу; они дигоше панику да нијесу добри партизани па 
бежаху (Гло); никат то ни не трагаху; викаху оће да кољибу неку направи (Ер); јунат 
узимаху (Жу); ти не вељаху; пофалʼеваху га (Ле) то плаћаху они (Ме); они викаху оте 
још да праву; викаху да оте (На); кат оно славаху не знам (Ли); тако хи узимаху; ови 
пластаху сад оне лʼиваде долʼе; питаху л’ шта за њу кад иде тамо? (По); викаху да 
су пронашљи; три дећака трћаху (На); викаху да су пронашлʼи некаки белʼи медве-
дови да су ту (См); узо она филʼџан, тако хи узимаху, напои те и узме филʼџан; они 
ме искаху на друго место, и она ме не даде (Пл); слʼике њихове имаху (Гл); седаху 
они кости оволʼики, а жути стојаху ко да је јучер укопан; како ту седаху; мераху 
људи; а знаш како им седаху здрави зуби, а велʼики (Уг); седаху јучер троица; они се, 
чини ми се, презиваху Хамидовићи; кад оду неђе, каже питу једаху, значи то је било 
нешто (Тр); ми оде кукамо на ћетнике а долʼе кукаху исто на ћетнике, кат сам био у 
Гућу (Рај); ја не знам како се они презиваху (Ос); то радаху, уопште се не зна ко је 
шта – раду, имаху (Брђ); једно сто еура викаху да јес (В. Лок). 

У нашој грађи само је један пример са ишчезлим -х- у наставку, a за-
бележен je у Сјеници: ја сам иг одвео на то гробље, они имадијау неке скице (Че).

У осталим говорима зетско-сјеничког дијалекта прилике су неуједначене 
и присутна је варијантност у територијалној расподели наставака. У гово-
ру Бјелопавлића и Мрковића сви забележени примери јесу они без -х- (у 
бјелопавлићкој зони бележени су и ликови и са -г- на месту -х-): стрижау, 
мњавау, пецијагу, сечијагу (Ћупић 1977: 94); носјау, долазау, плећау (Вујовић 
1969: 263–264). У поибарским говорима је само кћау (поред чешћих форми: 
кћадију, једадију) (Божовић 2008: 85). Тако је и у говору Враке (Петровић 
1973: 214). У говору Паштровића паралелно се употребљавају наставци 
-аху и –ау (Јовановић 2005: 390). Устароцрногорским говорима присутно је: 
-аху, -ау и -агу (Пешикан 1965: 178). У говору Црмнице најфреквентниији 
је наставак -ау, ређе је -аху и -аку, а сем наведених Б. Милетић је забеле-
жио и неколико спорадичних примера са -аву и -ају (Милетић 1949: 290). 
У Васојевићима наставак 3. лица множине је -ају, ређе -ау (Стијовић 2007: 
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175). У говору Мрковића редовно је у употреби наставак -ау (Вујовић 1969: 
263). Наставак -ају, према грађи изложеној у студији Д. Барјактаревића, врло 
често се среће у 3. лицу множине, како у новопазарској и сјеничкој, тако и у 
тутинској зони. Аутор напомиње и то да се код муслимана увек чује „аспи-
ратна вредност место гласа х, односно новоразвијеног ј, у 3. лицу множине: 
ћаваху“ (Барјактаревић 1966: 103). Грађа којом располажемо, а која садржи 
релативно велики број примера, међутим, ни једним примером не потврђује 
постојање наставка -ају, те можемо тврдити да он није одлика овог говора. 

У севернометохијском (Букумирић 2003: 262) и левачком (Симић 1972: 
396) говору паралелно се употребљавају наставци -ау и -у.

У говору Драгачева у употреби је само наставак -агу (Ђукановић 1995: 
152), док се у говору Полимља поред њега среће и етимолошко -аху (Николић 
1991: 478). Сем двају наведених, говор источне и централне Херцеговине 
зна и за -ау (Пецо 2007: 228).

Примери уплива аористних наставака у парадигму имперфекта у об-
лицима 3. л. мн. у нашој зони нису потврђени. Но, за овакав тип укрштања 
знају неки говори призренско тимочке зоне, где је иначе присутно шаренило 
у инвентару имперфекатских наставака. Тако, на пример, у говору Бучума 
и Белог Потока аористни наставак -ше у 3. л. мн. потиснуо је имперфекат-
ско -(х)у (Богдановић 1979: 81), док, с друге стране, говор Алексиначког 
Поморавља чува старије стање (Богдановић 1987: 198). У говору Лужнице 
(Ћирић 1983: 86) и Понишавља (Ћирић 1999: 166) наставак 3. л. мн. је -оше. 
У говору Прешева су бележени -шеву и -шев (Трајковић 2016: 489). У говору 
шарпланинске жупе Гора наставак је -ха (Младеновић 2001: 417).

II.2.3.8. Дијалекатски материјал прикупљен на терену тутинско-
новопазарско-сјеничког говора показује да је у облицима имперфекта код 
појединих група глагола, за разлику од претходно наведених (унутар којих 
није забележена значајнија варијантност), присутна неуједначеност. Уочене 
прилике говор Тутина, Новог Пазара у Сјенице диференцирају од главнине 
штокавских говора, тј. диференцијалне су, у већој или мањој мери, у односу 
на друге говоре зетско-сјеничког дијалекта. Посреди су или специфичности 
које се тичу имперфекатских наставака, или односа основа код појединих 
група глагола, те појаве укрштања облика унутар парадигме (у шта се убраја 
употреба облика резервисаног за једно глаголско лице у функцији означавања 
радње која се приписује неком другом лицу).

Иако се у српском језику као алтернативни за грађење имперфекта од 
глагола I врсте употребљавају два низа наставака – дужи: -ијах, -ијаше, -ијаше, 
-ијасмо…, који се додају на окрњену основу презента; и краћи: -ах, -аше, 
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-аше, -асмо…, што се испољава кроз однос: тресах : тресијах – у тутинско-
новопазарско-сјеничком говору у употреби су једино краћи имперфекатски на-
ставци: тресах ова ћебад (Ту); плʼетах шал (Бал); код њи расташе пшеница д[o] оде; 
тресаху неке шљиве доље (Жи). А, како смо и раније закључили, „превладавање 
једног наставка, односно изостанак форми типа плетијах, тресијах…у 
тутинско-новопазарско-сјеничком говору резултат је аналогије према другим 
глаголима, пре свега онима који имперфекат, као и наведени, граде од презент-
ске основе и краћих наставака“ (Вељовић 2014: 166). 

Прилике у осталим говорима зетско-сјеничког дијалекта упућују на 
присуство територијалне неуједначености и варијантности на локалном пла-
ну. Тако, на пример, у староцрногорским говорима неакцентовани наставак 
-ијах имају глаголи са секундарним -д- у основи: дадијаг, знадијаг. Глаголи 
I врсте са акцентом на наставку презента редовно имају у имперфекту на-
ставак -ијаг: пецијаг, тресијаг; исти наставак имају и глаголи VII и VIII врсте 
кад су истог акценатског типа. Ова варијанта наставка одлучно преовлађује у 
VII врсти, а у VIII се напоредо јавља -ијаг и -аг: летијаше, држијаше/држа-
ше и сл. (Пешикан 1965: 176). У говору Бјелопавлића редовно је: тресија/
тресијаше/тресијасмо, предија/предијасмо/предијаше (Ћупић 1977: 94). У 
говору Васојевића, Зете и Враке, међутим, као и у нашој зони, превладавају 
краћи наставци (Стијовић 2007: 176; Ћупић 1977а: 280; Петровић 1973: 
214). У новопазарско-сјеничкој зони у целини, како наводи Д. Барјактаревић, 
такође су у превласти краћи наставци (Барјактаревић 1966: 102).

Код неколико глагола, међутим, у тутинско-новопазарско-сјеничком го-
вору забележен је наставак -ијах (-ијаше…): 

имадијах нешто пара (Пр); не могадија да дођем јуче (Ту); волʼи краве, телад 
не воледијаше (Кн); знадијаше доста да прича она жена (Жи); имадијаше двоје деце; 
општиња је узела мало више ал’и опет мало побоље но што ћадију да узму (Пе); они 
што седадију доле (Рач); да није било партизана, на Рашку ћадију (Прћ). 

На основу расположивог материјала закључујемо да нема облика знађа, 
имађа и сл.

Јављање елемента -д- у основи наведених глагола могуће је објаснити 
уколико се има у виду да глаголи имат, знат, моћ / мој и хтет у тутинско-
новопазарско-сјеничком говору „имају двојаке облике како презента: имам/
имад(н)ем, имају/имад(н)у…знам/знад(н)ем, знају/знад(н)у…могнем/ 
могад(н)ем…хтед(н)ем…тако и императива: знај/знади, знајте/знадите…
имај/имад(н)и, имајте/имад(н)ите и сл. Стога се елемент -д- може тумачити 
управо продором из наведених облика“ (Вељовић 2014: 167). У прилог овој 
нашој претпоставци иде и чињеница да смо забележили само једну потврду 
одступања од овог модела: они што седадију долʼе (Рач).
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Ипак, облици имперфекта поменутих глагола са елементом -д- сраз-
мерно ретко се јављају. Знатно чешћи јесу имперфекатски ликови који се 
граде као и код осталих глагола одговарајуће глаголске врсте (имах, имаху…
могах, могаху…и сл): 

типут имах ћетрнесторо параунућади (Ле); имаше на једно место (Ру); ја имах 
пара понајвише; имах богме повише пара; имаше млого, дваес (Пр); имаше оде 
девојака (Тр); колʼко имаше до Сенице? (Со); она ћерку једну имаше (Ме); имаше 
један сто и двије године (Бу); долʼе имаше гомила; тога имаше ја не знам колʼико, 
пуна гомила (Из); кога имаше Реља код њега (Че); имаше сламе, сијена (См); 
он имаше доста деце (Гл); имаше лʼ још једна старија удата?; тамо имаше једна 
земљорадничка задруга (Гл); имаше лʼ који гој по својој вољи? (Го); у фирму један 
имаше Лукач (Ер); имаше осморо деце; ништа друго немаше (Пру); имаше једну 
краву; он имаше једну сестру неудату (Жи); имаше шћери удате ка[д] сам ја дошла 
(Ле); богме ђутуре имаше; на утобуску имаше кафана; нико немаше (Ле); то оде и 
немаше (Ли); немаше ни бијела брашна онда; била сам и код Беска па немаше (Жи); 
онда немаше сл’ика (Го); тапут немаше кола; немаше сољи; немаше ни капље једне 
(Пр); алʼи немаше ни бијела брашна онда (Бо); ја идо ал немаше нико (Го); немаше 
овога готовога да се купи (Со); немаше нико; сљике њихове имаху (Гл); сви имаху 
пекаре, ти Бугари тамо у Македонију (Трн); код њих имаху другачији обичаји (На);

не могах да трпим (Жи); не мога да се померим с тел’ефона (Го); не мога ја; 
не мога да ходим (Ту); како се зваше она што не мога да се сетиш? (Бал); не мога да 
иде на аперацију (Кл); могасте лʼ погодит кућу? (Па);

ево још нешто ћа да ти рекнем и заборави (Боб); кћа да одем до Рибарића 
(Па); ја кћа д[а] одем, ал’ не стиго (По); ја ћа него ме она збуни (Ке); не шћа даље 
да тражим него ту (Стр); он послʼе шћаше да се бије са мном (Из); он ћаше оде на 
село да прави (Го); ми не шћасмо никако да попушћимо, кат шћаху да дођу; ми смо 
поћупалʼи послʼен кат шћаху да дођу испекција (Пру).

Форме хоћаху, хоћаше…на испитиваном терену нису забележене. 
знаше л’ шта д[а] исприча? (Ост); та стара све знаше о обичајима; у та хотел 

ђе смо билʼи, нит се знаше ко је директор, ни ко је шеф (Брђ); не знасмо шта не је 
снашло; они знаху и ђе се ко родио (Ту).

Бележени су и облици знаваше, знаваху…: 
не знавах ништа ко дијете (Ду); мене беше то чудо, ја не знава шта је то (Боб); 

све она зна ко е подиго кредит у Тутин, све знаваше (Го); знаваше силу песама (Жи); 
знаваху уз гусље (Бо).

Тип знадијаше/имадијаше у новопазарском и делимично сјеничком 
делу територије јавља се од нешто већег броја глагола у односу на тутинску 
зону. Из грађе прикупљене у Сјеници и Новом Пазару, сем напред наведених 
ликова, познатих и тутинском говору, присутни су и облици имперфекта: 
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вељадијаше л’ то шта? (Бал); вол’едијаше да долази код нас (Ос); он је долазио 
сад, више познадијаше околʼину него иједан. Све познадијаше (Бољ); вол’едијасте 
да једете то ка[д] сте бил’е мал’е (Бал); вељадију лʼ шта јабуке? (Тр). 

Глаголи волет, ваљат/вељат такође имају двојаке облике презента и 
императива (ваља/ваљаде/ваљади; воли/воледе/воледи). 

Оно што, међутим, новопазарски говор додатно диференцира од говора 
Тутина и Сјенице „јесте присуство елемента -д-, односно -ад- и у другим 
глаголима, који иначе немају двојаке облике презента и императива. Про-
дор поменутог елемента, међутим, није захватио читаву парадигму, већ само 
прво лице једнине и треће лице множине. Тако глагол причат, на пример, 
има следеће облике: причадијо/причадија (ум. причах), причаше, причаше, 
причасмо, причасте, причадију(ум. причаху)“ (Вељовић 2014: 168). 

Облици са проширењем са -адија/-адијо и -адију у новопазарском аре-
алу у потпуности су потиснуле ликове са -аху у 3. л. мн. имперфекта (чујаху, 
причаху и сл.), па је редовно:

правадију неке колаче дол’е; ћујадију се неки људи (Шав); причадију да није 
имао нико; рададију око куће, носадију нешто у кесе; денадију сијено долʼе (Бал); 
правадију кокошар; беадију пошлʼи за Пазар (Ка); одаклʼе долазадију; причадију оде 
супер село (Коз).

Како смо утврдили током ранијих истраживања, „присуство овог еле-
мента може се објаснити аналошким продором из облика глагола типа знат, 
имат, односно могуће је да је -адију само додато као готов наставак уместо 
-аху. Имајући у виду да су на обликовање облика презента и императива 
типа знадем/знади, имадем/имади…утицали глаголи типа дати (дам/ да-
дем), јести (једем), може се узети у обзир и посредни утицај ових глагола на 
формирање поменутих имперфекатских форми“ (Вељовић 2014: 168). 

Неколико примера овога типа у 1. лицу једнине у новопазарском го-
вору има наставак -а: ја беадија отишла, мисадија да дођем (Бал). Ипак, знатно 
су чешће форме са -о на крајуда л имадијо ја онамо још једну гајбу?; ја беадијо 
трудна са млађом ћерком (Бал); седадијо долʼе, рададијо нешто (Бал); ја мисадијо 
да купим нешто; чујадијо је да виче (Ос); беадијо отишла, ја викадијо да купим (Ос); 
денадијо сијено, прављадијо нешто (Шав). 

Потврде о присуству оваквих облика имперфекта на штокавском те-
рену нисмо пронашли у дијалектолошкој литератури. Форме сличне овима 
које смо бележили у новопазарском ареалу постоје у другим говорима, а на 
основу њихових морфолошких ликова може се претпоставити да је дошло до 
продора аористног наставка у облике имперфекта35, будући да су оба облика 

35 Примере обличког укрштања имперфекта и аориста уочио је Александар Белић 
на терену источне и јужне Србије. У овим говорима један тип имперфекта гради се управо 

– 225 –



Бојана М. Вељовић Поповић384

у живој употреби (аорист и од свршених и од несвршених глагола). Притом, 
краткоћа финалног вокала у облицима типа беадијо, мисадијо, а присуство 
дужине у беадија, мисадија може бити доказ да је посреди аористно -о. 

Тутинској и сјеничкој зони примери типа рададија/рададијо/рададију 
нису својствени, тако да њихово присуство новопазарски говор диферен-
цира од остатка територије, повезујући га истовремено са севернијим го-
ворима зетско-сјеничког дијалекта, у којима овакви облици нису необични. 
Гордана Драгин у студеничким говорима бележи форме: звадију, знадију и 
рађадију, али само у 3. л. мн. (Драгин 2006: 449). У говорима са леве стра-
не Ибра, који припадају зетско-сјеничком дијалекту, присутне су форме: 
спавадија, иградија, тресадија, кћадија, носадија, кћадијаше, спавадијасмо, 
иградију, умедија; а јављају се и у поибарским говорима косовско-ресавског 
типа. Присутно је и двојство облика: жњадија и жњаше; знадија и знаше, 
знаваше, имадија и имаше, смедија и смеше (Божовић 2008: 84–85)36. Им-

додавањем аористних наставака. Наставци аориста почели су се преносити на имперфекат 
најпре подстицајем који је дошао од глагола који имају исти фонетски лик у оба глаголска 
времена (брах, брах акценатски углавном сведени у овим говорима на један облик брах (са 
експираторним акцентом)). Према мишљењу Александра Белића, „та једнакост облика, а сем 
тога и једнакост наставака за 1. л. једн. и 1. и 2. мн, учинила је и да се почну наставци аориста 
за лица преносити на имперфекат“ (Белић 1905: 547). 

Каснија истраживања показала су да на српском етнојезичком простору постоји ре-
лативно широк ареал говора у којима долази до укрштања аористних и имперфекатских на-
ставака, у корист једног или другог времена (о чему ће бити речи и на другим местима у 
раду). За разумевање наведене ситуације у новопазарској зони од значаја је податак да је у 
гатњанском говору такође примећен процес продора аористног -о у 1. л. јд. имперфекта, са 
ширењем елемента -ш-. Такво приближавање двају претерита у овом говору дало је наставак 
-шо у 1. л. јд. имперфекта (Младеновић 2013: 341). Притом, у гатњанском говору „подстицај 
за настанак облика типа звашо стигао је из више праваца: имперфекат гл. прве врсте (плето, 
тресо); приближавање облика множине аориста и имперфекта у корист аориста; слабљење 
семантичког потенцијала имперфекта, у чију зону употребе предире перфекат свршених гла-
гола, што је довело до слабљења његовог морфолошког идентитета“ (Младеновић 2013: 342).

Ипак, треба имати у виду да је у новопазарском, а посебно у тутинском и сјеничком 
ареалу, поменута морфолошка неутрализација ових претериталних облика присутна у знат-
но мањем обиму у односу на поменуте говоре. Разлог томе налазимо у чињеници да мор-
фолошко приближавање аориста и имперфекта у гатњанском говору, на пример, „не доводи 
до хомонимије пошто је употреба једног или другог облика строго раздвојена глаголским 
видом“ (Младеновић2013: 341). У тутинско-новопазарско-сјеничкој зони глаголски вид није 
диференцијална категорија, будући да је аорист веома чест и од несвршених глагола. Стога је 
мањи број примера укрштања ових двају глаголских облика. 

36 Глагол ктети у зетско-сјеничким поибарским говорима има имперфекат: ћаше или 
ћа, кћаше или кћа; ћадија, ћадије; у множини: ћамо, кћамо; ћасте, кћасте; ћау или кћау; 
ћадијасмо, ћадију или кћадију (Божовић 2008: 84). Са леве стране Ибра, у косовско-ресавској 
зони је: кћадија, кћадију, кћа, кћаше, кћасмо, кћау (Божовић 2008: 85).
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перфекти овог типа обични су и у косовско-ресавским говорима. У трсте-
ничком: како се звадијаше, беадија, ћадија (има и примера са проширењем 
-ђа-: немађадијасмо, држађадијамо и сл.) (Јовић 1968: 144–145); у левачком 
говору чести су примери са секвенцом -ађа-: како се звађаше, немађамо, 
носађаше брадицу (Симић 1972: 396). Ова појава севернометохијске гово-
ре захватила је само делимично. Присутнија је у источном делу територије 
(Букумирић 2003: 262). 

Слични примери (али само за прво лице једнине) бележени су у говору 
Пиве и Дробњака: смљедијак, шћадијак, познадијак (Вуковић 1938/39: 71). 
Модел имадијах врло је продуктиван у говорима србијанског Полимља (беле-
жен у примерима: дадијаhу, знадијак, могадијаше, сједијаше и сл.) (Николић 
1991: 498). 

Да су овакви облици одлика севернијих говора, односно обележје које 
те говоре зетско-сјеничког дијалекта повезује, пре свега, са косовско-ре-
савским, сведочи и њихово спорадично присуство у говорима Црне Горе. 
У мрковићком и врачанском говору, потом говору Зете, Паштровића и 
Васојевића их нема (в. Вујовић1969: 263–264; Петровић 1973: 214; Ћупић 
1977а: 280; Јовановић 2005: 390–392; Стијовић 2007: 174–177). М. Пешикан 
наводи да у староцрногорским говорима нема облика шћадијак, а једино гла-
гол знат/знам има двојаке форме: знаваг/знадијаг (Пешикан 1965: 171–172). 

II.2.3.9. Код глагола III и VII врсте у целој парадигми редовно изостаје 
јотовање финалног сугласника основе (нису забележени облици ношах, 
виђах, рађах и сл.), па се у говору Тутина, Новог Пазара и Сјенице бележе 
следећи облици: 

радах нешто дол’е (Жи); седах прет кућу (Ме); не вида добро; носах типут ма-
раму; носах му нешто да једе (По); Славко носаше то у џеп (По); идаше л’ ти који пут 
код њи?; видаше се она планина (Вру); не знам кол’ко оно седаше; то радаше Мака 
(Ру); он радаше у Немачку; она волаше да једе ту погачу (Па); не видасмо ништа по 
ноћи; излазасте на гробље; ту праваху људи гусље; добро живаху (Бо); жене типут 
носаху пече што им покривају л’ице; само им се очи видаху (Ле); славаху три дана; 
вадаху нешто (Ми); купаху неке јабуке (Ту). 

Један је само забележени пример и то из народне песме: има она: 
„Сејдефу мајка буђаше, устани шћери Сејдефо…“ и тако (Кл).

Једино глагол мислит има двојаке форме – мисла(х), мислаше…и 
мишља(х), мишљаше…: 

мишља да је питам; ја мишља да свратим мало, мислах да јој купим нешто, ка 
да мислаше да украде нешто. 

Финални сугласник не јотује се ни код глагола I врсте, па изостаје тип 
јеђах, иђах: 
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једах нешто, вала ништа не радим (Жу); једах, идах у школу типут; не знам ђе 
оно идаше (Ке); кад оно идаху за сватове не знам (Че); само идаху ти пут у Позар на 
пијоц (Бл). 

Код глагола овога типа, прилике на ширем терену зетско-сјеничког 
дијалекта неуједначене су. У староцрногорским говорима у VII врсти стање 
је као и у књижевном језику, изузев код основа на -с и -з, код којих нема 
рефлекса јотовања у имперфекту: косасмо, квасах, просаху, носау. Измењен 
сугласник (тј. рефлекс јотовања) у овим говорима јавља се у I и III врсти, али 
недоследно, па је: јеђах, иђах, али и једијах, једах. Нема облика знађах (нор-
мално је знадијаг/знаваг, изузетно знадивасмо) (Пешикан 1965: 177). У го-
вору Бјелопавлића присутно је двојство форми: износа/изноша, воза/вожа, 
носа/ноша (Ћупић1977: 94). У мрковићком говору код глагола VII врсте не 
јотују се сугласници с и з у основи: росаше, долазау, пазаоше. Међутим, 
судећи по изложеној грађи, редовно је: плећау, пађау, иђау (Вујовић 1969: 
263– 264). 

У севернијим говорима (студенички и поибарски) јотовање је доследно: 
ђе рађаше отац, мене телевон не рађаше, коју славу слављаше наша црква, 
он сеђаше, она иђаше (Драгин2006: 448); пређасмо, ношаше, вожаше, во-
жаше, јеђадију и једадију, јеђаше; вољадија,виђадија и виђаше, рађадију и 
рађаше (Божовић 2008: 84–85).

Од глагола са основом на велар (пећ, сећ,врћ) у тутинском говору за-
бележени су једино облици са основом на ч, ж, ш и краћим наставцима, као 
и код осталих глагола прве врсте: печах, печаше…вршах, вршаше…: ја вршах 
неко жито (По); сечах нека дрва; вршасмо пшеницу (Рај); печаху неке хељдовне 
љебове (Ша).

У староцрногорским говорима нема облика типа печах. Присутни су 
ликови са рефелксом прве палатализације и аналошким рефлексом друге 
палатализације: пецијах и печијах (Пешикан 1965: 177). У Бјелопавлићима је 
печијау/пецијагу/печасмо/пецијаше (Ћупић 1977: 94). У поибарском говори-
ма у употреби су форме: печадија, стрижадију (Божовић 2008: 84).

II.2.3.10. Глаголи са различитим превојним ступњем у основи (брат, 
зват (се), драт и сл.) у говору Тутина, Новог Пазара и Сјенице граде се и од 
презентске и од инфинитивне основе. Највише је забележених примера од 
глагола зват (се):

зоваше му се жена Хамида (Жи); како се зоваше они ђаволʼи, опуте (Ме); уз 
једну ријеку, зоваше се Моравица (См); како се зоваше она планина горе; незнам 
како се зоваше; ја не знам како се зоваше (Ме); ова трава што е, како се зоваше (Бр); 
како се зоваше она што је боијо? (Кон); како се зоваху то раније? (Жу); како га зова-
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ху, лампир; имао је неке, како се зоваху, црепуље (Бо); у Орље „кљијет“ зоваху, не 
знам како се зоваху (Де);

Милановић, како се зваше (Бот); како се зваше, она у Босну како се зваше? 
(Ту); како се ти зваше? (Го); она планина, како се зваше? (Вру); како се зваше она 
други? (Ос); како се зваше, Грабовица (Баг); један филм наш, како се зваше (Рај); 
кога зваше ти оно малопријен?; звасмо л’ ми њи на свадбу?; они се зваху торбе-
ши (Ме); не знам како се зваху (Бо); не знам како се зваху, не знам како зваху ове 
Марковиће (Ми); пијем ја и за крв ово увече, како се зваху; и ја по пола пијем оне за 
срце, ја не знам како се зваху (Гр).

Забележени су и имперфекти глагола брат са двојаком основом: брас-
мо јабуке кад удари грат (Ост); за Ђурђевдан то се бераху оне јагљике (Би).

Глагол клет има само облике: кунах, кунаше. 
Имајући у виду стање у вези са поменутим глаголима у староцрногор-

ским говорима, М. Пешикан наводи: „У Цу сасвим преовлађује презентска 
основа: беријаг, перијаг и сл.; једино се поред зовијаг чује и зва-: како се зва-
ше и сл. Ово вреди и уопште за глаголе са различитим кореном у презентској 
и инфинитивној основи: жњијевијаг, плијевијаг, кунијаг, кољаг, мељаг,деријаг 
итд. У За се чешће употребљава инфинитивна основа него у Цу: зовијах/звах, 
перијах/прах, беријах/брах. У Љп сам забележио и необичнији облик зова-
ше“. (Пешикан 1965: 176). У мрковићком говору имперфекат глагола зват 
редовно се твори од основе презента: зоваше, зовау (Вујовић 1969: 263). У 
Васојевићима преовлађују облици од презентске основе (Стијовић 2007: 
176). У говорима са леве стране Ибра само је: прадија, брадија (Божовић 
2008: 85). 

II.2.3.11. Посебну пажњу захтевају облици глагола бит у тутинском 
говору. Овај глагол у имперфекту има следеће облике:

Једнина Множина
1. Ја бех/беха 1. Ми бесмо/ бехосмо
2. Ти беше 2. Ви бесте/ бехосте
3. Он беше 3. Они беху/ бехоше

Испитиваном говору нису својствени облици беја(х), бејаше…Забеле-
жено је свега неколико примера, али без -ј-.

За прво лице једнине забележени су примери: бех заборавио (Бр); ја бога-
ми бех млађи (Ке); бех малолʼетна, петнес година више нијесам имала (Жи); одно-
сно: беха малољетна (Ле); ја беха млада (Рач); ја ту беха заложила (Бал).

Облик бех познат је и суседним говорима (са разликама у погледу реф-
лекса кратког јата и финалног -х). У староцрногорским „имперфекат се пра-
ви само од старе аориске основе: бјег-бјеше итд., слично и у другим племе-

– 229 –



Бојана М. Вељовић Поповић388

нима“ (Пешикан 1965: 171), с тим да се на малом делу терена јавља и бијаг/
бијак, а облик типа бјах изостаје (Пешикан 1965: 171). У Бјелопавлићима је 
бје/бље (Ћупић 1977: 94). Исти облици (поред бија, бијаше…) присутни су и 
у Васојевићима (Стијовић 2007: 177). У Паштровићима су у употреби једино 
облици бех, беше…односно бје(х), бјеше, бје(х)у…(изостаје бејах, бејаше…) 
(Јовановић 2005: 390). У говорима са обе стране Ибра бележен је облик бе: 
бе у војске, бе у Рашке (Божовић 2008: 83–84). Облик бе својствен је гово-
рима Левча (Симић 1972: 394). У севернометохијским говорима је такође бе 
(Букумирић 2003: 285). Наведено одговара тутинском бех.

Што се облика беха тиче, у литератури нисмо пронашли потврде о 
његовом постојању у другим говорима зетско-сјеничког дијалекта. У по-
ибарским говорима, међутим, бележена је форма беа, поред поменуте бе: 
беа на регрутације, беа ја тад млада, беа у шуме та пут ја (Божовић 2008: 
83–84). Гордана Драгин бележи исту форму у студеничким говорима, и то у 
употреби за сва лица једнине (Драгин 2006: 448–449), а иста ситуација је и у 
трстеничком говору (Јовић 1968: 145). На основу наведених потврда можемо 
претпоставити да је глас -х- у форми беха у тутинском говору секундарног 
порекла (беја(х) > беа(х) > беха). Може се претпоставити и да је дошло до 
контаминације већ присутног бех и ранијег беа(х) < беја(х). У том случају, 
настанак облика могао је бити потпомогнут и аналогијом према другим гла-
голима са -а на крају (посебно након испадања -х) ( беха : рада, мога, носа, 
ћа). 

У другом и трећем лицу једнине у употреби је једино облик беше:
беше л’ ти ту? (Вру); ти беше отишла у Позар (Бал); ти не беше ту; момак ти 

беше (Го); не беше ти дошла оде; тапут ти беше неудата (Ду); он беше виђен; велʼик 
толʼико беше (Пл); он ту беше с овцама (Па); по седам недеља да лʼ беше; само беше 
на пети део (Пе); беше укусна; могу ти рећ лʼијепа беше (На); беше умро оде један 
комшија; беше у Макдонију; то беше обићај (Ме); беше паметна (Жу); она беше у 
школу; то прва плата беше; то беше лоше; на неку стражу беше; она чесма беше 
суха; колʼко беше, не знам; беше једна кула велʼика (Пр); беше једну шесет треће 
(Де); момак беше (Ђер); не знам кат беше ова пут се почео радит; овај Суљо се беше 
родио (Бл); беше на мапу; лʼијепо беше (Бо); један беше посто; ђе беше не знам (На); 
млого беше постарала, што беше лʼична карта твоја код мене оде у двориште?; то 
беше обићај, зима још не беше изашла, човек јој беше ту; Радица беше ту; како му 
беше име, ево на врх језика ми; лани беше; беше Рамазан; то причо један човек беше; 
како јој беше оно име сину?; она беше мала (Го); не беше им добар Тито; Зечевић 
један првоборац беше; беше једну шесет треће; Марко беше слап (Гло); лʼијеп беше 
и он; тапут беше неудата; отац ми беше бон; стара ми беше свекрва; човек ми беше 
на посо, не беше ту, а мајка му беше умрла од жучне кесе; зар јој беше она своја 
(Жи); беше ту у једну, ка шума, ка нека јаловина, не знам ни шта беше, углавно одвео 
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не беше баш ко[д] Ћаћка; Ћаслаф се зво, како му беше презиме; једна беше турила; 
како му беше име ономе Шиптару? Свекар ми не беше ту, беше га погодио приш у 
прс, да љ беше она узела Мица?; он беше спасио, не беше нико погинуо, а што га 
беше спушћио на писту, испало му једно крило беше, не беше нико погинуо (Ле); ту 
беше та Мелница; беше лʼетно поломљено (В. Лок); тако беше и Драго (Бал); шљиве 
родилʼе и то се беше до земље савило, ту мало нешто беше ка, како да ти објaсним, 
ка у неку долʼину, и ту ваљда није закачило, ту беше остало; стварно беше далʼеко 
(Брђ); беше нестабилно, систем не беше у Турску (Пож); грдна беше суха, нема салʼ 
ка перушка; он беше у Италʼију, заробљен, претерат у Италʼију, беше рањен (Трн); 
баш прије неку ној беше једна девојка (Рај); довео га Мико беше у Краљево (Кн); 
беше тебе Тода своја? (Шав); беше му умроотац; сестра му беше удата у Рашку ми 
се чини; а беше им занимљиво (Уг); како беше му син?; како беше Душан Шапоња? 
(Че); не знам како му беше оно име дављенику, како му беше оно име; беше л скоро 
је умро; мало беше; лијепо беше у Суви До (Вру); чија беше Рукија? (Гл); недо-
ступна беше (Ши); била напустила и сад је вратио беше; како беше име оној деци 
Смајовој?; беше Радослав сазидо кућу (Св).

У сва три лица множине присутно је двојство, односно тројство форми. 
Облици: бесмо, бесте, беху, присутни у тутинском говору, својствени 

су и стандардном језику. У Бјелопавлићима је редовно: бљесмо, бљесте, 
бљеу (Ћупић 1977: 94), тако је и у староцрногорским говорима (Пешикан 
1965: 171). У поибарским говорима су осим облика: беу ту и они; бесмо 
уплашене, јављају се и дужи, са групом -еа < еја: кад беасмо у Митрови-
цу, као и плуралске форме: беадијамо, беадијасте, беадију (Божовић 2008: 
83–84). У говору Студенице у 1. л. мн. је бесмо и бејасмо, а у 3. л. мн: беу или 
беађу. (Драгин2006: 448–449). Левачки говори знају за форме: беу, беасмо 
(Симић 1972: 396). У трстеничком говору је беамо, беасте, беау, односно 
беадијамо, беадијасте, беадију или беађау тј. беађију (Јовић1968: 145). У 
севернометохијским говорима је бемо/бесмо, беу (Букумирић 2003: 286). 

Плуралски облици: бехосмо, бехосте, бехоше подједнако су фрек-
вентни у говору Тутина, Новог Пазара и Сјенице. Поставља се, међутим, 
питање порекла вокала -о- у наставку, уместо очекиваног имперфекатског 
-а-. Претпостављамо да је и овде дошло до укрштања аористних и импер-
фекатских наставака, односно да је -о- продрло из облика аориста. О томе 
сведочи и краткоћа вокала -о- (бехосмо), односно присуство дужине када је 
вокал а у наставку (не беасмо дошљи). Тако створени наставци или су до-
давани на пуни облик првог лица једнине (бех), или је х у њима секундарно 
(као у беха). Облик бехоше уместо очекиваног имперфекатског беху за 3. л. 
мн. (или беаху<бејаху) такође је пореклом из аориста.

Као потврду претходно наведеној тврдњи о пореклу -ше, односно 
вокала-о- у наставку, наводимо податак да је исти наставак у у облицима 
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3. л. мн. глагола бити у употреби и у јужнокосовском ареалу (бешоше) 
(Младеновић 2013: 348), с тим да је овде процес једначења аористних и 
имперфекатских наставака у корист аориста обухватио и остале глаголе37 
(Младеновић 2013: 346). Иначе, преобликовање имперфекатских форми 
под утицајем аористних облика у јужнокосовским говорима (гатњански 
говор) захватило је читаву парадигму глагола бити. Облици овог глагола 
у поменутом ареалу гласе: беше/бешо, беше, бешосмо, бешосте, бешоше 
(Младеновић 2013: 346), при чему множински облици одговарају тутинском 
бехосмо, бехосте, бехоше. 

Форме бејах (беа(х)), бејасмо (беасмо), бејасте (беасте) готово су не-
познате су тутинском говору, забележена су само два примера: беаху и љијепе, 
не беасмо дошљи. Облике беадијасмо, беадију у Тутину нисмо бележили. У 
новопазарској зони, међутим, облици са секвенцом -диј- превладавају у 1. 
лицу једнине и 3. лицу множине: беадију пошл’и за Пазар, не беадијо отиш-
ла, беадију тамо они људи, не беадију дошл’и. Јављају се и облици беа, беаше, 
односно бесте, бесмо.

Примери за прво лице множине: 
бесмо деца мала (Ме); ми бесмо отишљи; бесмо ми у стан долʼе у Тутин (Ми);
сиротиња типут бехосмо (Де); тат тек бехосмо купиљи ово оде (Го); у свађу 

нешто бехосмо, уфатиљи бехосмо неке зечеве (Не).
Друго лице множине:
бесте л’ ви оно код ње? (Ту); ви бесте у продавницу; ви бесте дошлʼи (На); 

не бесте ви ту (Го);
бехосте љ ви купиљи оно од њега? (Пр).
Треће лице множине:
тек типут, беху изишлʼе, сине, ове браде, ватра хи сагорела (Ле); беху 

га пензионисалʼи тамо у Аустрију (Ши) колʼики ти људи беху (Уг); оне беху 
болʼничарке, докторице (Цв); беху добри; лоши беху, беху у тешку ситуацију (Пож); 
кат су се вратилʼи озгор, беху оставилʼи кило вуне (Нет); двије беху (Бо); има неки 
муљ, како беху реклʼи (Рач); шљиве му се беху савилʼе (Пру); оне већ беху престалʼе 
те воде (Ост); двије беху; они беху ту скоро све живо заставиљи доље (Гл); оне једне 
мараме беху жућкасте; купил’и ми беху неко ланче (Го); тамо беху неке мазге; беху 
три Циганке; то беху торбеши неки, не знам ни која је вера (Ме); опет пратиљи нам 
беху кахву (Пл);

бехоше дошљи људи (Ту); они бехоше у Позар; бехоше сиротиња (Ост); то 
бехоше неки људи (Уг); 

беаху и лʼијепе (Ме). 
37 Стање, међутим, није уједначено, па је „уопштавање -шедоследније у јужнијем делу 

јужног Косова, док је – како се иде према северу – број потврда са -у у 3. л. мн. имперфекта 
све већи“ (Младеновић 2013: 345). 
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II.2.3.12. Мешање облика имперфекта, односно употреба форми једног 
лица за саопштавање радњи које врши неко друго лице, није особина која се 
често среће у испитиваном говору. Тутинско-новопазарско-сјеничком типу 
није позната појава уопштавања једне форме за сва лица једнине или множи-
не, која се јавља у неким другим говорима (в. Драгин 2006: 448). Забележена 
су само два примера употребе форме 3. лица једнине уместо облика за 3. 
лице множине: праташе хи бољницка кола (уместо пратаху) и дариваше хи 
неки људи (уместо дариваху). У оба примера дошло је до продора аорист-
ног наставка -ше у облике имперфекта. Притом, продор аористног наставка 
у првом примеру није довео до хомонимије облика, будући да је очувано 
имперфекатско -а- (аорист гласи пратише). Облици аориста и имперфекта 
глагола дариват, након изједначавања наставака, разликују се само на плану 
прозодије (дариваше и дариваше). 

За поменуту појаву, која је на испитиваном ареалу ограничена на све-
га неколико примера, знају и други српски говори. У староцрногорским го-
ворима забележени су примери продора имперфекатског наставка у аорист 
типа дођоху, рекоху (Пешикан 1965: 179). У говору Студенице забележена 
су два облика имперфекта са аористним наставком у 3. л. мн.: умедоше и 
умедоше (Драгин 2006: 449). Иста тенденција уочена је и у трстеничком 
говору: почеу петлови да певау (Јовић 1968: 143). Зачетак процеса мешања 
аориста и имперфекта карактерише и левачке говоре, где је бележено: Он 
боравише гор к-твое колибе (Симић 1972: 396)38. У јужнокосовском говору, 
даље, „у 3. л. мн. оба проста претерита практично је уопштен аористни на-
ставак -ше“, и то доследније у јужнијем делу јужног Косова. Морфолош-
ка диференцијација овде опстаје јер се „нови наставак аористног порекла 
у јужнокосовском говору комбинује у сложени наставак -шоше (имашоше), 
односно -аше (имадаше), уз везивање аориста за свршени глаголски вид, 
имперфекта за несвршени“ (Младеновић 2013: 345). Притом, „брисање мор-
фолошке разлике између 3. л. мн. аориста и 3. л. мн. имперфекта подстакну-
то је приближавањем и подударношћу наставака 1. л. мн. и 2. л. мн. ова два 
претерита“ (Младеновић 2013: 347). Иста тенденција, с тим да се једначење 

38 Облици глагола имати које аутор наводи као примере мешања аориста и имперфекта 
(Немаде куд; Чека’мо да дођу рањеници, ал немаде млого и сл. (Симић 1972: 396)) широко 
су присутни и у тутинско-новопазарско-сјеничком говору. Овде, међутим, наведене форме у 
истим контекстима имају искључиво аористно значење, уз семантику целовитости (доврше-
ности) радње. Уколико би се употребио имперфекат, облик би гласио немаше (Она имаше / 
немаше пара (= имперфекат): Она имаде / немаде пара (= аорист); тако и код других глагола, 
нпр. Она шћаше да дође : Она хтеде да дође). Дакле, дистинкција између аориста и импер-
фекта овде је добро очувана.
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врши углавном у корист имперфекта (потврђена су оба наставка, -у и -ше, 
са разликама у обиму присутности на нивоу појединачних говора), присут-
на је у јужнометохијским говорима (в. Младеновић 2013: 347; Младеновић 
2013а: 177). У централном Косову у 3. л. мн. имперфекта стабилизовано је 
-ше (Младеновић 2013а: 176). За мешање облика аориста и имперфекта зна 
и призренски говор (Реметић 1996: 506).

II.2.3.13. Прикупљена грађа показује да је фреквентност облика који 
се употребљавају у појединачним лицима једнине и множине различита. 
Најбројнији су облици имперфекта за 3. лице једнине и множине. Нешто 
мање је форми 1. лица једнине и множине, док је сасвим мало примера за 
2. лице оба броја. Слична ситуација карактерише и друге говоре, о којима 
је у раду било речи. Различита фреквентност, односно превласт једног дела 
облика, није последица, како се код појединих аутора може прочитати, 
губљења имперфекта (в. Драгин 2006: 449), јер не постоје лингвистички раз-
лози из којих би се имперфекатски облици губили у 1. и 2. л. мн а не у 3., на 
пример. Овакво стање последица је комуникативних, односно синтаксичких 
околности. 

Наиме, будући да информатори најчешће саопштавају доживљену про-
шлост чији су актери били, разумљиво је да се саопштење обликује у 1. од-
носно 3. лицу оба броја. С друге стране, ретке су ситуације, а условљавају 
их ванјезичке околности, у којима информатор прича доживљену прошлост 
чији су актери била и лица са којима (најчешће први пут) у том тренутку 
разговара.

Нешто мања фреквентност облика за 1. лице у односу на оне за 3. лице 
оба броја условљена је разлозима синтаксичке природе, односно семантиком 
овог глаголског времена. Ту пре свега мислимо на случајеве употребе импер-
фекта за саопштавање радњи из блиске прошлости. Када се за саопштавање 
таквих радњи употреби импрерфекат: малопре људи кошаху у ливади, говор-
но лице заправо саопштава уочену радњу која се у моменту опажања вршила, 
а која се можда и даље, у тренутку говорења, врши, само то говорно лице не 
може са сигурношћу тврдити (Вуковић 1967: 112). Из тога јасно произилази 
да се овај тип саопштења не може обликовати у имперфекту у првом лицу 
оба броја, имајући у виду да говорно лице јасно перципира (не)завршеност 
радње чији је само вршилац. У оваквим ситуацијама употребио би се аорист 
несвршених глагола (малопре косих доле у ливади), којим се јасно наглашава 
целина, односно довршеност радње. Отуда нешто мањи број облика за прво 
лице у односу на оне за треће. 
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II.2.4. Аорист39

Висока фреквентност, знатна стабилност у грађењу облика, изостанак 
појава укрштања са имперфекатским формама, те свођења на појединачне 
форме аналошким уједначавањима унутар парадигме јесу чиниоци који 
упућују на закључак да је аорист у говору Тутина, Новог Пазара и Сјенице 
жива категорија.У ранијим истраживањима Д. Барјактаревића на овом те-
рену уочено је такође да се аорист од несвршених глагола добро чува 
(Барјактаревић 1966: 103). 

Чување аориста несвршених глагола40 тутинско-новопазарско-сјенички 
говор диференцира од главнине штокавских идиома, повезујући га, с дру-
ге стране, са остатком зетско-сјеничког ареала. Очуваност аориста од им-
перфективних глагола карактерише и староцрногорске говоре, говор Вра-
ке, Бјелопавлића, те поибарске говоре (Пешикан 1965: 171–174; Петровић 
1973: 214; Ћупић 1977: 170; Божовић 2008: 81–83). У студеничким говорима 
аорист несвршених глагола сведен је тек на појединачне примере (Драгин 
2006: 449–454). У говору Паштровића забележен је свега један пример, за 
који аутор, имајући у виду прозодијску једнакост, не може поуздано утврди-
ти да ли је посреди презент или аорист (Јовановић 2005: 389). Б. Милетић 
за говор Црмнице не наводи податак о присутности и фрквентности аориста 
несвршених глагола, али на основу изложене грађе можемо закључити да 
апсолутно доминирају перфективни ликови (Милетић 1940: 452–453). Исто 
закључујемо и за говор Мрковића (Вујовић 1969: 262–263).

Аорист од несвшених глагола прилично је редак у севернометохијским 
говорима (Букумирић 2003: 260), а тако је и у Трстенику (Јовић 1968: 143), 
те у поибарским говорима (Божовић 2008: 253). 

39Ово поглавље представља проширену верзију рада Облици аориста у говору Тутина 
и околине (Вељовић 2015: 67–82). Закључци које аутор саопштава у поменутом раду овде су 
употпуњени новим сазнањима до којих се дошло анализом обимнијег дијалекатског корпуса, 
који, сем материјала забележеног на терену Тутина и околине садржи још и грађу добијену 
каснијим истраживањима спроведенима на територији Новог Пазара и Сјенице. 

40Очуваност аориста од глагола оба вида, иначе ретка у српским идиомима, омогућила 
нам је да у ранијим морфосинтаксичким истраживањима утврдимо јасне семантичке 
и синтаксичке разлике између аориста свршених и несвршених глагола а потом и између 
аориста од несвршених глагола и имперфекта, као облика за које су се неретко, посебно у 
старијој, литератури могле пронаћи тврдње о апсолутној семантичкој истоветности. Међутим, 
„закључци који се изводе анализом материјала из тутинско-новопазарско-сјеничке зоне 
потврђују схватање да основна разлика стоји у опозицији резултативност : процесуалност, 
односно сагледање радње у току њеног вршења: истицање информације о довршености 
дејства“, што јасно показује индивидуалност двају синтаксичких јединица (детаљније о 
овоме в. Вељовић 2018: 188–227; Вељовић 2018а: 377–409). 
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У говору Срема употреба аориста је ограничена, а у изложеној грађи 
у студији Б. Николића налазимо само примере свршених глагола (Николић 
1964: 351–352), а исте прилике су и у Мачви (Николић 1966: 272–273). Ау-
тори студије о говору Баната истичу податак о изостанку форми овога типа 
аориста (Ивић и др. 1997: 179). Неколико примера имперфективних облика 
забележено је у колубарском говору (Николић 1969: 52; Радовановић 2006: 
299). С друге стране, у централној Шумадији аорист несвршених глагола 
сасвим је обичан (Реметић 1985: 321). У говору Раче Крагујевачке ови об-
лици, како наводи аутор, ређе се чују, али се ипак не може рећи да је њихова 
употреба необична (Павловић 1982: 50). 

У моравичким и горњостуденичким говорима претежу облици аориста 
од свршених глагола (Николић 2001: 219). Исте прилике су и у говору Дра-
гачева (Ђукановић 1995: 147), Конавала (Кашић 1995: 336), те у Полимљу 
(Николић 1991: 474).

У говору Лужнице широко се употребљавају обе видске форме (Ћирић 
1983: 85), а тако је и у говору Прешева (Трајковић 2016: 484). На основу 
изложене грађе у студијама о говору Понишавља (Ћирић 1999: 169–171) и 
Заплања (Марковић 2000: 174–176) за ове говоре може се закључити исто. У 
говору шарпланинске жупе Гора, с друге стране, несвршени аорист је редак 
и сведен је на остатке (Младеновић 2001: 420). Исте прилике су и у говору 
Гатња, где је дошло до видске диференцијације, па се несвршени глаголи 
везују за имперфекат, док се аорист твори само од свршених (Младеновић 
2013: 333).

II.2.4.1. Наш дијалекатски материјал показује да су у говору Тутина, 
Новог Пазара и Сјенице несвршене форме аориста подједнако фреквентне 
као и облици од глагола свршенога вида:

ја се сети (Ми); дођо, уђо у кућу (Жу); ја се диго (Го); наложи форуну; 
наврх године роди ту чору (Жи); кад ја један пут га уфати (Го); ја се уфати за оне 
ракљеве (Ме); он издржа једанес и по година; дође с робије (Бл); сестра от те ми 
стрине приђе оде; кобајаги ме даде (Вру); па ме заболʼе рука; набаца је пуну (Ми); 
њему се она син разведе; дође те гађа гром; оно сави (Ер); он се насмија колʼико 
море, прође то (Ле); он каза, дође грдна Станимирка; та ми зет умрије; ова мала 
истроши неке трошице; она друга умрије; смрачи се (Го); он ми се свиде (Бр); дође 
ту; она ти узе једне чарапе (Го); повуче промаја одовут; бога ми мене прође; тамо 
поче да се гради; он купи оно; одвоисмо се; договорисмо да ми је да (Жи); ноћисмо; 
и помирисмо се (Жи); узесмо се ту; дадоше ме, навр хефту дана дођоше; узеше ме 
(Бр); запустише је у Пазар; дођоше они у петак (Го); 

ја коси лʼиваду (Ер); носи црвену мараму (Го); ја им ја један дан комиша; тај 
Пуниша што прича (Ми); објашњава; ја јој прича; та Уља што ви ja прича (Ле); она 
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ме пита; ови муслʼимани затискаше; зваше не на свадбу; ова што оде седе; јутрос 
разговара са мном (Го); ту прет кућу на коња пи (Вру); ова што ради у школу; па се 
народ купиу Делʼимеђе; ова чора усисава (Го); сија се она духан (Бр); богами живе 
деведесет и нешто година (Го); до друге године иде, не иде јој нешто школа; он до-
лази, долази оно са села; она се други двапут жени; он се пита; она његова жена 
онде пита се са нама (Го); један се не скида с коња; проводисмо разговоре (Вру); 
ми је не дирасмо (Го); говорисмо (Вру); богами носисмо паре, носисмо, давасмо у 
Београт (На).

II.2.4.2. У говору Тутина, Новог Пазара и Сјенице аорист се твори 
помоћу инфинитивне основе и две групе наставака. Глаголи са основом на 
вокал у аористу имају наставке: -ø/-х, -ø, -ø, -смо, -сте, -ше, док се глаголи 
са инфинитивном основом на консонант граде додавањем наставака: -о/-ох, 
-е, -е, -осмо, -осте, -оше. Наведено правило обухвата највећи број глагола. 

II.2.4.3. Систем тутинско-новопазарско-сјеничког говора одликује се 
добром очуваношћу гласа х. Ипак, у облицима аориста финални велари су-
гласник из наставка 1. лица једнине елиминисан је у највећем делу приме-
ра41. У нашој грађи мали је број потврда са наставцима -х и -ох:

пових је (Жи); убих те, бре, не убих те (Де); причах ти (Жу); за њу полудех (Ме); 
убедих је да ми купи опанке (Са); досадих ви ја ту; ја богме насмијах се (Пл); нагнах 
га (Па); обрнух ти хрбат (Ост); рекох му ја; рекох се (Па); тамо добих извештај (Прћ); 
бих се саш њима па маф би (Пр). 

У свим осталим примерима у 1. л. јд. бележени су наставци-оили-ø:
диго се; ја доклʼе приђо телʼефону; дођо ту (Го); сат дођо; што реко то (Пр); 

прођо овамо (Жи); ја идо (Рач); ја послʼе пођо (Ђер); кад ја видо (Ле); ја је касно видо 
(С. До); испеко лʼебове; ја не покушава да вадим пасош (Жи); ја дођо за н’ом (Д. 
Дуб); ја стиго; лʼего на оно (Пр);

закука; ја се искида жива (Ле); не исприча ви; глʼеда у ову кућу (Жи); купиоде 
педесет мил’иона ово (Д. Дуб); послʼе купи један мотор; ја му каза; ја показа (Ле); 
испрља чарапе; тамо осети; ја спушти ону слушалицу; ја не диза ова кревет; сок јој 
спреми по онијема (Го); ја му цука (Па); ево ово што ради; опра патос; то те узе, узе 
лʼекова (Се); ја се озноји; цука то; пи то (Жи); ја скоћи (Ле); што не испрића (Ме); 
прашкове пи, пи; намешћи горњу вилʼицу; дотера (Жи); то ти заборави рећ; помага 
нека дрва Сафету (См); ја се наљути; ја је диза (Пл); чу да се Слава љути; сад се 
сети (Го); ја дођо на ту кућу те Белʼе; погледа (Ост). 

Примери са гласовима -к или -г на месту ишчезлог -х, који су присутни 
у другим зетско-сјеничким говорима (в. Пешикан 1965: 178–179; Петровић 

41 У облицима имперфекта стање је обрнуто, па превладавају примери су са очуваним 
веларом (в. т. II.2.3.3.).
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1973: 214; Ћупић 1977: 93), на нашем терену нису забележени, а изостају и 
у студеничким говорима (Драгин 2006: 450). 

У облицима аориста вишесложних глагола приметили смо појаву ду-
блетних акценатских ликова. Тако се се поред: иштети; озноји се (Жи); ја се 
оптерети (Го); бегениса девојку (Бр); ја болова (Ке); и сл., који су обичнији, 
јављају и форме са акцентом на иницијалном слогу: оптерети се, иштети, 
озноји се, бегениса, болова. Претпостављамо да су примери друге групе наста-
ли у резултату прозодијског уједначавања унутар парадигме (према акценту 
2. и 3. лица једнине). Двојаке облике, даље, имају и глаголи типа почет, на-
сут: поче, ја поче, насу му, насу; потом глаголи типа испећ, помоћ, одвућ: испеко 
лʼебове (По) : једва и[х] испеко (Жи); помога јој да дође (Бу) : помога јој нешто 
(Ми); одвуко она дрва (Ту) : једва се одвуко до тамо (На). 

II.2.4.4. Наставци другог и трећег лица једнине су -е и -ø:
како ранијене дође (Бр); ђе ме нађе баш сат (До); шта јој рече ти?; испече лʼ 

лʼебове? (Ту); нађе лʼ је? (Го); ђе дође данас; како прође? (Бал); ти поче да причаш 
(Го); виде л краву ђе? (Бал); то ка да узе метлу да хи бришеш (Пож); ђе га нађе (Пе);

што не скува те кафе (Вру); добро баш што ни каза; тако ни не каза (Бр); што 
је уби? (Го); ти готово на краву погоди (Жо); ти прича о конопљи (Пе); што се смија 
тамо (Пл); ти спусти (Боб); тури л дрва ти оде? (Бал); не знам запанти лʼ ти Вехба?; 
запанти лʼ ти Синана? (Трн); ти скапа гладна (Гр); не тури ти кафу? (Тр); што ми не 
снима ову шталу? (Уг); хеј шта се ти намучи (Го); ти ми загради (Ост);

дођеон навр петнаес дана; она ми рече (Бр); дође за казанску; узе; Ралов син 
узе муслиманку (Вру); ти нађе овако лʼијепу девојку; не прође три дана; дође она 
саш њим (Го); оде та облак; не прође три четири дана, један испектор дође; умрије 
она дечко; разведе се тамо; оде (Ђер); умрије јој даиџа, он умрије; виде ме; он ме 
поведе; богами проједе (Дол); те ме изведе код њи; све живо изгоре (Го); жена му 
умрије (Баг); она дође; дође те узе; однесе; посен она други дође (Бал); Мимица дође 
да ме зове (Боб); чета партизана наиђе овде горе; доведе дијете код мене (Бот); оно не 
прође два-три месеца (В. Лок); она се полʼете; послʼе мало одрасте (Лу); не прође 
хефта, он дође (Нет); узе његову књижицу; умрије и она; он умрије сирома; покраде 
прошлʼе године (Ос); дође време; она дође (Пож); све то ђаво поједе (Рај); одведе 
ме (Се); неко време таје, таје, таје (Трн); он прође (Шв); те га одведе долʼе (Бу); 
изгоре кућа (Дуј); дође јој те жене шћер; он је доведе; поведе ме; нађе жена (Кл); он 
приђе (Тр); дође свадба (Туз); приђе (Уг); послʼен дође; одведе га за Немаћку (Шар); 
Момир ме одведе (Го); поведе је доље (До); не знам да лʼ се разведе (Ђер); узе је мој 
један полубрат; доведе ме оде (Жи); један младић дође (Ке); прође један младић; по-
веде не он (Ле); он дође (Ме); иде двије године; узе синовца (Па); изведе ме Нахот; 
Рифа узе једнога доброга човека (Пл); она прође оде поред куће; разболʼе се (См); 
Немац се повуче ис Пазара (Прћ); он узе она диномит (Тр);
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она ти фикну прет Жељка (Вру); како Тито искочи; мајка ме прати у гости 
(До); он набави прашак; он упрти уз брдо (Вру); она одма скочи; искочи ми нофча-
ник; он извади нофчаник; уби грат ове године (Жер); он направи; свекрва ми пови 
то дијете; те је превари (Го); мајка ми тури оне конопље; она ме нагна (Ду); кад ме 
сподби један брат; отац ми вика; добро се ожени Радован; како та Радан веселʼи 
дозволʼи тако (Го); растури се то све (Баг); неки парадајс обра; она исприча за Ива-
на; охлади ти се то; један човек прича (Бал); угаси нас сат; нека несрећа га потрефи 
(Брђ); бок га њега казни; те га он пребаци до Пазара (В. Лок); Југославију залʼивади, 
па упропасти Србију, направи државе; упропасти све (Ју); што ми не каза; исприча 
ми како је било (Коз); кат ти се он помолʼи (Ле); он ме довати за раме; само пружи 
руку; он размину; прегази време; направи кућу (Не); вика ми један муслʼиман (Нет); 
ова девојчица салʼ отрча; завика ми ова друг; једама покуша; напусти нешто; бори 
се и бори, бори, до треће године (Ос); ка да хи покупи; она промети; не запамти 
рат; ослободи се земља (Пож); горе ова крај се некако одбрани; пропусти сву влас 
томе Аћифу; послʼе се мало смири; те га он сподби (Прћ); нака тоња уби (Се); по-
сенаке ожени се (Со); ћухну ме; готово ме обалʼи (С. Ћуп); одвоји му се син; ожени 
се и одвоји се; преузе га приватник; запуши шпорет (Трн); што не прича она њојзин 
супрук?; извади макасе (Цв); погоди га нека мука; млого народа покупи; упропа-
сти се нарот; све живо покупи (Шав); Тутин се изгради; он скочи ис кола (Бу); он 
се запослʼи; та болница се затвори; прати он мене у коло; па ти завика; удари ме 
шамаром (Гр); мене погоди вријеме; село навалʼи (Дуј); сломи му бик ногу оде; уби 
жену; напуни се пуна соба; он је наговори; удари је један син; она извади педесет 
марака (Кл); шећер ме обори велʼики (Кн); рани се овудије; она је болʼес потрефи; 
уби она стут (Тр); то се послʼен измијеша (Туз); па се и он задржа; охлади ти се; пре-
стави сеон (Уг); он ми каза (Че); уписа факултет; она се откани (Шар); све ми из-
маза; глʼеда шта уради (Го); он пребаци децу доље (До); прескочи ти кокошка (Дол); 
гради ми је она Насер; то се послʼен растури; ожени тога брата; он се опет ожени; 
она остави пет чора (Жи); поломи ноге; прескочи (Жу); сат се то изгуби (Ке); она 
ме момак иска (Кон); заплака се; он се насмија; он ме поглʼеда; намешћи за двадес 
минута; дође па је псова (Ле); осуши ми се онамо; отера ме (Ме); док се не зарати 
(Ми); он је превари; петоро деце остави (Па); све се зашуми (Пе); доби да иде једна; 
упери ми лампу; она се не врати; отац је испроси (Пл); нешто га нагрди тако; њега то 
погоди (Пр); попи крава; готово лʼипса та крава (Пру); она ми је уклʼепа; хамикалʼија 
потрова нарот (См). 

„Глаголи са краткосилазним акцентом у облицима инфинитива (скочит, 
оженит се, скуват, убит и други) у 2. и 3. лицу једнине аориста тај акценат 
задржавају, с напоменом да су бележени и у ликовима са послеакценатском 
дужином и без ње. Примери другог типа су бројнији“ (Вељовић 2015: 71): 

он доније и то (Вру); Стоја грдна не мога да дочека ни пензију; и то ме богами 
удари једно двапут; она што уби ону жену; он ти се залʼете; па ме пољуби а загрлʼи; 
желудац се напуни онија лʼијекова; он се ожени; она је Ћунова чора нашминка; от-
рова не она; прати ми она; како се он оно изигра са њом (Го); хеј шта се ти намучи; 
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она погна отуд; направи ми шербет (С. До); тури ми, он чита, чита; уфати не мрак; 
она посе остави ми ту децу (Ђер); он ми то преви; девојку уби; она се замери онда 
са њима; доби упалу жучне кесе; то ми се ужари све овуда (Го); једама мој буразер 
растера (Ми); мене је жо што се ово сат распетља (Гло); та је испроси; и она на-
пусти; превари се (Жи);

она пијетао крилима ту,ту,ту – запева (Вру); он уфати да бежи; пушти не 
учитељ ис школʼе; пропи се; она га напусти и оде; један оде ме печи; навади се и 
она да пуши; Јула изгуби сина; молʼи се један ис иностранства (Го); те ме намехћи, 
па намехћи; он посе пратиту чору (До); он извади Службени гласник ис ташње; по-
трефи је други удар (Ђер).

Глаголи овога типа најчешће јављају се у оба акценатска лика: звони ми 
на врата (По); и: данас звони телʼефон (Го); истера га с посла (Ке), и: што га истера 
(Ост) и сл.

Глаголи који у инфинитиву имају дугоузлазни акценат у аористу су бе-
лежени без дужине на финалном вокалу:  

алʼ то се подруче расформира (Гло); послʼе се баталʼи; исприча исто оно 
(Ђер); баталʼи тамо (Го); те годину дана живе (Ђер); сравни све то; све поравни; 
гађа му у један плас; запалʼи га; опет загрме (Ер); исприча он (Гу); ужуте ка восак; 
те ми преписа неке таблʼете (Жи); разговара (Жу); ова исприча лʼ ви шта горе? (Ост); 
кат он спреми оне синове (Пр); он јој дава неке лʼекове (Ђер); заврши се, намири се 
(Жу); огради се пут; он купи ту имање; настани се ту крет добро (Д. Дуб); најури ми 
та син жену (Жи); поручи му (Пл); то навалʼи нарот (Ке); не знам ту скоро ко прича 
(Жи).

II.2.4.5. У 1. лицу множине редовно смо бележили новији наставак 
-смо, односно -осмо:

ми га пробудисмо; задржасмо вас (Бо); вечерасмо; ми поменусмо оне жене 
(Вру); једва погодисмо пут; испратисмо ону малу (Го); одвоисмо се (Жи), доруч-
ковасмо; док и испратисмо (Па); погоресмо (Го); убисмо му тринес другова (Гло); 
спремисмо; пољубисмо се (Ле); не турисмо овамо да се грије; доле се задржасмо 
(Боб); уфатисмо га онде; богами га пустисмо, мало га оно изударасмо (В. Лок); ми 
искочисмо горе (Ка); разговарасмо (Коз); снијег ни не осетисмо; ми двије немасмо; 
узесмо (Лу); те се питасмо; наућисмо неки говор са њима; ми му не прихватисмо; 
ми одбацисмо све то; натерасмо га (Пож); решисмо; откуписмо земљу за гробље, 
решисмо; ми се борисмо и најзат потерасмо (Прћ); ми тамо помахнитасмо у собу 
(Трн); па се ми вратисмо четрес треће (Шав); Хуска оженисмо (Дуј); ми навалʼисмо 
(Кн); куписмо кућу у Сеницу; децу тамо школовасмо (Шар); у једно време се догово-
рисмо; једва спасисмо жену (Ле); ми се написмо (Ме); угушисмо се (На); завршисмо 
то гађање (Пр); јопе се помирисмо; испродавасмо (Рач); куписмо (Стр); посласмо 
(Ши);

прођосмо (Пл); отидосмо (Пр); ми посен дођосмо (Го); једосмо и све; стигос-
мо на суфур; те дођосмо (Ле); седосмо ту, он за Тутин га поведосмо (На); идосмо на 
сут (В. Лок); отосмо онамо; изиђосмо онде код моје куће (Коз); ми побегосмо горе; 
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те га довукосмо (Прћ); ми рекосмо да нисмо (Кн); одведосмо је у болʼницу (Пл); тако 
прођосмо (Пр).

Старији наставак -(х)мо, својствен највећем делу говора косовско-ресав-
ског, смедеревско-вршачког и призренско-тимочког ареала (в. Бошњаковић и 
Радовановић 2011: 185), као ни наставак -шмо, који се јавља у западнијим 
говорима шумадијско-војвођанског дијалекта (Бошњаковић и Радовановић 
2011: 187), тутинско-новопазарско-сјеничком говору нису познати. Ова осо-
бина наш идиом приближава говорима зетско-сјеничког типа у Црној Гори, у 
којима је редовно -смо (Пешикан 1965: 171–173, Петровић 1973: 214, Ћупић 
1977: 93). Присутво наставка -(х)мо одлика је севернијих говора зетско-
сјеничког дијалекта, какви су поибарски и студенички (Божовић 2008: 81; 
Драгин 2006: 452). 

Као и у 1. л. јд., и у 1. л. мн. се код неких глагола срећу двојаки акце-
натски ликови: отидосмо за несвесту : тамо кад отидосмо; пребацисмо се колʼима 
: пребацисмо се. Ликови отидосмо и пребацисмо највероватније су резултат 
аналогије према акценту непрефиксираних глагола (идосмо, бацисмо).

У нашој грађи присутне су и форме са кратким акцентом (као обичније): 
жена ми и ја се пензионисасмо (Ке); испратисмо је јучер (Го); и ликови са ду-
гим финалним основинским вокалом: образовасмо ја и буразер; позавађасмо 
се (Вру). Ово је одлика превасходно свршених глагола, док се несвршени 
јављају без дужине: ми куцасмо, куцасмо, ти не чујеш (Жи); копасмо ово врта (Го). 
Ова појава настала је највероватнје „са циљем избегавања мешања са импер-
фекатским формама, које се (када су у питању глаголи овога типа) од аорист-
них разликују само по присуству ненаглашене дужине“ (Вељовић 2015: 72).

II.2.4.6. Друго лице множине има редовно -сте, -осте:
он рече: „Фала, обрас ни догнасте.“ (Жу); што не шћесте кахву? (Гл); шта 

причасте оно саш њима? (Ту); вала се ви ишетасте данас (По); писте л кафу ви? 
(Боб); попричасте лʼ ви Живку (Ка); 

како ни наиђосте крос село (Ли); не седосте мало; нађосте лʼ Љуцу горе? 
(Ме); без ништа отосте (Ост); реко му развукосте га ка опуту (Го); видим дођосте 
овамо код нас (Де); ја пита: „Да лʼ би ова наша девојка толʼико добра што чак тамо 
дођосте, те је узесте?“ (Ђер); видим ви изађосте гoре (Жи); како прођосте први 
дан тамо? (Бу); Драшкова кафана знадосте лʼ ђе је? (Ос).

II.2.4.7. Наставак трећег лица множине је -ше, -оше:
џумбусише; викнуше (Пл); осудише се; затарабише то (Пр); они се насмијаше 

сви (См); преглʼедаше га; богами га спасише у Београт; аперисаваше га; не правише 
(На); па убише (Пр); упутише је за Позар, искаше ме у Рибариће (Пл); поломише се 
оне чаше (Бо); сколише га; завикаше (Прћ); затворише ни воду посве; они ми збо-
рише; уговорише да дођу; после купише црвену мараму; овој потурише трупину да 
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се убарабаре; те ми превише оде ово; више га не осудише; покупише паре; ону тетку 
пуштише; кад је изнијеше; осташе на једно дијете; истераше га с посла; све се 
усрећише; она му се деца не оженише (Го); дођоше једни ис Краљева; тако наредише 
(Гло); викнуше овоме (Дол); умријеше јој (Ђер); забрадише ме; обукоше ме; па ме ноге 
заболʼеше (Жи); поручише нек дођеотац ми; напудише је (Жи); позваше у милʼицију, 
ови запријетише (Ке); вала доклʼе помријеше; упутише је долʼе; преписаше ми два 
маста (Ле); узеше; одијелʼише се (Ми); прођоше три дећака; oвудијен прођоше (На); 
полудеше (Гло); они га враћаше опет; они је искаше два-три пут; oни се исмијаше 
(Жи); зваше ме у Рибариће, погодише се (Ме); како ми се не подавише оде у Раш-
ку (Баг); сагореше ми ноге (Боб); покупише се (Бот); убише овога, па убише онога 
(Ју); па ме послʼе прекомандоваше; направише кућу (Коз); отераше овде; поцркаше 
радући (Леч); пустише она јагњад; набише се у једну собу; послʼе поседаше тамо 
(Лу); запалʼише је; покупише оне машине; опљачкаше државу; ови не бомбардоваше; 
фалʼише добар пут (Не); све испомераше да кречу; што ми се навраћаше, навраћаше 
(Ос); све помријеше; завадише се нације; ту неке убише Немце; они уфатише седам 
њи те убише; комунисти кат дођоше; показаше се добро и поћеше да хи доводу од 
Лʼесковца; направише па се они сретну; изгубише рат; дођоше неки људи; оставише 
куће, оставише имање; направише спорску халу; фабрике ни уништише, ни једну 
не оставише (Пож); поженише се; они не попалʼише; до Алуловића попалʼише; од-
бранише се; у Драмиће побише; запалʼише село; побише неке Србе; убише неког 
Вељка; убише једнога; попалʼише нас; алʼи попалʼише не; ка[д] севратише; Немци 
севратише; ови наши оступише; четнике одбацише; ово што направише; одузеше 
(Прћ); опљачкаше државу; људи направише; оћоравише (Рај); дугачко се не поми-
рише (С. Ћуп); сложише се (Трн); направише у Трнаву кућу (Цв); опет не отераше 
(Шав); скочише жене; готово га убише (Бољ); долʼе га запослʼише (Гр); они ме не 
питаше (Кл); кад ме нагланцаше; купише тракторе; послʼе оступише (Кн); оне се 
двије вратише (Тр); узеше жену (Де); па ме ноге заболʼеше (Жи); што не одраше ове 
жене (Ме); сколʼише је (Ми); школу завршише (На); они умријеше (Ост); испросише; 
тако ме ставише у један буџак; одбише; оставише не зедно; нит ме питаше (Пл); 
простираше мало (Пр); послагаше оне таљиге (Ши);

богами ме одведоше сватови (Пл); не дадоше ни мене ни брату; деца и она 
отоше (Пр); једоше сад (Ост); коњи дођоше; доведоше ме; не поведоше јој рачуна 
раније; те ме поведоше за Рожае; извукоше га (Го); сва отидоше; све четири тамо 
отидоше; крадоше хи (Го); ис Србије дођоше ови главни (Де); обукоше ме; сведоше 
ме; они доходише; нађоше је; сат кат идоше за Турску (Жи); па му одвукоше ђевојку 
(Ке); што се одвојише републʼике (Гло); Ивана доведоше ту (Боб); доведоше онок (В. 
Лок); помузоше онеовце (Лу); то повукоше (Ос); четници се долʼе повукоше (Прћ); 
доведоше је (Гр); доведоше је; наговорише је (Кл); пођоше (Тр); приведоше Јеремију 
(Че); идоше по томе Београду (Шар); уведоше је они у собу, уведоше-е у буђал (Ле); 
деду не доведоше (Ме); дођоше да ме ишту; одведоше ме нис једну нанижицу (Пл); 
двојица дођоше и намештише (Пр); ка[д] стигоше (Пру); дођоше кот Фатиме; не-
што се разведоше; што лʼегоше (См).
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Двојаки акценатски ликови забележени су од глагола отић/отис и укопат: 
отидоше за девојку : у Немачку отидоше; бога ми хи укопаше : укопаше га сутрадан. 

Поред ликова са кратким вокалом основе, који су чешћи, јављају се 
форме са дужином:

отераше ме у болницу; оне журке образоваше (Вру); те ме оставише ту, те 
ме оставише у Позар (Гло); они осетише (Пр); присуствоваше (Де); растурише 
Југославију (Гло); па хи истераше; но ме оставише (Пл); оставише мајку (На); 

послʼен отераше ме у болницу тамо (Пе); вала га једва уфатише (Ке); онда га 
опљачкаше (Го); дотераше ме; те хи отимаше; бегенисаше га (Ке).

II.2.4.8. Стање у погледу аористних наставака на читавој територији 
тутинско-новопазарско-сјеничког говора углавном је уједначено. 

Код глагола моћ/мој уочава се колебање, имајући у виду његову двојаку 
парадигму, односно присуство оба типа аористних наставака: мого(х), мога, 
мога, могосмо, могосте; и: мога(х), мога, мога, могасмо/могасмо, могасте/мога-
сте, могаше/могаше: 

ја не мого, не мого да дођем (Жи); не мого да се одморим (Трн); не могосмо да 
видимо (Лу); не могосмо да идемо (Не); ништа не могосмо учинет (Пр); не могосмо 
да држимо (Ми); не могоше да је нађу (Пл); ништа не могоше да му учину (На); не 
могоше да га спасе (Не);

ја сам била хорна сад да одем па не мога (Па); не мога више; не мога да се 
згријем (Боб); не мога сама да је дигнем (Пл); мога лʼ да потрефиш? (Ке); не мога 
више (Ли); не мога он ништа да исприча (Па); не мога Јагода; она не мога да издржи 
све; не мога (Ос); не мога да је трпи (До); па не мога (Ме); не могасмо га нај ни мртва 
ни жива (Врс); ништа не могасмо учинет (Жи); не могаше да га откаче от пласта (Бу).

Примери другог типа највероватније су имперфекатског порекла, али 
се претпоставка о мешању са облицима имперфекта у првом лицу једнине и 
множине и другом лицу множине искључује, будући да су облици изоморф-
ни на морфолошком, али не и на прозодијском плану (аорист: мога, могасмо/
могасмо, могасте/могасте; имперфекат: могах, могасмо, могасте). 

У употреби је и помого и помога. 
Облици трећег лица бележени су као:
тек Бог помога (По); посен ми помога једна жена; помога један колʼега; та чо-

век и[з] Жирча помога (Пл); ништа јој не поможе; овој девојки ништа не помогосмо 
(Рај); Руси ни помогоше (Кн). 

Глагол моћ/мој има и облике са елементом -д-: мога и могаде.

II.2.4.9. Глагол видет у аористу има једино форме са -о-,: видо(х), виде, 
виде, видосмо, видосте, видоше. Нема облика видех, видесмо, видесте:

ја видо нема ми пара (Ђер); први дан је видо (Го); ја видо (Нет); видо му хаира 
сахи (Се); ја је видо (Жу); видо кола (Жи); кад ја видо (Ле); како је ја не видо (С. До); 
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ја га и ја видо; виде лʼ снаху? (Жу); како виде (Врс); она тога момка виде; видосмо да 
има мерак (Жи); видосмо кад одосте горе (Тр); не видосмо хи (Де); муку што видос-
мо са њом (Ле); љуту муку што видосте са њом (Ту); видосте дрљачу? (За). 

Формирање „облика видо(х) (уместо виде(х)) могло је бити подстакну-
то потребом да се, услед изоморфизма насталог испадањем -х, прво лице 
једнине морфолошки диференцира од другог и трећег, или пак аналогијом 
према другим глаголима са истом основом“ (Вељовић 2015: 73). 

Форме овог глагола са -о- јављају се у говору Пиве и Дробњака, сту-
деничком говору и у поибарским говорима (Вуковић 1938/39: 71; Драгин 
2006: 452; Божовић 2008: 82;). Облик видо, са наставком -о(х), који се додаје 
на општи део, поред забележеног виде, присутан је и у горанском говору. 
Његова појава објашњава се као резултат аналогије према глаголима са ос-
новом на сугласник (Младеновић 2001: 422). Двојство форми карактерише 
и говор Бјелопавлића (Ћупић 1977: 93). У трстеничком говору забележено је 
само ја виде (Јовић 1968: 141). 

II.2.4.10. Само једним примером потврђен је облих узо уместо узе у 1. 
лицу једнине: узо она фиљџан (Пл).

II.2.4.11. Уједначавање облика аориста унутар парадигме, а које се 
огледа најчешће у ширењу форме 3. л. јд. у 1. и 2. л. јд., својство је говора у 
којима је аорист у повлачењу (Бошњаковић и Радовановић 2011: 191), што 
није случај са говором Тутина, Новог Пазара и Сјенице, па таквих потврда у 
нашој грађи има мало. Забележили смо свега неколико примера: оде ја тамо 
(Ду); дође ја (Пр); ја једаман пође; ја приђе (Ђер).

Ретка појава мешања лица одлика је и других говора зетско-сјеничког 
дијалекта. Нема је у говору Бјелопавлића (Ћупић 1977: 93), као ни у говору 
Враке (Петровић 1973: 214–215). У Зети је Д. Ћупић забележио само два 
примера од глагола отис: Ја оде и оде ја, немоте ме чекат (Ћупић 1977а: 
280). М. Пешикан наводи једино појаву продора имперфекатског наставка 
-ху у 3. л. мн. аориста (Пешикан 1965: 179). У студеничким говорима, с дру-
ге стране, продор облика 2. и 3. лица у 1. лице једнине аориста уобичајена 
је појава (Драгин 2006: 452). Морфолошко уједначавање облика аориста у 
једнини познаје трстенички говор (Јовић 1968: 141), исто стање одликује 
и говор шарпланинске жупе Гора, где се „уочава факултативни продор на-
ставка -е из 2. и 3. л. јд. у 1. л. јд., чак и онда када је сачувано -х (порастех)“ 
(Младеновић 2001: 422). У северношарпланинским и јужнометохијским го-
ворима дистинкција се добро чува (Младеновић 2013а: 454).
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II.2.4.12. У говору Тутина, Новог Пазара и Сјенице је, с друге стра-
не, чешће бележен процес акценатског уједначавања облика једнине уну-
тар парадигми појединих глагола. Након испадања финалног -х из облика 
једнине аориста, „форме за сва три лица морфолошки се уједначавају. Таква 
ситуација подстакла је тежњу да се осим на морфолошком, облици аориста 
почну уједначавати и на прозодијском плану. Ту пре свега мислимо на при-
мере када се акценат из облика другог и трећег лица једнине преноси и на 
прво лице (поче ум. поче, остави(х) ум. остави(х), направи(х) ум. направи(х))“ 
(Вељовић 2015: 74):

ја јој поче причат (Го); ја изгуби (: изгуби) (Ђер); ја се насмија (: насмија) (Ле); 
ја показа (: показа) (Пр); ја испрића то (Ме); ја му вала копира (Ми); ја извади (См); 
па је обори ја; замало ти ја ту погину; готово укапи на место; ја је пољуби у руку; 
хтела опет да наставим па нешто не настави; ја остави један пут сир (Го); ја забо-
рави (Ме); док доби несвесу (Ост); узе једнога горе код Берана; ту умочи прсте; ја ве 
преглуши (Пл).

Ређе се прозодијско уједначавање јавља када се морфолошки облици 
разликују: ја посенке изађо; отидо (Ле).

Прозодијско уједначавање акценатских типова у парадигми у облици-
ма једнине забележио је Душан Јовић у трстеничком говору. Замена акце-
натских односа: ја запева, ти запева, он запева односом: ја запева, ти запева, 
он запева подстакнута је у говору Трстеника губљењем финалног -х, чија 
последица је било уједначавање форми трију лица у једнини (Јовић 1968: 
142), а то је узроковало и прозодијско унифицирање. Ово, ипак, није одлика 
свих говора косовско-ресавског дијалекта. Тако је у говору Левча присут-
на „семантичка и обличка разграниченост појединих лица оба броја“, те се 
и након испадања -х из 1. лица једнине запажа „велика конзервативност у 
погледу изједначавања овог облика са облицима 2s и 3s, јер се, на једној 
страни, у 1s акценат жилаво држи непренесен чак и на ултими, док у 2s и 3s, 
на другој страни, запажамо тежњу учвршћивања акцента на првом слогу“ 
(Симић 1972: 386). Исто важи и за говоре северне Метохије, где се 1. лице 
од 2. и 3. разликује по акценту код већине глагола (Букумирић 2003: 258). 
Једнак акценат у свим лицима једнине аориста јавља се у банатским гово-
рима шумадијско-војвођанског дијалекта (Ивић и др. 1997: 180). Ова појава 
захватила је подримски говор, с тим да је бележен мањи број примера (ја 
му донесо, па ја отидо) (Младеновић 2013а: 454). У описима говора зетско-
сјеничког дијалекта нисмо наишли на помене ове појаве (Пешикан 1965: 
178–179; Петровић 1973: 214; Ћупић 1977: 93–94; Ћупић 1977а: 80; Драгин 
2006: 451–453; Божовић 2008: 81–83; Стијовић 2007: 177–180). 
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Поменутим процесом у тутинско-новопазарско-сјеничком говору 
обухваћени су пре свега свршени глаголи. Код несвршених уједначавање 
унутар парадигме аориста изостаје како би се спречило изједначавање са 
имперфектом, па је стога: ја се спрема (спрема би био имперфекат), ти се спре-
ма…, односно: ја веза (: веза у имперфекту). 

Што се осталих примера мешања тиче, забележен је још само један 
са употребом наставка трећег лица множине уместо трећег лица једнине 
аориста: убише му ова војска друга (Гло). У подлози промене је, међутим, 
највероватније утицај природног броја именице војска, те је стога дошло до 
појаве множинске форме. 

Варијантност прозодијских ликова аориста у свим лицима једнине и 
множине, присутна у тутинско-новопазарско-сјеничком ареалу, позната је 
и другим говорима. У говору јужнокосовског села Гатње, у коме место ак-
цента има дистинктивну функцију, појава различитих акценатских ликова 
у аористу бележи се једино када је другим језичким средствима отклоњена 
могућност појаве хомонимије са другим глаголским облицима. Тако рецимо, 
место акцента није релевантно у 1. и 2. л. мн., имајући у виду да хомонимију 
онемогућава комбинација свршеног вида и наставака -смо/ -осмо, те су сто-
га присутни различити акценатски ликови (Младеновић 2013: 338). С друге 
стране, код глагола VII и појединих глагола IV Белићеве врсте акценат на 
крају основе обележје је аориста (укисели млеко), док се пенултимски акце-
нат избегава, пошто је код ових глагола пенултима акцентована у презенту и 
императиву (Младеновић 2013: 336). У трстеничком говору већи број глаго-
ла у 1. лицу једнине има двојак акценат: плето : плето, насу : насу, запева : 
запева, обрну : обрну и др. (Јовић 1968: 142).

II.2.4.13. Анализом дијалекатског материјала „уочена је упадљиво мања 
фреквенција облика за друго лице оба броја у односу на остала лица. Несраз-
мера у употреби облика условљена је самом семантиком овог глаголског вре-
мена. Имајући у виду да се аористом саопштавају прошле доживљене радње, 
ретке су стуације у којима ће у разговору бити употребљени облици који 
значе уочене/доживљене радње лица са којима се говорници најчешће први 
пут сусрећу. Дакле, услед самог карактера дијалекатског записа, односно се-
мантичких особености аориста, готово сви облици за друго лице једнине или 
множине представљају примере аориста којима се саопштавају непосредно 
уочене радње, (из)вршене пред самим моментом говора (Ви малоприје, чини 
ми се, прођосте), потом модалног аориста (Пази, поцијепа пантолʼе), или пак 
уобличеног у форми питања (Шта рече ти оно малоприје?). Такође, један део 
облика ексцерпиран је и из ситуација преношења туђег говора од стране го-
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ворног лица (Пита га она један дан: „Што не отера жену кад ти не веља?“). 
Слично је и са облицима имперфекта, с тим да се код имперфекта наведе-
ним придружују још неки други фактори синтаксичко-семантичке природе“ 
(Вељовић 2015: 75). 

II.2.4.14. Експанзија форманта -ну-пореклом из глагола III Белићеве 
врсте неједнако је заступљена како у појединим глаголским облицима, тако 
и у оквирима глаголских врста које учествују у њиховом грађењу. 

Глаголи типа рећ/реј, дић/диј, па(д)нут облике аориста у говору Тутина, 
Новог Пазара и Сјенице најчешће граде по I Белићевој врсти:

ја јој помога (По); ја у себе пуко о[д] смијеха (Пл); изјутра се диго (Жи); ја 
подиго нека дрва; ту седо (Го); само се диже један облак (Ер); колко крвова паде 
(Пр); рече лʼ ти из Буковице си?; брат јој маче шамију (Па); он ми је маче (Пл); по-
диже ми се од страха притисак (Го); он потеже (Ке); побеже за другога; пуче она 
равњача преко хрбата (Пр); бивша Југославија пропаде (Д. Дуб); стиже он (Ли); 
паде ми малак нешто; те маче то, маће ону шамију; стиже Јусо, он стиже; седе до 
нас (Ле); оде једна побеже (Ке); оде ми душа пуче (Ме); не знаш откут ти пуче; а она 
се диже (Го); побеже Нуска (Ђер); лʼегосмо ту, рекосте ми нешто; стигосмо једну 
воду; очи ми испадоше гледајући (На); макоше га ис школʼе; стиже једна стара 
жена (Пр); они дигоше панику; рекоше ови Тутинци; побегоше; макоше тија радника 
млого (Жи); стигоше ти ови; затекоше ноге (Ме); браћа стигоше (Ми); не макоше 
му бубрек (На); испадоше ту горе, сретоше ме (Ост).

Ширење форманта -ну- пореклом из III глаголске врсте у облике аори-
ста наведених глагола није знатније заступљено:

ја испану на врата (Ша); макну је ти (Ост); сад ми пану н[а] ом; срце ми препук-
ну (Дол); седнусмо мало; што не лʼегнусте раније? (На); улʼегнуше на врата; потек-
нуше воде (Ер); док је макнуше; дигнуше кров на кућу (Св); потекнуше воде (Ков).

Двојство форми у говору Тутина, Новог Пазара и Сјенице „најприсутније 
је у облицима инфинитива дигнут, станут, рекнут, помогнут (: дић/диј, стат, 
рећ/реј, помоћ/помој), где готово сваки глагол осим по првој врсти има обли-
ке и по трећој. Даље, за разлику од аориста, продор форма -н(у)- знатно се 
чешће јавља у облицима који се творе од презентске основе – императиву и 
трпном глаголском придеву (и то код глагола I врсте који трпни глаголски 
придев граде од презентске основе), што упућује на чињеницу да је про-
дор поменутог форманта у овим случајевима вероватно подржан и облицима 
презента (потекнем, седнем, помогнем и сл.). Тако се јављају императивни об-
лици: потекни (: потеци), седни (: седи), помогни (: помози), рекни (: реци); потом 
у трпном глаголском придеву: (по)дигнут (: (по)дижен), стегнут (: стежен), 
макнут (: мачен)“ (Вељовић 2015: 76). 

Такође, глаголи V врсте типа дат, удат, знат, ваљат, имат и сл. имају 
презентске, некада и инфинитивне форме по III врсти (дад(н)ем : даднут, 
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удад(н)ем, знад(н)ем, ваљад(н)ем), али ипак нису забележени примери типа: 
*дадну(х), *имаднусмо, *удаднуше је и сл. Редовно се јавља:

знаде лʼ у шољу да глʼедаш? (Ли); смеде лʼ проћ овудијер од кучета? (До); 
даде ми шећер (Д. Дуб); умеде да ти исприча?; познаде га; дадоше је (Жи); дадоше 
адвокату; не дадоше даље (Пе); заве се удадоше (Го); пензију ни дадоше (Ке); има-
доше двије чоре; удадоше је за онога гроба (Ту).

Поједини глаголи III врсте имају дублетне форме аориста, са форман-
том -ну-, који се јавља и у инфинитиву, и без овога проширења. Такви су 
глаголи киснут, скинут, прекинут и сл.:

једва прогута; што не скиде то чизама? (Го); скиде се са онога пласта; eне ђе 
се попе (Ме); надедосмо јој име по баби; послʼепрекидоше посо; прекидоше посо 
(Бл); искисоше она сијена; попеше ме на једнога коња (Пл); замрзоше воде (Ост).

ис оне воде ја три пут прогуну; не скину ову мараму (Бал); скину се та фереџа 
(Бо); она ми замрзну; она се пропну (С. До); прекинуше сваки разговор, вала јој на-
денуше (Жи).

Глагол погинут има два низа облика: погину, погину, погину, погинусмо, 
погинусте, погинуше; и: погибо, погибе, погибе, погибосмо, погибосте и погибоше: 
погибе у собраћај (С. До); готово погину (Ле); изгибоше коњи пријетељски (Дол); из-
гибосмо живи од врућине (Ту); погину (Ме); син ми погину, погинуше замало, један 
погину (Би).

Поједини глаголи овога типа могу имати само облике по трећој врсти: 
вала се кренуше офце (Го); кренуше да бежу (Пож); покрену се све ово; покрену ми 
се камен у бубрек (По); искрену оно да проспе; искренуше се на стран (Ту) (нема 
облика -крете, -кретоше); ја га притисну; притиснуше је да прода ово (нема при-
тисох, притисоше) (Ков); а ја стрекну (Жи); ја му махну (Ле); они га рухнуше (Жи); 
он ме обрну (Жи); она угну раменима; затну овако за сукњу оде (Па); ђе он помену 
то (Ју). 

Глаголи типа почет : почнемувек имају облике: 
поће ти прићат (Ме); поче киша да пада; она једна ка поче помало; он поче да 

прича; поче он да збори (Го); он посе поће (Ле); почеше само овако; почеше да ме 
маму (Кон).

Поред двојаких облика инфинитива и презента глагола свратит и вра-
тит (сврнут : свратит; сврнем : свратим; врнут : вратит; врнем : вратим), 
присутно је и двојство аористних ликова: они ме врнуше; врну им он паре (Пе); 
сврнуше тунаке (Ост); не сврну код ње (Ту) : вратише је одма њезинијема (Дол); 
свратише мало, она се не врати. 

II.2.4.15. Судећи по присуству елемента -ду- у тутинско-новопазарско-
сјеничком говору однос је различит у појединим групама глагола, с тим се 
у највећем броју случајева срећу дублетне форме. Тиме се тутински говор 
уклапа у стање које карактерише штокавски комплекс у целини, имајући у 
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виду да се на целој територији срећу како краћи облици, тако и ликови са 
аналошким проширењем (Бошњаковић и Радовановић 2011: 192). 

Глаголи II, V и VI Белићеве врсте углавном имају двојаке облике аори-
ста, дуже, са елементом -д- и краће, без овога проширења, с тим да су дуже 
форме обичније: 

пошто се ја удадо; ја се удадо; морадо да трпим (Бр); ја остадо ту сам (В. 
Лок); ја остадо да чувам офце (Жи); ја молʼедо да ми нарумени дијете (Ле); разуме-
де лʼ ме? (Жу); што му остаде?; он ме упознаде доље у кахву; Зенифа удаде се; она 
заволʼеде мене; па заволʼеде ми ову девојчицу (Го); добро се удаде (На); даде им бок 
једно дијете (Го); она се удаде у Позар (Жи); одма познаде поријекло (Бо); те га про-
даде (Па); она се удаде; упознаде ме; она не највише упознаде (Го); он продаде једно 
парче земље; не удаде се; послʼе мораде да плаћа лʼечење (Го); остаде и дан данас 
ту; остаде дваес двије године; остаде сама (Го); ђе стадосмо? (До); у Митровицу 
не продадосмо (Вру); ми мислʼедосмо куће мало да направимо (Го); ми миследосмо 
друго је (Ши); у Исток не продадосмо (Вру); вала остадосмо му дужни (Ле); па 
остадоше петоро деце; нестадоше нам воде (Ост); то земље продадоше (Пр); оне 
ме завољедоше (Го).

ти се молʼи; како се молʼ и (Ле); толʼико ми је оста нешто жао (Го); кахва 
оста; а та ми сестра оста (Го); он оста тамо да зијева (Ђер); он је позна (Ме); док 
моја стара не изволʼе ону вуну да тура (Гл); молʼи се она (Го); он молʼи се да га дове-
ду овамо (Жи); толʼико ми ту Стоју оста жао (Го); и ми се ту познасмо (Гу); удасмо 
је одма; све продасмо; ми остасмо сиромаси (Ми); осташе на једно дијете; четворо 
деце осташе; док ми се ћоре не разудаше (Д. Дуб). 

Јављање дублетних форми глагола дат, знат, смет, а потом и умет 
бележеноје само у множини:

дадосмо јој нешто пара; ништа не знадосмо; испричасмо како знадосмо; не 
дадосмо му ни прић; дадосмо и оно наше (Ме); дадосмо је њему; што дадосте њу? 
(Жи); не дадоше хим; да ми дадоше д[а] одем (Пл); ово што ми дадоше (Го); не да-
доше ми да продам земл’у (Д. Дуб); воде ми дадоше; како смедоше тако да ураде?; 
не смедоше ни прић (Пр). 

значи дасмо му девојку (Жу); ништа јој не дасмо; ми ни не знасмо што је она 
дошла (По); не смесмо вала; тако ти и знасмо (До); не умесмо ни отић тамо; даше ми 
је; не даше ми да преговорим (Рач).

У једнини су у употреби искључиво морфолошкиликови са -д-, и то 
највероватније са циљем избегавања свођења глагола на једносложну форму:

ја не смедо више да идем (Бр); не умедо да ви испричам (Ђер); не умедо да се 
померим с телʼефона (Го); ја колʼико знадо; што дадо три оне кутије (Го); послʼен је 
ја дадо баш томе сину (Ме); ја не смедо; знаде лʼ ти онога Мица? (Ле); ти добро зна-
де; смеде лʼ се провућ овудијер от кучета?; како смеде то да кажеш? (Ков); знаде лʼ 
ти онога Карла? (Го); он хим даде чоколадно оно (Го); он даде упут за Београт (На); 
даде ми шипке добре; она даде; не даде ми мајка да одем (Го); даде Бок (Че); мене 
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даде ова стриц у Жичу (Вру); он ми даде пет напаљона тија пара (Ђер); не даде ми 
(Ке); он ме даде (Кон); нешто жуто ситно ми даде (Жи); не даде (Ми).

Глагол хтет/шћет има два низа облика:
ја ћедо јучер да дођем (Па); ја то не кћедо да трпим (На); та снаха не кћеде да 

ми седи (Д. Дуб); шта му шћеде то да ради; не шћедосмо (Ли).
ја не шће ту ништа да рекнем (Го); шта ти кће за вашке да причаш? (Вру); што 

не шће сок (Го); она не кће да седи оде; не кће да седи (Д. Дуб); ова не шће да узме 
(Го); шта он не шће; не ћше (Ли); не шће ни да ради у кахву (Го); он не кће (Жи); алʼи 
не кће да је узме (Жу); што не шћесте кахву? (Бо); они послʼе не шћеше без мене 
(Ле); они не шћеше да ме узму (Ши). 

Забележено је само неколико примера без форманта -д- од глагола имат:
жена има удар (Ђер); та син ми има два сина (Гло); имасмо пара тад (Ши).
Остали примери су са овим формантом:
немадо га ђе (Па); имадо млʼијека кисела (Го); имаде лʼ момака? (Го); имаде 

двије ћерке (Па); имаде удес у мозак (Пл); сат овога Бајрама га немаде (Го); имаде 
жену тамо; имаде дијете тамо (Ђер); немаде шта (Ли); како имадоше душу тако 
(Ми).

Галагол моћ/мој има такође двојаке форме: не могаде да бидне (Де); не 
мога да оставим (Жи).

II.2.4.16. Напоредна употреба облика са основама старог сигматског и 
новог сигматског аориста бележена је у примерима: 

она изнесе судове (Го); донесе паре (Ке); то ми донесе (Ли); не понесосмо, по-
несоше му понуде (Бо);

изније му (Го); ништа не доније; поније тамо (Вру); па јој доније укосница (Го); 
он доније и то; доније ми једна женска (Ле); он доније да јој даде; изније га одонут 
(Пл); ми га пренијесмо; кад је изнијеше (Дуј); донијеше ми метраже (Жи); пронијеше 
звук; донијеше ми мет (Пл). 

II.2.4.17. Глагол отић/отис, када значи ‘напустити неко место, удаљити 
се, уклонити се, доћи, доспетиʼ и сл. има у аористу облике: одоше/отоше и 
отидоше…:

одо ја тамо (Пож); oде за Русију (Не); она оде, све оде (Го); он оде (Пож); он 
оде у војску; послʼе оде доље (До); оде за Швецку; не оде на дијалʼизу (На); аутобус 
оде; оде долʼе (Ле).

ми отосмо овамо; кат отосмо долʼе (Пр); отосмо; отосмо за девојку (Жи); 
без ништа отосте (Ост); послен отоше за Банат (Пру); те отоше те је дадоше (Ке); 
oтоше за Љескову (Ле).

отидо само мало код ње (По); отидо тамо (В. Лок); један отиде у Тузиње; 
она отиде, отидосмо до куће (Пл); деца отидоше; све четири тамо отидоше (Пож).

У говору Тутина, Новог Пазара и Сјенице нема облика отиђо, отиђосмо. 
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Када се овим глаголом казују радње које се тек намеравају вршити, 
најчешће облицима првог лица, у употеби је облик одо (не отидо):

одо с човеком да видим сад; одо кахву да турим (Го); сад одо да се убијем 
(Ту); бога ми, сутра одо одавде; одо да донесем нешто слатко да се послужите (По); 
ништа га сутра не тражи, оде он (Ле).

Исти је случај када глагол отић/отис не значи кретање, промену места, 
и остало претходно наведено, већ се употребљава у значењима ʼпропасти, 
нестати, изгубити (се), потрошити (се)ʼ и сл.:

млого ми брашна оде; убише га – оде топђија за пијетла (Бо); те ми оде један 
бубрек (На); оде ми притисак на двеста (Ке); дијете оде на очи; млого пара оде на 
невесту (Ђер); оде на она свијет; све оде у ђавола све паре ми одоше на то (Бал).

II.2.4.18. Двојаке основе неких глагола присутне у инфинитиву и пре-
зенту, јављају се и у аористу.

Такви су глаголи изаћ/изић, ућ/уић/уис:
одоздо изађо (Де); изађе ова Душан; доста ми ракије изађе (По); изађе она 

прашак; сат у Тутин то изађе (На); посен изађе му (См); изађе ова лијек (В. Лок); 
изађосмо ис Краљева, изађосмо ис Ћаћка (Ле); неке паре нове изађоше (Стр);

изиђе Милʼева грдна (Го); видим ви изиђосте гoре; изиђоше овце горе (С. До); 
изиђоше ми неке красте (По); 

уђе она полако, на врата уђе, кат ти она уђе (Ме); уђе вала (Уг); уђосмо у 
Краљево; уђоше на врата (Ле);

куд ја уиђо, и она уиђе (Па); јучер уиђе у собу и пита (Вру); уиђе Драгица; мајка 
уиђе (Ле); уиђе у станицу, што не уиђосте овудијер? (Жи); уиђосмо у Ћаћак, уиђосмо 
(Ле).

II.2.4.19. Варијантност инфинитинитивних ликова учинет, учињет и 
учинит, проппраћена је у тутинско-новопазарско-сјничком говору и разли-
читим формама у аористу истог глагола:

ја учини овако (Ме); учини ми се он добар, учинисмо му чаре (Ков); 
учине боље (Ке); ето ти шта учине од себе; њима се учине миран млого (Го); ето 

оваке ми ноге се ућинеше (Ме);
ене шта учиње, шта учиње ово од мене? (Вру); учињеше млого зла (Ту).

II.2.4.20. Глагол бит у аористу има форме:
ја би једанпут у Краљево (Бо); цијелу ној туна би; мене би жао; да ми би да се 

то спасим (Го); нешто ме би срам; мене би срам; боље ми би, ја најмања нешто би 
(Пл);

како ти не би грцко да пољубиш Милʼеву у руку?, како ти је не би жао? (Го);
једно дијете ми слабо би (Бо); ова Други светски рат би (Гло); син ми би; прије 

Мирко туна би (Го); како би на сабор? (Го); кад би; моја мајка велʼи, да не би тога 
учитеља, ништа; шта би ово?, тако и би (Бр); куку мене шта би; не знам ове године 
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кад би (Де); најзадње време кат би (Жи); би судбина (Жи); би лʼијепо; би једна млада 
докторка Емина (Ле); да л за Иљазом она би? (Пл); оно би она инфлација; шта би 
то; тамо би шес година, шта то би са тобом? (Баг); не знам шта му би ономе детету, 
богами тако би (Ли);

ми бисмо да нам она прича о томе; бисмо ми код ње (Ле); бисмо код ове нане 
(Жи); бисмо у сут (Ме); бисмо у хлат (На);

ратови бише (Д. Дуб); бише кише у пролʼеће (Ђер).
Форме глагола бит у једнини, као што показује претходно изложена 

грађа, могу имати двојак акценат (мене би жао : цијелу ној туна би и сл.). 
У аористу су у употреби и множински облици бехосмо, бехосте, бехоше: 

бехосмо код ње три године, ми бехосмо, бехосте лʼ ви код ње кад гој?, они бехо-
ше мало оде. Исте форме, и то знатно чешће, могу имати и имперфекатско 
значење, што је последица укрштања аористних и имперфекатских облика, 
о чему је било речи у одељку о имперфекту (в. т. II.2.3.11.).

II.2.4.21. Глагол рећ/реј, када значи ‘помислити, наумитиʼ у аористу се 
најчешће јавља у ликовима без акцента: 

ја хтедо алʼ реко други пут ћу (Ме); ја реко да принесем нешто (Ке); баш реко 
да лʼ је ово Зорица (Го); jа реко она ће ве убит са онијем колима (С. До); реко од муке 
да нађем и та чај да пијем; купи ово реко спасиће ме (Жи); ја реко да видим да лʼ шта 
може помој (Го).

Неакцентован је (али не редовно) овај глагол и онда када се нађе у 
дидаскалији, у примерима пренесеног говора:

„Е куку мене“, реко (Ле); реко: „Јеси лʼ ти, Рале, звао пријен пола сата?“ (Го); 
реко: „Извини, за шта је ова лʼинцура?“ (Бо); ја реко: „Везира, ја сам нешто болʼесна“ 
(Го); реко: „Причека мало“, „Какија“, реко, „Дваес хиљада?“ (Жи); „Јес вала“, реко 
„од муке“ (Па); реко: „Тако и тако“ (По); реко: „Да те само питам нешто“; реко: „Мак 
се хајде уђи у собу“ (На); она му рече „Дођи“; она судија реће: „Преговори, имам 
још странака“ (Ме);

Ја онда човеку реко: „Пода је нек иде“; ја му вала реко: „Ђе си био, Исо?“ (Жи); 
реко јој ја тачно: „Има момака“ (Го); „Па“, реко, „ја сам Укић“ (Гу); полагајно реко: 
„Ћетрнеста, докторе“ (Ле); он му реће: „Вересија је криминал“ (Ђер); реће: „Што 
уби ћовека?“ (Бо). 

II.2.5. Императив

II.2.5.1. У тутинско-новопазарско-сјеничком говору највећи број при-
мера забележен је за 2. л. јд., имајући у виду да се те форме императива осим 
у модалној:

стани кафу да попијемо (Бољ); само се богу замолʼи (Гр); почни ти њојзи от 
које године отприлʼике (Др); дођи овамо; еве ова сека, види; кажи како се најпре 
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мучило (Бу); то запиши; запиши; наспи један ко ћене; слуша, дијете; наврати јопет 
(Гр); сине, чува лʼеп (Ки); ради сваки дан није ти срамота; пиши ти то; Медо, ја мо-
рам да идем на посо, ти ради шта ој; тето, изведи ме; само ти седи; остави то; глʼеда 
неђе, уда се, прво нађи карактер; ти глʼеда у мене, ја ћу глʼедат у тебе (Тр); скини ова 
прстен; слуша шта се ради по свијету; слуша куме (Туз); унеси дрва; поједи колʼко 
ти драго; оде сине отвори (Це); покажи јој ти; туне баци (Шт); почни ми нешто 
друго; Ринго, пуцај (Д. Пољ); слʼикај; ослободи га; кожом заштупи; опери ту јарину; 
Захире, стани да седимо; кумо, школуј децу, школуј децу (Уг); доведи ти њега да га 
видимо у кућу па ћемо да разговарамо; дади ми мухур; даруј цијелу фамилʼију (Це); 
сврати горе код куће и са бабом попричаш (Кн).

употребљавају (и то знатно чешће) и у временској служби, где се глагол 
у императиву, без обзира у којем лицу је субјекат који врши радњу, јавља 
увек у истом облику:

натовари на коња (Бољ); Џефко зађи овако довде (Бу); па га отера далʼеко; он 
донеси јопе; чупа говеди што се лʼињају у пролʼеће, чупа оне лозе, раскопава те једи; 
дођи поноћи, тах, те му га начпори, он лʼипши; они зађи па ђе нађи, покупи; напани 
на кућу, па одвалʼи врата па је узми; он стигни, па кат стигни, ону девојку под руку 
(Врс); то тако па извеша (Гр); све рукама узми и чупа; однеси, ископа јаругу; послʼе 
узми трлʼице; овако поби два коца па прокопа; згомила и наложи и запалʼи; дијете 
дигни на главу, отиди у Гиљеву; сложи веш па запари (Дуј); уради пршуту, стави у 
сушару, осуши, ови дођи, укради пршуту и напиши (К. Бун); закачи се за приколʼицу, 
за она камион се успењи, оно куд оно трехни, оно пани на асвалт и мртво; донеси по 
једну кофу воде, неко попи, неко се оми; спреми оно за суфур, јуфтар; наушља се ми, 
војска се наушља, па нема шта, скини ону кошуљу па тражи оно ђе су мравињаци, 
баци на она мравињак да мрави покупу оне вашке (Ки); пшенице помало поси људи 
за питу (Кн); снијег пани, направи соне, простри волове и по снијегу фуја се и тера; 
подбради се да се не види лʼице; тамо направи пекаре, загри ону пекару, по педесет 
шесет лʼебова убаци одједаман у ону пекару (Туз); донеси, умељи па мијеси; читаву 
је покри црвенијем, стави је на коња; седи двадес дана; понеси панталоне; оно једно 
узми, загради, па забоди коље, па набаца ту конопљу и камења и вода је скрос пре-
кри; осуши, па док се оциједи, па је донеси на хрбат код куће, све на лʼеђа, па је ус-
лони овако ус стреху; узми те га огребена, стави на гребене; стави на ону конопљу 
на оно; уби, пауби, па огребена; узми те ишчеља илʼи извади влас; заседни у собу па 
преди, преди, па оснуј, па изатки; пери у лубицу; тури сламе илʼи сијена; наби оно 
долʼе, наби, наби; послʼен се она веш сложи, па добро узми па овако наби, наби; 
тури та један пешкир; понеси воду те проври у котлʼиче; воду кључану трехни у ту 
лубицу; донеси те га разгрни; помогни како помогни, шта ће да ти помогне; дофати 
га из лавора, окупа га, баци га; кат се разболʼи, ја се дигни, из разбоја, кад ме прођи 
бол, ја дођи за разбој; трчи смири децу; пови га и трчи за разбој; изјутра се дигни; 
пухни снијег; узми метлу па избриши оно, па наложи ватру (Це). 
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Овде са морфолошког становишта анализирамо облике за 2. л. јд. 
узимајући у обзир све потврде независно од синтаксичке службе коју импе-
ратив врши.

II.2.5.2. У 2. л. јд. синтетички облици императива у испитиваном говору 
у потпуности се чувају. Забележене форме, међутим, показују варијантност 
како у погледу инфинитивних основа тако и по питању наставака за грађење 
овог глаголског облика.

II.2.5.3. Највећи број глагола твори императив додавањем настака -и на 
окрњену презентску основу (глаголи I , II, III, IV, VII, VIII врсте). 

II.2.5.4. Глаголи I врсте имају редовно овај наставак:
нађи ђе је мравињак; док он дођи с рудника, кад он дођи с рудника; ис треће 

смене дођи; дођи, два сата оспава (Кн); дођи она њихан првиш (Бо); та јој доктор 
нађи посо (Го); дођи време да се коси (Де); дођи овамо око пола ноћи (Де); а то зађи 
ми за нокте; приђи подој га (Ле); он дођи нека[д] тамо (Брђ); групе наиђи; изиђи пред 
она кућер (Лу); кат девојка дођи кад није она момак (Пож); невести дођи дарови (Со); 
аааааа Ризо, аааа Хајро, дођи, завалʼила ми се кобила (Трн); он одозго из лʼивада 
сиђи (Бот); дођи (Ју); дођи, сад знаш ђе је горе; дођи код мене (Ка); викала ми је 
дођи, дођи (Леч); дођи други; преди (Цр); ти ову стоку поведи ми ка родитељима 
(Бр); па га упреди; послʼен ону сламу треси, претреси је по два три пута (Де); мети, 
мети, мети док се оно измети, кат се измети, оно изрући (Ле); опреди пређу (Баг); 
послʼен је преди (Боб); преди; и то преди и исплʼети џемпер, исплʼети капут, чарапе 
(Бот); једно преди на преду, то основа (На); кад је така ћорда, уведи га (Нет); они 
поведи овога лʼепшега (Пож); оно плʼети черапа; помузи стоку (Со); па уведи опе 
коње (Трн); помузи (Шав); па оплʼети пешке (Ју); поједи оно сухо (Гр); помузи (Жи). 

Глаголи I врсте са основом на велар имају такође наставак -и, с тим да 
они са основом на -к, -г, -х имају облике са аналошки успостављеним резул-
татима палатализације:

 она повучи за те чарапе, ја повучи за те чарапе (Го); па га посен тучи (Жи); 
само вучи ону вуну (Бот); па печи (Леч); онда за час се свучи (Лу); и послʼе оно исечи 
(Ос); он завучи руку у рукавицу (Ос); обучи се невеста; некат вучи се за прс, повучи, 
па се вучи ко је јачи, омладина (С. Ћуп); осечи оно на помало (Бр); осечи ракљасто 
дрво; испечи она варовник камен (Гл); обући; пећи; овом сечи жито; сећи пруће по 
шумама (Де); ногу јој до кука осечи (Гр).

Глаголи типа рећ, помоћ, лећ имају облике инфинитива по I (ређе) и по 
III врсти:

 ај боже помози (Пож); наоштриш косу и, што рекну, стари илʼи млади, боже 
помози (Цв); у боже помози, то толʼико сте дошлʼи (Шав); о боже господе, помози 
(Ост); само ти реци овој Влади (Коз); Томо, реци шта (Не); иди лʼежи са женом (Пл); 
лʼежи долʼе (Ке);
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ја лʼегни, а свекар отвори врата (Гр); лʼегни у топлу собу кад лʼегнеш да спа-
ваш (Кн); помогни ако имаш кога те ти се неко загна, помогни, е то ти је вера (Кн); 
помогни нарот, помогни свој нарот (Ју); она му се рекни (Де); ти рекни рекла ми је; 
рекни рекла ми је Љиља; слободно рекни (Ле); рекни још је у памет алʼ није за никут 
(Ос); рекни им; рекни ти Виду; рекни ти Виду и мами; рекни ка Ризо љуљашку купи 
и хопа се (Трн); оде на клупу лʼегни (Ју); на срет пута лʼегни нико те пробудит неће 
(Не); она полʼегни, кад је слаба њива (Трн). 

Глаголи типа дић, маћ, пас, стић, побећ, пућ и сл. имају императив 
само по III врсти:

дигни се (Гр); дигни (Бо); ова се дигни (Из); дигни се рано (Со); грдна, подигни 
кауч (Ка); дигни се па окупа децу (Де); изјутра ка[д] се дигни (Гл); жена се грдна 
дигни (Лу); макни ти ова цибанлук (Гл); макни ти ту шамију; макни се ти од мене 
(Ле); они му измакни, он буп (Коз); падни мало кише (Кн); оно му пани (Со); испани 
у поље (Жи); упани у кућу (Ју); напани на кућу (Ђер); што стигни на пијац, нема пет 
минута, стигни муштерије (В. Лок); све стигни и није ни мучно (Со); оно пристигни 
(Ков); побегни долʼе (Шт); побегни у родбину (Бр); она побегни (Бот); кат побегни (С. 
Ћуп); он му пукни (Боб); такни горе и пољуби прак (С. Ћуп). 

Глагол изаћ у императиву има облике изађи и изиђи: 
изађи тамо (Вру); она изађи (Де); она изађи неђе; на једна врата изађи (Дол); 

она изиђи (Гр); изиђи говеда (Ка).
Глагол ућ: 
уђи сад оде у хлат (Нет); хајде уђи у собу (Ме); ова уиђи поново (Нет); уиђи 

(Бот). 
За глагол отић забележене су форме:
и сат ја отиди тамо (Туз); отиди у Пазар (Це); отиди до у Позар види; от-

иди у Моравац (Бо); отиди горе посен навише (Го); отиди по ноћи (Из); они отиди 
долʼе (Ђер); отиди (Бот); ја отиди; свекар јој отиди (Бр); отиди у гости код рода, и 
све (С. Ћуп); па отидни у шуму (Туз); отидни (Де); отидни да мељемо у Ђерекаре 
с коњима (Бо)42. 

II.2.5.5. Глаголи III, V, VII и VIII врсте такође имају наставак -и: 
oнда се попни на кошевину; оно се окрени око ноге (Кн); откини се пас (Бо); 

пљуни, пљуни. Пљуни онамо!; па се посагни оно; скрајни се доље једну годину дана 
(Вру); поглʼедни (Го); дваес посто хим угини успут; то прсни она чопор поноћи (Гу); 
стегни по едеан конац оздољ; па опет тако врни; оно притегни (Де); згрни да се 
суши; скини кајмак (Жи); преврни се (Ке); јавни ми (Кон); утни (Баг); откини, шта 
ће ми; откини (Бал); окрени хи страном (Боб); врни, дијете, паре; ја сркни оно (Ка); 
оне се све зовни на брдо (Коз); па се сагни; да му поменеш два-три пут (Леч); оне 
крстине здени; поглʼедни кака сам; она му измакни ону столʼицу он се преврни; ог-

42 Детаљније о односу основа у императиву види одељак о глаголима I врсте (в. т. 
II.1.1.).
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рни га чергом; доклʼе се самни (Лу); хај обрни (Нет); зовни породицу; кат се врни од 
рода; опет колаче врни у дом; протни чуњак; преврни (С. Ћуп); извини; махни према 
трави (Цв); имаш још, извини што те питам, деце? (Гр); одаклʼен си, извини? (Туз); 
гурни у шпорет (Шар); јавни ми се па ћемо се чут (Жу); протни чуњак кроз оно (С. 
Ћуп);

напиши на папир шта треба (За); уздижи све овако у крук; збриши (Кн); от-
еши онога руја (Бр); горе свежи жицом (Вру); увежи; покажи ону зелʼену (Го); за-
кажи те бабине; обриши ону земљу (Де); шта ти је, кажи ми (Ђер); јечам наслажи 
на лʼедину (Ер); бељојка прва сташи; оно сташи она друга (Жи); јако, пиши (Ке); 
завежи (Баг); рано хи дижи; па је свежи на врх; свежи црвенијем концом (Боб); по-
вежи јој браћу и оца; овија повежи у собу; они га свежи ланчевима (Ју); свежи ова-
мо пртњачу (Ка); пијучи около (Коз); вежи оно руковежђе; ми деца полʼијежи; тамо 
о ону сламу обриши ноге; оно повесмо свежи му за лʼеђа; ова му напиши изјаву; за-
пиши и неко ће ти казат (Нет); мичи тог ђавола (Ос); подвежи се; повежи у снопове; 
мичи стоку (Трн); слажи (Ли); посрчи, брчи; тура и брчи (Рач); ми деца полʼијежи 
(Гл); пресијечи (Вру).

Неки глаголи V врсте у инфинитиву имају основе по VI врсти: 
цио дан у котару оне овце полага (Нет); све наслага у то (Вру); послага у луби-

цу (До); слагај ту (Дол); све наслага(Вру); овешај месо и налагај (На); долʼе послʼе 
налага у ту рупу (Боб); оне овце полага (Лу); она квасац забрка (Бр); полʼијега деца 
(Гл); пресијецаj (Дол)43;

намести вође; намести се ти ђе волʼиш; губи се (Гр); натовари по товар 
кукуруза; укрсти ноге (За); ондар закити штругљу цвијећем; мрава и тури у ту 
воду и тури у тор; стави је кот свекрве; обали па растури по том гувну па уфа-
ти коње; па устави; ради шта оћеш (Кн); па то се сломи (Туз); јави се овијем на-
шим Јелʼићима; они се двојица придружи; бијелʼи платно; одријеши ручке; зами-
си се ти (Цр); очисти га мало ради сликања; тури у тепсију, поклопи; па то угаји 
(Шар); промијени презиме; ја зафати; оно попари; ај сине, ради онде, ај ради онде 
(Шт); звони на звонце; смањи; натовари; обаљи оним коњом снијек; па растовари 
па јопет товари; тракторима закаћи и натрефи; напуни она ђак; оде се погоди са 
овијем старијем оде Шкријељом (Бо); пружи нешто; он некој жени потплати; па 
намешћи ка хамајлʼијице оно (Бр); опрости што реко; покупи; па покупи оно доле 
па уфати она камен; запали; порани изјутра, усири сир; тубошак тури у тањир; 
„Ој доле додоле, пушти кишу подоле“; спушти оно што носиш (Вру); залʼијепи; 
послʼен залʼијепи овако она папир; па се осуши; стави у ону трлʼицу; купи ко[д] 
Шућа у воденицу; купи пет кила брашна; отвори ложиону; подложи је; оне малʼе 
остави; у јесен осуши га и за зиму (Гл); води не, деда, да видимо пећину, води; оно 
се нешто разболʼи; врати се код браће; замислʼи се ти; горе носи, тамо носи; про-
лази; ти ради шта ћеш радит (Го); прави лʼисник; сложи око сулʼендара; удари хим 
вукови (Гу); пласти; е послʼе промијени обелʼеже; неко умијеси питу, неко умијеси 

43 Када прелазе у VI врсту, ови глаголи немају наставак -и већ -ј, као и одговарајући 
глаголи ове врсте. Позиција наставка нестабилна је исто као и код глагола VI врсте.
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дудове; и ми овамо исто тако спреми; па се уфати; па га растури; предвострући; 
бехар она сломи; тури деци метлу и конопац под ноге; растањи; тури унутра шта 
треба; на струју укљући оно; повлачи га; напуни оно; рашћисти мало траву; тури 
по земљи оно жито, па уфати по двое коња по трое (Де); он се прећути и прими је; 
двојицу тројицу рани; ови навалʼи, извалʼи врата; ти ми јави (Ђер); онија коприва 
надроби; свари; зареди; углади; ради; мучи се, коси, пласти, компир, врт, овамо, 
онамо; проциједи ону врнику и тури мају, усири; свари ону врнику, па-е остави док 
се уфати добар кајмак; послʼен тури још помало оне неварене кат помузеш па усири 
(Жи); коншије навалʼи и превари је испрошену; заврши прво школу (Жу); стави у 
једно буре купус (Ков); остави конопљу; загрлʼи га; покупи кашиком ону метаницу, 
направи метаницу, растопи; стави сок; дофати оно брашно студено (Ле); користи; 
промијени место, склони се (Баг); тури одавде воду за супу; носи, па шта ти гој драго; 
тури двоје ситнија; ово ти баци да покријемо то (Бал); покиселʼи у бару, па је извади 
па је суши; сва се деца пореди; запалʼи ламбу, сви се покупи, стави је ту; покупи се 
увечер, поседак; билʼежи траве; тури у воду; направи долʼе рупу; заврши; стави 
га у воду; оно се растопи креч и кречи; кречи (Боб); тури мало темеља камења; 
оно олʼијепи и уселʼи се; остави то мало кућице; види девојку; потрефи се да живи 
лʼијепо, а потрефи се посен па опет код родитеља; они спреми најбољега коња; они 
се покупи (Бот); данас га покоси (Брђ); он сат наговори џандаре; купи тепсија, па 
купи кашика па купи судова па за свадбу; покупи се њи тројица (Ју); он њу штити а 
нас децу пуди; тамо сломи ногу; натовари на обремачу; напрти га овако на лʼеђа; 
удроби у једно чанче овако; осуши та лʼеп добро, осуши; тури шећер на четири оно 
изломи; тамо га нарани; сам вади; одвоји; крпи како знаш; најави се (Ка); спусти оне 
бадњаке; они му тури столʼицу; направи; па се посвади; удари га по глави помислʼи 
још мало (Коз); покупи се па преље би ималʼи, ми девојке се покупи (Леч); положи 
им; покупи се нарот; доноси жита и они послʼе на коња натовари; издроби овцама и 
кравам посолʼи; увече кити кућу, кити шталу, кити пчелʼе, све што имаш кити; сла-
ме напуни; она гуњ озгор привалʼи; стави му у торбу и сланине, меса; па само у она 
вир рипи; у ћоше се згучи; покупи се гостију; покупи се гостију по пуна соба; крсти; 
прикачи за оно; прикачи она кућер; она се човек разбуди изјутра (Лу); оне самаре 
стави на коња па натовари два џака; залʼеди ријека; стави неки обојак у опанак; 
носи тамо те је киселʼи; кисели; послʼе извади; стави да се суши; послʼе извади (Не); 
поздрави Владу (Ос); па се види са девојком; па је испроси; врати се (Пож); девојко, 
опрости; помезети и тако то; направи неко дрво (Рај); салʼ лʼијек ми тури (Се); 
насложи онога веша, насложи, насложи; па тури, па послʼе неку стару тепсију па 
натовари; свашта купи; те му се сломи (Со); сватови испроси те; рот помири ти се; 
купи ти добре хаљине, димије; умијеси колаче одовут; однеси га те га остави; ти ова-
ко навалʼи, отвори се нити (С. Ћуп); купи једну љуљашку и баталʼи више ту трку; 
опет понешто помени; стави ми та други џак на лʼеђа; замијеси лʼеп (Трн); стави 
им кафу; вади оно па суши и трлʼи; покиселʼи; стави крс; стави по једну коприву 
у ту флашу (Шав); и ја ћерку намири, коси до у тмушу; и ракијану облогу стави на 
стомак (Кн); па осолʼи (Туз); удави ис тог другог плʼемена (Бо); нешто заврши (Ков); 
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по средини стави ова малʼи шодер, (Боб); затвори говеда (Ка); замиси ти по снијегу 
газит долʼе (Лу); суши, па суши се онамо (Не); 

бежи, то је мајмун, шејтан, бежи да не глʼедам (Др); најгоре су ти рите, бежи 
(Го); па бежи; ја бежи напоље (Ју); бежи, море (Нет); бежи бре, кака плаћа (Ос); 
трчи на свадбу опет (Со); трчи напоље (Ле).

Глагол стојат / стојим у инфинитиву има облике стој и стоји: тостоју 
воду (Ша); стоји тамо цио дан (Ли). Глагол (-)појит има облике (-)пој / (-)поји. 
Глагол одвојит има и варијанту одвој: једна група сеодвој овамо (Туз).

II.2.5.6. Један део глагола II врсте има наставак -и у императиву:
опери (Кн); тки (Цр); ђе нађеш коприва бери, бери (Бо); поори ону њиву; но 

му је поори ми коншије (Д. Дуб); закашљи се (Коч); па чеши; ка[д] се овако чеши; и 
лијепо чеши (Вру); опери ту јарину (Уг); пери у лубицу (Це); дођи те га опери (Бал); 
опери руке (Кл); опери те шоље (Ка); зови на ручак (Дол); зови је (Че); ево пробери 
(Из); бери ону бељојку; побери ону бељојку (Не); ону конопљу побери (Ер); одери 
(Др); изатки то вел’ико (Д. Дуб); послʼе тки(Дол); изатки ћилʼиме; тки прње, тки 
ћерге (Трн); хај ти заспи (Ке); заспи сви (Ру); заспите туна (Че); протињи отуд (Не); 
опомињи (Кл); не помињи и (Уг); обрћи оне преде (Вру); обрћи ме колʼко гој хој 
(Жи); послʼен бери ону бељојку; ми побери ону бељојку; оно те пери; опери (Не); 
бери ону прву руку (Шав); ђе они поспи (Гу); ујаши, с опрошћењом, на кљусе (Де); 
закољи ми га да га поједем (Ке); врћи се назат (Рај).

II.2.5.7. Глаголи II врсте са презентом на -је-мо инфинитив граде 
додавањем наставка -ј, који најчешће испада:

обри бритвом (Уг); то поси (Жи); поси људи за питу (Кн); оно што би поси (Д. 
Дуб); поси људи; поси оно конопљано семе (Дол); си, си, си оно у кућу па си, па гри 
руке, гри (Ле); иди по махалʼи па се сми (Ју); поси конопљу па она порасти (Не).

II.2.5.8. Од глагола грејат императив је: греј: греј се с тим (Бољ); сечи и 
греј се с тим (Бољ); а од гријат је гри(ј): гри ноге (Шт); сунце угри (Вр); Исто је и 
код смејат /смијат: насмеј се (По); сми се (Др); па се сми (Лу).

II.2.5.9. Глаголи типа бајат, устајат могу имати облике: избаји му (Из); 
устаји свако јутро (По); устаји ујутро (Жи); односно: избај му понешто (Жи); хајт 
ти устај (Ке).

II.2.5.10. Наставак -ј код глагола IV врсте најчешће испада у позицији 
иза и: 

другим камењом би; зави у њедра (Гр); попи шећер и вoду, кафу, ракију (Кн); 
сакри она прстен (Туз); попи па је сломи (Че); он ба, уби оца, уби мајку (Бр); пови 
га у једну колʼијевку; зави га добро; попи прашак увече, попи изјутра (Го); уви, уви; 
тера оно те га коњи уби (Де); уби једнога (Ђер); покри хи по једном прњом; лʼи хим 
страву (Боб); кри се по шума; напи се воде сваки дан (Ју); покри марамицом (Ка); 
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сакри горе на таван (Лу); он мало попи (Нет); нешто попи (Рај); саши бијелʼе сукње 
(Дол); носи те га ши (Кл); лʼи хим страву (Боб); сави у пепео (Бо); пови га у једну 
колʼијевку; зави га добро (Го); приви; па уви, уви (Де); уви га (Д. Дуб); оно семе ови; 
преви на ону рохољку; нави; сави га (До); пови га (Кон); разби л’уде; разби вуну (Д. 
Дуб); заби коље у земљу; наби горе једну греду (Гл); уби га (Вру); уби јој оца на ме-
сто; они уби, некога уби (Бо); попиј једама (Вр); попиј изјутра (Ков); ши кошуље па 
и гаће и кошуље; сави се та чела на кобилʼи (Цр); па ви (Жи); сави се, да турим чај 
да попијеш (Бал); зави оно лʼеба и сира (Не); покри чергом озго; тури вариво па га 
заби у огњиште; нави на вратило (С. Ћуп); сакри у ону штругљу; попи, шта нећеш? 
(Шав).

Глагол обут обичан је у оба лика: па салʼ обуј; послʼе деца обу (Ле); обу 
чизме (Дол); обу оне чарапе дебелʼе (Не). Али увек је чуј: чуј ти њега (Ле); он то 
чуј (По); ћуј (Бот).

II.2.5.11. Остали глаголи ове врсте чувају финално -ј: 
закуј тамо (Вр); вала веруј (Жи); веруј се ти (Пру); веруј ти у себе (Кн); путуј 

дал’еко (Вр); оснуј (Вру); тамо образуј трке (Де); саш њим дописуј се, дописуј (Пл); 
ништа не записуј (Ша); завезуј тамо (Ба); поткуј косу и на лʼиваду (Кн); па оно пикуј 
(Шт); алʼи закуј му пушка (Ђер); искупуј девојкама нову робу; пробукуј децу (Боб); 
окуј оне лʼетве, лʼетве окуј (Бот); посаветуј га (Ју); то веруј ти; веруј ти који су ту ку-
курузи билʼи; веруј ти да су ми помагалʼи (Лу); веруј ко да ми је, ко моје дијете скоро 
да је; веруј ти у себе и у бога (Кн); вала веруј и да је ишла (Жи); стабилʼизуј се добро 
(Ков); ништа ти, веруј, око тога не знам (Рај); свашта купуј шта море да се купи (Со); 
саветуј баба и маму (Трн); све то промењуј; па то оснуј (С. Ћуп); купуј ја месо, купуј 
па посен купим офцу неђе; замешуј тамо са Мељом; иди замешуј лʼеп (Трн).

II.2.5.12. Глаголи IV врсте типа гајит инфинитив граде додавањем -и: 
гаји ту децу (По); па то угаји (Шар).

II.2.5.13. Глаголи VI врсте типа питат / питам императив граде 
додавањем наставка -ј, који се губи у највећем броју случајева: 

ћера (Бољ); па ваља у блато; пита, шта још да ти причам; замота и; одмара 
(Гр); догна (За); угна овце; окупа је; ћера, ћера; вечера, па на рудник; глʼеда, сваки 
дан киша (Кн); па скуха компира (Туз); ископа мало да се напуни, ископа на при-
мер ту, илʼи ископа илʼи ђе су они коловрати (Це); конопљу опсијеца (Цр); пита је 
зна лʼ оног професора (Че); па прода; избира које хој (Шар); баца горе камен; да 
по едан сок; да им бар по едан сок; тамо почучка деца па трчи; да, синовац (Вру); 
овако протрља; узима колʼко хој; оне велʼке продау јесен а телат прода, сир прода; 
поглʼеда се на оглʼедало (Гл); узима ми ћерку у Годово да обаља вожњу (Го); баца на 
сијено; разговара и разговара; погомила се ту у двије софре; па те дотера, па те на-
шминка; па игра; тера; тера, тера, тера (Де); мијеша с брашном; почупа бељојку 
(Жи); хрка; ти сат рачуна (Жи); нешто му се разочара (Ке); глʼеда човека који ће 
брижит тебе; чува му обрас (Жу); натрпа дрва, натрпа, натрпа; постаља у оно 
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буре (Ков); ти слуша мене шта ћу ти ја реј (Ле); пита, мора да неко биде онде; пита 
ђе Јаблан; све ређа; низови, оно баца (Баг); погледа како бубњи ова пусти шпорет; 
ево ти прода (Бал); купа хи напоље; почупа је па је све га рукама пребира; работа на 
ламбу; послʼен хи почупа и и купа дијете; па сазида камења около свут; долʼе послʼе 
налага у ту рупу (Боб); нахака блато између камења; оно издрнда ону вуну; он хим 
испрића (Бот); слуша, како ко, зависи; па ноћу па му то обанда све (Из); е, прочита 
ти ово пријетеље; отвори прозор и пуца; чува се од народа, колʼко мош (Ју); однеси 
пред кућу па га окупа; а ти, бако, кува каву; укуца ми твој број (Ка); то па се гађа; 
сви около тера унутра; поседа, па разговара (Коз); поглʼеа шта су нам урадилʼи от 
путева (Леч); па се све натрпа кот тија Веселʼиновића; отера каодавлʼе долʼе што 
зовемо до Баевице (Лу); узми да опријеча мало; па опријеча оно, опријеча; ископа 
мочило; потура одозго камења; узми гребене па гребена (Не); да ми та пиштољ што 
имаш; да капу; полако сипа, сипа; у опанке спава (Нет); да још једама да те пољубим 
(Ос); да ја да ово убијем (Пож); слуша, сад оде село посебно не знам (Ра); шта те 
интересуе, ти пита; цио дан копа, тера матику; нађи па се лопта, тера у неку рупу 
(Рај); куха компира; компира скуха; прича; па истера (Со); послʼен комиша, баца у 
салаш шишарке (Трн); скуха му чорбу (Цв); натрпа камења озгор; да ти те чаше па 
ће Зорица сипат (Шав); да ми, снахо; ај ти спава мирно (Жи); ишчепрља то имања 
некако (Де); пита ђе Тилова кућа (Ју).

Бележени су и примери са очуваним наставком:
ти све мене питај; масирај се ракијом; питај бога кад је (Кн); па послʼенке је 

ишчешљај; они узимај наше (Уг); е слушај, благош; нагнај ка Раждагињи; па гребенај 
(Цр); само слушај; долʼе ископај; ови истерај бајрак (Бо); пробај ти сир (Го); жито 
фатај (Де); сир на коња, тамо те продај (Ер); снимај бабу; глʼедај ђе хој (Ле); дај 
шта даш (Брђ); прошетај до на Рибариће долʼе (Ју); потерај од свекра па до човека, 
од најстаријег до најмлађег (Леч); прво скувај илʼи купус илʼи пасуљ илʼи чорбу 
(Лу); завади па владај (Пож); дај кокошку да испећем (Рај); и тако се удај (С. Ћуп); 
ако ој, и слʼикај; попричај ти нешто (Цв); слушај, колʼко села, толʼико и адета (Че); 
сипај ти тебе (Бал).

II.2.5.14. Глаголи враћат и гађат забележени су и са наставком -и: они 
гађи па погоди (Гр); они гађи (Ли); враћи овце (По).

II.2.5.15. Глагол знат увек је бележен са -ј: само знај да нећеш (По); знај 
да има (Бал); тако знај (Мел).

II.2.5.16. Уколико се у основи јави елеменат -д-, односно -дн-, ови гла-
голи имају наставак -и: 

дади му ћер (Вр); дади ми мало (Гр); ја му је дади (Гл); само је дади (Гу); дади 
овоме (Гу); дади нешто мало (Бр); ђе год предади књижицу (Бо); оно дадни (Гр); те 
хим дадни (Дол); те му дадни (До); ако хој имади (Ме); сигурно знади (Кл); знади да 
је сто посто печен (На); ти знади твое ка[д] ћеш дој за казанску; ти знади (Вру); ђе 
се јаду познади (Гр); дади нешто мало (Бр); ја му је дади по шес месеца (Гл); дади те 
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родитељи (С. Ћуп); Алах дади аждаху (Ер); узми дади девојки (Го); ја хи дади свекру 
(Со); па дадни тебе (Шт); познадни телат (Ка); ђе се јаду познади (Гр); и само знади 
да има бога и знади да ти је бок до памет (Ле). 

II.2.5.17. Тако је и у примерима са јотованим лабијалом: узимљи (Коч); 
руку узимљи (Кон); узимљи воду (Вру); туне окупљи мању ову децу; окупљи те ту 
(Дол); све оно просипљи (По).

II.2.5.18. Глаголи типа изнијет, донијет, потом и узет, мљет, жњет и 
сл. имају наставак -и у императиву: 

изнеси један литар у име мое (Вру); изнеси хи горе на спрат (Боб); донеси ти 
њози ракију (Че); она донеси то дијете (Го); сира донеси (Со); донеси у њиву у лʼиваду 
у врт; донеси на воденицу (Шав); дара донеси; донеси кот куће (Де); донеси оде (Рај); 
шта ко има донеси (Жи); донеси ми мало твоега расола (Ков); узми и однеси (Баг); 
однеси штругљу на воду; однеси је горе на станове (Кн); однеси ону конопљу (Гл); 
понеси иглʼе овако; и понеси ђетету (Ка); понеси у Пећ (Уг); парадајса понеси пови-
ше пошто волиш; ова понеси (Бал); а ја понеси лʼеба; Ранко понеси повелʼики комат 
(Коз); унеси брзо у кућу (Шав); они узми да поспу (Гу); узми паре; узми овога слат-
кога (Шар); узми (Го); узми иглу и конац, и послʼен узми те овако (Баг); узми коње 
те доведи (Кн); узми апарат за ухо (Бо); узми диномит да запалу; (Боб); узми колац и 
и убио га на место (Коз); узми је ко[д] тебе и код маме тамо; (Бал); узми, дијете, сок; 
узми једну флашу (Шав); узми лопату дрвену (Де); узми му то оружје (Нет); однеси 
у воденицу; оденеси па умељи па послʼе њима један товар умељи па дади; девојко, 
бога ти однеси ово (Др); ципцио дан жњи; и жњи (С. Ћуп) па жњи, жњи (Со); жито 
се жњи па све по месечини (Цр); кад пожњи оно (Лу); нажни, нажни; нажни онога 
шевара (Де); нажњи онога повратича (Лу); ону прњу простри подно душека; испод 
онога душека простри (Де); простри душеке; па простри собе (С. Ћуп); простри 
деци (Бот); простри душеке (За); оно им умри гредом; човек јој умри (Го); и тако 
се сатри (Ке); оно простри по оној слами (Лу); доведи попа (Лу); проври воде, па 
пепела (Со).

II.2.5.19. Губљење финалног -ј у облицима 2. л. мн. императива одли-
ка је која је у већој или мањој мери присутна на највећем делу штокавске 
територије. У говорима зетско-сјеничког дијалекта у Црној Гори испадање 
императивног наставка код појединих глагола (најчешће иза -и-) бележено 
је у староцрногорским говорима (Пешикан 1965: 175), врачанском говору 
(Петровић 1973: 214), говору Васојевића (Стијовић 2007: 172), а тако је и у 
говору Колашина (Божовић 2002: 89). Слично стање је и у другим говори-
ма – Пиве (Вуковић 1938/39: 70), Горобиља (Николић 1970: 681), централ-
не Шумадије (Реметић 1985: 325), трстеничком говору (Јовић 1968: 138), те 
призренском (Реметић 1996: 501) и горанском говору (Младеновић 2001: 
426) – с тим да се обим појаве и типови глагола њоме обухваћени варирају 
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од говора до говора, а аутори је објашњавају узроцима различите природе. 
Тако, на пример, М. Стевановић наводи да је губљење финалног -ј условљено 
разлозима фонетске природе (Стевановић 1933-34: 89), док М. Пешикан даје 
предност морфолошким факторима, истичући да је појава највероватније 
условљена одсуством ј у презенту (детаљније у: Пешикан 1965: 175). Исто 
објашњење дају и Б. Милетић (Милетић 1940: 320) и М. Божовић (Божовић 
2002: 89). 

II.2.5.20. Поједини глаголи бележени су у краћим ликовима, без финал-
ног -и: 

потур по један камен (Кл); вичу жен се (Др); сед овамо (Туз); стан, немо 
ме хитат (Шар); мак се са сенке (Шт); тур камења, тури грања, тури дрвади, тури 
свашта (Вру); наслон се, пружи тако ноге; појед ово (Го); стан, па мало касније (Де); 
обрн се (Жи); жен се (Жи); Раљо, бога ти мак се, играју, сватови (Пл); стан да ти 
покажем слʼику батову (Ос); мак се тамо бре (По); мак се тамо (Го). 

Облик мак се је високофреквентан, док се остале форме јављају спо-
радично.

Бележени су и презентски облици глагола чут који имају нијансу им-
перативног значења типа: чуш шта виче (По); ене, чуш, како то? (Де); чуш, како 
да не дође? (Ту).

Губљење финалног -и у императивним облицима, углавном код мањег 
броја глагола, и обично чешће у 2. л. јд. него у множини, бележено је на раз-
личитим тачкама штокавске територије. Тако се у староцрногорским говори-
ма јављају облици: муч, шут, бјеж, држ, остав, мак се, дик-се, ређе донес, 
нос (Пешикан 1965: 175), у Враки су фиксиране скраћене форме дик се и 
помак се (Петровић 1973: 214), у Васојевићима: донесте, носте, закољте, 
беште, ите (Стијовић 2007: 61), а исту појаву познаје и говор Мрковића 
(Вујовић 1969: 259), црмнички (Милетић 1940: 449), те говор Ибарског Ко-
лашина (Божовић 2002: 89). У централној Шумадији вокал -и се понекад 
губи у 2. л. јд. и (знатно чешће) у 2. л. мн. (Реметић 1985: 325), исто стање 
је и у Полимљу (Николић 1991: 480), Пиви (Вуковић: 1938/39: 70). Гово-
ри косовско-ресавског дијалекта такође се уклапају у описано стање, па се 
краће инфинитивне форме јављају у Левчу (Симић 1972: 164) и трстеничком 
говору (Јовић 1968: 138). Мањи број примера забележен је и у призренском 
(Реметић 1996: 502), горанском (Младеновић 2001: 425) и говору алексинач-
ког поморавља (Богдановић 1987: 200). 

Различита су објашњења ове појаве. Наша грађа, међутим, потврђује 
претпоставку о семантичком, односно екстралингвистичком исходишту 
описаног процеса. Наиме, како наводи М. Пешикан, испадање -и условљено 

– 262 –



421Морфолошке одлике глаголских облика говора Тутина, Новог Пазара и Сјенице

је семантичким, а не морфолошким или фонетским разлозима, имајући у 
виду да се јавља у случајевима који су чести у афектираном говору (строжа 
заповест, упозорење и сл.), што упућује на извесно угледање на узвике (Пе-
шикан 1965: 175). Са наведеним тумачењем слажу се и ставови Л. Вујовића 
(Вујовић 1969: 259) и С. Реметића (Реметић 1985: 326). М. Стевановић, с 
друге стране, сматра да су овакви облици настали аналогијом према им-
перативу тематских глагола јеђ и виђ (Стевановић 1933-34: 89)44, док их Ј. 
Вуковић и Б. Николић објашњавају фонетским разлозима (Вуковић 1938/39: 
70; Б. Николић 1964: 318). 

II.2.5.21. Негиране форме императива у тутинско-новопазарско 
сјеничкој зони сасвим су обичне од имперфективних глагола: 

не дирај, ништа не дирај (Пож); не дирај (Ју); строго не повијај ништа (Це); 
дијете, не прича (Шав); то ти је било ништа га не дира; ада то-е посоне пита (Рај); 
не да им; не да им ту продавницу (Не); не дира ништа (Ле); не дира ме (Жи); не 
одустаји никад (Ке); шта незгодно, не дира, трице оволʼке (Тр); ништа се не бој ти 
(Туз); седи, Илда, не мажи туда (Го); хич немај бригу (Ке); неће да се одлʼеди, не бој 
се; не прави колаче сат; не пртља, здравља ти (Бал); не прича то тако; не банда (Бал); 
не секирај се ништа; не слушај ти њега; не узимај то (По).

Употребљен у наративној служби, негирани императив од свршених 
глагола није необичан: 

некат купи свашта деци, некад и не купи, како се имало кат (По); некат се она 
вода и не одлʼеди, мииди на ријеку да перемо (Не); полʼијега онако обучени, некат 
се и не сазу, полʼијега онако (Коч); то би они дан што потроши, потроши, што не по-
троши, у канту свињску (Из); ако га не попласти, оно пропани све (Кн); некад и не 
стигни да тражи (Пл). 

Ретко су, међутим, бележени негирани облици модалног императива 
од глагола перфективног вида, и то углавном у устаљеним конструкцијама: 

не учини зло никат (Ру); никат зло не учини (По); ононе дај ти боже да човек 
једе лʼеба од онога (Рај); на село како су живелʼи не дај ти боже (Бу); мене је тоне дај 
боже; тоне дај боже, трудна жена не смије ништа да такне украђено; има тија злʼија 
душа, не дај боже (Гл); сат трпи цијо вијек глотна човека илʼи глотну жену, не дај 
боже (Трн); о Ружо, Ружо, не да времену (Лу).

II.2.5.22. Функцију одрчног императива, превасходно од свршених гла-
гола, преузима конструкција немо(ј) + инфинитив / да + презент:

немо ме теретит (Це); ти ништа немо рећ Везири; немо причат; немо ме 
грлʼит (Го); немо је ни дират (Жу); немо, снахо, прат, данас торник (Ле); немо 
се, Лʼепшо, секират (Леч); немо ми причат (Се); немо намиреват (Со); немо ни 

44 Облици јеђ и виђ нису забележени у говору који испитујемо. 
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долазит кад не мош; немо затварат (Шав); немо хаветат по селу и (Жи); немо 
спремат сад то (Ке); немо се удават (Ков); немој се преварит (Ков); немој учинет 
зло (Мел); 

немо случајно између да закачиш (Тр); Андрија, немо куче да фаташ (Бу); 
немо млого да чекаш (Гр); немо да украдеш и да слажеш (Кн); ћути, ниђе немо да 
рекнеш то (Туз); немо да га судиш (Це); немо да те-е срам да чуваш краве; немо да 
се окрећеш (Че); немо да продаш (Шт); немо тако да вичеш (Вру); немо да причаш 
(Го); немо да заузимаш та јурт (Ер); немо ту девојку да узимаш (Ке); послʼе немо да 
чекаш да бираш (Жу); немо да га окрећеш ни лʼево ни десно; ја ти, остаљам аманет, 
немо снаху да ротиш; петком, уторником, суботом немо да переш (Ле); немо да 
врћеш сат тепсију (Бал); немој да се удубљујеш, ти судија (Не); немо да идеш, не мош 
тамо (Нет); немо ни да коси; немо да си лут (Трн); немо да си повређена; немо да 
заборавиш маму (Цв); немо да се дижеш (Гу); немо ко да ти чује ту глупу ријеч (Го).

Императивни облик немо(ј) бележен је и без експлицираног глагола: 
немо, срце, празником ништа (Гр); немо, сине, јер бок је до свија (Ле); немо 

све но овако (Бал); немо ми ова тако ти бога (Из); вала немо помало но по доста (Се); 
бога ти немој; (Со); немо, ене шта си умазала рукаве (Го).

II.2.5.23. Иако су у 2. л. јд. синтетичке форме императива сасвим обич-
не и фреквентне, уместо њих неретко се употребљава и конструкција да + 
презент са императивним значењем: 

да попијеш (Гр); бабо, види свиђа ми се ова девојка да је просиш (Др); некога 
старијега да нађеш от мене; е да биднеш добар ђак мајци и да бидеш добра ђевојка, 
и добро да се удаш; млада, да се чуваш, остаћеш без ђеце (Кн); да је оставиш тамо 
ко[д] тебе (Че); да ми даш бесу да неће (Бо); да пазиш да се не залади она креч (Гл); 
тога и тога датума да изађеш (Де); да ми даш, имам седам кила шећера покриће на 
те тачкице; да ми даш, па кат стигну тачкице, ја ћу донијет (Ђер); да отидеш код 
њи (Ке); да дођеш код мене (Кон); само ис твоје општиње упут па да идеш (Ле); да 
питаш кад прођеш Лукаре; да ми узмеш Тила (Ју); да видиш шта су рогозњански 
компири; до данас да попластиш, све да поденеш сијено; да однесеш кући да купаш 
децу (Ка); па снао, да узмеш у завичају да раздвојиш онија пилади; да обнесеш око 
куће; сат да и зовнеш; да видиш како смо га огојилʼи (Лу); да је поглʼедаш; ко ти се 
свиди да је узмеш (Го); да зовнеш педесет-шесет кућа; да видиш шта је ту бачено 
јада (Ју); да узмеш ту девојку, да узмеш, да узмеш (Пож).

Посебно често бележене су устаљене конструкције да извинеш и да 
простиш, које се семантички не подударају потпуно са императивима изви-
ни и опрости, и са којима се по правилу не замењују у контексту:

два метра не море, да извинеш, она веш један да намести; вило, да извинеш, 
морам да ти причам оно шта јес; вала каже, да извинеш, вала сам му и поштроио све 
(Гр); хаџимакуље су, да извинеш, овалʼике; држо сам четири-пет крава, да извинеш, 
бика два; да извинеш ко моје дијете (Шар); трбу до зуба, да извинеш (Леч); да из-
винеш, кат се роди дијете (Цв); осеклʼи му Немци, да извинеш, реп (Че); да извинеш 

– 264 –



423Морфолошке одлике глаголских облика говора Тутина, Новог Пазара и Сјенице

ко свое дете, и гаће ко-е неко донио (Бољ); да опростиш, веш се шило на руке; да 
простиш, би се породило (Со). 

Конструкција да + презент се, мада знатно ређе, употребљава и у служ-
би негираног императива: да ми не дираш фамиљију (Бо); да не мачињеш ово 
(Го); да је не пустиш, вала (По); да не даш (Ту).

II.2.5.24. Императивно значење имају и конструкције са (х)ај(д)(е). 
Овај неправи глагол, односно речца употребљава се уз императив или да + 
презент (када има функцију додатног подстицања за извршење императивом 
већ означене радње) или пак самостално:

ајзовни ту снашу (Цв); хајт узми једнога; ајде, снао, прича нешто ти (Гр); 
хајде, дај пут, шта би требало да се прича (Д. Пољ); ај научи ти коња, па коња мо-
жеш научит а човека који нема у главу не можеш (Кн); ајде, дај (Шар); ти хај тамо 
рекни неће она (Вру); ајд иди даље, немаш кут (Го); ај ти болʼесном човеку досађуј; 
хај ми дади сестру, купићу ти шта знаш (Го); хај ти узми кљусе, најћемо ми паре до 
тамо (Ђер); хајт у кабину један, у два, уђи (Ков); хај помогни те краве да се музу; хај 
ти узми волове (Ле); „Ај“, реко, „уђи сад оде у хлат“ (Нет);

хајде, Ризо, да ни печеш лʼеп (Трн); хајде да узмеш ово; хај да поставиш сто 
(Бал); ај да порадиш ово (По); хајде да узмеш сок (Ту)

ајде овамо, Блажо, ку[д] ћеш горе?; ајде, тамо ми је снајка (Бу); ај полако; ајде, 
како си се ти удала (Гр); хајде Рахиме (Туз); зно не зно, ваљало не ваљало, хајде 
(Бо); хај ти откут си дошла; хајде од боровница сок (Ђер); хајде код мене на кахву, 
па хајде код мене на кахву (Го); кад има посла, кад нема, најуру га, хај ка кући; рас-
положна си, имаш своје и хајт (Брђ); ма, да, ајде у собу, море (Нет); хајде, хајде; 
хајде Ризо, хајде Ризо; хајде овамо (Трн); ајде јадан (Шав); ајде деда (Ка); хајт, хајт 
Шаро, хајт Баљо (Бо).

II.2.5.25. У служби изрицања жеље или заповести у 2. л. јд., мада знат-
но ређе него у 3. л. јд. и мн., употребљава се и облик нека, и то уз императив, 
презент или самостално: ада нека, не доноси, фала (Дуј); ево ти, нек имаш да ти 
није запело за лʼек (Ка); само нек си здрава (Ос); нека, Снежо (По) нека, прекрсти се 
сад (Гр). 

Императивна речца бележена је и уз облике генитива: нека чарапа (Го); 
нека поњаве (Лу); нека Авдулаха, пушти ти Авдулаха (Туз); нека и (По); нека га, нек 
чека (Ту); нека ти ње (По).

II.2.5.26. Неретко се у грађи срећу и удвојене форме императива:
иди узми оно тамо; иди види говеда (С. До); иди уфати ону краву (Бал); иди 

опорави се мало (Ос); иди донеси пиво (Трн); иди види је лʼ то истина (Бо); види нађи 
то (Тр); изиђи види тамо што се спрема за вечеру (Цр); узми тури ораха; зађи купи 
рукама (Де); приђи поглʼеда му она прс; изађи дочека ово двое (Ле); седи одмори 
(Бал); отиди тражи посла (Ју). 
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Појаву удвајања императивних форми, које се у тутинско-новопазарско-
сјеничкој зони срећу у 2. л. једнине и множине, познају и говори призрен-
ско-тимочке зоне. Наиме, посреди је балканистичка конструкција која се у 
говору Гатња и горанском говору бележи у реченицама са глаголом иди, који 
има значење издавања наредбе: Иди набери класје, две-кила пченица; иди се 
најади кољко сакаш (Младеновић 2001: 501); други императив има допунски 
карактер, на шта упућује његова синонимност са конструкцијом да + презент, 
(Младеновић 2013: 350). Дакле, у овим говорима „императив у допунској 
служби јавља се у двема реченицама које чине једну синтаксичку целину. У 
првој, управној, употребљен је императив глагола „ићи“ у значењу гл. „же-
лети“, у другој – зависној – императив глагола којим се казује садржај жеље: 
Зубер, иди лʼебецот ми го продади; иди пољај во Катастар“ (Младеновић 
2001: 500). Прилике у тутинско-новопазарско-сјеничкој зони потврђују на-
ведено тумачење, с тим да се, као што приложена грађа показује, на првом 
месту у императивном пару могу наћи и други глаголи. Сви они, међутим, 
могли би се заменити глаголом ићи, што указује на поклапање њихових син-
таксичко-семантичких функција (в. Вељовић 2018: 354).

II.2.5.27. Речце де, дер, дедер, дела, ела и сл. у служби подстицања или 
ублажавања заповести нису обичне у овом говору. Забележено је свега неко-
лико примера: макни дер ово, снао, тамо (Бу); дела, реците му; дела, Бојана (Бал); 
стан де, има чаша, ђевојко (Шт); стани де, Владо (Ос).

Овиме се стање у тутинско-новопазарском говору разликује од ситу а ције 
у осталим говорима зетско-сјеничког дијалекта, где су партикуле у овој служ-
би знатно фреквентније (Петровић 1973: 214; Божовић 2002: 90; Стијовић 
2007: 173 и др.), а даље и од неких других штокавских говора (Јовић 1968: 138; 
Реметић 1985: 325; Николић 1970: 681). Ситуација у тутинско-новопазарско-
сјеничкој зони углавном одговара приликама у подгоричком говору, имајући 
у виду да се речце „ела, де и дела у говору подгоричких муслимана никад не 
употребљавају“, односно да је позната „речца ела, али као синоним за пот-
врдну речцу да, или као знак одобравања уопште“ (Чиргић 2007: 116). Речца 
ела у истој служби врло је честа и на терену Тутина, Новог Пазара и Сјенице, 
где се користи углавном у значењу давања одобрења за вршење неке радње, и 
то увек као одговор на постављено питање: Да лʼ да је зовнем? Ела, зовни је (Ков); 
Хоћу лʼ купит ово? Ела, купи. Хоћу лʼ јој понијет? Ела (Ту).

II.2.5.28. У значењу „изволи(те)“ у широкој употреби је у свим лицима 
и турцизам бујрум. Облици за 2. л. јд. су: хајде бујрум (За); ајде, Тато, бујрум 
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(Це); у пријетеље, благош, бујрум, а виде лʼ снаху? (Жу); бујрум, кажи (Ту); бујрум 
у собу (Ке).

II.2.5.29. Облици пода и удри, који према себи немају форме инфини-
тива, имају ликове: пода му је; пода му девојку (Це); Елʼезе, пода овоме то шећера 
(Ђер); пода је нек иде, Исо (Жи); удри, колʼико е имало народа, удри отут (Де); удри 
и мене и њу (Ђер) удри брдилʼима (С. Ћуп); удри један у други гребен (Це).

Ови облици у употреби су и у говору србијанског Полимља. Глагол удри 
са овим кореном јавља се овде само у императиву (остале форме су: ударити, 
ударијо, ударила, ударила, ударили, удари, ударише, удари) (Николић 1991: 
482). У тутинско-новопазарско-сјеничкој зони, међутим, сасвим су обични 
и облици радног глаголског придева удрио, удрила, удрило, што упућује на 
претпоставку да је посреди различит превојни ступањ поменутог глагола 
(удар- : удр-). 

II.2.5.30. Све што је наведено поводом наставака 2. л. јд. важи и за исто 
лице у множини. 

II.2.5.31. Глаголи који испред наставка -те имају -и су: 
право идите све; онде станите; отидите, иду у Дољани (Баг); надените му 

друго име (Боб); само седите ви (Бот); слободно је потражите; само тражите 
Гордану и кажите се (Коз); послʼе продужите горе; ви сналазите се; послужи-
те се, бре; изјавите жалбу; идите до краја оно села (Не); и озгор свратите да 
пијемо кахву (Нет); вичите она велʼики стршељ да ме ујео; само тражите ста-
ра жена; притврдите како знате; код Рашкове кафане свратите; само кот Драшка 
онде уставите кола; свратите код Рагипове мајке; вратите се назат (Ос); скрос 
кружите овамо; дођите да узмете брашно; ви пишите колʼко треба један ручак да 
кошта (Трн); само ви седите (Шав); идите повише те ограде; отидите кот Тома 
(Врс); седните (Тр); завршите то (Туз); шаљите, људи, децу у школу да уће (Уг); 
идите тамо на Пештер (Че); помените ви то у Пештер; одма позовите на договор; 
ви обавите Дугу Пољану па продужите у Дражевиће, е ако завршите у Дражевиће, 
продужите преко брда па у Камешницу (Шар); док ти заради човек, па узмите 
(Бр); бежите за Србију (Вру); идите на вашер (Ер); уведите ви њу у собу да се 
ми видимо; улʼегните овамо у дежурну да ви није зима; седните; седите оде иза 
мене да ве не заборавим; вас две се спремите да изађете; седите оде док ви она ово 
намешћи; ја журим, ви седите (Ле); узмите шангарепе, першуна; узмите ђе оћете 
(Бал); нађите некога другога (Цв); салʼ пушћите телʼевизор (Де); узмите ми број 
(Др); момци, опростите ме; јавите ка[д] стигнете (Вру).

II.2.5.32. Глаголи са очуваним -ј испред -те:
дајте (Боб); народе, ћујте, народе; ћујте, народе, покупите се (Бот); један ни 

је долазио, верујте (Лу); дајте ми мало воде (Не); слушајте, побегла ни је (Ђер); и 
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овамо се чувајте, овамо полако (Тр); дорућкујте ви (Туз); дајте ми онога што сам ја 
глʼедала (Бр); не бојте се (Вру); верујте кат сам дошо, ја сам био други ћовек (Бот); 
кажујте ко је узимо паре ис куфера (Цв). 

II.2.5.33. Финално -ј губи се испред наставка за лице у примерима: 
питате ме шта гој хој (Ђер); слушате ви, не треба школа оде у Лукаре (Ју); 

салʼ питате онденаке оне гараже што су; назат се враћате; питате кога било (Ос); 
питате ту (Ра); дате ми ту пушку; немо да прићате, дате ми пушку; дате ми упут 
д[а] идем (Ле); попите кафу, бре; попите, није то (Шав); чекате ево ви је, ко ви се 
не свиђа, нема (Ђер). 

II.2.5.34. Краћи облици без -и испред наставка -те јављају се и у 2. л. 
мн.:

кад бидете ка једноме мосту, ите полакшије (Брђ); каже она војник: „Извол-
те“; код мене увек има изволте (Нет); хајде, изволте (Трн); направте кухињу (Трн); 
хај сете (Шав); хоће грађани џабе варенике, лʼелʼе мене мајко, јете (Др); е изволте 
ко ће за преседника (Кн); станте, девојке, шта сте похиталʼе? (Тр); сете бре да 
ноћимо (Вру); отвара врата: „Изволте“ (Ле); сете на кауч (Бу); о Јереминдану би 
певала, вел’и: „Беште змије у море, све су змије побегл’е, само једна остала, и она 
се распала“ (Коч). 

II.2.5.35. Негиране форме императива бележене су само од несвршених 
глагола:

не мрдате одавде (Не); не скрећите (Ра); ајде, ништа се не озувате; не озува-
те се (Дуј); не дирате то, људи, ако бога знате (Тр); Аааа, не дај те, помогните ми 
да напуним ову кацу (Бр); нећу ви узет, немате бригу (Ле); не померајте одавлʼе; не 
берите хи још (Па).

Знатно чешће него синтетичке форме, у употреби су конструкције са 
немо(ј)(те) и инфинитивом или презентом са везником да: 

nемојте радит много оно преко ноћи (Бал); немоте му пушћат велʼику воду 
оће се угушит (Из); ада, немоте се ни изуват, ово радници око куће праву (Бу); не-
моте ми пушћат! Ту нарочито немоте ми пушћат ту што прича тако! (Бр); викала: 
„Немоте ме дат“; рекла: „Немоте ме дават, ја нећу.“ (Ђер); немоте ме задржават 
(К. Бун); немоте да пиљкате туне (Туз); слуша, молим ве, за ово дивно злато не-
моте свашта да узимате (Вру);

немој да се плашите да кажете да ми смо толʼико сиромашни; углавно, немој 
да сте гладне (Не); тијем путом немо да идете (Баг); немо да дате оде школу, немо 
да дате школу да ви се деца повлашу (Ју); немо да сте ми гладне (Ка); ада немо да 
се изувате; немо да осигуравaте, нека је (Не); немо да идете тамо (Ра); ајде, немо да 
сте ђеца; немо да ви мислʼите сад ова младеж (Кн); немо да се стидите, шта има 
да се стидите (Ђер); немо данас више да радите (Ер).
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Као што се види из приложених примера, у ситуацијама када се уз им-
перативну речцу јави да + презент, лични наставак комуникативно је редун-
дантан, те се најчешће не употребљава, и то као последица језичке економије 
будући да су информације већ садржане у наставку презента. С друге стра-
не, уз облик инфинитива императивна речца, по угледу на праве импера-
тивне форме, добија наставак -те (немо(ј)те), који је носилац граматичких 
информација лица и броја.

II.2.5.36. Уместо синтетичких форми императива и у 2. л. мн. 
употребљава се конструкција да + презент: 

право да ми кажете ко вас је посло оде код мене? (Из); да дођете на ручак 
код мене (Ка); да ми дате вепра илʼ да догнам крмачу (Лу); да се вратите па за 
Одојевиће; ако сте гладне, да доручкујете; само слʼику да видите кака је била лʼепа; 
да видите Цицина мајка кака је (Не); да се вратите одек покрај полʼиције па овијем 
путем насутим (Ра); мало да поједете нешто (Гр); да ми дођете па мало да поседи-
мо; алʼи неђе да дођете, да ни најавите (Др); да примите ислам (Че); да бидете 
слободне (Ке); да уведете децу и ове жене у собу (Нет); да дођете (Ле),

ређе нека + презнет: е нек сте ми здраво (Гр); само нек сте ви добро (По). 

II.2.5.36. Конструкције (х)ај(д)(е)(те) + императив или презент честе 
су у испитиваном говору, с тим да, као и код немо(ј)те, најчешће није беле-
жен лични наставак:

хајде уђите, бујрум, хајде уђите; хајде уђите, бре (За); е хајт улʼегните у собу 
(Дуј); ајде уђите онамо на сунце да седнемо (Баг); ајде послужите се мало меда ба-
рем (Коз); ајде седите за астал; ајде седните (Не); ај деда урадите ви то (Ке). 

У истим околностима бележени су и примери са личним наставком: хајте 
фатате коње д-емо (Ђер); хајте, изволте; ајте, изволте (Бу); ајте уђите слободно 
(Цв); ајдете да попијете сок (Тр). Уколико глагол није експлициран, наставак 
је обавезан: хајдете унутра у собу, оде квасно (Уг); хајте овамо у кућу (Тр); ту ви 
врућина, ајте у собу (Не); хајте, да идемо горе да попијемо по кахву (Бот). 

Императивне речце на које се додаје лични наставак присутне су и у 
другим штокавским говорима. Као и у нашој зони, и у горанском говору је 
свођење на општи облик немој последица „редундантности морфолошке оз-
наке за лице и број императивне речце, пошто се иста граматичка информација 
понавља конструкцијом да + презент. Сам процес је могао бити потпомогнут 
речцом (х)ајде, која је без морфолошке ознаке за број“ (Младеновић 2001: 
501). У говору Гатња „императивна речца ајде кристи се у овом облику не-
зависно од граматичког броја глагола уз који је употребљена, али се – факул-
тативно – и морфолошки обележава императивним наставком за 2. л. мн“ 
(Младеновић 2013: 350). У говорима србијанског Полимља речца немој има 
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наставак -те обавезно ако стоји уз инфинитив а факултативно ако стоји уз 
презент, а употребљава се и самостално (Николић 1991: 482). У банатским 
говорима у множини је бележено и немој и немојте (Ивић и др. 1997: 189). 
При употреби двоструких форми императива, такође из разлога елиминације 
граматички редундантних елемената, бележени су примери у којима први 
члан у императивном пару остаје без личног наставка, сводећи се само на 
средство са значењем подстицаја за извршење радње означене глаголом који 
је допуна (попут хајде): иди купите пиво (Трн); ха узми послужите се, да ве не 
хабимо ми (Бо); узми поједите то (Шав); али је и: дођите узмите је (Ју); узмите 
послужите се (Бо); идите уфатите је (Леч).

II.2.5.37. Аналогијом према глаголским формама, осим императивних 
речца нека и немо(ј), лични наставак -те добијају и неке друге врсте речи, па 
је бележено: све ћемо да средимо, некате (Коз); полакоте, станте; бујрумте, ево 
(Шар); он је вико деци: „Полакоте“ (Ле).

Додавање наставка -те неглаголским облицима, чиме се остварује 
њихова вербализација а даље и значење императивности, присутно је и у 
говорима централне Шумадије: Полакоте, спава снаа (Реметић 1985: 325), 
те у Полимљу: Дете радите; Нете, ђецо (Николић 1991: 480).

Најзад, бележено је и: бујрум сутра дођите на кафу; пријетељу, другу нема-
мо, бујрум ко ви се свиђа (Жу); пошаљем код њи: „Бујрум курбан.“ (Кон).

II.2.5.38. Имајући у виду да за 1. л. јд. нема синтетичких облика импе-
ратива, бележене су само форме да + презент:

да видим шта то треба (Бот); то је брус, да ти покажем (Цв); да узмем мало 
паприка; д[а] узмем мало сира (Се); да ја покупим фамилʼију (Ле); да се одужим тој 
земљи што сам је газио; ја да нађем аутобус (Ле); да ти помогнем (Гр); да се поми-
рим; да ти причам наслʼество, еја. (Ке); да ти не отежаму ријеч (Жу); да ви нађем 
утобус (Ле); да пикујем изнутра (Шт); да ти дам оно оскоруша понеси (Бал).

Уз њих се некада употребљава и императивна речца:
хајде да те поведем ја ђе сам те узо (Вру); ајде да видим шта ти то треба ко 

(Бот); хај да ти ја дам добар пешкир; хајде ја пласти (Пе); хајде да изнесем бар оно 
да седнете (За)

II.2.5.39. Конструкције нека + презент у 1. лицу нису честе: нек умрем 
(Вру); нека умрем, вала (Бал). 

II.2.5.40. У тутинско-новопазарско-сјеничком говору 1. л. мн. импера-
тива више није живи члан парадигме. Једине забележене форме су рецимо / 
рекнимо и препоставимо. Ови ликови, међутим, семантички и нису импера-
тивни облици, већ имају значење „на пример“:
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не би се ни виђалʼи момак и девојка, рецимо, ја тога памтим (Рај); зову се 
џумбуси игре, рецимо кат се неко жени; рецимо сто грама пасуља по човеку; е кош-
та, рецимо, двије хиљаде динара месец дана да једе (Трн); полако приђе момак ко[д] 
те девојке, рецимо, упознају се (Тр); рекнимо, познаем се добро с твојом мајком 
и она фалʼи ту моју жену (Жу); препоставимо да је он ту (Гло); препоставимо, ја 
имам ћерку (Жу). 

Изостанком синтетичких форми у 1. л. мн. императива тутинско-
новопазарско-сјеничка зона уклапа се у шири ареал штокавских говора у 
којима се категорија заповести у овом лицу обележава различитим анали-
тичким конструкцијама. Слично као и овде, и у Васојевићима се бележи 
присуство облика рецимо без правог императивног значења (Стијовић 2007: 
172), исто је и у Полимљу (Николић 1991: 479), у банатским говорима је 1. 
л. мн. забележено само од три глагола, такође у значењу „на пример“: Оћу 
сутра д идем да радим рецимо; кажимо сад; метимо овако. (Ивић и др. 1997: 
187), у централној Шумадији забележене су свега две потврде, и то обе од 
глагола представити: Пристаимо да си ти дошо пре; Преставимо да си ти 
сељак и да знаш како се ту живи (Реметић 1985: 324). За староцрногорске го-
воре М. Пешикан наводи: „1.л. мн. врло је ретко, али га ипак има: пуштимо 
га ми нек оде; сађедимо ми ови лис наћас. Иначе се замењује конструкцијама 
типа ајмо да видимо (ајмо виђет), да седемо и др.“ (Пешикан 1965: 175). У 
Враки је забележен облик изнесимо (Петровић 1973: 214).

Службу изрицања заповести као и у другим говорима и овде најчешће 
врше конструкције са императивном речцом (х)ај(д)(е), на коју се некада 
додаје и лични наставак -мо:

хај д[а] [ид]емо горе па ћемо по кахву (Бот); оде људи слабо живелʼи, сиро-
машно по тија брда и хај д[а] идемо (Ју); е хај да идемо (Рај); хај да се растурамо 
(Се); ај д[а] [ид]емо горе са овом секом, ај д[а] [ид]емо (Бу); хај д[а][ид]емо у собу 
да пијемо кахву (Це); хајде код мене да седимо (Го); хај д[а] [ид]емо, комшо, на 
вашер на Језеро (Ер); хај да пијемо кахву (Бољ); ајде, Горане, да стоваримо вепра 
(Лу); сместа ај деда те водимо ка кући (Ос);

хајмо да радимо (По); хајмо ми долʼе па ћемо га саћекат (Бот); хајмо горе кот 
куће (Гр); хајмо на вашер (Ер). 

Ликови без личног наставка чешћи су имајући у виду да је он, услед 
присуства презентске форме, на комуникативном плану редундантан. 

У употреби су и облици (х)ај(де)моте: 
хајдемоте у кахву да попијемо по кахву (Ђер); ајдемоте у кућу (Бу); хајмоте 

да седнемо (Леч); хајмоте у кућу да пијете кафу; хајмоте у собу (Уг); и (х)ајте: 
е, купио телʼевизор, хајте д[а] [ид]емо да глʼедамо (Де); е, ко је Турчин хајте д[а] 
идемо сад д[а] изгинемо сви да е отмемо (Ке). 
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Облик (х)ајдемоте бележен је у централној Шумадији (Реметић 1985: 
325) и Полимљу (Николић 1991: 480). За банатске говоре П. Ивић наводи да у 
ајдемоте заједно, према објашњењу казивача, истакнути облик има значење 
„више њи да буде“ (Ивић и др. 1997: 188), што одговара његовој вредности и 
у нашем говору. Додајемо, међутим, да поред наведеног, облик (х)ај(де)моте 
има и значење „хајдемо ми и ви“ или „хајдете и ви са нама“ (што је случај и 
са: е, ко је Турчин хајтед[а] идемо сад д[а] изгинемо сви да е отмемо (Ке)), 
односно да се у њему прецизније нијансира постојање двеју група – ми и 
ви – којима се овим обликом даје подстицај за заједничко вршење глаголом 
означене акције, за њихово уједињене у именованој радњи, чега обично нема 
у неконтаминираном лику (х)ајде(мо). 

Бележени су и примери са да + презент:
е садек да се нешто погодимо (Ке); да јој извадимо компира; да јој туримо у 

кола (Ка); ко сте за ручак, да ручамо (Ке); да видимо шта-е с децом (Нет); да ти дамо 
плату (Трн); да смо људи (Ле).

Службу негираног императива врши конструкција са императивном 
речцом немо(ј): немо да ве смећамо (Бо); немо ми да надрљамо (Лу); немо да ве 
ометамо (Ков). 

II.2.5.41. Окамењене форме императива за 3. л. јд. чувају се у вербалним 
формулама којима се изричу добре жеље или пак клетве: помоз бок, домаћине 
(Ост); помоз бок (Рач); буди бок с нама (Ту); носи га ђаво (По); ноз га ђаво (Бал)45. 

Много чешће, међутим, у овој служби употребљавају се облици 2. л. 
јд.:

неће да пије, боже сачува; боже ме опрости (Лу); има камена сачувај боже; 
то боже саћува да се ћује да је девојка поиграла са неким непознатијем илʼи из 
другога села (Рај); сачувај боже снау и њину ђецу и њине родитеље које су они 
родилʼи и одгајилʼи (Гр); дај боже још боље да се живи (Др); не дај боже да се ком 
није десило на та дан (Д. Пољ); дај боже нек је све ово здраво омладине (Кн); алʼи 
да је такне прстом илʼ овако, боже сачува, да нешто, не дај боже да је загрлʼи, ни 
случајно (Тр); дај боже да му очи изваду (Жу); нијесам видо та говеда, нит би хи 
кат догно како треба, боже ти лʼијепи сачува (Ли); каже: „О, дај боже да наша кућа 
буде пуна ка ова орах“; ставим пшеницу, ај боже сачува; а да није још тога, ај боже 
сачува да би ја смео сам оде останут (Пе); дади ми, боже, добро здравље (По); да 
узмеш от Шиптара, то-е било сачувај боже (Гу);

или 3. л. јд.:
45 Слично је у призренском говору где су бележене клиширане конструкције: Буди Бок 

с нама; Носи те беда, море натемнику (Реметић 1996: 502), односно у централној Шумадији, 
где су присутни остаци 3. л. јд. императива типа: Нос те ђаво, дијете, Биди Бок с нама, Буди 
Бок с нама, Помоз-Бог (Реметић 1985: 327). 
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исан најприје како је живео, бок да помогне (Де); да бок чува унучат и да ми је 
све здраво и весело (Гр); да да бок да све биде добро (Ке); јок ја, да не да бок (Ке); да 
дадне бок да биднеш боље (Ков); да га бок саћува мајки (Ле); а да преговори, да бок 
сачува (Ли); то је било да бок лʼијепи саћува (Ме); да да бок свакога добра до милога 
бога; да не да бок, какав доктор (Ост). 

Треће лице императива у тутинско-новопазарско-сјеничком говору 
исказује се перифрастично конструкцијама:
нек(а) + презент:

ево га жив, нек ти каже; за њене године добра, нека поживи (Ка); нек дође 
да ми забрани; нек се зна она стари обичај (Лу); ево нек она прима пензију; нек се 
дијете поправи; нека оно то осети (Не); нека дође да му дам нафуз (Нет); нек је глава 
здраво; нек је здраво глава (Бу); реци снаи нек излʼегне; слатка-е, сланша нека бидне 
(К. Бун); нек ти прича; увијек нек ти је средина машине високо; нек изгори то, ку[д] 
ћу послʼе ону рушевину и оно; нек изгори што море изгорет (Тр); сутра нек дође твој 
отац да те водимо за Рожае; нек игра где му је воља, свако нек игра кот своје жене, 
кот своје сестре, кот свога брата, то ништа није (Гу); нек посеће Влаху она други брк; 
свака ћас то питање то остојање, мене само нека је ћовек (Ле); ја коцку не турам ни-
ком, ком треба нек узме (Жи); нека прича каки јесмо (Трн); сељака баци у бару, нек 
иде (Др); нек има (Бо); нека ноћи ко[д] тебе; он нека узме тога ђогата и нек дође за 
вама нек се наспава и нахрани (Ле); ово нек остане вама (Пож);

да + презент:
да биде преседник из Неготинца; да види да може да одговара, да има то у 

виду (Не); Мухарем да ти помогне до подне (Трн); да ти опалʼи шамар (Тр); одмор 
да направи (Гу); ка-се кити штругља вел’и: „Да биде овако кајмак“ (Коч); он да ноћи 
код мене; да ти не отиде та пепео цио крос цио веш; изио те бијес да те изеде; алʼи 
у бога да му не погине, знаћи био је ћовек (Ле);

немо(ј) + презент:
немо да ти фалʼи нико (Трн); немо да оде она у петак у Рожае (Го). 
За 3. л. мн. забележене су форме:
нек(а) + презент:
нека су спремни људи (Не); нек су здраво вође ова моја деца и унучат (Гр); нек 

су здраво, само нек су здраво и нек је сретња (Ки); само точкови нек ти на оне об-
рдине стоју; само нек ти точкови иду по онијем обалама (Тр); нек причају ови млађи 
(Гл); нек му биду једнаки; (Ле);

нека + генитив: 
нека судова, то могу да перем ја и сутра (Бал); нека саде крава (Пе). 
да + презент:
ови да оду да се јаву тамо (Ле); да поруче шта хоте (По); да се најаве прво (Ту); 

да нас не разнесу црнијем гласом (Ле). 
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немо(ј) + презент:
немо да ураду шта невељатно, да пљаћкају, да убију децу, хајване (Бо); немо на 

очи да ми се појаве (Ме); немо да се свађају (Ту); немо да су гладне (Гр). 
О императивном значењу других глаголских облика попут футура 

типа: То ћеш ми донијет па макар умрла46, или модалног перфекта типа: Да 
се нијеси мрднуо или немој да си се померио47 детаљније у: Вељовић 2018: 
239; 311; 352.

II.2.6. Глаголски прилог садашњи

Глаголски прилог садашњи твори се у тутинско-новопазарско-
сјеничком говору додавањем наставка -ћи на облик 3. л. множине презента. 

II.2.6.1. На испитиваном ареалу присутно је колебање у одно-
су наслеђених наставака -е и -у у поменутим презентским формама, са 
тенденцијом уопштавања наставка -у, те се таква варијантност пресликава и 
на облике глаголског прилога садашњег. Стога су у грађи потврђени двојаки 
ликови – са завршетком -ећи (код глагола који чувају старији презентски на-
ставак) и -ући (које се јавља након успостављања аналошког -у у облицима 
презента). 

Сходно приликама које владају у облицима презента, и у глаголском 
прилогу садашњем превладавају новије форме са -ући: 

веруј ми да поцркаше радући; све носући оне џакове узбрдо (Леч); па претрни, 
да извинете, на оног коња седући, не могу више да издржим (Кл); ваздан на ноге 
трћући; оде све трћући (Бо); пластући; ја сам препукла јуче с њима трчући; мош и 
седући (Го); очи су ми испал’е онде варући пређу (Ду); јадући се (Ли); Слава је била 
добра, мајку што је имала, то није да се седући помене (Ст); осташе лежући (Ту); 
опсова ми мајку, ишамара ме, ја све вриштући кући (Стр); седући (Стр); на ноге 
трћући (Бо).

Придеви типа лежећи, висећи, носећи и сл., међутим, увек имају -ећи:
ја сам ово баш узо у Пазару код онога Жела, добар ова матријал, судоперу 

и ова висећи део (Не); она висећи део је купио (Шав); она разбој други, лʼежећи 
(Со); ова лʼежећи разбој не море салʼ по једна; на ова лʼежећи разбој тапут смо 
ткалʼи све (Де); на то су ткалʼе на оне лʼежеће разбоје (Боб); ми ћемо приупитат 
Фатку, то-е стара, још стара жена, ја мисл’им да ће она знат доста у вези ток разбоја 
лʼежећега (Ст); а исто на полʼежећи разбој се ткало, ћилʼими (Дуј); море то и на 

46 Што одговара приликама у Гори, где је: Ће се омијеш (в. Младеновић 2001: 427).
47 У говору Мрковића перфекат има исту службу у конструкцијама са немој, које стоји 

на почетку императивне реченице којом се изриче прохибиција (Немој да си му причао) 
(Вујовић 1969: 259). 
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стојећи разбој; на стојећи разбој то се тке (С. До); има и стојећи разбој (По); узми 
важећу лʼичну карту (Со); она је држећа (Ту)48.

Од глагола истога типа бележене су, мада знатно ређе, и форме са -ећи:
некако стојећи и могу да радим, алʼ кад сагнем се, не могу да се исправим 

(Брђ); састану се и све трчећи код њега (Бо); осташе седећи (Ту); немо стојећи пит 
воду (Че).

Бележени облици са -ећи, иако мање фреквенције, ипак не потврђују 
закључак о томе да на овом терену „глаголски прилог садашњег времена 
увек има наставак -ући зато што се 3. л. множине презента вазда завршава на 
у“ (Барјактаревић 1966: 105). 

Двојство наставака присутно је у већини штокавских говора. У 
Горњим Васојевићима се употребљавају оба наставка присутна у нашој зони 
(Стијовић 2007: 189), тако је и у србијанском Полимљу (Николић 1991: 487), 
те централној Шумадији (Реметић 1985: 332). У грађи из Ибарског Кола-
шина, међутим, код глагола са -е у презенту налазимо само примере са -ећи 
(Божовић 2002: 95). У појединим говорима ситуација је унеколико друкчија. 
Наиме, у трстеничком говору наставак -ући, који имају глалоли са -у у 3. л. 
мн. презента, усталио се као наставак глаголског прилога садашњег уопште, 
те се као такав додаје и облицима презента глагола са -е, отуда овде примери 
мислеући, радеући и сл. (Јовић 1968: 149). Тенденција овога типа није при-
сутна у зетско-сјеничком дијалекту. У српском призренском говору стање 
је компликованије, имајући у виду да се глаголски прилог садашњи овде 
гради помоћу наставака „-чʼи, -ечʼи и -учʼи, који се додају на инфинитив-
ну основу или (ранији) облик 3. л. множине (и не ретко једнине) презента“ 
(Реметић 1996: 510). У горанском говору уопштен је наставак -ећи и ређе -ћи 
(Младеновић 2001: 427). 

Глаголи са 3. л. мн. презента на -у завршавају се на -ући: 
дођу људи кријући поноћи, узму је у акшам; пухћилʼи га и[з] затвора, и он 

дошо код мене кријући од свија (Жи); педесет хиљада стави у мантил кријући (Кл); 
кријући од рода са момком прича (С. Ћуп); знам да си викала да си кријући узела 
парче пршуте кат си била трудна; не ваља кријући да узме (Шав); тога момка илʼи 
види илʼи не види, неђе кријући кроз врата, кроз неко рупче мало; десило би се па 
би се неђе кријући овако писмом, ко је писмен био; Шабанова мајка је кријући дала 
Селʼиму, Шабанову сестру, те је кријући дала те се то спасило (Ли); ја кријући пу-
шим (Пе); дођоше те ме то испросише и све кријући (Пл); ако ти се угасила ватра 
оде, ти не смијеш но ћекаш ђе дим па да отидеш дa узмеш нешто кријући ватре (Ле); 
најприје нијесу далʼи очеви да се виђају ка сат, него ако си мого неђе кријући да се 
састанеш са тим момком, мого си да се видиш; није шћео да се помири годину дана, 
браћа су ми долазила кријући од њега; сијалʼи су свуђе људи, само то неко кријући 

48 Исто је и у говору србијанског Полимља (Николић 1991: 488).
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(Пру); жена се опороди кријући, да нико не чује (Боб); немо да сте гладне, имамо 
ми, иако смо овако глʼедајући (Не); осамнулʼи би људи глʼедајући та телʼевизор, 
касније почињу ти боксери, алахами до сабаха би хи глʼедалʼи (Ков); очи ми испадо-
ше гледајући а ништа нисам запамптио, ада како не ваљају, свашта има да проћитам 
(Бл); Осоница ти је идући ка Сјеници, од Пожеге; ту има једна црква па продужи 
се мало овамо, идући напрет (Ос); вене ми се указалʼе све идући (Го); лʼево одавде 
идући долʼе (Стр); тамо идући ка Пријепољу ка Новој Варошу, све та предео су Срби 
(Врс); она је то стално турала, прави пилав, да се одереш једући (Кл); само су осталʼе 
Обућине, једна кућа и зафаљујући, то је Лепојевиће и Буковик, зафаљујући томе 
Продану што је био кнез (Че); ту је избила глава от инсана, копајући избила глава, 
зуби, све, ка инсан што је био жив укопан ту (Бо); долʼе су исто тешко прихваћени, 
сиротиња без ишта отић, незнајући језик (Гу); она је мајки јавила да је побегла и деца 
остала ту спавајући (Жи); ево оде сам била иштетила руку, досад ми се то познавало, 
дижући овако по тепсију велʼику (Ле); кревет, мајко слатка, све у комате коматске, 
удробилʼи га изјутра, поломилʼи га кофистајући се (Ли); немам ђе д[а] уиђем, по 
пуно га снијега напуни гађајући деца, на врата и тамо се играла (Пл); по сву зиму 
очи ти испани предући, жељна сана (Ст); бијући га (По); осташе пијући (Го); црко 
пијући воду (Ту).

II.2.6.2. Примери глаголског прилога садашњег без финалног -и нису 
бројни: цијелу ној бијућ у она гоч (Ме); оста тамо стојећ (Бал); црко носећ ово (Жи); 
оно пашче препуче лајућ (Ос).

Говор Васојевића познаје само дуже (Стијовић 2007: 189), док се у 
Мрковићу редовно употребљавају краћи облици (Вујовић 1969: 258), а 
исто је и у говору подгоричких муслимана (Чиргић 2007: 50). Краће форме 
јављају се у говору Враке, с тим да се овај идиом од осталих истога типа 
одликује присуством облика са наставком -ћти (орућти), као и чувањем 
окамењених форми некадашњег партипципа презента активног типа седе 
(седе не мош кућу одржат), чега нема у осталим говорима (Петровић 1973: 
215). У централној Шумадији у изложеној грађи налазимо пример плакајућ, 
сви остали су са -и (Реметић 1985: 331).

II.2.6.3. У глаголском прилогу садашњем бележени су двојаки обли-
ци глагола на -оват, -ават и -еват – краће форме типа: све паре потроши 
купујући (Вр); оде псујући (Ту); оста пакујући (По), вазда дајући (Ли), њега познајући 
(Ту); познајући њу (Жи); намирујући стоку (По); све то одређујућ (Бал), грађене 
додавањем наставка -ћи на 3. л. мн. презента; и дуже, са формантима -ова-, 
-ава- и -ева-, творене од основе инфинитива: оста куповајући (По); боловајући 
(Бал); давајући кравама (По); продавајући кајмак (Бал); упознавајући (Ту), оста 
намиревајући (Ту).
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II.2.6.4. Глаголи типа плакат, плачем…, брисат, бришем и сл. глагол-
ски прилог садашњи такође могу градити и од презентске основе: мажући 
(Ке); цркоше иштући је (По); оста бришући (Ту), јашући коња (Ме); пуко вичући; да 
пукнеш вичући (Бр); плачући отишла је (Вр); одра се пишући (Ке);и од основе ин-
финитива (ређе): уби се лагајући (Ту); помагајући (Ту); стругајући дрва (По); оста 
писајући (Ту); оде плакајући (Ту); одра грло викајући.Последњи наведени облици 
добијени су аналогијом према глаголима типа причајући. 

Двојство типа вичући: викајући познаје и говор Горњих Васојевића 
(Стијовић 2007: 189). И у Ибарском Колашину је тако (Божовић 2002: 96). 
У србијанском Полимљу такви примери су ретки (Николић 1991: 487). У 
централној Шумадији ови глаголи имају форме викајући, плакаући и сл. 
(Реметић 1985: 331) и у северној Метохији глаголски прилог садашњи ових 
глагола гради се од инфинитивне основе и наставка -ући (Букумирић 2003: 
268). Најзад, у банатским говорима такође доминурају форме на -ајући (Ивић 
и др. 1997: 191). 

II.2.7. Глаголски прилог прошли

У тутинско-новопазарско-сјеничкој зони глаголски прилог прошли се 
не употребљава. Присутни су једино облици придеви типа бивши: 

бивши преседник (Ле); бивша Томова жена; бившу Југославију сам овамо крај 
веј запамтио (Ке); бивша Југославија кат је била (Бал); бивша Југославија пропаде 
(Гло). 

Овакве прилике одговарају стању које важи за углавном све говоре 
зетско-сјеничког дијалекта. У Ибарском Колашину присутан је само придев-
ски лик бивши (Божовић 2002: 95). Говор Васојевића познаје такође само 
придев бивши. Облици рекав и рекавши овде су замењени облицима прилога 
садашњег (рекућ) (Стијовић 2007: 190). У зетском (Ћупић 1977а: 280), вра-
чанском (Петровић 1973: 215), као ни у староцрногорским говорима (Пеши-
кан 1965: 204) овога глаголског облика нема. 

Слично је стање и у другим штокавским говорима. У говору Пиве 
употребљава се само од глагола рећи, и то ограничен на изразе: тамо њему 
рекав (или рекавши) и њему рекав (рекавши) и то обично уз опсцене лек-
семе (Вуковић 1938/39: 73), у истој служби ови облици употребљавају се и 
у говору србијанског Полимља, где се јавља и бивши (Николић 1991: 487). 
У северној Метохији присутан је само као придев бивши (Букумирић 2003: 
269), а тако је и у Левчу (Симић 1972: 397), централној Шумадији (Реметић 
1985: 332), српском призренском говору (Реметић 1996: 511), Алексиначком 
Поморављу (Богдановић 1987: 203). Облици глаголског прилога прошлог 
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нису бележени у трстеничком (Јовић 1968: 149), горанском (Младеновић 
2011) и у гатњанском говору (Младеновић 2013).

II.2.8. Радни глаголски придев

Овај глаголски облик гради се подједнако на целом терену испитиваног 
говора – додавањем наставака -ао / -o, -ла, -ло, -ли, -ле, -ла. Неуједначености 
када су посреди наставци за овај облик нема, док је у односу основа присут-
на знатнија варијантност, о чему је било речи у поглављу о глаголским врста-
ма. Овде као илустрацију наводимо примере према наведеним наставцима. 

II.2.8.1. У мушком роду облици радног глаголског придева завршавају 
се на -ао код глагола:

пао снијек (Бо); пао у те крвови (Вру); упао у оне кл’еке(Бл); оздо од Србије неко 
напао; дошао овде (Би); ја наишао; наишао к Жупи; Драгиша био нашиао; исто би се 
сијао лан (Врс); да не би остао (Ка); он је остао; он је био остао на занат (Из); само 
један је остао (Врс); остао та метак (Уг); сат се са том растао тамо (Коз); давно се 
основао (Ле); који је вашар организовао (Бо); како би оносвезао (Вру); казао им је неко 
(Коч); он заклао (Ле); заклао ћурана (Ле); турао она газда (Д. Дуб); неко је тотра-
гао (Би); те се усељавооде (Де); због путева је осељавао (Бо); ја сам те дао (Бр); дао 
девојку (Вру); ко је имао; имао је срп (Кл); то је кључ избивао врела (Гр).

Као што показује изложена грађа, примери чувања финалне групе -ао 
нису бројни. Много чешћи су облици у којима се она сажима дајући -о, као 
у примерима: 

мало порасто (Вру); Ецо је укро (Го); бога ми по; бога ми ми је по у бунар 
(Бр); неко напо на село (Кл); нико ти ништа не мого (Би); није се мого; не би више 
мого (Бо); није мого (Вр); није мого саш њом (Го); нисам мого да се пожалʼим (Не); 
то ти не би мого прићат (Туз); дошо је да зовне мене; дошо с робије; кад је он дошо; 
дошо ту на пуну трпезу (Бл); кад је дошо овамо (Бо); нашо ствари (Пе); нашо му 
да није у реду (Из); тешко млого прошо; кад је прошао; прошо Црну Гору (Ка); мој 
живот прошо (Жи); није пеко креч (С. До); него тако се пеко лʼеп; па сам баш доста 
испеко (Бу); сабљом му посеко главу (Нет); ко и је осеко (Гу); свуко некога Мику 
(Прћ); оде сам ја врхо (Тр); кад је ишо, он је ишо од Црне Горе па је ишо за Србију; с 
коњом ишо (Бо); ишо за Пазар; ишо са том табљом (Би); ишо и са женом (Бл); посље 
отишо у Крагујевац (Бл); он отишо тамо; кад је отишо; отишо у пијац; отишо за 
Сарајево (Бо); отишо ми брат те видо (Нет); отишо тамо да живи (Коз); ова ушо 
(Бо); он ушо у кућу (По); уишо у једну кафану (Коз); у цисту ту уишо камен (Ле); што 
би он изашо (Гу); неђе је изашо; него би изашо вани (Бо); посл’ен изашо она мало 
квал’итетни тај бес (Би); Иљас је изишо на слободу (Ле); послʼе изишо на пут (Тр); 
отац јој излʼего; како-е улʼего (Бо); из те продавнице је излʼего; ја би ко[д] детета при-
шо (Ос); пришо мучки; реко јој (Бл); реко он; реко по имену (Бо); реко би; он је реко 
све; отац реко; он му реко (Вру); реко да је воде за Београт; човек неки реко станицу; 
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то си реко сад; отац реко Јуки (Го); касније би се мако снијек (В. Лок); и измако се 
(Из); подиго кредит (Гу); ја сам тога човека диго (Трн); диго она дењак (С. До); он је 
подиго Ђурђеве ступове (Прћ); ко би први стиго (Гл); стиго са том својом воjском 
(Ле); Цар Душан је постиго велʼику царевину; он је достиго највећи врхунац (Прћ); 
највише се јечам сијо (Кл); ја сам се насмијо (Кл); снијег завијо (По); обријо се (Де); 
кат сам ја оро (Врс); ја оро са воловима (Из); ја сам оро са дрвеним ралом (Бот); 
оро неки Радован (Бољ); оро са дрвенијем ралом (Нет); он је никат не би пооро (Д. 
Дуб); ваљда дотрајо (Из); кажу умиро и тражио леба; колʼко би хајо (Бал); тај што 
се окрето увече (Бољ); ја осто оде сам (Де); ја осто; долʼе је осто; (Кл); несто му 
је син (Ки); он би купово код мене (Жи); ја сам путово (Д. Дуб); станово оде (Жи); 
кот кога је станово (Че); он је болово и болово (Ост); даво интервју (Че); продаво 
се јако добро (Гло); паре би ни даво (Гл); продаво нека пилад (Бу); да лʼ се познаво 
(Вру); није девер најављиво (Са); одређиво се стари сват (Гу); мене све то наређиво 
(За); наређево; наређево је (Ле); зарађево (На); појахо је коња (За); ову што сам ја 
иско (Врс); он је пристасо (Кон); он би резо то одијело (Вру); доктор му преписо 
лʼијекове (Го); уписо (Бо); био уписо у Београд факултет (Бу); нисам га ја писо (Бољ); 
Дејан преписо (Го); написо шћери; написо ономе зету (Ле); једној би свезо за ноге 
(Лу); казо шта је и ко је (Бо); како би ти казо (Уг); један наш вико (Ост); један дан за-
вико (Гу); нико није улаго (Баг); оне бисаге туро (Цр); није падо (За); копо ове бунаре 
(Цр); закопо га пот прак (Пру); окопаво грожђе (Вру); и ја сам јој пево; двије-три 
песме сам јој пево (Кл); што сам прочито (Че); кат он ишчупо оне багламе (Пр); ја 
сам слушо (Бот); исељаво се-е народ доста (Кл); он би туна одмаро; одмаро би коња 
(Бо); саш њом разговаро (Бо); то-е одговаро (Бл); залʼиво (Гл); и он ме до (Кон); до 
бок здравље (Бо); ја сам до њојзи прстен (За); бок ти до здравље (Бр); него би не до 
(Жи); ја му никад нијесам до (На); продо да је имо шећер (Ков); он имо маћеху (Бр); 
ко би имо (Би); што је продо (До). 

На читавом терену зетско-сјеничког дијалекта присутна је знатна 
уједначеност наставака радног глаголског придева. У употреби су углавном 
и облици са очуваном и они са контрахованом финалном групом у облицима 
мушкога рода, с тим да је у говорима у Црној Гори присутна прогресивна 
(Пешикан 1965: 178; Стијовић 2007: 187), док се у србијанском делу јавља 
регресивна асимилација (Божовић 2002: 94). 

Глаголи са основом на сугласник имају -о у облицима радног глагол-
ског придева:

слабо ти је јео; јечам се јео (Бо); појео му месо (Бр); неки ђаво појео (Ос); изео 
миш (Кл); пл’ео се плот (Би); мој тас плʼео неке лʼесе (Лу); неко је прео на кудел’у 
(Д. Дуб); један братућет ме превео (Де); превео не за Србију (Бр); одвео неко (Жи); 
одвео га је отут (Ле); довео сам ти жену (Го); срео муслиманку девојку (Вру); и 
онда кренуо (Бољ); кренуо неђе (Ки); што је кренуо (Пож); он окренуо (Ле); протнуо 
најприје (Ју); јес не мрднуо се (Ер); натнуо чарапу на очи (Лу); а она га дрмнуо (Ра); 
ономе пљунуо у лʼице (Кл); па је потонуо (Нет); доље одврнуо воду (Шт); преврнуо 
се трактор; није се преврнуо (Коз); преврнуо пуштаћиу (Вр); ова што-е погинуо (Лу); 
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салʼ он погинуо (Бо); човек погинуо (Кн); он је погинуо у рат; погинуо у Црну Гору 
(Уг); отац им је погинуо; погинуо био (Кл); почо грат (Кн); Мурат је Реброња најприје 
почео (Бал); кућу почео (Не); а понеко денуо (Лу); зденуо сијено (Бал); он клʼекнуо 
(Прћ); свако сагнуо главу (Се); предео име Сава; предео име Симион (Прћ); ова је 
баш узрео (Бал); припео би га (Бо); онда се попео на кошевину (Кн); чуо сам (Вр); 
како сам ћуо (Бо); нијесам ни чуо (Бр); шио би те ч’акшире (Д. Дуб); ципелʼе сам 
обуо (Бољ); ја сам био у воденицу млʼео (Бот); да би умљео (Жи). 

Употреба завршетка -ујо место -уо, својствена староцрногорским гово-
рима, на овом терену је непозната (Пешикан 1965: 178). 

Финална група -ео ретко се сажима: почо да шири ислам (Кл); почо да 
радим; ја сам почото да правим (Кл). 

II.2.8.2. Облици женског рода имају наставак -ла:
она би појела; душу би му појела (Гу); изела ћутек за то (Гу); оплʼела тој мојој 

сестри четири прслука; четири ја сам оплʼела била (Ду); ја сам прела конопљу (Ме); 
по кило би измела метанице (Пру); овако би мела жена (Д. Дуб); музла стоку (Пе); 
на подне помузла стоку (Тр); изгребла сам се била (Ру); би те прегризла; она залогај 
што си га загризла (Го); сироче порасла (Жи); ја би ве повела ђе извор врела (Гр); 
Нафија је довела; довела је (Бл); чим си се довела (Го); ја сам ви довела стоку; она 
је провела (Бр); хузда срела за камен (Бо); да се она срела са неким момком (Пож); 
ја се обрела ту (Пл); пала онамо (Рам); да не би палаона (Би); хузда како му је пала 
(Бо); пала у блато (Го); колʼико је та сила тапут пала (Кн); замало је панула (Жи); 
саш њим се сретнула (Коз); била му је испала; испала му кила била (Дол); душа 
испала на мукама (Туз); ја испала (До); она се распала (Коч); но му се није допала; 
мене се допала (Ле); она села; ја кат би села; то би села ова моја мајка (Гр); доклʼе 
би она села (Ли); могла си да видиш (С. До); па би могла (Брђ); та је невеста дошла 
ноћас (Дет); кад је дошла; и дошла (Ша); дошла је Нафија (Би); дошла фирма ис 
Ћаћка (Бо); пошла на коња (Ђер); да би ви ја пошла (Го); нашла се деца (Пе); про-
шла свадба (Ле); баба би пресекла пупак (Гу); из Грабља свукла; некако извукла (Го); 
само повукла ватра (Нет); ни ишла није у Гнилу (Вр); отишла к њојној кући (Ђер); 
ова младеш отишла (Тр); не знам да лʼ је отишла (Бу); отишла на контролу (Коз); 
девојка је отишла; ка[д] сам отишла оно с тобом (В. Лок); на једна врата уишла 
(Дол); уишла у ту собицу једну (Жи); изашла паметна домаћица (Вру); она излʼегла 
(Врс); прилʼика ти није боља излʼегла (Го); ево да си улʼегла у наш врт (С. До); кад 
је она стока улʼегла; прво та стока улʼегла у једно жито; ја нијесам излʼегла ту ној 
(Ле); пришла (В. Лок); рекла ни је Цака (Ос); оно што је рекла (Коз); рекла му мајка; 
рекла снахи (Дол); рекла му се (Жи); што ми је она рекла (Ле); ако се она рекла не-
ком (Дет); рекла би; рекла та стрина; била се рекла момку; Милена-е рекла овоме 
Хасу (Вру); она је нојнијем снахама макла (Дол); примакла сам осамдесет (Кон); 
примакла се школа (Брђ); моја мајка би се дигла (До); у пола шес сам се дигла (Жи); 
пријен седам сам се дигла (Се); ја сам и подигла обадвоје (Ос); како сам и подигла 
(Ка); ја сам се подигла тако; подигла се шума у Гиљеву (Врс); она кат је стигла (Жи); 
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шта ја не би стигла (Ос); стигла у тијем годинама (Не); стигла та сила (Бу); кад је 
Титова влас пристигла; тад је Србија постигла царевину (Прћ); вама се угријала 
машина (Нет); ка[д] се сијала конопља (Ле); малʼи број се сијала (Врс); мајка није 
сијала; посијала пасуљ (Уг); мајка сијала (Кл); не би хајала (Леч); она је остајала 
(Ос); изокретала оне лʼебове (По); ја би шашнула (Трн); ја зинула (Ле); није замркла 
(По). жена што ми је погинула (Кл); замало погинула (Уг); почела музика; касно по-
чела (Врс); ја сам поћела (Уг); она остала удовица; та крља остала (Брђ); она би 
остала на конак (Из); остала му жена и дијете (Ју); тамо су му остала та жена и та 
деца (Леч); шта би да сам остала (Ос); остала за Блажа (Го); ја сам тако пристала 
(Бл); није пристала (Ков); одма је устала (Кл); па се-е сагнула (Д. Дуб); прокиснула 
(Бал); денула (Вру); два сијена зденула; оглухнула о[д] тога рата (Гу); замрзла се вода 
(По); да не би вареника укисла; она би укисла (Уг); но је фикла (Врс); она је оглухла; 
како ми је нађела (Гр); посагла се (По); прсла стока по шуми (Ле); прсла та стока 
(Гу); што би се покрила њоме (Би); стока покрила (Бо); па сакрила у подрум (Вру); 
ја би то сакрила; покрила пешкиром (Ле); чула ту причу (Гу); нијесам чула (Пр); 
лʼила страву (Дол); то слʼила јој страву (Пл); све то шила, она је то шила лʼијепо 
(Дол); шта си то куповала (Шар); чоре поудавала (Бр); тамо се продавала (Гл); дава-
ла изјаве (Гл); давала дерс (Де); једама се удавала (Го); тамо се продавала та стока 
(Гу); тапут се земља продавала (Дол); нијесам се више удавала (На); аждаја давала 
имена селʼима (Бу); можда си је познавала (Го); познавала и онога Буља (До); ту би 
се пријављивала (Са); деца се пребацивала овамо (Са); исто се она распитивала и за 
момка (Вру); ја сам те замењивала (Го); наређивала се (Гр); замењивала једну (Че); 
намиревала јесам (Ле); она-е заслужевала (Пру); деветнес година сам уплаћевала 
(Шар); димензија се одређевала (Рач); послʼен сам распитевала јетрве (Бр); ја би 
јој све кажевала; нијесам вала ником кажевала (Дол); да се не би прашина дизала 
(Рам); јахала (Ли); стасала кћерка (Са); она је лʼипсала (Ле); и писала исто; и она 
је нешто писала (Бу); оно сам повезала мајкино (Дол); што сам то свезала (Гр); ја 
сам је свезала (Бал); указала се потреба (Би); она се показала добра (Вру); нијеси 
човеку казала (Ков); јеси казала момку; ја му нисам казала (Гр); што ми је викала 
(Дол); мајка јој је викала и викала (Го); само низала (Боб); вола сам заклала (Бр); ту 
се турала слама (Бот); та би се вода турала (Вру); ништа се није осећала (Бот); како 
је падала шума (Бо); вода ископала (Баг); ту би се деца лʼети играла (Дол); деца кад 
би се играла (Би); деца како су певала; о Јереминдану би певала (Коч); певала сам и 
ја (Вру); нијесам ни трагала то (До); па се чупала (Кн); разговарала са њим (Жи); 
она-е венћала (Д. Дуб); вратило која се називала (Би); она обећала (Го); и свеје дала 
(Че); њојзина билʼешка што ми је дала (За). 

II.2.8.3. У средњем роду наставак је -ло: 
слабо се јело (Бо); па се прело (Гл); прело се на прељу (Д. Дуб); све урасло у 

жбуње (В. Лок); једно што је крало тудије (До); касно се то обрело (Ле); све то у трње 
се обрело (Лу); то-е све пало (Дол); ово није пало с неба (Бл); нас је пало посе овде 
(Го); пало хи је (Туз); девет крвова је пало (Вру); оно је пропало (Врс); све то пропало 
(Кн); онда је ово пропало (Др); испало јој добро (Вру); пакат би испало (Бл); испало 
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му крило једно беше (Ле); касно је испало (Бо); послʼе то се распало (Др); послʼе 
се распало царство (Ки); шта би ме спопало тамо (Ли); није могло (Бр); овде се није 
могло; алʼ није се могло (Бо); не би се могло (Гу); прошло то (Го); прошло би година-
ма; није прошло (Бр); прошло је недељу дана (Бо); шта се пресекло (Жу); расекло оде 
било вилʼицу (Дол); врхло се и са воловима (Тр); и врхло се (С. Ћуп); све је то ишло 
тако то; ишло се у шуму з воловима (Бо); тат се ишло пешке (Би); отишло нешто 
по браћи (В. Лок); отишло јој око (Ду); отишло навише (Ос); отишло му око (Жи); 
послʼе је то изашло (Дет); зашло би сунце; (Коч); да не би се то макло (Дол); то се 
дигло по тмуши (Ле); све то дигло (Бр); у Пећ би се стигло (Гу); све стигло (Ков); 
све га стигло (Ра); док није стигло талʼијанско жито (Из); нити се угријало (Го); 
шта би се посијало (Го); па то се сијало (Де); сијало се алʼ мања колʼичина (Врс); то 
се сијало (Ка); па се то сијало (Лу); па се орало; с тијем се орало (Кл); па оно рало 
орало се (Лу); све се орало са воловима (Бр); орало се воловима (Де); простирало 
се по кући (Боб); два дана ти је трајало (Бо); врћало се назат (Ра); па га окрећало; 
окрећало те (Трн); окрећало се (Вру); преврћало је то ка плук; то е преврћало земл’у 
(Д. Дуб); па то се тако кретало (Др); ту је то кренуло (Пож); то-е код свакога крену-
ло (Ер); у томе се то окренуло (Трн); сат се ми се чини окренуло (Це); послʼен је то 
покренуло друкше (Ју); не поврнуло се (Ле); још и је погинуло (Гр); дијете погинуло 
горе (Ки); погинуло је њи десетину (Бо); почело то да се узима (Др); то је почело 
пшеница (За); сад је почело (За); кад је почело (Не); то је касно поћело ти вашари; 
поћело је то било (Пож); већ сат се почело мало (Бо); отада је потлʼе почело (Кл); 
то је тек почело касније (Леч); и то је стало (Го); остало је тако до кијамета (Врс); 
двије куће остало (Ки); шеснаес је остало (Врс); па не би остало клас (Др); по двоје 
троје остало (Кн); остало ти пара (Ју); дијете остало у руке (Бр); послʼе остало 
Зечеви (Кл); да је бар штогоћ иза њега остало (Лу); шесторо деце остало (Коз); и 
оно што-е остало (Из); и како је настало ово ђубре вештачко (За); нисам ни ја знао 
како је постало (Бу); како је постало то презиме (Нет); нешто застало (Леч); оно 
ми нестало (Го); нестало ми га-е (Врс); грунуло га (Гр); све замрзнуло (Бал); доста 
и је потрухнуло (Ту); фикнуло ми (Вру); што се надело село Паљево (Вру); догрухло 
ми (Гр); презрело (Кн); то стоке огрезло (Лу); све потруло (Бал); све сатрухло; и по 
томе надело име (Цв); нечим притиснуо (Тр); доста је било утиснуло се те мржње 
(Вру); било само се-е чуло (Бр); тапут се куповало (Вру); куповало се (Дол); мање 
се куповало (За); живовало се (Бр); путовало се (Дет); доста се гладовало (Д. Дуб); 
није се давало (Бр); најприје се давало (До); нит се давало (Пру); признаво дијете 
(Пру); да те не би оно повређивало; није се обрађивало (Бо); распитивало се (Вру); 
распитивало млого (Вру); обрађивало се са воловима (Жи); да се то појављевало 
(Вру); није се заграђевало (Дол); како се обрађевало (Жи); зарађевало (Ле); то се све 
приказивало (Бољ); најпријен се преказевало; некат се преказевало (Пру); све се то 
искало (Врс); усприпсало ми (Кн); скакало (Боб); то се све повезало (Ки); везало се 
у снопове (Кн); раније се викало (Би); то-е све мљело доље; мљело се ту (Д. Дуб); би 
се заклало (Би); за Божић се клало (Коч); све попадало с небеса (Кн); ту је највише 
крвова падало (Вру); прокопало доље асвалт (Вру); играло се филџана; играло се 
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оне поткапе (Пл); па се послʼе чупало; све се то трагало (Боб); није се трагало (Би); 
није се то трагало (Бр); препредало се (Де); то се све снабдевало лʼебом (Бо); тија 
обичаја се оде дешавало (Тр); у мој рот се није дешавало (Дол); дешавало се (Гу); 
како се покривало (Ли). 

II.2.8.4. За мушки род у множини у употреби је наставак -ли:
те смо нешто јелʼи; појели алву (Го); јесте лʼ кад гој се најелʼи пите (Ос); па смо 

пл’ел’и (Вр); они би се исплʼелʼи (Гу); посл’ен би прел’и (Вр); до дванес би прелʼи 
(Лу); све су јој претреслʼи (Го); вилама би треслʼи (Ер); ми смо је крали (Вру); па су 
повелʼи рат (Прћ); живот провељи; с Нафом смо провељи године (Бл); спровелʼи на 
Вучу Локву (Цв); превелʼи (Кон); којега момка су јој увелʼи (Бр); изјутра би извел’и 
младу (Би); послʼен би хи свелʼи увечер (Ст); срелʼи га; да би се ми срелʼи (Жу); ђе су 
ти палʼи у крвове; они су палʼи у крв тамо (Шар); напалʼи Бихор (Ле); нијесу могљи 
(Бо); ниесмо могл’и (Ру); има неки дошлʼи (В. Лок); дошли оде (Вру); дошлʼи за мене 
(Го); зрно су му нашлʼи; понешто би нашл’и (Вр); нашлʼи смо стублʼину (Пе); кат су 
пут прошлʼи (Бо); прошљи кроз Лукавицу (Бо); ка[д]смо ми пекли (Вру); пеклʼи стал-
но (Де); пањеве што смо осеклʼи (Ос); њојзи осеклʼи ногу (Тр); поново се ти Срби 
повуклʼи; они су се повуклʼи (Нет); они повуклʼи на ујчевину (Ос); само га вуклʼи; 
Деспотовићи развуклʼи (Прћ); тако би то врхлʼи; само би с тијем врхлʼи; доклʼен га 
изврхлʼи тако; би изврхлʼи (Ду); врхлʼи тако (Бр); поред ријека би ишл’и; ишл’и би 
брдима; ишл’и да тражу девојке; за младу су ишл’и најбл’ижи; четвртком су ишл’и 
(Би); пешке су ишли; а наши су ишлʼи у Пећ; ишлʼи су путом (Бо); они су ишљи (Бл); 
отишлʼи су за Грћку (Бо); посље су отишљи (Бл); ми смо у Македонију отишлʼи; 
(Нет); они су отишлʼи у попове; отишлʼи сватови с коњима (Са); ушлʼи (Бо); па сте 
уишлʼи у ону кућу (Тр); шпорети су касно изашли (Вру); изашлʼи да ору (Бо); они би 
изишл’и (Вру); они би излʼегли и[з] собе (Ми); па су излʼеглʼи у Пазар (Па); сал што 
смо улʼеглʼи (Рач); они су послʼе зашлʼи (Прћ); наишли Добрињци (Жу); па би оно 
реклʼи (Го); би рекл’и доводак л’ета (Би); реклʼи удала се; нијесмо рекљи немам (Бо); 
макљи су (В. Лок); маклʼи печу (Трн); они су Рамиза маклʼи (Пож); они су диглʼи 
руке (Гу); у ч’етири би се дигл’и изјутра (Д. Дуб); они је диглʼи увис (Стр); подиглʼи 
су му и споменик (Из); зграду подиглʼи (Не); да би стигљи сутра за пијац (Гл); ка-смо 
стиглʼи у Пећ (Де); стиглʼи су наши људи (Тр); стиглʼи пред болницу (Брђ); ниш-
та постиглʼи нијесу (Ми); док су постиглʼи да направе школу (Прћ); ови су други 
сијалʼи (Врс); ка[д] смо сијалʼи жито (Тр); знам да смо сијалʼи (Брђ); нијесмо никат 
ми то сијалʼи (Трн); свеједно што би сијалʼи; посијалʼи би (Бо); сијалʼи би све врсте 
жита; они су сијалʼи помало дувана (Бр); сијал’и мало бол’е (Вр); тако смо оралʼи 
(Врс); оралʼи смо (Бољ); па би ми одел’ал’и (Вр); нијесмо се млого састајалʼи (Го); 
једним араном ту би покрећалʼи вршалʼицу (Из); уплећал’и то у венац (Коч); ту би 
ти осванулʼи (Лу); посен се врнулʼи (Се); код ње да сте сврнулʼи (Жи); ту су сврнулʼи 
(Ле); млади се људи окреталʼи другом животу (Пож); окреталʼи је (Бал); кат су 
кренулʼи за Македонију (Нет); кренулʼи да иду горе (Бл); кренулʼи су (Бо); ту би 
омркљи (Д. Дуб); шесторица погинулʼи; погинулʼи око девојке (Врс); е ту су изгинулʼи 
млого (Боб); почелʼи нешто да брбају (Др); послʼен смо поћелʼи (Туз); билʼи почелʼи; 
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(Це); оно почелʼи су (Бот); почелʼи вашари (Леч); ту су му осталʼи неки синовци 
(Врс); неки су осталʼи ту по Сеници; осталʼи стари само (Баг); осталʼи су они; 
све ови стари осталʼи (Се); што су осталʼи билʼи (Кл); па су одусталʼи (Кл); кат 
су несталʼи волови (За); од једнога крви насталʼи (Баг); то постали ови из Ораша 
(Вру); кад би се састалʼи о слави (Кн); што смо се растаљи (Бл); да би опсталʼи 
(Пож); они да су присталʼи (Врс); ту Дубраву наденули кроз Добрињу (Вру); како су 
јој наденулʼи име? (По); Мара јој наденулʼи; припнулʼи краву (Бал); прснули да тра-
жу четвртину (Прћ); ми смо је пропнулʼи (Вру); наделʼи су хи као Бошњаци (Пож); 
алʼ су му тако наделʼи (Ков); па су јој пределʼи име; Фата јој билʼи пределʼи (Гу); 
припелʼи је тамо (Цр); за три дана преглʼи те то покупилʼи; сви су то преглʼи (Из); оно 
камење покрил’и (Би); би се покрил’и (Вр); нисмо се ни чулʼи (Пл); нисмо се изулʼи 
(Врс); куповалʼи су (Ост); послʼе све искуповалʼи (Са); кад смо путовал’и (Д. Дуб); 
организовалʼи та вашар (Бо); док би посетковал’и (Вр); ми смо становалʼи онамо 
(Тр); давали би ми; све су они мене давали (Гл); продавалʼи је (Би); давалʼи офце 
(Гл); давалʼи као на кредит; онда давалʼи су нам плугове; продавалʼи (Уг); добру 
земљу су давалʼи (Ост); испродавалʼи смо (Кн); да су давалʼи; за шта су хи давалʼи 
(Ки); њега су познаваљи (Бо); ми смо се познавалʼи (Баг); познавалʼи смо се (Жи); 
највише тако упознавалʼи (Ков); ето ту смо се упознавали (Вру); признавалʼи су хим 
(Гл); одлучивалʼи су (Гло); обаљивалʼи су и цркве (Лу); јесмо сарађивалʼи (Са); стари 
одлучивалʼи (Баг); они су обрађиваљи то (Бо); те су то истраживалʼи (Бо); алʼ се 
задужевалʼи млого (Го); наплаћевалʼи послʼе (Гл); преграђевалʼи (Жи); одређевали 
та безбатна имена (Вру); потписивалʼи се (Гу); појасове опасивали (По); опасевалʼи 
су се појасови (По); ми смо брисалʼи метлом (Кон); сви су лагалʼи (Ле); искалʼи ми 
двије године; они би ми искалʼи (Врс); искалʼи би (За); фистани хинтани се резалʼи 
(Дол); скакалʼи (Кон); ту смо везали коње (Гл); везалʼи оне снопље (Кон); они би 
казал’и (Би); казалʼи да-е она побегла (Дол); казалʼи ђе је кућа (Ле); оно место што 
су приказалʼи (Баг); тога хадаља приказали (Вру); би викал’и (Коч); викалʼи би ста-
ри (Гу); тако би викали (Вру); сукалʼи на софру (Де); па би мл’ел’и; у воденицу би 
мл’ел’и; то би мл’ел’и (Вр); мљељи жито (Д. Дуб); јагње калал’и (Коч); клʼинови су 
туралʼи (Кл); туралʼи у воду ладну (Гл); па би туралʼи у воду (Бр); припадалʼи пот 
Прћенову (Бот); откопавалʼи су нешто; у наша су кућишта копалʼи (Че); онамо смо 
копалʼи (Гло); па га неђе закопалʼи (Го); мало ископал’и (Вр); копал’и у дрво (Вр); 
копали би онамо једну рупу (Вру); игралʼи; игралʼи (Кон); игралʼи смо гуџе, игралʼи 
клʼисе, игралʼи баке, игралʼи дићања; и играли се камена; кут би ми обиграли; (Вру); 
послʼе би се певали (Пл); ми чешљалʼи (Дол); па би је ћупаљи (Д. Дуб); почупалʼи, 
очупалʼи је (Кон); ми би и послушалʼи; би преприједали; ка[д] су осељаваљи (Бо); ту 
су насељавали те аге (Вру). 

II.2.8.5. У женском роду множине наставак је -ле:
музлʼе би офце (Ђер); озеблʼе ноге (Ју); наше су шуме одраслʼе (Вру); пропалʼе 

(Бо); сат су испалʼе хаљине (Ки); кол’ико су то могл’е да нашкоду (Би); године су 
ту прошле (Вру); ишл’е су те приче (Бл); и тапут се маклʼе фереџе (Трн); бога ми 
су и оне дотрајалʼе (Кн); жене нијесу одустајалʼе (Пож); остадалʼе су жене (Бо); 
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остадалʼе су (Бр); обрћал’е би се (Бољ); ђе су ово грохнулʼе ове куће (Туз); осталʼе 
те три шћерке (Прћ); остале су ми кости у конопљу (Го); заглухнулʼе ми уши (Ту); 
сатрунуле даске (По); ми се попел’е горе (Тр); некако хи поудавалʼе (Де); па су још 
прерађевалʼе (Бот); па услужевалʼе (Ле); то вратило појахале (Би); јахалʼе на вратило 
(Кн); на она вратила су јахал’е (Бољ); казалʼе би ни (Бр); ђе се показалʼе (Кн); ста-
ре су викалʼе (Коч); потуралʼе овамо (Бр); туралʼе у млʼекаре (Бр); нису то нешто 
трагалʼе (Кл). 

II.2.8.6. За средњи род наставак је -ла:
ова су ми унучат ишла (Вр); па би ту сва изишла (Коч); јагњад мало обрћала 

(Бољ); која су остала; мртва ту остала (Лу); та се дрва налагала (Бал); копала се 
гробља (Пе); села опустела (Вр); на таван се попелʼа (Лу); куповала су се јагњад 
(Гло); прекажевала се (Пру); која су-е записивала (Го). 

II.2.9. Трпни глаголски придев

Глаголи чија се инфинитивна основа завршава на -а- у облицима трпног 
глаголског придева на читавом терену тутинско-новопазарско-сјеничког 
говора показују колебање по питању репартиције наставака -н(-) и -т(-). 
У највећем броју случајева бележени су у обема морфолошким формама, 
при чему није уочена посебна правилност у употреби двају ликова. Наиме, 
варијантност је присутна у сваком појединачном пункту, а говорници разли-
чите форме у дискурсу употребљавају напоредо. 

II.2.9.1. Примери са -н(-)49:
прибран је био испрет два села (Ст); мора, чим није осигуран (Пе); он је ишао 

у рат, био је рањаван, руке обадвије овако је држао (Ков); много сам био поштован 
(Кл); ако сам и васпитан и од оца; он је сат шлогиран (Нет); ситнији камен исцепкан 
са чекићом (Цр); школован, има право, оде нико нема школован, так-тук случајно 
по једно (Ју); они су држалʼи хан, кафану, лоциран је ђе су Чингићи (Че); није ни 
нарот био цивилʼизован, више се нарот међу себе убијо (Рај); јастук исто ткан исто 
пун вуне (На); он је поткован са гвожђадима оздољ (Трн); она град бедем озидан, 
око цркве от камена (Прћ); море да дође ко гој хоће и ко је непозван (Д. Пољ); као 
да је јућер укопан; он је био припсан ћовек, имао је ђовде (Уг); имала-е једна плоћа 
велʼика и нацртан инсан ка што-е жив (Бо); осуђиван је и на смрт и на вешање (Бл); 
све то јесу билʼи одабрани људи, алʼ ти он није био одабран (На); она је поштова-
на (Вру); не море демократија код нас, ти то знаш, ти си школована (Ју); баш оде 
под ово брдо ђе су ви паркирана ова кола; ово ти је све оде код нас ископана јаруга 
(Рај); јабуку да пуцају, свезана јабука (Лу); уписана је у сва чуда свијета (Кл); храна 
да биде кухана за доручак и ручак (Трн); да му је цена загарантована (Шт); нијеси 

49 Имајући у виду да нам је намера да превасходно укажемо на расподелу наставака, 
наводимо све забележене примере, како оне са несумњиво глаголском функцијом, тако и оне 
где је глаголски придев трпни употребљен у служби правог придева. 
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окупана; нијеси окупана, снахо, ово треба најурит, ене ми неокупана тудијер шета 
(Ле); ја нијесам то толʼико спремана, мене није ни пресијецало (Дол); у то је време 
одређивана колʼичина и за тебе као службеника и за мене као сељака; стара црква 
код Пазара, ту је кад је реновирана (Че); рупа ископана (Би); ова није она шлоги-
рана но је убијена (Го); тапут ти нијеси могла никат девојку видет нашминкану, то 
није имало (Ков); ону сецкану паприку даде лʼ јој? (Бал); земљу да продаш не мо-
жеш, само ушур, оно што-е посијано, и хајде, бежи (Лу); то је било глеђосано; то је 
свековано (Из); сутрадан су нашлʼи ископано око тога дрвета; уцртано је са јужне 
стране, поред темеља (Че); мене данима и данима не отвори нико врата, не види ни 
да лʼ ми је обрисано ни да л ми није обрисано (Бал); има у Курану написано (Кл); 
поцепано (Трн); за време Другог свеског рата, четрес и петоро хи је пострељано за 
једну ној (Ју); сваком у свој тањир сипано (Би); ти опљачкалʼи све, и стоку и имо-
вина што-е имало, жито, сијена, све тоопљачкано (Не); мораш на Сеницу да идеш 
па за Кладницу па у Урсулʼе тамо, то је везано (Шар); како је било, све поцијепано, 
јадно (Шт); ове су исто девојке и ове све, то је све школовано, све са факултетом 
(Ос); послʼен имамо тамо ове, виделʼи сте како је то испреграђевано (За); изаткано 
па навезено; ја сам имаво и паре, и стоку и масло и све и то ми је све нестајало и 
носило и пљачкано а земља ми седи (Вру); кат то помену, везано је с тијем, један ис 
Паљева довелʼи му, а он будала (Ју); сто двадес хиљада је уписано у Курану (Кл); 
оно месо исецкано у то (Па); имало је претерано тражу и остаљају те девојке (Дол); 
помијешано па то изаткано; овијем двојма сам дала по једно два метра памуком по-
ткано (Го); ко да-е избетонирано (Ер); долʼе је било бетонирано; то је историски 
доказано (Уг); то је закључано (Са); изидано горе (Ру); десет хил’ада оно црвено, 
оно нацртано кокон’на оне нофчанице; ни једно не би смело остат неокупано (Ру); 
основано на једно вратило основано то што ће да тке (С. До); образдано, мош њиве 
да одвајаш ка[д] се попењеш горе (Бо); она посл’е види да је заврачано (По); ковачи 
ковалʼи и укивано (Из); то је доказано да је наш парадет из Црног Врха дошо (Бот); 
најприје пријесни, па су послʼе дошли заковани опанци (Др); моји буразери сви су 
школовани, Титови ђаци (Че); ималʼи су ковани опанци, ја хи носио нијесам; волови 
јаки потковани, и бога ми хи укопаше у лʼиваду, не дадоше хим ни мрднут (Гл); 
одабрани ис тија двадес и осам, поново одабрани (Кл); њи отишло је онапут скоро 
десеторица у ту војску, који су регрутовани и отишли тамо и одвели (Вру); много су 
лʼијепи, набрани нешто оно (На); одабрани људи, они се пошаљу (На); то је хинта, 
сат кошуљице се носе такве, оно мало нагрбане, то се ткало и прело и ткало (На); 
све су кашике офашане; стварно ко да су офашане, има нешто (По); ове двије сам 
школово а ове двије нијесу школоване (См); пусте ноге свезане, нете да помере (Лу); 
и дан данас тако седу и зато су уписане у сва чуда свијета (Кл); знаш шта су ове уко-
пане зграде (Бу); дрва ко ти нису маркирана, немаш папире, не би могла да прођеш 
(В. Лок); ево ти сат су сва села повезана горе од Пештери (Со); пребрана су на Ко-
сову; најпребраније плʼеме је било (Уг); ондар носилʼи смо одела окрпљена (Трн). 
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II.2.9.2. Примери са -т(-):
он је био ко војник па је у Скопље заробљен и отерат у Немачку (Стр); на 

Тројан туна за време турско одузимат вишак жита и наш деду одредилʼи да тера 
то жито за Пољану (С. До); мој брат је најстари горе, он је шлогират, слаб (Рач); 
увијек је био ова Васо испрет Пероша, он је био ту, јелʼ је био добар човек, изгласат 
је ту (Ст); претерат у Италʼију; кад је народноослободилачка војска дошла, они 
су га окривилʼи и уфатилʼи су га и стрељат је, јавно је стрељат; код нас ође ја не 
пантим да је неко терат на Голʼи оток; ја сам рањават тамо на Босну (Прћ); ада ја 
сам била обавезата око овога малок, он ми био нешто слап (Брђ); ја не верујем на 
свијету на земаљску куглу да има нација тако васпитата (Пож); не веља ни поган 
исан, кад је нећиста жена, не веља неокупата да идеш (Пру); има овамо зову једна 
бијела вода, она је прозвата по том бијелом камену (Тр); најнижа температура на 
подручу у Сеницу записата тридес девет са четири, тринестога јануара (Че); за 
снау било овамо три јабуке, трипут пуцата девојачка јабука (Прћ); школа је осно-
вата седамдесет и друге године, четири разреда (Гу); некат се јео лʼеп мумурузан, 
јечмен, пшеница сијата; ево како, на пример, ово је трлʼица, она је ископата ко у 
виду нека чесма илʼи нешто, доста је подубоко (Бр); у кућу не мош, илʼ је угната 
стока, немаш ђе; нијеси окупата, нијеси ћиста (Ле); ти треба ону спрему да спре-
маш па да је однесеш оработату у дом тамо (Ко); кућа била од лʼетви, од баскија 
па малтерисато па горе спрат ми а долʼе стока у подрум (С. Ћуп); ја за моје вијека 
што памтим, то није било одвајато; нико, благош, ништа на дуња не сије, нити ти ко 
ради, ето сат не мош видет да је посијато дваес кила пшенице у нечију њиву (Рај); 
сиротиња брала оне коприве чупала, чупалʼи оне оздолʼ лозе, нема горе побрато па 
чупа оне лозе (Врс); доста је било плаћато (Др); има дознаке, ако дозначи шумски 
Јелак, има изађе техничар те дозначи ова дрва, очекића хи, то шумар смије да да, 
оно неочекићато не смије (Гл); то е толʼико интересантно, има исписато та прича, 
ако могаднем да је нађем (Гу); то су обичаји билʼи код православаца и ови наши 
који су примилʼи ислам, то је задржато (Кн); има ископато тамо на земљу (Ми); 
умијесила тамо колач, ишарато оно, жито унутра (Прћ); то је организовато још 
оно Дан младости (Ли); ондар орато, још орато са тијем ралʼима дрвенијем, није 
имало ка сат што су ималʼе ове ралʼице па плугови сад; а догнато пуна кола дрва, 
зна се које су бадњаци; она наиђи на то врачање и шта е ту потурато ко то зна, ко 
то зна каке проклʼештиње (С. До); тако је и васпитато то дијете (Ши); слуша ова-
мо, има педесет људи наоружато, кућу те ти диј (Бр); она невеста побегла, они хим 
јаву, они дођу сви наоружати (Боб); алʼи само нанизати (Ле); ја знам да није њи 
било ође, ми би билʼи поклати; у ропсто терати, а у војску краљеву билʼи (Прћ); 
тапут су коњи држати, уфати по два коња (Жу); све су обичаји задржати (Врс); 
ко деца смо ишлʼи у школу, везати билʼи (Ст); билʼе ископате те мачве, и то би 
покиселʼилʼи ту конопљу (Ст); њи је доста и на силу, узимате су девојке (Че); дођи 
кот куће а дугмат покидата (Ли); она су и она за мене везата (Па). 

Напоредност двају наставака код глагола овога типа присутна је и 
у другим говорима зетско-сјеничког дијалекта. Тако је у говору Враке 
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(Петровић 1973: 215), Ибарског Колашина (Божовић 2002: 94), Васојевића 
(Стијовић 2007: 188), те у подгоричком говору (Чиргић 2007: 118), док је 
у мрковићком говору стабилисан наставак -т (Вујовић 1969: 264). Стање 
које важи за већину зетско-сјеничких одлика је и осталих штокавских гово-
ра, те се тако варијантност наставака среће у србијанском Полимљу, где су 
присутна оба наставка, али доминира -т (Николић 1991: 485), у централној 
Шумадији присутна су оба наставка са слободном дистрибуцијом (Реметић 
1985: 328), исто је и у банатским говорима (Ивић и др. 1997: 194), северној 
Метохији (Букумирић 2003: 267). Напоредно присуство двају наставака у 
облицима глагола истога типа познаје и српски призренски говор (Реметић 
1996: 508–509), говор Алексиначког Поморавља (Богдановић 1987: 201), те 
горански говор (Младеновић 2001: 429). 

II.2.9.3. За разлику од претходно наведених примера, где се паралелно 
употребљавају оба наставка, бележени су и облици где се готово редовно 
јавља -н(-). Углавном је реч о придевским формама типа: 

ова мало био, што кажу, ни стесан ни скресан (Ђер); звани Симион (Ра); кад 
би ја обуко горни и долни веш о-тога, она тапут звани штоф кангар; баш смо имал’и 
један стан, један стан смо имал’и, звани стан од дрвета, па те вериге су бил’е (Вр); 
ишлʼи смо на колʼибе, љети, на колʼибе ми горе, звана бачија (Шт); не зна ни ђе иде, 
млого, на пример, момак лошији а девојка бирана (Баг); бојило се у бојаџиницу, 
па после ето оне боје, донеклен ето [о]но заткиваш бојано (Вру); све затровано, 
парадајз затрован, паприка затрована, шта гој окусиш сад је затровано (Жи); ја 
сам моро да обиљежим и да јој дам новац и уговоримо, то е значи загарантовано, 
нема мрдања више (Вру); то су одабрани људи (Ли); он изабере све биране јунаке 
и два Србина (Кн); имало е звана мочила, мочила звана, па кол’ко три та мочила 
овол’ико, кол’ко ова соба, ова соба – три та мочила (Вр). 

Употребљени у придевском значењу облици бирани (гос), одабран (чо-
век), звано (мочило), бирана (девојка) редовно се јављају са -н(-). Облици 
са глаголским значењем, међутим, углавном могу имати оба наставка (од 
глагола зват, као што се види у примерима који следе, готово редовно су 
бележени облици са -т(-)). 

С друге стране, -т(-) се бележи редовно у примерима:
ја нешто нијесам о томе упознат (Бр); ко није био у партији није био признат 

(Прћ); мало признатији човек у село (Ли); једна је у Сараево била удата а двије су у 
Сеницу живу, а те двије млађе, једна у Сараево била удата (Дуј); једна била удава-
та у Црквине (Жи); једна је ту удата, има трое деце (Ков); нијеси ти удавата? (Ли); 
Сабахета, код Бање јој је оде кућа па је удата ђе оно била застава онде (Рај); једном 
одавлʼен суседно село удата шћер у Бијелʼе Воде (Кн); јесам лʼи ја дошла оде за 
нешто илʼи овако удата, зашта ово?; та ми је кћерка у Набоје удата (Бр); у Мелае 
удата; она-е била удавата оде у Мелае; та Сабахка је удата тамо ка Рибарићу 
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(Ме); звата да води рачуна о тој свадби; дата, дали је отац и мајка (Вру); она је ис 
Пероша а удата је горе за једнога Хазира муслʼимана је удата; чора је једна удата 
у Смедерево; једна је удата у Жуче (Ст); Миљојка она, удата за онијем Јевремом 
(Стр); она је била удавата оде у Мелаје за једнијем, па је била још двапут удавата, 
послʼен узела Ђафка (Ме); једна ми о[д] стрица шћерка била удата горе у Црнчу 
(Ми); он је умро, он је ту био а ја оде, и сат ова земља тамо продата (Пе); за божи 
хатар врати се, чора је дата (Пл); ова мој дет отишо тамо код њи ђе је она удата 
(Са); дата је девојка, ево ви обелʼеже (Ђер); ланске године није удата била (Цр); 
Крстова шћер удата у Свиланово; наша је та компанија продата; ту је моја сестра 
от стрица била удата, још је жива (Че); она горе удата (Со); ћерка му је удата у 
Београт тамо далʼеко (Ка); удата је и она тамо (Не); цело Вучулоква је продата 
Србима; беше ми једна кћер удата (Нет); она је удата у Тутин (Из); оно је продато 
по седам хиљада еври (Ју); није продато, то све стоји ту (Ос); и дато је боље но ово 
сад шта раде свакичас гласање (Лу); ишлʼи су на те џумбусе и звати и незвати, и 
код вас и код нас (Рај); нијесмо упознати са вама и тако (Ков); успелʼи су да је ра-
стуре, ти погончићи мањи су билʼи продати (Баг); звати смо на свадбу, ишо ми ова 
син на свадбу (Жи); мало одабранији људи, мало речитији човек (Ли); те су ми ћерке 
поудате у Пазар, а двије су оде код мене (Бот); има три ћерке, двије удате, једна 
још, Андреа (Шав); удате заве, свекрву нијесам нашла; двије су ми шћери билʼе у 
Сеницу удате (Дуј); она је хоџеница била, оне су удате све (Жи); удате су ми две 
(Са); оне звате, без њи нема свадбе (Ме);

II.2.9.4. Наставак -ен(-) стабилан је у облицима трпног глаголског при-
дева, те ни једним примером није потврђено присуство варијантности, одно-
сно његове замене наставком -ет(-)50. 

Примери:
немо да си ништа узнемирен; хотел одређен; моро је коњ да има почишћен; 

само мора да је почишћен; исан је ка Србин ка муслʼиман, од крви и од меса стечен 
(Ке); покривен шевар; затворен (Ле); он је, кажу, убијен, неко каже није убијен него 
умро; беше у Пожаревац сахрањен (На); дате некога који је за ово задужен; намешћен 
ко фир по два метра и озгор су музлʼи стоку; у ријеку му долʼе казан потурен виђен, 
црномањас (Пр); није постаљен вијенац ни ништа (Ра); треба да је надарен неко; ја 
би требо да тој партији бидем поверен; он је послʼе смрти рођен, послʼе смрти очине 
(Кл); то је скоро та пут намешћен (Ки); ту сам радио у ту пећину ђе био Дража 
Михајловић сакривен; ако је неко цењен друк, пријетељ (Рај); би реко да је јуче она 
глʼеђ постаљен (Из); тамо сам ја рођен; она клас што је изломљен (Трн); брат му 
жењен из Дујака (Цр); пронађен је неки сандук камени; еродром има, само је затво-

50 Мешање двају наставака код неких глагола овога типа, односно појава ликова 
типа жењет карактерише говор Алексиначког Поморавља (Богдановић 1987: 201), српски 
призренски говор (Реметић 1996: 509), те говор Горе (Младеновић 2001: 429) и Гатња 
(Младеновић 2013: 367). Облици овога типа јављају се и у северној Метохији али врло ретко 
(Букумирић 2003: 268). 
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рен, изрушен је цео; био жењен из Буђева, најстарији био ожењен из Драгојловића; 
је лʼопремљен онај Дом културе?; има вође један рођен; краљ Емануел ожењен 
Црногорком (Че); није доведен; примљен сам у милʼицију (Шт); осуђен је био двадес 
година знаш да си од бога створен (Бл); демек опружен и лʼежи (Бо); има одређен 
човек, да лʼ неки шумар задужен за то, илʼи неки други овако са села, задужен је да 
купи попашу (Бр); зато што-е печен; цреп је типут набачен (Гл); а виђен је, сувише је 
виђен (Жи); наложен шпорет; та је рибњак направљен послʼе ослобођења (Шав); он 
је био погођен код мојега оца па ту смо се упозналʼи, ту сам га узела (Се); био је, да 
простиш, и виђен и лʼијеп; био одборник, био виђен (Туз); ја сам осуђен, Амире; он 
је осуђен већ; он је осуђен што је убио сина, и немо да га судиш; ова је неожењен; ја 
сам оде рођен нисам померо нигде (Уг); неће он ђе је загађен ваздух; био је мало 
долʼе притворен па га пустилʼи; ту му један син неожењен (В. Лок); мој деда био 
виђен, глʼедан, висок (Бот); све ове дуња створен колʼико је то година прошло то 
алах зна (Бот); све ти ја знам, бистар, отворен; само је повређен (Гр); с Босанком 
ожењен (Ли); душек неки пуњен вуном; јорган је направљен (На); ослобођен за цен-
тралу (Баг); врши се терор на тебе економски, дажбине те, прогоњен си да идеш у 
бригаде, да идеш на кулуке; он је био прогоњен млого; рањен дошо па послʼе јопет 
ме тифус закачио; четрес пете је завршен рат; ова Гембеш је јурен; он беше у 
Италʼију, заробљен, беше рањен, задњица, да извинеш (Прћ); само један је спрат 
опремљен (Уг); ова млађи је ожењен ту у Краљево живи и ради (Бољ); само један је 
остао Зено Хамидовић да није рањен; само један је остао нерањен (Врс); дваес пете 
је прогоњен муслʼимански живаљ; прогоњен от стране џандара; онда је прогоњен 
нарот био (Ју); стан је сад купљен и редом оно ствари (Ос); ја сам такаф човек, ја сам 
тако опредељен (Нет); има цедиљка овамо обешена (Бал); ова земаљска кугла ство-
рена од једног човека и једне жене (Бот); сад уведена вода у куће; ја и сад волʼим да 
сам чиста да сам обучена (Гр); та је џамија направљена прије двеста година; за те је 
паре намешћена ова џамија; нова школа направљена; направљена је па је била про-
пала; кад је прављена не знам; додуше ја нисам била покривена; она је покривена 
(Кл); она је онако на ћораво испрошена; то је неизмерена фамилʼија (Баг); испроше-
на девојка, неће; кад је испрошена, не смије нико дa-е узме (Ју); то је било мизерно 
да оде им кћер а да није окићена; немачка је војска одвојена била свакат (Рај); 
ограђена је боровима (Ра); Фема и оварањена (Шав); сад је постављена антена за 
мобилне телʼефоне (Из); она је ис Корита падосељена ту (Ју); пошто си рођена у ова 
крај, удала се у ова крај; немо да си повређена да будеш ти нешто (Цв); е мало 
савијена је; ја сам рођена код Лʼешка (Не); запрошена била за њим; роба обешена; 
она је била забрађена оно; ја пријављена за тамо (Па); пушћена (Пе); она побегла, а 
испрошена; испрошена да побегне за другим (Пл); браћа ми нијесу жењена (Рач); ја 
ако сам, не дај боже, бол’есна, а покварена (Ру); дрљача је мало касније направљена; 
доста су била женска деца угрожена, одвојена; мене се чини сат да су та деца пре-
више размажена; покривена сушница папрахђом (Са); забрађена свака, и Српкиња 
и муслʼиманка је била забрађена нема да је откривена ка сат (См); тамо спремљена 
вечера (С. До); ја сам у Будиће рођена; радила је горе па сат пребачена ту (Коз); ко 
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погодио ова пилат која су ношена која су остала, тад ми чини учино; бога ми сваком 
је пружена, што се рекне, помоћ (Лу); вода доведена; све јој глава ољуштена (Цр); 
одређена колʼичина; послʼе је рата направљена школа (Че); овде није она турена 
(Шт); тол’ико је масна, чувена (Вр); ја сам била свакат залижена за то јело; наша-е 
кућа, кажу, досељена неђе одозго от Бишева; она је била чувена; она је била на свако 
собе цијењена; исто моја баба чувена, моја мајка чувена; она је испрошена била у 
Жуњевићеи остаљена је (Вру); она је отуд изнутра опшивена (Гл); та ми тетка била 
чувена; тамо оно намешћена и окићена; само што је отпуштена била, они су је 
гађалʼи (Го); жена је затворена била (Гу); то ка ћерга покривена (Де); моја сестра 
равно годину седела испрошена (Дол); једна је ту из нашега доведена у та подрум ту 
а једна је доведена ис Шароња чак (Жи); испрошена била у Драгу (Жу); по пола го-
дине би запрошена била девојка (Ке); она је била испрошена у Радетину и он је узо; 
тамо та испрошена била; ту и рођена (Ли); неварена врника (Ост); није имало воду 
па је пребачена тамо (Врс); долʼе била направљена она стругара, оно друго све није 
имало ништа (Со); овде отворена школа најприје у један хан димитријевски, ту је 
отворена школа; кренуо да бежи, а војска је била припремљена (Нет); здравица се 
носи, она домаћин ђе зовеш, кићена здравица; дванесте године кад је Србија 
ослобођена (Прћ); она је покривена (Уг); конфекција ту направљена; конфекција кад 
је затворена? (Бољ); јесу се, палʼилʼи су оде једну кућу, шталу, зграду, то је попаљено 
било (Не); све блʼизо прављено да се не одаљују (Боб); оста горе отворено (Бал); ово 
је напраљено послʼе рата овога на Косово; попаљено то је све било (Из); то-е све 
завршено значи; свака жена код нас носила ону печу, покривено лʼице (Ју); само 
мало овакораздвојено ка до ове гараже; ту помало сијем то, ово друго залʼивађено; 
лʼетно поломљено ту ка та трмка одовут (В. Лок); послʼен то све запуштено (Бољ); 
то је алах ђелешанум одредио то је место благословљено (Бот); то је на та дан 
урађено; тамо је забачено, забачено је тамо у Урсулʼе; у торове да ставимо тако то 
закићено (Гр); то је незамишљено; пет има уведено ријека (Из); рађено; било је доста 
фирми отворено; онако скрпљено; ручно рађено, никака машина, него срп онај 
(Баг); те ође од Алуловића па све до Рашке долʼе све спаљено било тат; они Ђурђеви 
ступови што је подижено тамо у Иванград; то је чудо тад рађено; то је сад све 
удаљено; млого је Срба потурчено (Прћ); кривено је то (Д. Пољ); то је забачено (Др); 
то је сад све растурено (За); то је направљено око педесет пете (К. Бун); то је 
одвојено, а то је истo нарот; палʼи у крф, па је то растурено (Цв); ето није ком је 
речено; то је код ислама забрањено; то сујеверје је забрањено; није брањено; оно је 
код куће бојено; јечам би се сијо ђе је, овај, огнојено, а зоп ђе се није (Кл); кад ис-
паде оно свашта сашивено да се купује (Со); затворено, фабрика њихна, то приват-
но; стамбено питање решено за два сахата (Рај); ово је друго све потурчено (Бу); 
ударено по глави (Кн); оно што је утрињено (Трн); не било речено никоме; све је то 
прекривено месом (Тр); развијено и исправно (Це); није изграђено (Цр); педесет дру-
ге је уведено самоуправљање, па је речено изградња канала; ни данас није завршено; 
уређено међународним законом (Че); парче лʼима избушено; ово је брушено; све што 
је створено, створено је с радом (Шт); не памтим кад је насељено (Бо); у невиђено 
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(Ли); све оверено (Ми); тапут је имо положено; збок тогаје забрањено; у пећину и ту 
намешћено то лʼијепо (Па); док није било на Косово забуњено (Пе); тад је било 
забрањено да се учу деца та у веронауку; намешћено лʼијепо (Пр); ако је устрављено 
(Пру); то је било незапамћено вријеме (Рач); оно друго је све порушено (Ра); има от-
ворено; нема да-е то затворено; он тамо има за ујам оставл’ено; покривено под 
сламу строго, ил’ је покривено под шиндру (Ру); то је било све о[д] дрвета урађено; 
свако парче земље је у то време било обрађено; све је то напуштено; то све да је 
сређено; стави се одозго камење то да би било потопљено; то је закоровљено; то је 
све закоровљено (Са); плаћено је то; плаћено је и Миловану; а плаћено је тапут то по 
тој цени нофца; то је све осељено; у Турску је осељено било (Ст); то је звршено; то 
је најпријен било завиђено, баш фино; ја ти причам чувено; да се то не ради нешто 
претерећено; то је размажено (Бр); ту је тапут исцрпл’ено све (Вр); ние то било 
забрањено; имало је одређено (Вру); доста је било и побијено нашија људи; то је 
млого побијено нашија људи (Гл); волʼиш лʼи овако замрачено? (Го); није вељало 
ништа да једе то кривено да се поједе (Дол); има расечено све, и сабља овако ђе ра-
сечено (Ер); из Драге је досељено; ако јој није пресечено нешто (Ке); вала није било 
окићено (Де); олʼијепљено, покривено (Туз); то сам имала погођено; његове чоре 
ниђе нијесу мрдалʼе, то је све забрађено (Жи); значи то је село одавно насељено 
наше; нешто увучено; покривено (Уг); јесу потурчени (Бу); они нијесу жењени; ова-
ко су слојеви неки таложени, па то су багри ко таложени (Баг); о[д] точкова опан-
ци су ношени (Не); билʼи одијељени (Дуј); разведени су они (Ос); зидови билʼи по-
кривени ћеремидом (Из); они су ис Црнога врха досељени (Бал); у Пазар су највише 
Белопољци досељени (Нет); мелећи су анђелʼи, они су створени од светлости, људи 
су створени од иловаче, џинови од ватре а анђелʼи су створени од светлости; људи 
запошљени билʼи; они су бајаги насељени оде, а ми нисмо, ми смо тамо рођени (Кл); 
ималʼи су неки наши што су билʼи заробљени у Немачку (Ра); жењени из Дујака 
(Цр); тако да смо од тога дана билʼи одвојени (Че); ови су други ожењени сви; ту ми 
три сина седу, они су ожењени; ти станови су од прућа грађени а покривени сламом, 
па лʼијепљени, да извинеш, баљегом (Уг); волови што су уфаћени (Жу); билʼи смо 
попаљени све (Бот); ево ови су ми одијељени (Бр); ми смо из Добриње исто оде 
насељени; Мијовићи су насељени, кажу, из Островице (Вру); Немци заробљени ова-
мо (Гл); требало би да су досељени; јер ми смо билʼи деца раније млого намучени 
(Са); да се не нађете увређени; све се зна који су то бадњаци осечени (С. До); то су 
билʼе исплʼетене као душеци од неког платна (Бот); ено виду се куће, ђе су оне 
лʼиваде непокошене (В. Лок); нек су окрпљене на једно место (Ју); овце још нијесу 
билʼе почете да се музу, само изјутра (Лу); оне сестре млађе које су приучене (Не); 
само сад су се тамо шталʼе направљене (Бољ); закрпљене па не знаш ђе су закрпе; 
све су ни матичене (Др); па те су глупости превазиђене (Д. Пољ); отприје су покри-
вене билʼе (Кл); мања места у Србији су иначе запостављена (Тр); те су колʼибе од 
плота саплʼетене, сламом покривене (Шт); неке везене неке нијесу (Бо); воде имамо 
доведене двије; пелʼене билʼе спремљене (Жи); некако овамо подвућене (Ле); жене су 
тамо одвојене (Ли); неискварене (На); има другија жена, старија жена што су билʼе 
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покварене; разријеђене оне (Па); девојке радиле и она вес, везене кошуље (Рач); горе 
исто намехћене (Ру). 

II.2.9.5. Када су посреди различити односи основа глагола у облицима 
трпног придева, наводимо неколико важнијих напомена.
Глаголи треће врсте имају следеће облике трпног глаголског придева:

само преврнуто овако; други испод њега, исто преврнут (Из); шиљав горе а 
разврнут (Ст); па ка[д] то тури невести на главу, не знаш куд је обрнута; једну смо 
одвелʼи на коња, па је то шиљаво, ти не знаш куд је обрнута (Ме); то је прекинуто 
(Ра).

Глагол попет, има облике глаголског придева трпног са елементом -ну-
: ја попнута на коња па ме стра да ћу да паднем (С. Ћуп); или без њега: попета је 
скрос горе (По). Глаголи типа почет, припет и сл. обичнији су у краћим лико-
вима: та нам кобила припета (Цр); припета је тамо (С. До); почето је зидато (Бу). 

Глаголи на (-)нијет/(-)нет имају облике: 
нанијета му је штета (Ту); што је понијето да се види ко[д] те девојке што 

су понијелʼи из дома ови (Бот); то је једно брдо велʼко изнијето (Дол); не дај боже, 
мора да је то прението однекл’ен (Ру); 

послʼе пренесене су у Студеницу и дан данас су туна у Студеници (Ра); мало 
су ка изнесене (Бал);

оно изнешено (Брђ); та болʼес је из Америке пренешена; то ис Америке пре-
нешено она варола (Кл). 

Варијантност форми присутна је и у Ибарском Колашину (Божовић 
2002: 95) и васојевићком говору (Стијовић 2007: 189). 
Глаголи прве врсте типа маћ, таћ, дић и сл. могу имати облике по првој и по 
трећој врсти:

што му је спомен подижен (Прћ); фереџа је мачена (Трн); примачена је оде 
(По); она је надижена (Пе); они Ђурђеви ступови што је подижено (Прћ);

та споменик је подигнут (Рам); кајмак макнут (Дол); то је било педесете го-
дине пећа је макнута (Уг); јел’ она е навикнута (Ру); реко ми је Горан да су је 
доводилʼи два-три пут снемогнуту у Тутин у болʼницу (Жи); ђе је макнуто (Рај); 
мало је то издигнуто горе (Же).

Глаголи на -сти такође имају двојаке форме:
пободен ту колац (Рач); крава непомузена (Д. Дуб); пободена, то се звало 

баба, дрво једно (Ми); све истресено (По); све живо покрадено (Цв). забодени ек-
сери (Дет); они су забодени (Бр); истресени ћилʼими; све су помузене; истресене 
јамболʼије (Ме); изгребане руке (Ру);

два дрвета побођена (Ду); она је потрешена (Пл); млʼијеко помужено (Бр); 
коље забођено (Бо); помужене су краве (Ко); руке изгребљене (Со); довеђено је на 
цријево (Др); трудна жена не смије ништа да такне украђено (Вр); оно дрво што-е 
побођено оде; није крађено ни стока ни ништа (Вру); два дрвета побођена тамо (Рач). 
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Осим облика:
добар део је напуштен (Баг); то-е напуштено село (Са); ено тамо редом, оне 

су куће све напуштене (В. Лок); није шћео да и остави некрштене (Лу); 
Бележене су, и то као чешће, и форме: 
није запошљен (Дуј); то је ријеч пушћена (Бр); то је ријеч пушћена била (Вр); 

сад је црква намешћена у Врсенице (Шт); она је запошљена (Ст); напушћено горе; 
то је масовно напушћено (Баг); било напушћено (Брђ); напушћено, нема (В. Лок); 
ниједно му није остало некршћено (Лу); то је упропашћено (Не); то је запушћено 
(Шт); да није укршћено; да није укршћено, но да има свако своје лежиште (Св). 

Ипак, подновљеним јотовањем нису обухваћени глаголи попут: плес, 
јес, завес, кидат, па стога нема ни ликова типа: плећене, ијеђен, завеђене и 
сл., какви су бележени у говору Мрковића (Вујовић 1969: 265). Варијантност 
форми присутна је и у Ибарском Колашину (Божовић 2002: 95) и васојевићком 
говору (Стијовић 2007: 189), а тако и у другим штокавским говорима: трсте-
ничком (Јовић 1968: 150), говору северне Метохије (Букумирић 2003: 268), 
Пиве (Вуковић 1938/39: 74), потом у централној Шумадији, где је код глагола 
прве врсте са основом на дентал алтернација скоро доследно спроведена, 
присутна је и у секвенци ст код глагола типа наместити, а јављају се и ана-
лошке форме типа крађено, појеђено (Реметић 1985: 329). 

Од глагола на (-)тр(ије)т и (-)дрт забележени су облици: безбелʼи ми је 
соба била прострта (С. Ћуп); цијелʼе пантолʼе издрте билʼе (Кл). 

Глаголи типа купит, топит, заробит и сл. увек се јављају у фор-
ми са јотованим усненим слугласником, што се види из напред изложе-
не грађе. Нема ликова купен, топено, заробен, направен и сл., углавном 
несвојствених говорима зетско-сјеничког типа, а забележених у мрковићком 
говору (Вујовић 1969: 265). У говору северне Метохиије такође у потпуно-
сти изостају (Букумирић 2003: 268). Нејотоване форме јављају се (али врло 
ретко) у трстеничком говору (Јовић 1968: 151); консонантска алтернација на 
крају основе уклоњена је и у говору Алексиначког Поморавља (Богдановић 
1987: 202), призренском (Реметић 1996: 509), горанском говору (Младеновић 
2001: 430), и говору села Гатња (Младеновић 2013: 366). 

Глаголи (-)бит и (-)пит имају облике трпног придева код којих је при-
сутно колебање између два типа завршетака: -вен, -вена, -вено и -јен, -јена, 
-јено, па се тако јављају дублетне форме:

пробијен на средини(С. До); сок је попијен (По); пробијена рупа (Ту); мало су 
убијене (Бал); вратило је било пробијено (Би); оде пробијено (Вр); то би све било 
(Ле); то је млого побијено (Гл); млого било разбијено (Го); копље побијено (Де); то би 
све било убијено (Ле); сви су убијени (Ле); прозори разбијени (Бал).

ова пут пробивен (Бољ); овамо посен је ова пут пробивен (Ст); убивен са штан-
гом преко кичме, и убивен му бубрек (Стр); разбивено тамо (Вр); све је разбивено 
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(По); ни оцом карато ни мајком бивено (До); ту пробивено (Лу); вретило изгл’еда 
овако дугач’ко, па је на два дела пробивено (Ша); једно дрво ту пробивено (Не).

За двојство наставака зна и говор централне Шумадије (Реметић 1985: 
331). 

Осим облика надувен, -на, -но, који су сасвим обични, са само једном 
потврдом присутна је и форма надут: цио је био надут (Бал); као и један облик 
по III врсти: оваке јој очи надунуте (Ков). Облик са наставком -јен (надујене) 
непознат је овом говору (Реметић 1985: 331).

Нисмо бележили примере глагола на -јен са јотованим сугласником 
основе типа зављен, развљен, који се употребљавају у говору Бјелопавлића 
(Ћупић 1977: 174) и Васојевића (Стијовић 2007: 188), као ни форме са на-
ставком -т типа пребит, убит, својствене говору Васојевића (Стијовић 
2007: 188), а бележене и у Пиви (Вуковић 1938/39: 74). Са стањем у нашем 
ареалу слажу се прилике у Ибарском Колашину, где је забележен само један 
пример са -т (изут) (Божовић 2002: 94). 

Глаголи на -ивен типа сашивен, проливен у тутинско-новопазарско-
сјеничкој зони увек имају овај наставак. Нема форми са наставком -ит типа 
налит, напит и сл. (Стијовић 2007: 188). 

II.2.10. Футур I

Футур I гради се помоћу глагола хтет / шћет, чије су енклитике: ћу, 
ћеш, ће, ћемо, ћете, ће / те, а као допуна на читавом терену испитиваног 
говора инфинитив је доста чешћи од конструкције да + презент. 

II.2.10.1. Прво лице једнине гради се помоћу енклитике ћу и инфини-
тива:

шећер ћу ја наћ, нека шећера; ја ћу отис (Бал); са[т] ћу ти показат (Брђ); сат 
ћу вам причат који су празници, ко је где; ако ти треба, једно ћу ти поклонит, ево 
пробери (Из); други пут ћу ја припазит се (Лу); ја ћу ви то помоћ алʼ да уведете децу 
и ове жене у собу (Нет); како ћу рећ; сат ћу ви ја казат; тебе ћу ја сат повес оде (Ос); 
да лʼћу доживет само да се наспавам; ако могу да ви помогнем, ја ћу ви помоћ; ја ћу 
причат, а ви пишите (Трн); сат ћу ви ја казат; па ћу ви ја нешто исприћат; попричај 
ти нешто па ћу ти ја попричат за једну другу ствар (Цв); све ћу ве казат (Шав); ја 
ћу се покајат; па ћу отис код тија Зорнића да и посетим; нека је, ја ћу се оженит; 
ја ћу јој дат; за паре ти не дам, ако ћеш џабе, ја ћу ти дат; ово што ћу ти дати, три 
ноћи опери руке и намажи: ја ћу ти казат; ја ћу глʼедат у име бога да ти то дијете 
излʼијечим (Кл); ја ћу, сине, отис да то твоје исе очистим (Кн); ти глʼеда у мене, ја ћу 
глʼедат у тебе (Тр); ево сат ћу ја напојит краве (Туз); оћу, све ћу ти причат; сат ћу ја 
њојзи казат; ето како ћу ви казат за Рељину кућу ђе је (Бо); шта ћу ти казат, село, 
читаво овако (Бр); вала ћу ти реј за трудну жену; прича ти па ћу ти ја додават (Вру); 
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ја имам, ево ја ћу нај ево двеста кила пасуља долʼе (Гл); ја ћу донијет сад воду; хај ја 
ћу тебе помој; нек је трећи дио Симоне, ја ћу је узет; мајко, ја ћу ти опрат; пробај ти 
сир, па са[д] ћу ја донијет баклаву и обланду; са[д] ћу ја другу виљушку донијет; ти 
ми тражи, ја ћу ти дат; ја ћу ти дат да попијеш сок; пита ти, па ћу ја неђе наминут 
да видим, да се промучим; боји се ја ћу га оставит, ја ћу запоставит (Го); питате ме 
шта гој хој, ја ћу ви исприћат; сутра ћу прој крос Пљевље; ја ћу му све помој; ја ћу ти 
само један случај испричат (Гу); са ћу ти причат нешто укратко; ја ћу навратит у 
понедељак; ја ћу јој исплʼес (Дет); кат стигну тачкице, ја ћу донијет па да осечеш оне 
купоне; ко те дофатим, читаву ову зграду ћу обит с тобом; ја ћу га убит (Ђер); пита 
ме, ја ћу ти прићат; ко ме не даду ја ћу остат неудата (Жи); баш ћу ти ја причат о 
мојој жени; сутра ћу му поручит (Жу); бога ми ћу ти ја причат за мене; вала лако 
ћу ти казат (Ке); мало ћу ти ставит; ти слуша мене шта ћу ти ја реј; ја ћу те зват 
телʼефоном; све ћу и помлатит; са[т] ћу отис за Фаика мотором, довез милʼицију и 
све ве затворит; са[д] ћу ти ја прићат; нека, ја ћу донијет (Ле); хај, што ћу остат 
за на пијац, добога мене; ја залагај лʼеба ћу нај (Ли); са[д] ћу ти реј, први доктор што 
је то је био Адемовић; богами ћу лагат; сигурно ћу изгубит годину (Ми); ту и ту 
јаћу изај, дођите (Ост); ево ти, са[д] ћу ти ја нацртат; ка[д] су се узималʼи, то ћу ти 
све испричат; сат има оно, како ћу ти казат, ко ђугуми; жут, плав, ада негђе ћу ти га 
показат (Па); Вала ћу ти ја казат: (Пл); кат ћу ти платит? (По); кат ћу дој? Ја ћу се 
покајат (Пр); ја ћу припазит; све ћу ти причат, шта ме гој питаш (Св); ево ти кахва, 
седи, ја ћу то све завршит (См); да ве поведем па ћу се вратит (С До); слободно 
зовите ја ћу дат ви (Кл); баш данас сам мислʼила да идем па она вељаше можда ћу 
испанут па није испала, остала је ту (Уг); вала нит би требала ни[т] ћу га узет (Ле); 
јес имала прича и то ћу ти причат (Пр); ти пиши, ја ћу ти причат (Св); да лʼ ћу се ја 
њој свидет (Ст); 

односно ћу + да + презент
сипа ми у шајкачу, ја ћу да је попијем (Стр); дошла нека својта једној мојој 

стрини и оно причају да ћу ја да се женим (Вру); ако ћу паре да узмем (Пр); и ја ћу 
да идем за децом (На) ја му нисам казала да ћу да дођем овамо (Гр); ада оде ћу ја да 
седнем, супер ми је оде (Баг); ево кафу ћу ја да донесем; ево са[д] ћу д[а] [ид]ем да је 
припнем (Бал); знаш за кога ћу да те удам ка[д] си тако дивна?; то је његов унук што 
ћу ја да те удам; громови нек пуцају, ја ћу да спавам кот куће; и онда ћу да спремим 
ручак и да ве чекам (Ка); ја, мајко одо, дошао сам у шес, да бидем мало по граду 
па ћу да одмарам; осеко ми сланине ка да ћу да га превијем на набој; ја ћу оде да 
живим (Коз); шта ћу да те лажем више?; ја ћу моју децу да крстим, нек дође да ми 
забрани (Лу); „Ја ћу“, каже, „да радим.“ (Не); то ћу да ви објасним (Нет); преговори 
кат ћу да бежим да га узмем (С Ћуп); е сат оде ћу да те преварим (Цв); како ћу да 
ти гарантујем кад нисам видо шта је; све ћу људима да опростим; ја да наплатим 
нећу, ја ћу да ти дам (Кл); и ја ћу да клʼекнем мало; ја ћу да идем у ђурумлʼије (Кн); 
ајте тамо, са[д] ћу ја да склоним ово; ја не знам кат ћу да кажем ђе ћу да изиђем (Тр); 
ја ћу да ве спасим (Туз); са[д] ћу да га оптужим, па све то ћу да му одузмем тамо 
на деобу (Уг); ја ћу да све опростим; ја ћу све да опростим ово што-е радила; ја ћу 
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да ви прићам шиптарски (Бо); како ћу ја д[а] идем тунаке?; ту сам дошла, и ту ћу 
комате да оставим (Бр); мене је отац реко до ту да ве испратим и ја ћу да се врнем, 
даље нећу; сву ној мислим како ћу ја да упантим то; сву ној ја мислим како ћу ја то 
да погодим (Вру); још шес ћу да те чекам (Гл); он никат није знао ка[д] ћу да се по-
родим; вала ја ћу Радмилу да дам; ко бидем жив, ја ћу да је дам даље у школу; са[д] 
ћу ја тебе сира да донесем; ја ћу да одем у новембар; ја ћу да јој сложим ону груду 
сира; како гој биде, ја ћу то тако да радим (Го); како ћу да идем сат, онумат нећу, 
сат хоћу (Ке); а стварно и ја ћу то да купим; све ћу да ти прићам (Ле); са[д] ћу да ти 
кажем шта-е она тражила њему; ја ћу вас да узмем (Пе); ја ћу да ти испричам (Св); 
вала ја ћу да останем оде у кола; вала ја ћу оде да останем (С До); ти стој ту, ја ћу 
да лʼегнем (Пл).

II.2.10.2. У 2. л. јд. бележени су такође примери са обема допунама:
кат ћеш морат да запоставиш (Бал); а ти шта ћеш радит?; то се није глʼедало 

да лʼћеш ти ђетету истерат очи, но да лʼћеш догнат сва говеда да се обадају (Ка); 
ако бидне ту, седи мало, и нешто ћеш и од нега чут (Леч); код њега ћеш добит да се 
ниђе не крпаш; ти четири дана, пети ћеш дој (Нет); само шта однесеш то ћеш испећ 
(Рај); ти ћеш ми то испричат; сутра ћеш дој (Ле); сутра ћеш наминут (Ту); е ти ћеш 
данас панут у крф; ти ћеш послʼе оно морат да исциједиш (Кл); ти ћеш јој купит 
то; да лʼ ћеш ми позајмит?; ако нема карактера, да је његово, муку ћеш видет (Тр); 
нас двое старо, омркни, алʼ да лʼ ћеш осамнут (Го); ти ради шта ћеш радит; грдну 
ћеш муку видет (Го); е има та књига, о њему ћеш пуно нешто видет и о кретању и о 
свему (Жи); с тијем ћеш умријет (Жи); не верујем да ћеш бит такаф, Гојко; оде ћеш 
бит на лʼето; ти ћеш ни је узет (Ле); он ништа не ћује шта ћеш му рећ; (Пе); ти ћеш 
је довес оде (По); кад ћеш нам казат? (Че); шта ћеш ми донијет на свадбу?; ти знади 
твое ка[д] ћеш дој за казанску (Вру);

како ћеш сама ти сведа радиш? (Го); ти ћеш сутра да радиш ово, ти ово (Ју); 
кат ћеш ти, Миџо, да се ожениш? (Рај); дрвено рало ријетко ћеш ђе да нађеш сат 
(Врс); јо, ти ћеш да скапљеш од глади (Гр); ето шта ћеш ти да напишеш от тога (Кл); 
ти узми виљушку ко ћеш са мном да једеш; свуј ћеш ти тогада нађеш (Кн); кат ћеш 
да изиђеш? (Тр); ти томе детету не мош да видиш хаир, но ћеш да видиш шер (Бр); 
нешто ти се на двоје раздваја ова жеља, нешто ћеш да запучиш; имаш заставу, нешто 
ћеш да победиш, па опет на висину неку глас лʼети, кључ, нешто ћеш да закључиш 
(Го); ти ћеш, у име бога, да се удаш и одеш у своју кућу (Шер); на кога ћеш ти овода 
преведеш? (Пе). 

II.2.10.3. У 3. л. јд. примери са инфинитивом као допуном такође 
превладавају:

он ће некако и бит добро (Не); да ће побаучке ис, он ће изај да ме види (Леч); 
са[д] ће ти она донијет зејтин; сат ће ти сипат Зорица (Бал); свадба, женидба, то ће 
ти бит и смијешно (Боб); све ће ти он исприћат од а до ш, ја сам то реко, и вишка ће 
ти он исприћат (Бот); ова ће ти, реко, узет паре (Брђ); онда ја сам двадес и првога 
септембра са[т] ће бит, отишо на сабор, ту смо се виђелʼи; са[д] ће он донијет, неђе 
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оставио тамо (Из); то се ишло драге воље, ко ће гој реј друкче, греши; за време Тита 
није моро нико да иде, ако ће неко реј, није му реално, лаже значи; у Србију има 
добрија људи, ко ће гој реј да нема добрија, он греши дебело; е ту има стара жена, 
она ће ти све попричат (Ју); паће му мајку ученгељит; она ће ти пит кафу и тураће 
и на гомилу (Ка); да ја кажем прво Горану за шта су оне дошлʼе, па ће он објаснит 
(Коз); мислʼим да оде има једна жена да ће знат (Леч); који ће ми доћ послʼе на 
тањир (Лу); нема сат алʼи и они ће стигнут (Не); он ће зовнут ове старије људе; 
запиши и неко ће ти казат; сат ће морат за неку годину да тражу неку локацију 
(Нет); то бог зна да лʼће бит да лʼ неће (Ос); један брат што ми је умро са[д] ће му 
бит година (Прћ); прва кућа ће ве сретнут са лʼијеве стране (Ра); пријети му тамо 
да ће му побит породицу; што га није питала да лʼ ће отис за њега (Рај); тестија 
ће остат (Со); ту ће ви та најбоље испричат (Цв); најбоље ће им причат Огњен 
Јелић; он је стари човек, све ће ви испричат; још неко ће ти рећи (Бољ); неће, бок 
ће помоћ (Бу); е он ће ти причат; он ће ти све опричат о томе српском; Тако, Томо 
и Драгољуп, којега гој нађеш они ће ти опричат (Врс); ова ће ви мало боље испри-
чат о старијем; ко свом детету ће ти он реј (Д Пољ); његова је мајка ту, она ће ви 
најбоље објаснит; има кућа муслʼиманска испод пута, прва ће ве сретнут; она ће 
ви све објаснит, мисим још има тија Срба тамо и она ће ви објаснит (Дуј); морамо 
да оперишемо, и не гарантујемо да ће се дићи жива са стола; морамо да оперишемо 
алʼи не гарантујемо да ће се диј жива са стола; што ће он кукат и плакат ви немо да 
се плашите ништа; па ће ти дати толʼико пара колʼко је тешко, новија, алʼ од онија 
ће ти узети десет посто трошкова; ако бидне анђел, мелећ, он ће побеј, неће глʼедат; 
и ово ће проћи; сат ће ми дој муж да му је поклоним (Кл); Крајиште се звало ово 
овамо ка Тријебинама ово селʼенце мало и ја је чеко ка[д] ће избит, кат ће избит кад 
они иду; онде сврати питај она ће ти казат право пут (Тр); неко ће морат да биде 
мајор; хоће вала он, он ће ти прићат; ђе коме судбина, ту ће отис; е вала има, сат ће 
свадба бит у недељу, оде ће бит повише продавнице горе (Уг); Адем је продавац а 
његова жена ће вам причат; веља реј да ће бит добро (Бл); она ће пој са мном да је 
водим кући; не знам да лʼ ће мој премашит, не дају; он ће ви исприћат; вала ће ви та 
казат, јах (Бо); да видим шта ће ми доћ на сан; она ће га бегенисат; сат моја једна 
унука, верујем да ће она бит учитељица; сат је завршила факултет, те она ће верујем 
ту се примит (Бр); ова пијетао ђе запева, ту ће бит добро; оде ће бит добро (Вру); 
помало носиш тога брашна колʼко ће ти бит за два дана; да лʼ ће је дочекат; отишла 
онамо код Шабановија, са[д] ће дој; ко зна ка[д] ће она дој; она ће отис; видећеш 
да ће ти она млого муке видет; невеста ће послʼе бит уморна за свадбу; нешто си 
хи надвисила, неки глас сретан ће ти бит (Го); та ће ви испричат што неће нико оде 
(Ђер); турила под јастук алʼ под душек пара, ко ће дизат; сат слабо иде на посо, па 
сат не знам шта ће бит (Жи); кат ће дој?; глʼеда човека који ће брижит тебе, да не 
брижиш ти њему (Жу); мора посен да ће бит мачка женско да дају обрас; не знам да 
лʼ ће бит ове године по пет еура (Кон); ти на вранца, немо да га окрећеш ни лʼево ни 
десно, он ће те повес; са[д] ће дој кажем ономе што ће да пушћи жену; реко можда 
ће ме болʼет још више; мисео боље ће живет; зови га телʼефоном, гром те убио, 
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бога ми ће се попишманит (Ли); мислʼила сам шта ће бит са мном; њему ће паднут 
на памет; брига нама да лʼ ће он панут; и ово ће ти овај Идрис реј, благо мене (Ми); 
снаха ће морат ове године раније да иде; ова ће ви исприћат от старога вакта (На); 
хој, да ни је нама знати како лʼи ће се Бујковиће звати; деца отоше, нас двоје осталʼи 
још неки дан, и ово ће остат, нема ко да ради (Ост); било шта ће ти бацит да би 
то дијете послʼе јело; ја сам мислʼела она неће дој ни у Тутин, она ће умријет (Па); 
Шефко, ко бидне судбина, нама ће отис; она ће ти побеј; сат ће оно куће панут па ће 
те удавит; немо бежат, бок те убио, врати се ка кући, крф ће лʼеј; не, враћај се, крф 
ће лʼеј, они хоте девојку (Пл); после ће јој порас чир оној мајки што га бије (По); док 
си у војску, ово ће ти ваљат; ја то ништа не знам за шта ће ми то вељат, како ће ми 
то вељат, ништа ја не замишљам даље; са[д] ће дој (Пр); Пуна ће се напунит гњида 
(Пру); седамнаес тија косица, куку кад лʼи ће се ово опрес (Св); ко ће прић да тражи 
лʼеба? (См); Милован ће то знат; ја нијесам био тијесно да лʼ ће она мене узет (Ст); 
она ће ве убит са онијем колʼима (С. До);

изађе и мора, тражи место, илʼће да иде у шуму илʼ, ако си ту, да је пушћиш (В 
Лок); ко би реко да ће ово време да дође овако; жене су зналʼе шта ће да која ради, 
сат јок (Ју); још мало сат ће и он да дође па ћемо сви заједно друштво; ена ипак ћеда 
се снађе, да умијеси, да опере и све (Ка); а шта ће да чинис онијем? (Лу); не смијеш 
неког ни да уставиш с колʼима, не знаш ђе ће да те води (Не); па ће то да претво-
ри аутономију; данас једна партија, сутра друга, бог зна како ће ово да биде (Прћ); 
колʼко ће да не кошта доручак?; шта ће му, и оно ће да остави горе, ону бабовину 
(Трн); док она порасте, школа ће да изађе из моде; данас ће да буде горе него први 
дан (Бу); биралʼи су се пријетељи ђе ће дада ђевојку, ђе ће да узме; како ће сирома 
да га изеде?; каже кога сања за тога ће да се уда; само се богу замолʼи, бок ће да 
помогне све (Гр); чија ће лʼила дуже да гори (Д. Пољ); посе бога ми бојим се сат 
овај нарот да ће да настрада; има један у Уго што ће да ви прића те догађаје; отиди 
код Амира Горћевића све ће да ти испрића историју; све ће да ти испрића историју 
праву (Ки); ко ће данас да му крсти дијете; адаљ била адаљ ће да умре нема љепоте 
и како ће да биде (Кн); сат ће да наиђе овај други момак са балʼирком (Тр); са[д] ће 
д[а] иде за Америку да се удаје (Бр); ко ће оно са[д] да једе?; за Немачку ће да иде 
она; сад за неколʼико ће да иде за Немачку да ради; а ко ће д[а] остави злато у кућу; 
Менсур ће д[а] [ид]е за Немачку, а ко ће да ми чува ова говеда посен?; Менсуре, ко 
ће да иде да купује намирнице, имаш неку грану, нешто ће да разграна; све ће да ти 
се ово оствари; нешто ће да ти се оствари (Го); чауш који ће да предводи, којиће да 
распоређуе госте, који ће мусафире прво да зовне на софру (Гу); отиди па реши ка[д] 
ће да је узму (Де); о Божићу ће да напуни три године (До); ко ће да му чува; он није 
му казо што ће да му иште трећу (Ке); она ће свија тридес људи да угости (Ков); 
но ће да пане; јагми се страна која ће страна прва да ујагми (Кон); он ће да ноћи код 
мене; ко ће да ми нађе телʼефон од Радоша? (Ле); која ће више да оплʼете брже; ја 
му се молʼио да ми јави да лʼ ће да дипломира (Ми); шта ће оде да изграђује? (На); 
то тога што је диро ће да напане (Ост); она ће опет да га зовне друго вече (Па); она 
ће сад миђу кахву да тури (Пру);
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II.2.10.4. Нешто мање потврда футура првог забележено је за 1. л. мн.:
само ћемо је покварит; ми ћемо му се јавит; шпорет је врућ, лако ћемо му 

турит кафу (Бал); ми ћемо школу ставит у Грубетиће горе (Ју); ко зна да лʼћемо 
се више виђет (Ка); ми ћемо сви оде страдат (Лу); д[а] [ид]ем да ставим ја кафу 
па ћемо причат (Го); све ћемо се здоговорит; илʼ ћемо ти ми то донијет да осечеш 
(Ђер); у куи дан ћемо дој? (Жи); са[д] ћемо продужит (Жу); да се врнемо у Браћак 
да коначимо па ћемо узет сечива тија ово ујутру (С. До); ми ћемо се заклʼет; сад 
ћемо ова пос постит (Коч);

ми ћемо ово да пустимо Бугарима (Из); ми ћемо то лʼијек само да завршимо, 
ми ћемо да идемо кући (Ка); увече кат ћемо да идемо у оне дубироге (Ли); ми се 
двије здоговоримо да ћемо да идемо на вашир (Гр); тако да ћемо то идуће године да 
припремимо те лʼилʼе; док сам жива то и ја и деца ћемо то да пантимо (Д. Пољ); је 
лʼ вам причо што ћемо да дођемо (Уг); посе ћемо опет да бројимо поново (Вру); ми 
ћемо да останемо (Де); вала ћемо да дођемо да ти иштемо кћер (Ке); вала ћемо да 
узмемо један стан (Ков).

II.2.10.5. Примери за 2. л. мн.:
што ћете отис онамо (Мел); лако ћете се снај; да лʼ ћете уопште доћ (Бал); 

ту ћете полако ис (Брђ); слађе ћете спават; најави се кад ћете доћ други пут (Ка); 
све ћете се исцијепат на ту ограду (Пе); како ћете сић долʼе што она има ова мос па 
долʼе трећи мос; да лʼћете се ви снаћ? (Ос); све ћете ис овијем бијелʼим макадамом 
(Ра); кат ћете ни дој неђе? (Д. Пољ); е ту ћете видет; е ту ћете нај сигурно (Дуј); 
некок ћете питат (За); е кот њега ћете отис (Бо); да знам да ћете одма завршит; 
ако ви ја дадем ред, вала тешко ћете га уфатит послʼе (Ле); вала ћете попит нешто 
па да се отрујемо сви (Ли); ту ћете наис с колʼима, ова долʼњи пут (Ме);

не знам ни ка[д] ћете ви да дођете (Бал); иде се право, право ћете да дођете 
долʼе у дно Вучулокве (Не); ту ћете да изађете (Ос); прва кућа што ћете да замак-
нете (Ра); ви ћете асвалтом да идете (Ме); у Бороштицу ћете д[а] [ид]ете?; кот 
кога ћете да идете?; ви ћете паре да потрошите, а куће нећете (На).

II.2.10.6. У тутинско-новопазарско-сјеничкој зони, дакле, футурске 
форме са инфинитивном допуном доминирају у односу на аналитичке об-
лике. Исто стање је и у староцрногорским говорима и говору Васојевића 
(Пешикан 1965: 179; Стијовић 2007: 182), у Мрковићу је футур са инфини-
тивом чест али ређи него у суседним говорима у Црној Гори (Вујовић 1969: 
267). У Ибарском Колашину, међутим, превладавају форме са да + презент 
(Божовић 2002: 90).

Испадање везника да из везе да + презент, иако познато многим 
српским говорима (Реметић 1985: 323), у тутинско-новопазарско-сјеничкој 
зони није потврђено ни једним забележеним примером. То није својство ни 
осталих говора зетско-сјеничког типа (Пешикан 1965: 179; Вујовић 1969: 
267; Божовић 2002: 91; Стијовић 2007: 182). 
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II.2.10.7. У 3. л. мн. бележена су три реда облика – форме футура I са 
енклитиком ће и допуном у виду инфинитива или презента са везником да 
и облици са енклитиком те, пореклом од старијег пуног облика за 3. л. мн. 
хоте, које су и најзаступљеније на читавом терену:

оне ти ту знају, све ће ти то испричат; оне ће ти све то казат (Ос); замишљо 
је некад да ће Немци остат (Прћ); сат ће ми дој деца (Шав); ноћас ће те преварит, 
сутра ће те прекорит (Д. Пољ); муку ће видет они ћорни родитељи (По); беса ти 
је љуцка, ако треба, тамо ће дој (Ле); новине ће писат (Ме); опет ће се вратит ти 
стари обичаји (На); вар се, вар се, не превар се, ноћас ће те преварит, сутра ће те 
прекорит (Пл); кол’ко ће га бацит (Св); све ће морат да плате (Ту);

муе ће да не поједу (Ос); тамо може кат ће да иду код Радомира (Шав); сат ће 
оне да се разиђу одатлʼе ваљда (Тр); а ђе ће овида иду? (Вру); они ће да иду на дан 
свадбе да је узму тамо (Го); са[д] те да мислʼе да је моја сестра (Кон); 

алʼ брже те дој (Кон); да видимо шта те рећ за те људе (Ков); умријећу па те 
ти комшије отерат (Ка); јес да муслʼимани те доста правит незгоду, алʼи јако те; 
они те се најавит (Пе); млого те ни повећат (Ки); има педесет људи наоружато, 
кућу те ти диј (Бр); неђе те се појавит (По); они те се понапијат (Ост); немо да 
оде она у петак у Рожае, јер послʼе они те дој ту; у четвртак те одма дој овамо 
(Го); брижим каке те ми бит среће (Го); шта те ти? И синови сад ништа (Жи); па 
те закукат: „Куку Иљазе, шта то би са тобом?“; нема Јуса, богами те га уфатит 
Ђерекарци (Ле); не дају је, мене те је дат (Па); са[д] те се посвадит (Пл); цијелу 
лʼиваду те ми предиј (Пр). 

И у говору Ибарског Колашина у 3. л. плурала у употреби су обе енкли-
тике (Божовић 2002: 91), У староцрногорским говорима је готово редовно 
те (Пешикан 1965: 179), а тако је и у Васојевићима (Стијовић 2007: 182). У 
Враки је уопштена енклитика ту (< хоту) па је – они ту ти казат; казату 
(Петровић 1973: 215–216). Енклитике типа ћеју и ћеду, које познаје говор 
централне Шумадије (Реметић 1985: 323), нису присутне у нашој зони, а ни 
у осталим говорима зетско-сјеничког дијалекта. 

II.2.10.8. Облици футура I у ситуацијама када се енклитика употреби 
иза глагола у највећем броју случајева изговарају се као једна реч (и код гла-
гола на -ћ, дакле). 

Код глагола на -ти енклитика се додаје на окрњени облик инфинитива: 
ја сам била млада, лʼијепа девојка, показаћу ти слʼику (Ков); даћу ја нојзи 

столʼицу нек седне (Кл); казаћу ви баш сад; превикнућу ја то (Гр); донијећу ти ја 
флашу (На); казаћу ти (Ос); показаћу ви ђе су живелʼи (Ст); направићу ти ја једну 
па ћу ти донијет (Па); тамо одма од школʼе па тамо, казаћу ви ђе су (Тр); причаћу ти 
ја то(Дет); навратићу сигурно неђе, акобогда навратићу неђе сигурно ко[д] тебе и 
мило ми је да свратим (Жи); ако велʼиш ти, даћу ти мараму; убићу те, убићу те (Жу); 
казаћу ти сат кат изађемо; моја снаха, казаћу ти сат кат изађемо, девет година ђе ми 
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је седела (Бр); ако знадем, хоћу, казаћу ти (Трн); врнућу ти ја све; отишћу ја (На); ја 
увијек донесем и више, даћу му (Пе); ако не будеш мого, врати матријал, тражићу 
неког другог (Ос); опраћу ти, мајко, ја“; хај ми дади сестру, купићу ти шта знаш 
(Го); ја имам млого крмача даћу ви вепра (Лу); онде ћеш, моја шћерка одма повише 
школʼе кућа, питаћеш је (Тр); други пут кад одеш за васику и добићеш (Пож); ако 
бидеш исправна, остаћеш жива; убићеш неког и добићеш паре; хај узми још мало, 
кајаћеш се; наместићеш (Кл); нису још завршилʼи те ски стазе, видећеш послʼе кад 
одеш тамо; видећеш црква има; видећеш, с лʼеве стране ти дође црква (За); кат стиг-
неш, видећеш једну цркву с лʼијеве стране (Тр); видећеш горе ту чатмару (Ст); ада 
виђећеш ти, много ти треба; грдна, иди у кошару поглʼеда она телат, познадни телат, 
умријећу па те ти комшије отерат (Ка); једно сто метара пријен Лукара па онамо 
видећеш једну кућу (Ју); родићеш сина по њоме; видећеш ти, јако је ова наша Рада 
добра, видећеш ти (Го); богами, бре, угњавиће га (Бал); а биће посла, а биће посла 
(Ос); убиће те крава (Леч); а она грдна све трпи, ха биће боље, биће боље; ја сам 
мислʼила имаће (Го); ако биде шејтан, гледаће (Кл); ни једно мушко није, све родиће 
се мушко (Коч); богме, ако има, туриће ти (С. Ћуп); имаће доста трулога, имаће 
доста и здравога (Ос); ко га баци дал’еко, биће берићетна година, ко га не баци, 
неће бајаги бит берићетна година (Св); даће бок, сат ће школа (За); нека, радиће се, 
урадиће се (Гр); даће бок (Д. Пољ); исприћаће ти ова ћовек (Ки); ако има, учинеће 
ти боље но ови (Ке); ако биде шејтан, гледаће; појавиће се дерџал (Кл); мораће да 
се продаду (Не); да му поменеш два-три пут, донијеће (Леч); ко баци на л’ијеву са 
рога она во она колач, биће лоша година (По); даћемо девојку (Бр); посетићемо се 
бар некат (Ка); поседећемо мало код мене, ручаћемо (Бољ); бико, видећемо се (Жу); 
и завршићете да се не крпате по селу (Ос); бићете задовољни (Цв); видећете једну 
кућу са лʼијеве стране (Рај); има долʼе, видећете, испод пута (Шав); ето смијаћете 
се а то није за смих (Гл); слуша Смаилʼе, немо д[а] идемо, она је отишла, изгинућемо; 
даћемо њему; хај ти узми кљусе (Ђер); казаћемо ви за хефту дана, илʼ за два дана 
(Ков); видећете кад прођете тамо, канцеларија долʼе, као монтажно, ламперија (Не); 
ту дођите, видећете, видећете (На); а једна је више пута, видећете исто сретнуће 
ве; видећете још двије куће тамо (Дуј); иди Гино, тражиће те (Гр); на Топчидер се 
штампају паре, однеси горе, измериће на прецизне терезије (Кл); отидите ви долʼе, 
прићаће ви ја веруем (Ме); заврачаће ти (По); удаће се кобогда (На).

Глаголи на -ст, након измена финалне групе могу имати форме типа: 
довешћу (најчешће) и довес ћу (које се најчешће изговара са паузом између 
глагола и енклитике, при чему се акценат обично не помера на наредни слог):

порашће Жико (Коз); једна још на њези не једу је, а појешће и њу (Ос); отишћу 
(Го); сапрешће је моја мука; изешће је (Бал); одвешће је тамо (По); 

исплесћу ти (Ба); довесћемо је (Ме); порасће (Ра). 
Аналогијом је и: отишћу час посла, хајте ви навише (Ст); отишћу ја с вама 

да ви кажем (Гр); отишћемо до ње (Ке); изишћу на брдо; све око нашија кућа брда, 
реко изишћу на оно брдо онамо горе (Тр); односно: отићу ја до ње (Го); отићу 
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ја (По) (са испадањем једног ћ из групе од два иста консонанта настале 
губљењем финалног -и).

Глаголи на -ћи употребљавају се без финалног -и, а крајње -ћ обично се 
замењује са -ј, па су облици футура првог најчешће: најће, дојће.: 

најћу ко Ејупа (Кл); хај ти, дојћу ја; дојћу да ви нађем утобус (Ле); а један горе 
виче: „Осејћу те, ако не родиш“ (Ост); рејћу ја Добросаву (Ка); рејћеш лаже ова ста-
ри (Цв); најће се неки (Уг); дојће то време кат ћеш морат да запоставиш (Бал); дојће 
он за петнаес дана (Бр); дојће он на трпезу па ћу му реј (Ка); а сат најће жена ми, сат 
ћу ја њојзи казат (Бо); вала дојће данас (Жу); ти ништа немо рећ Везири, рејће посен; 
он се све бојао најће некога баксуза па ће му мајку ученгељит (Го); најћемо ми паре 
до тамо (Ђер); дојћемо увече (Жи); ако ти треба, најћемо нешто (Бо); најћемо ми њу 
(Врс); најћемо нешто (Бо); отиди те развалʼите прак, најћете нокте (Пру); дојће за 
петнаес дана (Бр); ајде да изађем, рејће (Вру).

У Васојевићима су ове форме сасвим обичне (Стијовић 2007: 182). М. 
Божовић у Рибарићу и на Рогозни забележио је облике рејћу, рејћеш, рејћемо 
(Божовић 2002: 90), што се слаже са ситуацијом у нашој грађи из тих пункто-
ва, с тим да се примери овога типа срећу и од других глагола. 

Сонант -ј, односно финално -ћ у позицији испред палаталног 
иницијалног ћ- некада испада, па се бележе и ликови типа наће, доће и сл.: 
доћемо кад могнемо (Го); рећемо јој (Жи); доће она (Бр); доћете ви да тражите 
(Бал); има пошта и стићеш ти до Бара (Тр).

Према наводима С. Реметића, футур типа доћу, доћеш покрива „цело 
подручје Ш-В дијалекта и већину говора источнохерцеговачке базе“ (Реметић 
1985: 323). На основу података из дијалекатских студија, аутор закључује 
да је дијалекатска подлога стандарднојезичких форми доћи ћу, доћи ћеш 
изненађујуће слаба, имајући у виду да се испоставља да „од двају дијалеката 
који су ушли у подлогу књижевног језика један готово уопште не зна за фу-
тур грађен по том моделу, а ни у другом га нема у већини досад испитиваних 
говора“ (Реметић 1985: 323). Када је о говорима зетско-сјеничког типа реч, 
може се рећи да су они овде сасвим обични. Бележени су у староцрногор-
ским говорима (Пешикан 1965: 179), у Мрковићу се наводе од глагола поћ 
и доћ (Вујовић 1969: 267). У Враки је увек доћу, доћеш…, рећу, рећеш…
(Петровић 1973: 216). Облике стиће, стићеш…доћу, рећу познаје и говор 
Ибарског Колашина (Божовић 2002: 90). 

Форме типа дошћемо, решћемо и сл. нису својствене говору Тутина, 
Новог Пазара и Сјенице, а углавном ни осталим говорима зетско-сјеничког 
дијалекта. Налазимо потврде једино за говор Ибарског Колашина (ишћемо) 
(Божовић 2002: 91).
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Располажемо само једним примером употребе дужег облика инфини-
тива са енклитиком у постпозицији, и то из пункта где је забележено неколи-
ко потврда инфинитива са финалним -и: ја мисим да моћи ћеш ти (За).

Испред енклитичког облика за 3. л. мн. те (< хоте) бележено је: 
немо ме грлʼит мислʼете неки мушкарац ме грлʼи; нека га, дојте они; ти си 

скрос кратко пошишана, рејте ене што је грлʼи она мушкарац (Го); дојте Влахиње и 
Власи (Ле); они ноћас улазе у кућу, изгинуте (Ру); илʼи да пођеш илʼи убите ти све 
што имаш (Бр); погубите и (С. До); Озгор виче други: „Немо сеј, родите, немо сеј, 
родите“ (Ост); алʼи ако сазнаду, убите ме (Рај); илʼи да пођеш илʼи убите ти све 
што имаш (Бр); они ноћас улазе у кућу, изгинуте (Св). 

Употребом форми овога типа прави се морфолошка диференцијација 
између 3. лица једнине (да л ће дој; дојће) и множине (да л те дој; дојте), сто-
га не изнанађује то што су облици за 3. л. мн. са енклитиком те фреквентнији 
од облика са -ћ-. 

Исти облици у употреби су у говору Васојевића, и такође су знатно 
фреквентнији у односу на облике са -ћ-, који одликују говор млађих нослаца 
говора (Стијовић 2007: 183). У говору подгоричких муслимана, међутим, за 
разлику од околних говора у Црној Гори, нема форми типа рејте, дојте, већ 
је овде: doć-te, pobljeć- te и сл. или doće, moće, који су са синхроног стано-
вишта чешћи (Чиргић 2007: 116). Исто стање је и у говору Враке (Петровић 
1973: 216).

II.2.10.9. У питањима се уместо енклитичких, употребљавају пуни об-
лици помоћног глагола, који су ненаглашени:

Хоћу лʼбит преко телʼевизије? (Ки); Хоћеш лʼи родит? (Ост); Хоћеш лʼи дој? 
(Ту); Хо лʼ ми је продат? (Го); Оће лʼ тода биде на телʼевизију? (Ка); Хо лʼ ми дат 
ту краву? (Гл); Хо лʼ ме узет? (Бр); Хоћете лʼ ноћас за Тутин? (С Ћуп); Хоћете лʼ 
навише д[а] идете?; Оћете лʼ јопет негђе дој? (Ост). 

Иако се пуни облици глагола хтет у потврдим реченицама 
употребљавају за исказивање волунтативног значења, док су краће форме 
резервисане за образовање футура I, нису ретке ни потврде грађења овог об-
лика помоћу пуних форми, које су и овде ненаглашене:

урадићу, па да оћу умријет (Ту); то је било срамота стари да чују и да кажеш 
човеку ја оћу да се породим (Го); оћу да ве преглушим, кашљем, не могу (Пл); шта 
да радим, оћу ђецу да упропастим; оћу да цркнем (Кл); оћу да ти кажем (Бо); ја 
оћу да одведем кобилу, па да узмем коња који води невесте; једна ми шћер и добије 
лʼишај оде, а то је лʼијепа ка лутка, шта хоћу ја (Ле); ја сам дошо да те просим и хоћу 
са[д] д[а] идем да ти нађем оца горе (Бр); та столʼица, јок вала, клʼеца, оћеш панут 
па послʼе да се убијеш (Ми); кад оћеш да ставиш у шпорет, с рукавицама обавезно 
(Ост); све то окитиш, сву ту зграду, ђе-е стока, кад ој да се купаш у ону воду (Ост); с 
момком се договори кат хој да побегнеш да се удаш (С. Ћуп); оће вук доћ па поклат 
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му стоку, овце (Лу); немоте му пушћат велʼику воду оће се угушит (Из); то се баје 
кат хоће неко да се жени (Со); оће жене да посатире тамо (Бољ); пашче не веља да 
удари ногом, каже оће да биде дијете чупаво ка мачка и ка пашче (Боб); ја би је на-
пунио но ово млого слабо, оће да се поцепа, тежак компир (Ка); а шта ми оће? Јесам 
дао онолʼике паре, и сад видиш? (Пе); ко пијетао кад оће да пева (Вру); четири годи-
не нисмо се изулʼи кад оћемо да лʼегнемо (Врс); ту и ту хоћемо да те дамо (Бр); вала 
оћемо оде да се настанимо (Вру); оставте пашче, бре, шта оћете сад, да му вадите 
и[з] стомака (Пе); обучите се, оћете озепс (Трн); хоте мислʼет бок зна шта-е (Кон); 
све зна да спреми, да-е пустиш тридес људи сад да оће да ти дође за ручак (Ков). 

II.2.10.10. Негиране форме футура I као допуну у највећем броју случаја 
имају облике инфинитива:

никат заборавит нећу кат ме нијеси дала да се смијем; да те ми пушку, нећу ви 
узет, немате бригу (Ле); па ђе било, нећу мој сама (Ост); нећу ти је, наместит; нећу 
се ја млого мучит (Кл); ја нећу на ту седницу доћ (Пож); е, вала, друго, нећу ти више 
доћ оде (С. До); е, шта те брига, ти то виђет нећеш; познадни телат, нећеш знат да 
ти и нема (Коз); што је лʼијепо, неј ми вероват (С. Ћуп); ја у Пероше не долазим што 
се нећеш ти запослʼит (Пе); нећеш ми ништа досадит (Кл); што неј дој да видиш 
(Гр); ја сам богами радила, и у Добрињу, ада ђе се сетит неј (Бр); ко не поштујеш 
твоју веру, ти неј поштоват никога (Жу); што ми неј дозволʼит да те пољубим (Кл); 
твое богаство мене ништа не доноси и ти се поноси саш њим, а неј ни сенку јој 
видет неј; ту избија ис једнога крша вода, па неј вероват, то није мала вода, то је 
сила и сила вода (Ке); ти то неј трпет; не смијеш што јој неј дат ако га имаш (Ле); 
верујеш лʼи, ево нећеш ми вероват, ка[д] су ми реклʼи син, ја сам се онесвијестила 
(Боб); она ће живет ваздан гладна, она ти неће заћ ни у њиву ни у шталу, боже сачува 
(Ка); да те сечемо том истом том границом ђе су те они секлʼи, стара жена, то неће 
зарас, не смијемо (Ка); ако затворим ово, нико ми неће то платит (Леч); причају са 
њом, те оће бит, те неће бит; на срет пута лʼегни нико те пробудит неће (Не); лʼи 
то све нема које ме неће стигнут да ме послуша (Ос); није мого да оде што неће се 
одрећ имања; ада бога ми њи таћ неће, док су оде, нико жиф (Пож); неће играт 
онамо ђе му место није (Гу); е вала неће ни ова остат (Ли); он никад неће прој него 
ме поздрави; мене можда неће требат (Ми); неће то бит тако (Ли); од тапут су 
забранилʼи, што неће имат лʼекарска уверења: здрава, срце добро, па да пође (Жи); 
неће дој да му помогне; неће ништа фалʼит; неће ми ништа погоршат? (Го); оће 
бит, неће бит; немо се умиват и неће ти више требат (Кл); свака час, неће ти шта 
реј, лʼијепо се пита, седну попију каву; (Св); кад ми изумремо, неће доћ нико ни да 
види оде ђе смо билʼи, нити га занима (Ст); он неће да престане (Па); данас му га 
дој неће, сигурно; е вала је имала лада ове године, ко није имала лада, никат га неће 
ни имат (Кн); макни ти ова цибанлук, скрајни се доље једну годину дана, ово више 
бит неће (Вру); неће он нама узет краву испред оволʼике деце (Бољ); он ноћас неће 
мој дој на теравије (Нет); зором је ти не мош узет данас водит што нећемо један поги-
нут овде (Бо); како су га ценилʼи, то вероват нећете (Коз); ви богаташи па дошлʼи 
да проберете, е нећете ни трећу ни четврту ни сенку видет, ја за богасто не живим 
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(Ке); сад за Сеницу тамо се враћат нећете (Гр); видиш ову лʼепоту код нас, што 
нећете доћ оно кад у цвијет буде (Лу);

нећу да узмем сутрадан (Кн); то неј да бидеш зависна за то (Гр); неће да се 
одлʼеди, не бој се (Бал); а богоми једна била чистачица ту и сутрадан кад ја оћу кући, 
она неће да биде ту, но замењује је друга (Тр); никат тебе нећемо да заборавимо 
(Ков). 

Бележене су и футурске форме са неексплицираном допунском глагол-
ском лексемом. У оваквим примерима, семантички садржај је или подраз-
умеван или садржан у ширем (изван)језичком контексту:

са[д] ћу њој и тебе чај (Бал); мрчи ми свијес, салʼ глʼедам неђе ка[т] ћу (панут) 
(Брђ); ко добијем, ово ћу овако, ово ћу онако (Лу); Ејупе, ти си паметан човек, шта 
ћу са овијем? (Кл); бога ми морам, шта ћу (Со); нешто ме би срам, човек јој беше 
ту, мене што јој човек беше ту, мене би срам, реко други пут ћу; ја оћу ова сир да 
ти ставим, поједи ово, а одо д[а] [ид]ем да ти ставим долʼе, но у шта ћу, да видим 
(Го); И ја, ево осталʼи смо још неку годину, шта ћу оде? Ја ћу ко[д] деце, за шта сам 
хи родио?; ја ћу и кот онога у Немачку и кот онога у Аустрију и кот овога помало 
помало (На); да ми, нећу ти узет пушку, ако ћу ти, она мене убила (Ле); Јола кат ће у 
школу? (Бал); Едо, са том каламеријом ја не знам ни како ћеш (Жи); Пасји поток ко 
ћеш, то ти је блʼизо (Не); мош послʼен ако ћеш у Понорац, десно скренеш она асвалт 
(Кл); ако ћеш у Штаваљ село, само питаш рудник ђе (Гр); баш он ће да ви то лʼијепо 
(исприча) (Цв); она послʼе ку[д] ће, шта ће, врати се код браће (Го); сат ће школа (Д 
Пољ); ада ку[д] ће, доклʼен уфати точак реп (Ли); ја ћемо и Бојана, ништа ти немо 
ис; (Бал); хај д[а] [ид]емо горе па ћемо по кахву (Бот); покупу се жене, данас ћемо 
ко[д] тебе, сутра ћемо код оне (Св); хајде овамо ћемо у другу собу, ова чора усисава 
имала сам гости (Го); Шућо посеко Влаху брк, па шта ћемо, ти га затворио? (Ле); ви 
ћете скоро за Србију (Из); послʼе обрнете овако исто десно (Дуј); ко ћете у Педеље, 
оно је тунаке, нема тамо двије-три куће (Ос); ви ћете сад за Пазар? (Шав). 

II.2.11. Футур II

II.2.11.1. Футур II твори се у тутинско-новопазарско-сјеничкој зони од 
презента глагола бит и радног глаголског придева:

неђе опет кат бидем долазила, казаћу ти (Леч); ако не будеш мого, врати 
матријал (Ос); ако будеш имала среће (Ост); ако будеш пролазила (Че); кад бидеш 
требала да полагаш испит; кад бидеш полагала (Доб); на пример, ако биде требало 
да га тражимо ми; ако он биде захтево да се врати код оца, реко је да га дају (Бл); кад 
бидне дошо (Не); ако се буде јавио, рекни му; кад се буде помолʼио, махни му (Рач); 
кад буде пролазио овудијер (Ту); некок ћете питат ако већ будете ишлʼи; не знам кад 
бидете ишлʼи тамо (За); кад бидете дошлʼи ка једноме мосту, ите полакшије, има 
рупа доста. (Брђ); кад буду дошлʼи заједно (Ту); дако биде знала да ти каже (Не). 
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II.2.11.2. Знатно чешће, међутим, у служби овога глаголског облика 
срећу се презентске форме глагола типа могнем, имад(н)ем, знад(н)ем: 

ако знадем, хоћу (Се); ја имам и васику и гаранцију от сестре да ме издржава 
пет година у Турску ако не могнем да се запослʼим (Нет); то-е толʼико интересантно, 
има исписато та прича, ако могаднем да је нађем; ко сазнадем ја тачно ко зна све, 
рећ [ћ]у ти (Гу); ја ћу вас да узмем, ако не могнем њега да спречим да више вама 
не каже да се исељавате са вашег огњишта (Пе); нећу да ти продам, што имаднем 
даћу ти онако (Бал); ја ви оно што знадем, ја ћу ви исприћат и повес ве ту на ту воду 
(Рам); ајде да видим шта ти то треба ко што знадем да ти кажем (Боб); кат ћенеш да 
хи шишаш, јавни ми она пилат да узмем (Кон); ка[д] дођеш овамо те могнеш, јавни 
ми се па ћемо се чут (Жу); кат се удадеш акобогда, па ти дођеш са момком, теке жива 
ти је мајка, одбраниће (Жу); отиди нађи стотину деце у болʼницу, ако могнеш одвоит 
кое, ја да скинем главу (Ле); ако ви требаде касније, могу ви набавит колʼко ви треба 
(Ми); ако рададне продавница; ако шта ваљаде, узећу и тебе; ако се имаде среће; 
кад хтедне да дође (Ту); ако нешто фаљадне мојој деци, фалʼиће тебе; он ће ти при-
чат што знаде (Туз); ка[д] ћене д[а] иде, дарујемо га (Ост); видећу код Вере да ми 
замијени ове таблʼете ко шћеде, да јој се замолʼим (Го); ја сам га закљео свом божом 
задатку да он што прије могне да дође да узме децу; ако могдене, нек донесе двоје 
(Бл); у ово насеље можда имадне још нека (Бо); придо та документа за ту пензију ко 
имаде, то от тога рада (Се); ако ћедне причат (Цв); наспи један ко ћене (Гр); нарочито 
кат још се имаде евлат, ка[д] се оброди човек, (Д. Пољ); ако имаде илʼијек каракте-
ра, да му поменеш два-три пут, донијеће, ако немаде, остане (Леч); алʼи ако нешто 
фаљадне мојој деци, фалʼиће тебе (Туз); ада богами он, морам да га терам да настави 
ту школу ко шћеде, најпреча му је школа (Брђ); слабо то мош коме да продаш, ако 
случајно неко затражадне, реко нек има (В. Лок); сипај ти тебе, он ко ћене, лако му 
је (Бал); море да се деси да опет имаде сиротиње ко кат је било некат оно (Рај); брате 
милʼи, алʼи ако сазнаду, убите ме (Рај); пут ова макадам је, алʼи видим мучу се, ко 
могну хоте да га граду да га асвалтирају (Ке). 

II.2.11.3. Често се у са значењем футура II употребљавају презентске 
форме у временским или условним реченицама:

алʼ нису још завршилʼи те ски стазе, видећеш послʼе кад одеш тамо; углавном, 
то ти је Баре, кат стигнеш, видећеш једну цркву с лʼијеве стране (Тр); кад идеш пре-
ма Барама, ти полако с колима (Кл); док не сватиш то, муку ћеш виђет (Гр); не могу 
сад да све ти изјасним, шта ко, ђе овако, онако, а можда би кад наиђеш неђе опет 
(Бл); послʼе ка[д] се повратиш (Бр); доклʼе она гос, који је мусафир, доклʼе он не 
крене да иде, нико не смије да напушта (Гу); ми кат је туримо, тамо сведемо, знамо 
шта ћемо; казаћу ти сат кат изађемо (Бр); знаш шта, доклʼе траје месо, нећемо, кат 
ово поједемо, прелазимо (Гу); могу ти рећ, кад ми изумремо, неће доћ нико ни да 
види оде ђе смо билʼи, нити га занима, ни снаху, ни сина (Ст); кад неђе дођете, ето 
ми и колʼибе ту, па да ми дођете па мало да поседимо; алʼи неђе кат дођете, узмите 
ми број, па да ни најавите (Д. Пољ); на брдо кад изађете, лʼево скренете, на брдо кад 
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изађете, има пут, стари пут што смо ми служилʼи (Кл); јавите ка[д] стигнете (Вру); 
одовут кад наиђете само уђете мало до рампе, прошетате (Туз); имам седам кила 
шећера покриће на те тачкице, нијесу стиглʼе још, да ми даш па кат стигну тачкице, 
ја ћу донијет па да осечеш оне купоне (Ђер);

ко ви ја дадем ред, вала тешко ћете га уфатит послʼе (Ле); оде сад ако идеш на 
Врсенице; (Кл); ти њега ко ћекаш, ти само са њим не можеш завршит разговор (Ме); 
ако нађеш неко зло, никат напријет не мош ис па бок, па бок; ако стигне комбај, 
пречи је комбај да врше но моји навиљци; ако стигне комбај, лако ћемо (Кн); ако 
нешто запуца, ми отосмо (Туз); ко украде нешто, или поједе ако се дирне неђе, из-
лазу биљези по детету (Вру); ако ме пане о уљу, нијесам учио, сигурно ћу изгубит 
годину (Ми); она мора да ти врне то прије Ђурђевдана, ако ти остане, заврачаће ти 
(По); колач стави волу на рок, ко га баци, кол’ко ће га бацит, ко га баци дал’еко, биће 
берићетна година, ко га не баци, неће бајаги бит берићетна година (Св); ако ме не 
даду ја ћу остат неудата (Жи).

У истим контекстима и футур I може имати значење футура егзактног:
донијећу ти кат ћу дој јопет (Ту); е бога ми ја тебе познајем и кат ћу умират 

ћу те познават (См); ево горе сат кат ћеш отић код Милована, видећеш горе ту чат-
мару (Ст); ти знади твое ка[д] ћеш дој за казанску (Вру); шта ће он да ти прића кат 
он ништа не ћује шта ћеш му рећ (На); која ће узет да врача, бок нек је убије (По), 
то чувате до кат ћете дој до Тутина (По); кад ћете доћ други пут, донесите ми (Ка); 
ка[д] ћете ви оселʼит, он се више вратит неће (Уг); и тамо може кат ће да иду код 
Радомира (Шав); пођи и ти кад те они да иду (Тр); нек се причува от кола кат те 
пролазит овудије (Ту). ту је сто кућа било, от продавнице сат кат ћеш ић, одатлʼе па 
све оно насеље овако, сто кућа (Уг). 

Оваква замена футура егзактног облицима футура I забележена је, 
судећи према расположивој литератури, једино у Мрковићима, где је футур 
егзактни потпуно ишчезао. Наиме, у овом говору футур I је „потпуно ис-
тиснуо футур егзактни, односно презент, из зависних реченица, нарочито 
временских, чија се радња врши у будућности“, а за ово потискивање веро-
ватно су биле „најутицајније оне временске реченице чија се радња темпо-
рално поклапа с радњом главне реченица: Кеа-ћемо ми сест, теапу(т) ћете 
ви сест“ (Вујовић 1969: 344). Осим у временским (Кеа-ћете поћ у Ступи-
цу, учињећете алај), овај тип футура је у мрковићком говору бележен и у 
допусним (Колико-ћеш-му машит материјала, не притеца му) и односним 
реченицама (Ко-ће поћ, узеће срелу; Који-ће право причат, он-ће у џенет 
поћ) (Вујовић 1969: 344). Замена футура егзактног облицима модалног аори-
ста (Кеа ја дођок, теапу(т) ћеш и ти доћ) (Вујовић 1969: 344), коју познају и 
староцрногорски говори (ако слависмо) (Пешикан 1965: 202) није бележена 
на нашем терену.
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II.2.11.4. Облици типа узрадит, узмогнут нису често бележени:
ако узради, даћу ти га (Лу); ето кад се узиде горе, па мош други дан (Гр); ако се 

усприпше на родитеље, неће ваљат (По); ако узмогну, нек иду (Го). 

II.2.11.5. Најзад, глагол бит у футуру II има облике:
кат бидем била стара (Ков); кад биде била јесен (Леч); кад она буде била ту 

(Бал).
Знатно су, међутим, чешћи контексти са изостављеним обликом радног 

глаголског придева, односно са презентом глагола бит:
ко ја жив бидем, неј више (Туз); ја сам у вери исламу, прет смрт сам, ако оста-

нем бес те вере, бољи је, царе, тај твој кер од мене. Ако бидем у вери, коју верујем, 
бољи сам о[д] тебе и о[д] твог кера (Кл); ко бидем жив, ја ћу да је дам даље у школу, 
јер она имала-е све петице (Го); ево ти три дана, лʼежи и посе ко биднеш добро, дођи 
(Ос); а ти ако бидеш тако бона како ћеш да одеш? (Го); ако ја решим да закољем та 
курбан, ја ћу да нанијетим, ако ћу мртвоме, родитељу, свекру, на пример за његову 
душу, да му буде лакше на тај дуња. (Кон); вала ћемо да узмемо један стан па ако 
дадне бок биднеш боље (Ков); зависи ако биде судбина (Трн); ту ако биде здравља 
оће за млʼекар, (Гр); и она ће, ко биде среће (Леч); ако биде ту, боље ће ви он то 
(Цв); е после кад бидемо онамо (Вру); а ако је побегла кад јој се помире па кад буду 
спремни да понесу дарове (На).

У банатским говорима уместо футура егзактног готово редовно се 
употребљава конструкција са 3. л. јд. презента буде и везника да са пре-
зентом предикатског глагола: Кад буде да родиш, ти мети дете у излог; Кад 
биде да дођу ко тебе, а ти Бокинца да истераш напоље (Ивић и др. 1997: 
186). Иако не располажемо потврдама за примере овога типа, са становишта 
језичког осећања изворног говорника дијалекта који испитујемо, они делују 
сасвим обично. 

II.2.11.6. Изложена грађа показује да је на терену тутинско-новопазарско-
сјеничког говора процес замене футура екзактног различитим презентским 
или формама футура I у већ поодмаклој фази. Овакво стање карактерише и 
неке друге говоре зетско-сјеничког дијалекта. Тенденција ка елиминацији 
овог облика присутна је у говору Бјелопавлића, где се замењује презентским 
формама (Ћупић 1977: 165), у Зети га уопште нема (Ћупић 1977а: 280), а тако 
је и у говору Мрковића, где се замењује футуром I, презентом или модалним 
аористом (Вујовић 1969: 344). У староцрногорским говорима се на његовом 
месту налази презент свршених глагола, облици типа могнем од несврше-
них глагола, односно глаголске форме са префиксом уз-, а неретко и аорист 
(Пешикан 1965: 202). С друге стране, футур егзактни обичан је у Ибарском 
Колашину (Божовић 2002: 115), потом у говору Васојевића, где има и при-
мера замене презентом свршених глагола типа знаднем, док облици с пре-
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фиксом уз- нису бележени (Стијовић 2007: 183). У Враки је такође присутан, 
а јављају се и глаголи са уз- (Петровић 1973: 216). Повлачење облика футура 
II пред презентским формама карактерише и остале штокавске говоре. Тако 
се у Пиви место њега редовно употребљава презент са префиксом уз- од нес-
вршених глагола или презент свршених (Вуковић 1938/39: 75). У говорима 
србијанског Полимља се у служби овог облика употребљава презент типа 
могнем, а ређе типа узмогнем (Николић 1991: 490). Ретко се употребљава и у 
банатским говорима (Ивић и др. 1997: 185), централној Шумадији (Реметић 
1985: 324), трстеничком говору (Јовић 1968: 207), у призренском говору за-
бележено је свега неколико потврда (Реметић 1996: 503), док у говору Горе 
(Младеновић 2001) и Гатња (Младеновић 2013) није присутан. 

II.2.12. Перфекат

Перфекат се гради помоћу енклитичких облика глагола јесам и радног 
глаголског придева. Варијантности у грађењу овога облика нема51, те сто-
га само наводимо неке забележене примере који илуструју његове облике у 
свим лицима једнине и множине. 

II.2.12.1. Примери за 1. л. јд.:
ја кат сам се женио; ја сам био у војску; ја сам посен моро да тражим посо; па 

одавлʼе сам тражио посо до Загреба; ја сам велʼке паре зарађево; ја сам зарађево 
више него оде доктори (Ос); ишо сам ја у Пећ; ћуо сам от старија; волове сам имо, 
коње сам имо, двије краве сам имо, оваца; у Шкријеље сам живео; ја сам отишо да-е 
видим једама; ћео сам да је најурим (Де); ја сам довео ову твоју сестру; брата сам 
женио (Жу); бога ми сам глʼедо људе, радио сам са инжињерима; нијесам ти донијо 
паре; кат сам се најпрви пут женио; Хамиде, ја сам те узо на врат; ја сам туро у те 
кожне опанке (Ке); ја сам те дао; ја сам дошо да те просим; ја сам носио једној жени 
у Тутин (Бр); довео сам ти жену (Го); имо сам жену; ја сам имо једнок сина (Гло); био 
сам у болʼницу; ја сам му био на хатар; ја ка[д] сам глʼедо (Уг); ка-сам је одвео; 
највише сам пропатио оде, па сам пропо ко нико, те сам посље отишо у Крагујевац; 
ја сам га закљео (Бл); ја сам имо родитеље; ја сам имао двадес година; ја сам дошо; 
ја сам чуо ко је он, ја сам чуо да си узела Циганина; ја сам чуо да се она удала; ја сам 
дошо по њу (Бо); ја сам држо тад око педесет-шесет оваца, па сам држо седморо-

51 Стабилност у грађењу перфекатских ликова одликује и друге зетско-сјеничке (в. 
Пешикан 1965: 179; Вујовић 1969: 266; Стијовић 2007: 181), а тако и остале српске говоре (в. 
Јовић 1968: 147; Реметић 1985: 333; Богдановић 1987: 198). Исто важи и за горански говор, 
с тим да у 3. л. јд. и мн. редовно изостаје помоћни глагол (Младеновић 2001: 433), а тако је 
и у Гатњу (Младеновић 2013: 354). Српски призренски, а потом и горански и говор Гатња 
одликују се присуством јединствене форме радног глаголског придева (на -лʼе) у свим лицима 
множине (Реметић 1966: 507; Младеновић 2001: 433; Младеновић 2013: 356).
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осморо коња (Кн); ја сам видо ауто јопе; ја сам то добро запантио; ја сам се оженио 
у једну кућу пот сламу; кат сам видо како је та хал тамо, ја сам реко бога ми моја 
нога тамо неће (Тр); ја сам ишо кот комшије; ја сам баш правио те опанке; што сам 
се обрукала; ја ка[д] сам се оженио, није тако било; ја сам ишо и видо се, договорилʼи 
се (Туз); ја сам затеко; оро сам мало ја с тијем ралом. (За); кат сам оно чуо (Ки); а ја 
сам послʼе одма почо да радим; ја сам са Србима лʼијепо живео; ја ка сам ћео да 
селʼим; ја сам правио хајванима ноге; па сам ја ишо дo Нове Вароши даље па по 
тијем селʼима; ја сам почо то да правим кат сам био у партизане; у Сеницу сам био у 
народну одбрану; ја сам јој пево, двије-три песме сам јој пево; заборавио сам; тада 
сам имо двадес и пет година ка[т] сам направио волу ногу и овоме кључну кос, пра-
вио сам хајванима ноге; ја сам се насмијо; па сам јој учио сина; ја сам онумат, прије 
месец и по дана, био у Тутин; кат сам био дечак, све сам ишо у Пожегу купово куку-
рус; послʼе кат сам мало порасто, ја сам се мало обогатио; ја сам се женио четири 
пут; с овијем што сам му ја сестри правио ногу; у то предузеће ђе сам радио у фабри-
ку вагона; држо ме више но да сам му био брат; за кога сам га год замолʼио, он га 
примио; амин сам богу учинео да наместим цркву; дошо сам код тебе; ја сам имо 
Срба оде; ја кат сам био дијете (Кл); педесет и треће сам се оженио (Со); радио сам 
тешке послове у предузеће Украс; реко сам; талʼико сам имо терета; ја сам држо по 
двије по три краве, ја сам мако сву стоку; ја сам купио љуљашку; ја сам радио у 
Рудницу више Тутина; ишо сам ја с мотором у Рудницу на посо горе; ја сам држо 
кухињу горе за раднике; ја сам дошо из војске; ја сам тога човека диго (Трн); ја сам 
њу украо (Бољ); ја сам се мало љутио; ја сам носио од говеђе коже; то сам на те 
двије месте ја запазио; ја сам се доста замерио (Не); ја сам теро сир за Митровицу 
(Нет); био сам у шуму горе, па сам узо да окрешем, да средим то (Рај); ту сам ја ра-
дио, ту сам стеко пензију; ја кат сам радио; ја сам напустио одавде и отишо сам за 
Пазар; предо сам послʼен документа за пензију; ја сам баш и ја оро са воловима до 
скоро, ја сам био онумат тамо у шуму; ја сам био у Пазару цијелу зиму па сам по-
бего овамо; накосио сам долʼе једно сено; мого сам да га убијемо туне (В. Лок); ја 
сам онумат био (Брђ); ја сам оро са дрвеним ралом; ја сам се оженио за време Тита; 
имао сам деветоро деце; ја сам отишо у тазбину тамо на поседак отишо (Бот); ја 
сам њу сватио друкше; ја сам радио и ја у Петолʼетку мало; дете док сам био; сваки 
трн сам лʼивадни мого стрљат ногом; ја сам отишо; ја сам радио недељу дана брао 
шљиве кот човека, те сам купио опанке кат сам пошо у школу; ја сам чуко у бубањ, 
онда ја сам, двадес и првога септембра са[т] ће бит, отишо на сабор, био сам дечкић; 
ја сам остаро и оматуфио и не чујем; ја сам пуно песама саставио; ка[д] сам био ко 
ђак; ја сам молʼио оца да ме да у школу; ја сам у једне панталоне ишо у школу; а ја 
једва сам мог оца убедио да посијем талʼијанско жито; ја сам тамо радио код једног 
човека; видо сам да је талʼијанско жито много родније; кат сам посијо талʼијанско 
жито (Из); ногу сам упропастио; ја сам носио пртене пантолʼе ко зна колʼико; сло-
мио сам ногу ту прет кућу; онде сам радио дуго и дуго, па сам радио горе у Годово 
на школу ону (Коз); добро сам је знао; па сам одатлʼе упут добио за Турску; до ско-
ро сам мислʼио да горе воде нема (Баг); некат ка[т] сам ћео да идем (Ју); кат сам се 
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женио; имо сам девојака; кат сам ја отишо у Турску (Пож); послʼе кa[д] сам дошо 
из војске, ја сам био одборник; ондалʼе сам ја свуко некога Мику ис Тушимље; ти-
фус сам преболʼео у Ужицама, па послʼе сам био на поправку у Ваљево; од куће до 
куће да сам звао (Прћ); ја сам ти набрала; ја сам је извадила; ја сам велика била кад 
сам доле ишла да се крстим, запамтила, велика била; па сам мислила да могу да је 
сачувам од мраза; ја сам носила нож па сам сецкала (Бал); онија година баш ка[д]сам 
дошла ја оде, ја сам ишла за Вршац, нијесам, само на једно место сам видела да су 
шљиве родилʼе то сам прије ћела да ти кажем (Боб); ја сам била десет дана са овијем 
малʼим, једва чекала сам да дођем; ада ја сам била обавезата око овога малок; ја сам 
ишла оно раније (Брђ); јутрос сам седам кеса ставила бараније; све сам работавала, 
прела и плʼела народу, борила сам се; лањске године преко двеста кила сам сира про-
дала од једне краве; ја сам децу подигла у шуму; ја не знам како сам и подигла; 
послʼе сам оставала; два пут сам бешику оперисавала вође (Ка); имала сам девера 
и јетрве; пошто сам ја оде дошла, ја сам оде са њима била; ја сам била вазда ситни-
часта; ципцијело вече сам са њим играла (Коз); ја сам петнаес година имала; па кат 
сам дошла овамо; ја сам млого радила онда; ја ђе сам му рекла да изађем; ја само 
што сам прескочила овамо у село; ја кат сам била девојка, ја сам то радила; ја сам и 
ткала; целу ноћ сам жњела овако кукурус по месечини (Леч); имала сам четири 
сестрића и једну сестричину (Не); пилʼиће сам товне држала (Ос); заборавила сам; 
ту сам га узела; пријен седам сам се дигла; док сам била јача, млађа, држала сам по 
двије краве (Се); тапут ја кат сам дошла; ка[т] сам ја дворела; имала сам један фе-
дерни кревет; живела сам са деверовима (С. Ћуп); ја сам имала момака; ја сам тако 
била, можда и те среће, била сам; у Крагујевац сам ишла; имала сам ја све; да при-
чам како сам ја то носила; ја сам горе са учитељком спавала у школу; побегла сам и 
школʼе (Гр); ја ка[д] сам дошла, ја сам то затекла и оде кат сам дошла (За); ја сам са 
њима чувала; да виду кака сам била па тек онда; снила сам ти да си огрнуо зелʼено 
јапунџе; бога ми сам ја моју децу на коња носила овдалʼе за Сјеницу (Кл); заборави-
ла сам ја, дијете (Кн); доклʼе сам ја изишла тога бунара; ја сам побегла послʼе Петро-
вудне; знам да сам једну ногу обула; то сам чула (Тр); ја сам купила павлаку у Пазар; 
данас сам мислʼила да идем; ја сам поћела да вриштим (Уг); ја сам дванес роба 
имала; цио дан сам са најпрвим дететом ткала (Це); ја сам узела њега драге воље; 
имала сам два удара у мозак (Бо); ја сам волʼела у село от почетка; јако сам била тако 
малољетна; ја сам вољела на село да живим увијек; лʼијепо сам саш њим живела, 
петоро деце сам имала са њим; маћеху сам имала; имала сам четири брата; ту сам 
дошла; кат сам ја градила свадбу моме сину, вола сам заклала; петоро деце сам ро-
дила све кот куће (Бр); све сам то ја радила са децом; ја сам четворо кот куће родила; 
ја сам побегла исто; ка[д] сам била тамо девојка у Митрову (Вру); ту сам дворела 
(Го); како сам се удала; како сам се ја удала; знала сам га; ја сам брез родитеља била; 
ја сам ћувала стоку (Де); ја сам у Коваче долʼе живела; вала сам запамтила ка да 
имам сто; ја сам исто била дијете; имала сам маћаху; мајка ми се растала от оца; 
њега сам узела; тамо је велʼки нарот био кат сам отишла; ја кат сам се удала шесет 
и девете; пошто сам ја била малолʼетна; ја и ја сам доста муке видела; у село сам 
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одгајила четири девојке; све сам на главу носила; ја сам четворо деце подњивила; све 
сам ово ја куповала; све сам ја парила; четрес седам иљада сам дала за стан; седам 
иљада евра сам дала; тарасу сам имала, то сам ја мерагџија била; него сам морала 
да чекам (Ков); примакла сам осамдесет; ону ној кат сам дошла; шез недеља сам 
седела испрошена; ја сам ишла на кљусе; кат сам дошла; шесет година ка сам дошла; 
почела сам от пролʼетос да не видим; до пролʼетос сам видела добро (Кон); била сам 
баш ко[д] те Хане; ја сам била ту; куку како сам се упознала; удала сам се са шесна-
ес година; остала сам сироће са ћетири године; расла сам код оћуха; тако да сам ја 
ко[д] тога оћуха била; живела сам код њега; осам година сам седела кот оћуха; ја сам 
имала шеснаес година кат сам дошла; правила сам сир; музла сам по седамдесет 
коза; правила сам по ћетрес каца сира; ја сам ти кренула; пошто сам се ја удала; кат 
сам ја дошла (Ле); узела сам га; ишла сам у Жирче вашар кад је био; како сам 
напушћевала (Ли); више сам то радила, но што сам радила ово сад по кући (Ру);

ја му никад нијесам до да пребројим па да му дам (Ос); ја нијесам ишо (Ле); 
нијесам ишо у махалу; видо је нијесам док није дошла; нијесам имао више (Де); ја 
нијесам ћео да идем (Гл); ништа нисам говорио; ја нијесам имао проблʼема; ја је 
нијесам вуко зором; нисам мого да присустујем (Бо); ја нијесам мого у собу да уиђем 
док ме неко не позове (Кл); ја оно запантио нијесам; ја оно видо нијесам; ја то про-
чито нисам (Бу); ја нисам био у партији никако (Прћ); ја нијесам прифатио то (Пож); 
ја нисам дао (Не); ја нијесам млого ни трошка оцу ни правио (Бот); на посо нисам 
радио о[д] деведесет девете (В. Лок); то нијесам могла да се сетим, то нијесам могла 
да се сетим (Боб); ја то ништа знала нијесам; мајку нисам имала (Коз); ја нисам има-
ла деце (Не); баш ми је жао што нијесам ишла за четрес дана горе бату (Ос); никат 
отишла у рот нисам што нисам питала девера; ја нијесам нашла свекра ни свекрву 
(С. Ћуп); алʼнијесам шћела горе (Гр); ја то нијесам затекла (За); ја лʼичну карту 
нисам извадила; никат нисам ко[д] доктора отишла док ово нисам поболʼела (Кл); ја 
нисам могла, кад седнем на разбој да ткем, нисам могла да доватим подношке; нисам 
млого ни порасла (Кн); нисам видела; ја нисам то запамтила (Тр); ја нијесам вала 
шћела; ја нијесам конопљу запантила (Уг); нијесам била тунаке у кућу; ја то нијесам 
маштала, ништа знала нијесам; сестара нијесам имала; нијесам ишла по болʼница 
(Бр); никаке помоћи имала нисам (Вру); нијесам се слʼикала ка[д] сам дворела (Го); 
нисам отишла да га не знам; ја нијесам могла ни да се школујем (Де); ни видела 
га нијесам (Кон); ни упознала се нијесам; ни мислʼила нијесам; никад нијесам лʼеб 
замијесила, нијесам имала коме; ни дорућковала нијесам; ништа то нијесам одвајала 
(Ле); ни видела га нијесам; типут ни видела га нијесам хич, ни знала га нијесам; више 
ишла нијесам; нијесам се више удавала (Ли); ја више нијесам умијесила ни слатко ни 
питу ни лʼеп (Па); ја нисам имала браће (Ру).

II.2.12.2. Примери за 2. л. јд. нису бројни: 
тапут ко си девојку заволʼео, илʼи напиши мало писма, тапут нијеси смео од 

родитеља да-е тражиш (Мел); испросио си девојку код мене (Жу); баш ка да си је 
наслʼико; само кат си дошо (Ке); но си моро да носиш у ове воденице поточаре (Вру); 
спасио си ми ђан (Де); видео си девојку за офцама; купио си то, па си донио код куће; 
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шта си ми ти донио на свадбу? (Вру); друго имо нијеси (Тр); тапут каже ка ципилʼе 
да си купио (Туз); лани колʼко гој да си имо; мого си да продаш, па ти си убио дијете 
(Ки); ако си имо некога тамо (За); онда си воду носио са извора све (Др); а да си и 
стиго, да си имо нечим, би лʼ и убио? (Бољ); ђе гој си шта сакрио; но си моро да 
идеш да радиш све џабе; обавезно си глʼедо да имаш комшије; моро си да слушаш 
(Прћ); ти си то запантио касније (С. Ћуп); смео си да спаваш у Београд на клупу у 
парк (Ју); да си продо добру краву (Из); кромпир ко си нашо, па си скуо, па се с тим 
издржаво; да си имо солʼи да умочиш (Стр); видела си на улас Пољане (Брђ); можда 
си га заборавила (Ос); шта си донијела ово мене ти (Гр); на свадбу ако си га видела 
(За); чини ми се да си ти једном долазила вође (Кн); шта си то убрала? (Кн); шта си 
се то обукла (Тр); то си кот мене рекла и ниђе (Туз); ти си набила оно (Це); ти си се 
удала, ха? (Бо); излијечила си се (Вру); ти си јој причала (Дет); можда си га пантила 
(Ђер); ко си га знала (Жу); не знам да лʼ си имала ти кога у Источни Мојстир; да лʼ си 
ишла (Ке); да си се вратила пријен педесет година (Ков); ти си можда знала некога 
од Кучевића (Ли); па шта си плакала толʼико? (Мел);

па јако и нијеси донио (Ке); ти ниси мого да се видиш (Со); ниси смео онда да 
кажеш; ниси смео да славиш славу (Прћ); ниси мого купит опанке (Из); ниси мого 
ту дрво да нађеш (Пож); то можда ти нијеси запантила (Трн); како нијеси знала за 
Чедово?; што ниси свратила вође јуче? (Че); ти нијеси могла да се шеташ ко ово сат; 
ти нијеси смела реј нећу за милу мајку (Ков). 

II.2.12.3. Примери за 3. л. јд.
Црнишанин комита што је био; то је вакат неки такаф наишо; кад је оно 

дошо на влас (Ју); један је полʼицајац ис Тутина долазио (Ка); ова један је синоћ из 
болʼнице дошо из Београда; синоћ је дошо (Лу); баш пре неки дан јој је брат от-
ишо за Београт; он му је ту помого да образује ту фарму; кад је видео шта је; кад 
је тражио воду, ова син што је на Дежевски направио кућу (Не); кад је изашо да 
покоси; увијек је носио рукавицу; кад је прешо; прихватио је; прво је оно примаћу 
собу завршио; машину је узо; јако је фини био, вредан (Ос); па овамо кад је дошо; 
салʼје знао да изводи, ту је мој стриц живео (Коз); ко је имо имање повише; то је 
велʼићанствен човек био; како је он отишо ис Пазара; једва је претеко (Пож); тако 
ти је та Ристан завршио; Иван је ту остао; он је послʼе одродио децу са том Станом; 
Немац је послʼе завадио; он је ту погинуо послʼе; он је и просио; он је посново држа-
ву српску прву; па је послʼе наступио ова Стеван; главно је он осново; он је као био 
католʼик па је послʼе примио православну веру; он је осново полʼитику и осново је 
државу и проширио; раније је био испит (Прћ); човек јој је био и[з] Сенице; све је 
то продо (Рај); слабо се нарот срећо; тамо све нарот се растурио (Со); Рајко је сад 
оболʼео; рече да је дошо; мој муш је отишо у Француску, тамо је радио девет годи-
на; дошо је са једно пе[т]-шес људи; мој отац је из града изашо (Леч); рат кад је био; 
Недић је покупио сву сиротињску децу; он је остао и даље; он је више упропастио 
муслʼимански народ него што је српски народ био упропастио; ко је имо жита и ко је 
имо стоке, лʼеба, та је некако животарио; та брат што је отишо у Ријеку; он је свиро 
у кланет; неки тетак ми је био ту па поприча за њу; коња ко је имо, оседлај; долазио 
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је ова новинар, он је долазио; то је био пролас тудије пута; он је тражио о[д] Србије 
поново да ударе; посијо је један мало нешто, баш синовац ми је проланске године 
посијо хељду (Из); Каменко док је био курир; имо је аутобус нон-стоп (Брђ); један 
стриц ми је ту носио сир тамо; двије операције што је имао; он је побего низ њиву, 
па овамо, дошо је ваљда горе па је посен побего за Берберишта тамо код једнога 
Беља (В. Лок); имо је среће; куд је имо несрећу, имо је и срећу са том женом; то је 
био рат; неко је пофалʼио (Боб); Мурат је Реброња најприје почео да прави гумене 
опанке от камиона; он је велику земљу имао; он је све то проћердао; он је и то про-
до; тамо је и умро (Бал); у Украс је радио; сабор се звао; то је један у Србији можда 
највећи вашар био; ипак је имо неку преднос; отац ми је причо; он је имо синове; 
он је умро већ; то-е у то време педесете-шесете био гигант; слабо је народ радио у 
предузећа; син му је умро; ко је имао везу; гарабит неки што је био, он је горео у те 
гарабитне лампе (Баг); Миломир је узо кот мене ту расу (Трн); оде је сарађиво поп и 
хоџа; овде је био један пазарски хоџа; то кат ми је та парадет дошо; умро ми је брат 
прије шес година (Цв); има она стара што је Ралʼе препричаво и што је написо књигу; 
кад је Свети Ђорђе убио аждаху; па је као ранио негде (Бу); он је живео шесет и пет 
година; држо је по двеста педесет оваца; имо је најамнике плаћао и је; он је имао 
све (Врс); он је радио у јаму долʼе и како је радио; брат ми је умро, и он ми је умро 
(Гр); тапут је био тежак доста живот (Др); како је ко имао; по један дрвени кревет 
ако је имао; неко је имо даске, неко земљу; један стари тај који је био; појахо је коња; 
нашо је оде; он је имо једну родицу (За); једва је неко имао бицикло, то је случајно 
да је имао неко; ко је имо добру краву да да за једно бицикло; то је први био једни 
озгор ис Шароња; он је први био који је направио то са гумама; имао је неки Вејсел 
Зећировић; једино је имао овај Милановић ауто; он је дошо ис Црне Горе; отишо 
је да свира тамо у једно село Свиланово; овудар је био јас; наш деда што је био; ко 
је носио те опанке (Бот); жена-е моја носила прије пе[т]-шес година (В. Лок); она је 
била овамо према Сопоћанима; свака кућа је имала; вода је носила; тад је та договор 
Србија имала са Турском; она је имала деветоро деце; а оде је Рашка ишла јаче; по-
стала је мала;она је била јако богата (Баг); аш оде горе му је била радионица; мене 
је жена била из Варева, а умрла је осамдесет и шесте године, она је примила исљам; 
млада је умрла; имала је трлʼица (Бот); и тај дан му је остала; ту је била милʼина; 
наредба је така била; кад је кћела неђе да иде, морала је да има оно комплʼетно ону 
печу (Ју); она је завршила велʼки факултет (Ка); Она је мене причала; како је она са 
снашом живела, Станка је умрла (Коз); та генерација је запантила Други свецки 
рат; то је једна велʼика ужас била; то је мала шума била; та коза је рушила шуму; већ 
је цивилʼизација узела маха; једва је претекла (Пож); она је била од нашега рода, 
жупанија што је била у Рашку (Прћ); ту е била једна Нада ис Чачка (Рај); она ми је 
помагала (Трн); наша је старина дошла ис северне Албаније (Цв); иако је побегла; 
кокошка је морала да се закоље да (Бољ); даска је била (За); моја снаха ни једна није 
имала; била је ту стара кућа; први дан му је жена звала (Леч); кад је гој она отишла 
неђе; ђе-е била свадба; велʼика је трговина некад била; њива која је рађала пет-шес 
товара (Из); читава њојна породица те моје сестре што је страдала; то-е све стока 
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уватила; горе нам је кућа била (Лу); она је медецинску уписала ова унука ми; мајка 
је ноћила код нас са тијем дечком; била је послʼе она болʼес туберколоза (Не); у то 
је стигла нека осица, стршељ, она стварно је прихватила ко своје дете (Ос); више 
народа је имало; имало је четири та витла; то је масовно одавде отишло; имало је 
крушке; те неколко тура је отишло долʼе у Истамбул; мекано је било то; и то је та-
ложило (Баг); то је било богаство; у Бобовик је све било једно браство; тапут кад је 
то било; ту је имало преко триес кућа (Боб); припадало је пот Прћенову; бицикло је 
коштало по добру краву; то је држало; свашта је било (Бот); до лʼетос ми је трајало 
у замрзивач; ово је, да извинете, морало ка ис пашчећија уста да се вади да се ради 
(Брђ); то је напустило прије дваес година; не може да држи колʼко је то родило; 
имало је и дрвено, имало је и метално; имало је и[з] села, то је држало стоке (В. 
Лок); долазило је понекија муслʼимана на сабор; било је зимско време па је морало у 
топло; за шта је оно служило, не знам (Из); имало је само осам кућа у ова два кило-
метра; осам кућа је имало; било је отимања девојака, то е доста било отимања (Ју); 
имало је ту сватова једно триес; то је имавало; имало е то (Коз); то га-е доправило; 
то је све изгинуло та четири сестрића (Лу); то је било баук; шта ја знам от чега је то 
дошло; требало је да Републʼика асвалтира (Не); кад је закачило ратно стање (Ос); 
дошло је до тија скупова по Пештери (Пож); четири године дана ти је било тешко 
живет ође; то је стајало тако до Божића; док је имало омладине на село (Прћ); то 
је тешко било знаш како; то је време доста прошло (Со); испало је то (Цв); имало је 
четрес и шес кућа; оселʼило је тридес кућа а шеснаес је остало муслʼимана, а тридес 
је оселʼило Срба; па је одавде послʼе оселʼило у Брњицу (Врс); ишло је овамо; ту-е 
имало пашњака (Гр); и како је настало ово ђубре вештачко, то је почело пшеница; 
ту је имало највише воденица (За);

није изглʼедао чудан; није хтео да ради (Прћ); нико никога мрзео није (Со); 
није имао ова пут; није се оженио (Не); није ме просио (Коз); момак није ишо на про-
сидбу (Бољ); није се узимо ујам (За); то те нико није пито мош лʼи илʼ не мош (Леч); 
никад није добио динар од никога, никаку помоћ; оно се није ни пола кајмак уватио 
(Ка); оде се наш народ није најео лʼеба; није се мијесио лʼеп уопште (Из); тамо нико 
није диро (В. Лок); што је нико није имао таку; у Бобовик није се нико узимо (Боб); 
није шћео народ то да ради; у сељака нико није улаго; није други млʼин имо (Баг); није 
смела ка кући да иде (Ка); она то није учинела одма (Не); није ни видела се с момком 
(Баг); машина није имало; није смело да се поквари; овамо то није имало куће да нема 
стоку да држи; није се глʼедало та националнос (Баг); није имало туђине (Боб); није 
имало аута опште (Бот); ту ваљда није закачило (Брђ); ка ове године није било давно 
(В. Лок); није смелo пошто сунце зађе да донесе воде у кућу; није могло дуго времена 
да упише дијете у књиге; док није стигло талʼијанско жито (Из); ништа ме коштало 
није (Ју); то се није глʼедало (Ка); тат то није имало (Лу); више ништа успело није (Ос); 
онда није имало те лʼекове (Не); тад није имало стакло (Нет); оде није ништа остало 
о[д] тија Друштинаца (Пож); телʼевизора није имало, ништа није имало, тапут није 
имало да се разговара; ни возила није имало (Со); код тебе то можда није имало горе 
(Трн); то се типут није мијешало никако (С. Ћуп); није у то време имало ни прстен 
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(Бољ); није имало ниђе јоргана (Врс); није се имало ка ово сат модерно (Гр); овок 
вештачког џубрива није имало (За). 

У облицима 3. л. јд. перфекта енклитика је у највећем делу приме-
ра изостаје у комбинацији се + је, имајући у виду да након испадања ј у 
међувокалском полажају долази до контракције двају истих вокала: 

па се оженио озго из Шипча (Боб); ка[д] се она направила (Баг); тешко се 
живело; излазило се на крај; живело се добро (Баг); ишло се за јавор, дријен; корен 
се користио исто за то; све се то ткало; лʼежало се на сламарице (Боб); налазило 
се те коже; живело се свакојако; орало се са дрвенијем ралом; са воловима се орало; 
за време Тита се држало (Бот); ту се турала слама; мој деда се оженио са неком 
удовицом одавде; па се разудала (Бот); видим ја она се узрујала (В. Лок); ишло се и 
голо и босо; толʼко се ишло босо; јако тешко се живело; звао се стари сват, звао се 
ђевер, звао се бајрактар, звао се стари сват, звао се младожењски момак; знало се 
да се осече бадњак; толʼико се то чувало; ишло се од Рогозна; чанаци што се некад 
млʼијеко разлʼивало; тад се даво бедељ; чувало се от града (Из); како се све изменило; 
сат што се ишло; педесет пете се ишло; живело се добро; раније се распитевало; 
толʼико се то распитевало; тако се насељаво та нарот; то се сад десило ту блʼизу; 
раније бедно се живело; знало се један за друго; ишло се једно ко[д] другога пешке; 
водило се џумбус (Ју); како се сијало; то се сијало; ту се удавало; оно се забило у 
шушкор око њега (Ка); онда се ишло с коњима; раније се све носило пртено, сукно, 
од сукна се правило; него се носило у оне чимаре; он се послʼе оженио; он се тамо 
разболʼео (Коз); некат се то само од наднице радило и живело; све се оно радило 
више (Леч); српом се оно жњело; па оно рало орало се, па се то сијало, па се то 
копало, грабуљом се грабило, ето тако ти се то живело, стока велʼика се држала; 
неко се удавио (Лу); послʼе покајо се; раније се то гајило; носило се на обремачу вода; 
умирало се; он се ознојио (Не); покупио се нарот; ишло се пешке; дваес петог маја 
се отварало (Нет); живело се о[д] тога; послʼе касније се то организовало (Пож); 
послʼен се прикључио војсци; три месеца се водила борба тунаке; кат се Сарајево 
ослободило, тат се главна борба водила; па се носило онијем женама; три дана се 
славила слава; то се тако радило; трчало се трбухом за крухом; узимало се жито; 
славило се то; Божић се славио добро (Прћ); седело се, разговарало се (Рај); сат се 
нарот изримио (Со); носила се та крмска печа (С. Ћуп); Трнава цијела се покупила; 
тако се пеко лʼеп; пасуљ се кухо у лонац земљени (Трн); ишло се у просидбу, а ишло 
се и да се краде; па се орало; без момка се ишло на просидбу; ка[д]се терала комора; 
дешавало се (Бољ); други посмрче ми се родио; други ми се родио; послʼе то се рас-
пало; све се радило са запрегом; све се ручно радило; косило се ручно; пластило се 
ручно (Др); рало се избацило; мамило се, договарало се; све се то тражило; мање се 
куповало (За); како се ткало и како се мучило; конопља се чупала; све се то на руке 
радило; онда се слабо слʼикавало; oженио се с мојом мајком; косило се, жњело се, 
жито се жњело, везало се у снопове и турало се у стогове, посе се врхло с коњима; 
направила се централа на Увац; неђе се испросило, неђе се премамило; одвајо се шес 
месеци (Кл); колʼко се веровало (Кн); мршаво се живело; све се ручно радило; то 
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је било то кад се избегавало; све се то кухало ручно; правило се месо; све се ручно 
радило; то се скупљао нарот (Тр); спавало се на оне дрвене кревете; турало се ту по 
једно десет шољи; еј шта се носило; тако се правило (Туз); све што се куало; послʼе 
се обрело; кат се Карађорђе повуко одавде (Че); па се враћо по други пут; с коњима 
се ишло (Бо); нити се загрлило момак и девојка нит се пољубило према свијем; на 
саборе има игранке се састаљало (Го). 

Знатно ређе бележени су примери који садрже и енклитички облик 
помоћног глагола (са гласом ј који је или ишчезао или је ослабљеног изго-
вора):

он се е оде населʼио (Кл); тапута се е нарот волʼео (Туз); кат се е мој отац оже-
нио (Туз); ту сезону се е радио пут; на ова водовот кат се је радио (Бл); то пекмес 
се e пеко; употребљавало се е за кошуље (Пож); конопља се је радила (Леч); ту се 
је нахакала слама (Бот); једна се е удала (Бот); то се је ишло драге воље (Ју); то се 
је мало примирило (Прћ); ка[д] се е ишло (Со); кат се е највише стрељало у Новом 
Пазару (Бл). 

II.2.12.4. За 1. л. множине забележени су примери:
синоћ смо причалʼи оде на поседак; оно друго смо продалʼи; глʼедалʼи смо 

оно (Баг); па смо ишли онамо (Бал); дружилʼи смо се, дружилʼи смо се, готово смо 
сви помрлʼи за њим (Боб); ми смо припадалʼи пот Прћенову; држалʼи смо ми и коза 
и оваца и крава; ми смо ималʼи воденицу; ми смо ишлʼи (Бот); знам да смо сијалʼи 
и да смо киселʼилʼи то; шта смо лани шљиве ималʼи, ми смо ти ове године за три 
дана преглʼи те то покупилʼи; у та хотел ђе смо билʼи; па смо билʼи у Италʼију; па 
смо билʼи по болница (Брђ); кат смо држалʼи краве; послʼен смо купилʼи трактор; 
раније кат смо тералʼи дрва за Косово; ми смо билʼи баш овде (В. Лок); иза цркве 
и салу смо направилʼи; у Беоце смо живели једну малте годину; билʼи смо у дом у 
Врњачку Бању; тамо смо живелʼи дуго времена; ту смо живелʼи; ми двоје смо се 
упозналʼи; има ту смо се виђелʼи; ишли смо ја и брат, ишлʼи смо; вола смо уводилʼи 
у кућу (Из); чувалʼи смо стоку онамо; пилʼи смо (Ју); тако смо живелʼи (Ка); ми 
смо Милуновићи билʼи; славилʼи смо славу оде ка[д] смо дошлʼи; ми смо правилʼи 
свадбу; онда смо радилʼи поље; све смо пластилʼи; ишлʼи смо на скуп; правилʼи смо 
раније оне додолʼе; ишлʼи смо на додолʼе; ту смо се упознавалʼи; ималʼи смо своја 
мочила овде; то смо за себе ту држалʼи стоку; кат смо ми сирочад остали (Коз); 
ми смо се највише срећалʼи за стоку; тек смо сат мало задњија година изашлʼи да 
живимо како треба; ми смо се умало срелʼи; разминулʼи смо се ту (Леч); онако смо и 
слʼикалʼи; па смо мало се пољутилʼи; седам дана смо се борилʼи с једном лʼивадом; 
воду добру смо довелʼи на два километра ис планине одозго; ми смо ималʼи раније 
сто оваца; носилʼи смо о[д] точкова опанке (Не); некад смо ми ималʼи одобрења 
на срндаћа (Нет); ималʼи смо комшије Србе горе; одавде смо глʼедалʼи нашу сто-
ку горе у то брдо; ми смо годинама гласалʼи Савка (Пож); ми смо ту ималʼи једну 
тетку у Балʼетиће; ми смо живелʼи добро овако; ми смо држалʼи овамо; ми смо 
се послʼен бранилʼи, но смо побеглʼи тамо горе ђе није спаљено; тако смо зиму 
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презимилʼи; послʼе ка[д] смо се овде вратилʼи; низ ове вијенце смо га свуклʼи дотлʼе; 
уочи Божића смо славилʼи; већином смо биралʼи храстово; по три четири смо ималʼи 
комшије; у Сопоћани смо већином ишлʼи (Прћ); ту смо се упозналʼи, Ћуво стоку, ту 
смо се упозналʼи. посен смо свадбу правилʼи (Се); живелʼи смо у Шкријеље; ми смо 
се узелʼи; свега двапут смо се виделʼи и то не да смо нешто разговаралʼи; држалʼи 
смо оваца, крава, волове и све; кат смо у Шкријеље билʼи; држалʼи смо тамо (Со); 
горе смо рудник отваралʼи пасмо ту, богами, једну годину дана по Тутину ишлʼи 
стално; зедно смо радилʼи; ка[д] смо ми игралʼи; ка[д] смо нас тројица заигралʼи 
у собу; ми ка[д] смо поигралʼи; па ка[д] смо игралʼи у школу; док ту смо игралʼи; 
носилʼи смо на лʼеђа, носилʼи смо пет километара жито да мељемо у воденицу (Трн); 
скоро смо билʼи на свадбу код мог ујака, па смо билʼи на свадбу; билʼи смо једампут 
у Попе на једној сахрани (Бољ); четрес дана ка[д] смо издалʼи; кат смо се игралʼи 
(Гр); најприје смо ишлʼи по Голʼији; кат смо ималʼи запрегу; ми смо пошлʼи да иде-
мо за Тријебине и вратилʼи смо се; ималʼи смо воденице, ималʼи смо воденицу; 
остаралʼи смо, дошлʼи смо и ми ка крају (Ки); ми смо се разродилʼи од три сина; па 
смо билʼи сиромаси; побеглʼи смо од Турака; седелʼи смо прије једно неколʼке годи-
не (Кл); тако смо ту годину врхлʼи; тако смо моралʼи радит; испродавалʼи смо; све 
смо правилʼи витине (Кн); казо да смо ми долазилʼи; живелʼи смо, ми смо косилʼи 
то имање; узималʼи смо код овија Јовановића; овсен лʼеп смо јелʼи; послʼен мало кат 
смо се оврижилʼи; вала смо испричалʼи баш фино; ми смо то звалʼи; пиријане звалʼи 
смо оно; и оне хурмашице смо звалʼи; ималʼи смо голʼемо имање; ишлʼи смо на Ро-
жае тамо; па кат смо се враћалʼи у Пазар; ка[т] смо се враћалʼи отуд; отуд кат смо се 
враћалʼи ис Краљева (Тр); тапута смо тералʼи, сине, зими дрва на соне; послʼен смо 
поћелʼи куповат; ми смо се раније пратилʼи на колʼибе (Туз); овце смо продалʼи ево 
осам година, маклʼи смо; пратилʼи смо се на станове горе; пошто смо овце продалʼи 
још двије године смо се испратилʼи; дрва смо набаљалʼи у територију Црне Горе; по 
петнес километара даљине смо ишлʼи; ми смо једну плоћу маклʼи па смо глʼедалʼи 
(Уг); баш смо сат с овијем мусафирима причалʼи; ми смо то звалʼи дувак (Це); ми 
смо славилʼи славу светог Ћирила; јутрос смо причалʼи о томе (Шар) с Нафом смо 
провељи године добро; посље смо мало оживељи (Бл); ми смо далʼи једну краву; 
ка[д] смо се узелʼи; тудијен све смо ми тешкоће претрпељи; све смо имаљи помало 
(Бо); послʼен оде смо пребацилʼи, оде смо му правиљи; јечма смо помијешалʼи по-
мало (Бр); ето ту смо се упознавали, ту смо се узимали; па смо ишли па чекали у Попе 
једну; свакат смо спремали вечеру; ка[д] смо ми пекли, мој човек свакад је ту ракију 
пеко добру и имали смо; ми смо оде били оно у Србију; ми смо оде добро са овијем 
комшијама били; ми смо из Добриње оде прешли; млого добро смо прошли (Вру); 
ми смо долʼе билʼи с кућом (Гл); ми смо двое моралʼи и у дрва и у воденицу; коње 
седлʼенике смо хи звалʼи; ми смо викалʼи гуџа, тамо смо ископалʼи ко кућица; ту 
смо гуџу требалʼи да угнамо ту (Дет); послʼен смо почупалʼи; ту ноћ смо се виделʼи 
прво; шатор смо звалʼи; да глʼедамо смо смелʼи (Кон); ми смо се питалʼи онако; и 
изашлʼи смо (Ле); свраћалʼи смо ко[д] твоје куће; моралʼи смо ради телʼефона оде 
да дођемо; прву ној смо свиралʼи; у ону смо билʼи прву ној; мисмо носилʼи; једну 
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смо одвелʼи на коња; из Ковача кад смо ишлʼи (Мел); обавезно ми смо моралʼи да 
носимо (Пе); ту смо туралʼи ручак; долʼе смо седелʼи (Пл); ми смо ткалʼе најприје, 
све смо то бојилʼе (С. Ћуп); што смо зедно чувалʼе; што смо зедно ишлʼе (Дет); ми 
смо радиле све живо (Гл);

нијесмо се млого задржавалʼи (Дет); нисмо ималʼи времена (Брђ); нисмо воду 
увелʼи оде; нисмо купатило направилʼи (Не); никут хи нијесмо тералʼи (Пож); ми 
нисмо далʼи четвртину; од Немаца нисмо ми ималʼи зулума никака; нисмо се чак ни 
у цркву венчавалʼи (Прћ); биволʼицу нисмо држалʼи (Со); нијесмо смелʼи да мрдне-
мо (С. Ћуп); нисмо ималʼи ни кола (Трн); нисмо разбијалʼи; нијесмо се зналʼи (Кл); 
нисмо ни доручковалʼи оде (Тр); више нисмо шћелʼи (Уг); стварно нијесмо ималʼи 
проблʼема; нијесмо се узелʼи зором; нијесмо рекљи немам; нијесмо никад бацили леп 
(Бо); нијесмо се матретиралʼи; алʼи још нисмо убралʼи ни један чај (Бр); нијесмо 
уопште куповалʼи, овај, паприку (Ли); нисмо се ни чулʼи (Пе).

II.2.12.5. Примери за 2. л. мн.:
она Веселʼинка што сте је срелʼи; каже ви сте преплатилʼи пет година 

(Нет); ка[д] сте сишлʼи с асвалта пасте уишлʼи у ону кућу; па сте ви уишлʼи па 
сте јопет погријешилʼи; па сте се ви јопет повратилʼи горе ус пут; послʼе сте се 
касније вратилʼи; значи ви сте то билʼи (Тр); вала вам баш фала што сте дошлʼи; ђе 
сте ноћилʼи?; ђе сте ручалʼи? (Шар); прошлʼи сте покрај ње (Де); ви сте билʼе кот 
Елʼеза Тахировића? (Ле); како сте се удалʼи (Мел);

нисте га разумелʼи добро (Тр).

II.2.12.6. Забележени су облици 3. л. мн.:
они су сарађевалʼи; па су палʼи у крф (Цв); оперисавали су му главу (Бољ); 

оно што су причалʼи (Бу); ту су му осталʼи неки синовци; који су радилʼи код њега 
(Врс); ту се производило и овчарство и говедарство; Милʼевићи покојни што су билʼи 
(Др); дошлʼи су плугови, то су вуклʼи волови илʼи коњи; причалʼи су ми моји стари; 
причалʼи су моји стари да су ишлʼи за со, за со у Пећ; тосу ишлʼи са коњима, кат су 
несталʼи волови, онда с коњима; неки горе су живелʼи; ваљда су неки намешћилʼи 
крв; они су ту побеглʼи и отишлʼи су опет у Црну Гору код Бијелок Поља; Грци су, 
кажу, некад живелʼи (За); они су подавно оселʼилʼи; колʼко су продалʼи оде; толʼко су 
моглʼи да купу по Србији (Ки); колʼики су снегови падалʼи, касније су људи изумелʼи 
па су косилʼи; доље су направилʼи, кат су правилʼи централу на Увац; па су ме у 
Варош звалʼи да ја бидем доктор за то; па су мени долазилʼи прије три-четири го-
дине; дошлʼи су у Буковик; Зоранић су се презивалʼи, одавлʼе су оселʼили; мене су 
оженилʼи; Срби су ме волʼелʼи; они су Ибровићи посталʼи од нас Зорнића; Ђукићи 
су билʼи, оде су становалʼи у једно село; нападалʼи су га тамо; а из Медине су га 
молʼилʼи да пређе код њи (Кл); то су се тако узималʼи; па су се ко нашлʼи (Рај); 
држалʼи су ме свакат лʼијепо (С. Ћуп); кат су партизани дошлʼи; путеви су билʼи 
каљави; мене су истералʼи у Халкоф поток (Трн); они су умрлʼи изглʼеда кад је била 
та колʼера; ратови су ође хујалʼи сви; они су држалʼи оне вијенце онамо; Талʼијани 
су се мало код нас задржавалʼи; послʼе су и партизани постаљалʼи рет; послʼе су те 
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четнике фаталʼи; па су људи одрицалʼи се славе; док су постиглʼи да направе школу 
(Прћ); лонце су тералʼи одавлʼе из Јошанице (Лу); оно су ми родитељи онамо билʼи; 
ето онако су изглʼедалʼи; то су се договорилʼи; ваљда су јавилʼи директору; раније су 
узималʼи стоку; па су пријечалʼи; па су хтелʼи продавницу да узме Војин Поповић; 
они су прималʼи пензију његовог оца (Не); кат су отишлʼи ту свадбу тамо да завр-
шу; у Швецку су тамо посе њима давалʼи по двије иљаде; они су се дошколовалʼи и 
даље; купилʼи су обадва станове; далʼи су још по двије иљаде; они су почелʼи градит 
кућу и намештилʼи су кућу све; ланису правилʼи оде свадбу; отишлʼи су на море у 
понедионик; дванес-тринес година ка су се развелʼи (Ос); отишлʼи су по Селаковцу; 
то је све оно што су стари прије мене говорилʼи; Немци су убијалʼи за једнога Немца 
седам нашија људи; ималʼи су једни ђумбуси; онда су сви момци ту ишлʼи па су се 
такмићилʼи ко боље игра; они су оселʼилʼи за Турску, млого су се мућилʼи (Пож); ту 
су билʼи комшије нама; то вече озгор ка[д] су ме довелʼи; оралʼи су; они су сви помрлʼи 
(Коз); послʼе су отфрклʼи, а билʼи су посиромашни (Леч); сви су то преглʼи (Брђ); 
док су установилʼи да има ту руда квалʼитетна, и послʼе су ту отворилʼи конкурс за 
пријем радника; горе кат су билʼи пијаци недељом; виделʼи су да нема од њега ништа; 
ту су живелʼи (В. Лок); донијелʼи су ми ономат зет и ћерка; опанци су билʼи још; они 
су живелʼи мало боље; сијалʼи су (Из); осељавалʼи су педесет и пете и шесет и пете; 
то су спавалʼи, људи су распитевалʼи раније от какија је људи; Лотинци су дошлʼи 
ис некок села Лотина ис Црне Горе; оде одма су је довелʼи; кат су мене кћелʼи да 
жену (Ју); долазилʼи су једни ис Пазара; питалʼи су; Римљани су оде некад живелʼи; 
познаје се да су билʼи православци, крстови (Ка); то су ималʼи мајстори да граду; 
они што су радилʼи Србијанци са онијем рогом; ту су некат кожари билʼи; ту нијесу 
тек послʼен су намешћилʼи људи гумене точкове; отац и мајка су му се питалʼи; аге 
тадашњи што су билʼи за време турскога вакта, билʼи су аге, поседовалʼи су села; 
они су долазилʼи код нас (Бот); успелʼи су да је растуре; па су то послʼе продавалʼи; 
они су отишлʼи; они су млʼели; школовалʼи су се сви; двојица су умрлʼи; радилʼи су 
десетину година; живелʼи су сви ко једно; направилʼи су оде ову, лако су се женилʼи; 
стари су то радилʼи; послʼен они су је бралʼи; па су одредилʼи да људи то преузму; 
ту су осталʼи стари само; оставилʼи су имање, лʼиваде, њиве; скоро су они билʼи на 
телʼевизију; они су у Немачку тражилʼи да се жену; баш из Албаније доводилʼи су 
неке, живелʼи су и Срби; него пралʼи су то; ималʼи су воде (Баг); они су викалʼи рухо; 
мене су браћа свугђе водила; свуђе су ме водилʼи; свашта су радилʼи раније; касно су 
кревети изашлʼи; ималʼи су они федерни раније; то су ималʼе те старије што знају; 
кат су билʼи Немци и Партизани; и сат до ту су дошлʼи Немци; ови су чекалʼи; е ту 
су изгинулʼи млого и ови и ови; салʼ ови невељалʼи су осталʼи (Боб); билʼе су жене 
раније (Баг); можда ти не разумеш ме шта су билʼе сламарице; жене су долазилʼе па 
су пралʼе код наше воденице долʼе; сијалʼе су жене конопљу па су још прерађевалʼе 
(Бот); оне су билʼе добре; то су љуте муке билʼе; оне су живелʼе до Другог свец-
кок рата; ималʼе су оне трлʼице (Пож); почелʼе су полако жене да иду бес фереџе 
и девојке у Позар; носилʼе су чаршаф; него су вирелʼе на прозор, па су ту вирелʼе, 
девојке и жене на врата, отвори врата па су не вирелʼе, девојке су глʼедалʼе на про-
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зор, девојке су тамо исцијепалʼе оне новине и глʼедалʼе а жене на врата; наше мајке 
су пеклʼе лʼеп у црепуље (Трн); то су туралʼе јоху (С. Ћуп); ка[д] су те борбе билʼе; 
девојке су се јагмилʼе да се удаду у таке куће домаћинске (Прћ); на два начина су 
се свадбе правилʼе (Бољ); ту те њиве рађалʼе су све; ималʼе су посебно неке укусе; 
које су зналʼе то да бају поноћи; то су радилʼе које су зломислʼице (Коз); тек касније 
изашла су бицикла (Бот); ратишта су ућинела (Пож); времена су била много тешка 
(Цв); ис Бијелок Поља су дошла четири Србина; код мене су дошла два Србина (Кл);

новине нису ималʼи (Баг); постојавалʼи Црновршани прије сто година оде; 
раније нијесу виделʼи младу (Боб); оне нису то нешто трагалʼе (Кл); тапут девојке и 
жене нијесу смелʼе да уиђу у собу да глʼедају кад мииграмо (Трн); нису ималʼе децу 
(Леч); сваке нису то радилʼе (Коз); нису имала превоза (Коз). 

II.2.12.7. Осим наведених негираних форми перфекта, бележене су 
и оне где се уместо различитих облика помоћног глагола у свим лицима 
употребља само облик не, као ознака негације:

не зно доктор да га прегледа (Ки); јуче почињо и не мого (Кн); не мого све да 
постигне (Па); она не шћела да слуша (Ле); ја не знала што је она дошла (По); а они 
не виделʼи, тмуша (Прћ); не моглʼи да уђу (Кл); не моглʼи му ништа, не смелʼи да га 
чекају (Дет); они му ништа не реклʼи (По); они у собу, па је тамо не нашлʼи(Го).

Присуство примера који би према типу одговарали наведенима 
одликује говор јужнокосовског села Гатња52, где у одричном перфекту до-
лази до сажимања пуних форми помоћног глагола у 3. л. јд. и мн. на не / ни(< 
неје / није) – он не доша, они не дошли (Младеновић 2013: 357–360). У овом 
говору „брисање морфолошке опозиције помоћног глагола у 3. л. јд. и 3. л. 
мн. подстакнуто је одсутношћу помоћног глагола у 3. л. јд. и мн. потврдног 
перфекта […] На тај начин присуство не / ни у одричном перфекту не ремети 
већ остварен однос присуства / одсуства помоћног глагола у облику“. Најзад, 
„скоро доследно акцентовано не / ни у 3. л. јд. и мн. одричног перфекта го-
вори да се оно није у потпуности изједначило са проклитиком не, иако је 
приближавање очигледно“ (Младеновић 2013: 360). 

Ситуација у тутинско-новопазарско-сјеничком ареалу разликује 
се од описане имајући у виду да су свођењем облика помоћног глагола 
обухваћена сва лица једнине и множине, а облик не редовно је ненагла-
шен. Међутим, у основи појаве и у једном и у другом ареалу налазимо исту 
тенденцију – елиминисање морфолошки редундантних елемената. Имајући 
у виду чињеницу да је морфолошка ознака за лице и број већ присутна у 
субјекатским лексемама, односно у облицима радног глаголског придева, 
њено обележавање формама помоћног глагола није нужно (в. Младеновић 

52 У расположивој литератури нисмо пронашли податке о употреби оваквих ликова на 
другим тачкама српске етнојезичке територије. 
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2013: 360). Да помоћни глагол није основни носилац поменутих граматич-
ких информација показују и (врло чести) примери употребе крњег пер-
фекта у свим лицима једнине и множине. Стога, у тутинско-новопазарско-
сјеничком ареалу појава поменутих ликова указује на могућност зачетка 
процеса упрошћавања унутар глаголског система53. Тако би наспрам сасвим 
уобичајених облика потврдног перфекта – ја могла, он мого…стајале неги-
ране форме – ја не могла, он не мого…, где би облик не био носилац семан-
тике одричности (слично свођењу форми помоћног глагола у потенцијалу 
на облик би). Чињеница да се облици састављени од истих елемената већ 
употребљавају, али са другом функцијом (облици крњег перфекта у модалној 
служби типа: дабогда не могла да дођеш; или: могла, не могла, исто ти 
је), није неочекивано да се појаве и у овде дефинисаном домену. Најзад, 
узимајући у обзир одсуство лика неје, потом појаву не у свим лицима и ре-
довно одсуство акцента, на испитиваном терену овај облик највероватније 
не води порекло из 3. л. јд. 

II.2.12.8. Облици перфекта без помоћног глагола често се употребљавају:
а) у приповедању:
он послʼен отишо тамо, развио шал, он имо оне залʼиске, веђе црне (Туз); ова 

ме ударо и дофатио ме за рамена, исправио ме, знаћи, он ме бацио у кому неку (Уг); 
имо сина једнок а брат му осто у друго једно оде суседно село; куко, плако, оће да 
умре; осеко му главу и посло цару (Кл); отпозади га удрио неко (Пож); баш прије 
десетину дана унук ово овудије косио око куће; дошо довде до на ову равницу и салʼ 
се преврнуо (Ос); он пао с јабуке лани, брао јабуке (Лу); преписо му бајаги имање, он 
отишо тамо да живи па одвео нас три чоре да му чувамо овце (Коз); преврнуо се 
трактор и, даље било, преломио му ногу више колʼена; па ме он прегазио и сломио 
ми ногу ту у бут; три-четири пут дошао код мене; добио стан испот станице онде и 
ту живи; дао му старац горе на Војничке лʼиваде горе кућу (Коз); знам кад не отац, 
нас трое, одвео у шуму, те не сакрио; та јадни нарот, та грдни нарот бежо кут шта 
(Ју); тежак, бедан живот био; тамо живео у Хрвацку; њезин брат долазио оде, обишо 
ђе ће да живи; мој покојни отац иљаду девесто десете године отишоу турску војску 
преко Рогозна на Митровицу, па из Митровице ваљда имо вос у то време и у Истам-
болу отишо, било десете године (Из); узо очев пиштољ и ту на мог сина, он пришо 
мучки и с лʼеђа (В. Лок); имо неке армуникице малʼе тај парадет наш и отишо да 
свира горе (Бот); он имао три сина, и отишо у заробљеништво и тамо умро од глади; 
деда Радован имао четири ћерке; тамо био и тамо умро, кажу умиро и тражио леба; 
он, чени ми се, само двије ћерке имао; све ми Лука, ја искратио нешто и све он пре-
носио; а турио фафарона у једну пасиквицу па и окадио (Бал); био амбасадор у Бе-
оград та Немања један (Баг); та жена умрла; општиња дозволʼила да заузму 

53 Процес је слабог интензитета узимајући у обзир релтивно ниску фреквентност ова-
квих ликова. 
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самовољно ово без икаке дозволʼе (Баг); испрошена отишла за другог; нити зна шта 
је земља, нити шта под бок јаки, само, да извинете, знала да се уда, дошла да се уда 
(Ју); ту највише скупљала и играла се (В. Лок); једна милʼицајска жена била бона и 
свуда ишла по лʼекара и није вајда било, и наврљи се ту, петак и недеља, петак и 
недеља, сваког петка и недеље ишла к цркви и оздрави; онда имала игранка сваке 
недеље у месну канцеларију; мене мајка родила у једно јовче, бежала и ту ме родила 
у ту шуму (Ка); у Бобовик имала, зисто, једна вода (Боб); два брата имала, ја једна 
била сестра; ја спремила завезак; ја до њи те завеске донела (Гр); она ме мамила за 
њиме, ја га видела и узела га (За); алʼи шта му мореш, времена така била (Коз); 
извалʼила ногу ис кука и била ко[д] доктора три у Пазар; рука му под пазухо изашла 
из рамена (Кл); сећам се ја, дошла тетка; грдна снаша она дошла и довела Мику; 
деца ишла у школу пешке; наша деца све отишла кут које (Коз); и жњела, па трбу 
до зуба, да извинеш, па се сагни, па кључеви на нос и на уста (Леч); увече дијете 
родила, она изутра умрла; она узела метлу и брише (Коз); ништа не држим, све 
купујем, све оскупљало (Се); врћело и врћело док изврћело ко трупине от котура 
(Кн); каже прокопало доље асвалт добро (Бу); једно дијете ћерало на коња жито (Кл); 
и других фирми имало сила (Баг); букнуло све да се иде; село се звало Лотина и 
остало хим то Лотинци; образа имало, сад нема ништа (Ју); имало добрих машина 
(Баг); из овија година пуне билʼе шљиве (В. Лок); међусобно се убијалʼи, бежалʼи за 
Македонију (Баг); оставилʼи ми они у Нову Варош; носилʼи оне фесове на главу 
(Кл); и прималʼи социјалну помоћ (Не); попалʼилʼи триес треће то Турци све (Ка); 
доселили се ис Црног Вра и оде живели (Бал); тако се ћилʼими ткалʼи (Боб); са клин-
цима са неком жицом закивали (Бал); ималʼи свиња лом раније (Коз); ови мајстори 
излʼетелʼи овамо пред њега (Ос); у Паљево месец дана билʼи горе и озгор послʼе 
побеглʼи навр ћаршије (Пож); послʼе ови наши пронашлʼи Ивана те га довелʼи за ту 
Стану одена; за ту Стану довелʼи тог Ивана; одрицалʼи се вере да би лакше живео и 
да би добио посао (Прћ); ми отишлʼи да је чекамо и чекалʼи, чекалʼи, чекалʼи (Тр); 
оде људи слабо живелʼи; ови букнулʼи, не дају школу ту (Ју); ми се виделʼи и 
заволʼелʼи се (Бот); заболʼи рало и побеглʼи, виделʼи да нема оде живота; укралʼи ме, 
дошлʼи те ме укралʼи, и ето тако (За); не моремо ни ми, остаралʼи, оболʼелʼи (Ки); 
жене трлʼилʼе конопљу па послʼен прелʼе (Кн); калуђерке, тако се звалʼе (Баг); ра-
дио док мого, сат кад остаралʼи нико их не види (Баг); осељавалʼи па се сат враћу 
(Брђ); дошли ис Црне Горе, довео то двоје деце (Бал); и комисија проверавала да лʼ 
заслужује; омогућила им главна медецинска сестра да оне наплаћују и да предају та 
новац медецинској сестри (Не); сиротиња ко[д] свакога била до зла бога (Рај); посен 
ја побегла, дошла (Се); она била млого богата, мој деда био виђен, глʼедан, висок, и 
она остала удовица; дрвена кола била са паоцима онијема и сутрадан увечер оти-
шо, тек изашло такси возило, педесет и четврте године тек такси изашо, и ја узмем 
тога таксију, неки Аљо таксиста био, први у Пазар таксиста био; и он отишо да 
свира и о[д] тија Пеповића нека девојка, некако он се заволʼи саш њом и узелʼи је 
(Бот); ми држалʼи овце најпријен оде (Со); маклʼи печу, забранилʼи да носу чаршав 
она; једнок Мурата извелʼи (Трн); дотералʼи да му узму краву, збок пореза (Бољ); 
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краве јелʼе и стока и пекмеза напеклʼи; немамо времена, деца оно у школу ишла, 
посе рат стиго, џаба је (Брђ); раније то радила Трепча, ту понешто долазилʼи радилʼи, 
помало стоке држалʼи; неко осеко неки рас, горе онај део, а та крља остала једно 
метар и по висине; ту пролазилʼи неки, шта знам ја, камионџије; он мислʼио да мојек 
сина да убије да му види смрт, а оно, видиш, бок га њега казни. Обољело и умрло (В. 
Лок); мајка дошла те не узела и довела ме овамо кући, мало кућице направилʼи; избе 
правилʼи и у те избе правилʼи, у топлоту да то ради, радио и зими и то избе билʼе 
једна до друге (Из); послʼе прошло месец дана па отишо у војску, служио војску; он, 
како отишо за Пазар, уишо у једну кафану код једнога нашег ође, отишо код њега у 
кафану и изишо и да прође кроз Варошмалу, и, каже, беше онде нека гужва, ис те га 
гужве неки гађао и удрио га, пиштољом, расцијепило му ногу; шесторо нас остало 
без мајке а најстарија ни сестра била у дванаестој години; прошло дан-два, отишла 
на контролу у Пазар; имо двоје деце и жена му остала оде и остало то двоје деце а 
он отишо у војску; водилʼи га к лʼекару оде, па био боље па га вратилʼи у војску, па 
отут јопет оде дошао и оде му била жена и та ћерка, и поведи га к лʼекару за Рашку 
и он у путу умро; био сабор долʼе Свете Троице, наша заветина, и ја отишла на скуп 
и он дође код мене да игра; Рада била тридесто годиште а мајка умрла четрес прве, а 
шесторо деце остало (Коз); изашла иза куће тамо у једну лʼивадицу, он ме узео 
(Леч); та род мој стари помрлʼи, браћа ми помрла, братанци, братаница, сестра, само 
ја једна толʼике године доживела; алʼи једном дошла нека велʼика руља Шиптара, 
па оно ћорави види пе-шес села, то стоке огрезло, колʼико ове пољане, они виде да 
туима нечије, а имо мој отац једнога седлʼеника доброг, оће да га узму, а ми грдни 
на таван се попелʼи (Лу); правилʼи кућу сину па повећу кућу почео, тамо тражио, 
како бацио ту лубицу, кот куће и реко: „Дајте ми мало воде“, и они му далʼи чашу 
воде илʼи флаша и он попио мало више воде и наватио ту болʼес и послʼе умро; из 
Краљева нека девојчица била и далʼи је суду; примала му мајка негу, а шта ће сад, 
мајка му умрла, отац му умро (Не); синови стиглʼи, он испродаво земљу и тамо и ође 
и све тако у расуло отишлʼи; богата била кућа, та наша тетка била домаћица, чак 
имала и злата па јој он и злато пронашо те јој то узо и продо, шта ја знам; посе Руси 
се повуклʼи, послʼе овамо преузела војска Титова, мобилʼисавалʼи нас, купилʼи, ми 
нападалʼи; рањен дошо па послʼе јопет ме тифус закачио (Прћ); виђела, а кад дошла 
послʼе у ђердек да уиђе, турилʼи тога хадаља; имало не десеторо, па човек ми оде у 
војску три године, ја све седела кот деверова. (С. Ћуп); продо телʼе от два месеца, па 
му се оно отелʼило, па родило женско телʼе (Трн); ћелʼи да узму старију од мене, она 
била крупна а ја ситан, од четрнес година хтели да ме жену; хтео да побегнем од 
куће; од четрнес, она била старија двије године, а крупна (Бољ); јучен прича Граде, 
прије неки дан, каже уишо у она тунел да се спаси од кише, оно стигни отуд и отуд, 
мало фалʼило да га удави (Бу); три шћерке имала све три се у Пазар добро удалʼе, 
лʼепе момке узелʼе и добре (Гр); сломила била у кук, па ја наместио и оздравила; 
шћелʼи да оперишу, он није смео а чуо за мене; Ђукићи се презивалʼи; он био малʼи 
ови сви билʼи крупни неки (Кл); упропастио, послʼе турио оне бломбе, оне се 
окрунилʼе и ајт (Кн); реко неки слʼикар да дође да ме слʼика па ја обукла димије; онда 
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имало народа више, ове старице билʼе, то све помрло; она отишла цура, и од заве ми 
још двије и она отишлʼе; и тамо оне се запослʼилʼе, научилʼе језик (Тр); спремио 
људе, испросилʼи је, довелʼи је и све тако (Туз); одржавали нас, имало ту једну чет-
ворица, ко врт (Вру); узо је бес питања родитеља, она испала и он је повео и довео је 
кући (Бл); 

б) у свакодневној комуникацији за означавање радњи које се перципирају 
као новост, изненађење, односно које су се (најчешће) тек догодиле:

 двије аперације имао у Крагујевац; био ми ту један рођак у село туне с 
колʼима, тамо нешто башту радио (В. Лок); ради алʼи приватник га преузео (Баг); 
узео пе[т]-шес кила кајмака код мене; та ми догно говеда и купио кајмак (Ка); имам ја 
мужа но нису ту, отишо горе у лʼиваду (Леч); данас пала киша; кажу у Сјеницу пала 
киша (Це); прско нарот за тијем послом, по Немачкој, по Холандији, по Швецкој, по-
сла нема (Со); постала лукавштиња велʼика (Коз); она оженила сина и долʼе живи 
(Коз); ене, донијела ни Зорица дудове (Бл); омладина отишла, ми богаљи (Кн); газ-
дарица јој отишла и газда за Албанију (Ос); ја по цио дан тамо по врту тудијенаке 
шонтала; ја неку паприку обрала (Бал); и све уништила слана и мрас (Коз); дивнога 
мужа узела (Ка); ожеднела зар па ће д[а][и]де да пије (Туз);родило долʼе ко[д] Чачка, 
грдно родило (Прћ); ове стерлʼејке, све сломило гране; остало ту непокошено (В. 
Лок); ћерка и син јој направилʼи по пола кућу и за њу направилʼи собу (Коз); стиглʼи 
ови (Ос); данас му диглʼи и споменик (Коз); ми удрилʼи другом путањом (Леч); ђе си, 
бако, дошлʼи ови да те ухапсу (Кл); погрешно ми завршилʼи (Ка); изидалʼи подрум 
и горњи крај; осталʼи то двоје старо (Лу); пустилʼи га да се брани са слободе (Уг); 
нема, готово, затворилʼе се куће (Ка); ископала вода, билʼе су кише (Не); дошло не-
што те однијело, црцавица била, и оне пилʼиће и ону црцавицу (Ос); 

в) за изрицање клетви, благослова, и добрих жеља:
гром те згрушио; рак га појео дабогда (По); бијела дана не видео (Бал); не 

вратио се мајки, дабогда; у сан ми се не снио (Ту); дабогда побаучке миљео (До); 
сапрела га дабогда; ватра те сагорела (Бал); дабогда се утрли (Бал);

е тако, бок ти помого, нико ти ништа не мого (Др); о бог ве видо; е, бок те виђо 
(Гр); она то волʼи да пише, хеј бок је видо (Бр); е дабогда живела сто година, и више 
(Ка); добро те нашло (Бр); јој децо, даље било от свакога (Коз); са[д], далʼеко било, 
изглʼеда да је она болʼес га нашла (Леч); никад не затребало ви, алʼ кад би случајно 
отишлʼе, само тражите Биорац Гордану и кажите се (Коз); поменуло се, не вратило 
се (Цв); фала ви, здраво билʼи, да сте здраве, живе (Др); дабогда стада оваца пасла 
(Уг); 

г) у посебним конструкцијама типа „имао немао, мора да даш“ (= „и да/
ако/кад имаш и да/ако/кад немаш…“):

ти верово илʼне верово (Бу); цркву мораш правит, па се турчио, ишао ђе оћеш 
(Кн); радио, не радио, исто ти се фата (Ту); имо, немо, мора да се купи (Пе); зно не 
зно, ваљало не ваљало, хајде, бивало је тога (Бл); време је било, не пита те родитељ 
ђе ће да те да: ти била малољетна, била старија (Бр); пухало, ударало, киша, снијек, 
она се не скида нити говори до куће (Це);
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За разлику од наведених, који представљају примере крњег перфекта, 
бележени су и случајеви употребе перфекта без помоћног глагола онда када 
се јави у низовима. Тада се из разлога језичке економије, како би се избегло 
понављање, енклитика употреби уз само један од облика: 

доста времена је прошо, те по Београду, оно по Банату, мумурус онај, кукурус, 
како ви кажете, комишо и радио (Леч); ето ту је Мухамет побего из Меће у Медину, 
прешо потље тамо код њи и оталʼе је почо да шири ислам (Кл); поп је био у Грубетиће, 
Миљојко, а главни био, да извинеш, кат се роди дијете (Цв); он је био Црногорац, 
био му отац комита; слабо је радио, трошио, упропашћиво (Прћ); кад је овамо пола-
зио, овамо он звао сина (Ос); па је пао с јабуке па кичму повредио (Лу); ова је усто и 
ударо ме (Уг); амиђа је отишо те узо (Бл); ту сам учио неку школу мало, неписмено 
дијете и чуво свиње, право ти кажем, чобанин био, окопаво грожђе, бостане, све то 
сам (Вру); ја сам то писмо добио, прочито (Ос); е послʼен кад је Србија преузела 
овамо, ослободила ове краеве (Прћ); и њега је узела једна те га гајила; трговала је и 
и добро зарађевала (Кл); отишлʼе су неке девојке от Пеповића, те пеповске девојке 
отишлʼе у то Свиланово на сабор (Бот); авионом су ишлʼи и враћалʼи се (Баг); каже 
они су од крви побегли оде, учинели крв (Бал); ту су на Ђурђевдан водилʼи децу 
и купалʼи (Боб); Турци су удрилʼи и Бугаре истералʼи и освојилʼи они и да буде 
турско Једрене (Из); они су обадва у Београду завршилʼи факултете, запослʼилʼи се 
(Ос); један месец и по дана, па послʼен оталʼен су ме отералʼи понове ме вратилʼи 
у јединицу; за време турскога су патилʼи, потурчавалʼи се, крилʼи се (Прћ); ми па 
смо послʼен ишлʼи за Турску, па посен се врнулʼи па презиме то промијенилʼи (Со); 
Хоџићи су једни билʼи па повелʼи девера (С. Ћуп); билʼи су Срби горе уз брдо, бога 
ми се снашлʼи у оно време (Ки); тоје било дваес девете а он имо сто шес година и 
причо ово за овога Јуса што га убио Кепа; ова што је била лʼијепа родила и умрло јој 
дијете (Кл). 

Међутим, то није редовно, па су бележени и примери типа:
Војин је имо људе Србе па је наш нарот спашаво; тако је пао и ту је умро на ту 

воду (Уг); отац јој је посљен дошо с робије, једанаес и по година је издржо робије за 
време Тита (Бл); он је имо Хатиџу, он је био сирома, његов ђед је имо десет синова, 
његов је отац био најмлађи (Кл); Марина је радила ову годину, радила је у Штаваљ 
(Че); жена му је умрла, отац му је умро прошлʼе године (Уг); то је било, ја мисим, 
пријен триес-ћетрес година, то је било неђе око шесете, ту је било пријен педесет 
година (Туз); послʼен је почело, по продавница је почео бес (Це); и њега су струјом 
убилʼи, ка[д] су га уфатилʼи, струју су му укључилʼи и тапут су га посен са струјом 
убилʼи, то зрно су му нашлʼи послʼен ка[д] су га већ турилʼи на струју те да га убију, 
тапут то су виделʼи шта је код њега; послʼенке су га уфатилʼи те су га са струјом 
билʼи тамо (Бр); државни службеници су на тачкице куповалʼи на попус, а ималʼи су 
обавезне бонове за сељаке (Че); каже продалʼи су, оселʼилʼи су от куће (Уг); сат су 
деца оженила јој се, на пример, она су долʼе оженила се, запослʼила су се (Туз); то 
е било стит, било је срама, било је свега; расположан је нарот био, здраф нарот био, 
воља у нарот била (Ју). 
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Крњи перфекат у употреби је у свим зетско-сјеничким говорима у 
синтаксичким околностима мање-више сличним овде наведенима. У Ибар-
ском Колашину подједнако су фреквентне обе форме (Божовић 2002: 92), 
док остале говоре карактерише нешто друкчије стање. Наиме, перфекат без 
помоћног глагола у Бјелопавлићима се врло ретко употребљава (Ћупић 1977: 
163), у Мрковићу је „нешто рјеђи него у другим нашим дијалектима који 
имају дужу и потпунију еволуцију“ (Вујовић 1969: 266), а и у Васојевићима 
претежу пуне форме (Стијовић 2007: 181). 

II.2.12.9. Пуне форме помоћног глагола јављају се уместо енклитичких 
у облицима перфекта када су посреди упитне реченице, односно одговори на 
питања или са циљем посебног истицања:

јесам ти дао паре? (Ки); пито ме јесам се чим бавио (Кл); јеси лʼзнала да је 
Марина ис Чедова? (Че); јеси била долʼе у Рибариће?; јеси видела шта раде од онога 
језера?; јеси видела шта раде? па не знам јеси лʼ прошла оде на ова Пометеник (Др); 
јеси лʼтурила хајдучицу? (Кл); јеси лʼ видела прву ној шта каже она турски што је 
добио нови (Шав); јесте лʼпрошли покрај њега? (Кл); јесте лʼ се наспавалʼи? (Ков);

богами јесам радила, намиревала јесам, ишла на лʼиваду (Ле); тако ми бога, 
имала га јесам (Бр); јесам оро дрвенијем ралʼима и дрвенијем колʼима (Уг); јес има-
ло, имало је доста је било (Дет); јес се радила, само ја, што се мене тиче нијесам, 
а радила се конопља (Прћ); јесмо ишлʼи вала и на Косово (Дет); па јесмо билʼи бо-
гати (Бр); вала јесмо, дијете, све то чинели (Вру); јесмо држалʼи стоке (Ле); јесмо 
конопљу сијалʼи; јесмо сијалʼи конопљу (За); јесмо, богме, сијалʼи, а баш је овога 
мочила нашег вода ту, с тога мочила (Кл); 

додуше, јесам био одборник (Кл); ја носила нијесам, а виђела јесам те вешове 
и кошуље (Це); јесте била добра, ал није мого више саш њом (Пе). 

II.2.13. Плусквамперфекат

Плусквамперфекат је сложени глаголски облик који се на тутинско-
новопазарско-сјеничком терену гради помоћу префекатских или имперфе-
катских облика глагола бит и радног глаголског придева. 

II.2.13.1. Највећи број забележених примера јесте са облицима перфек-
та помоћног глагола. 

II.2.13.2.У 1. л. јд. плусквамперфекат има облике:
Ја сам био потурио грбачу и радио сам земљу даво и њима, и нама имало; 

Кодо је погинуо док ја нисам био дошо из војске (Прћ); ја сам био једноме туна чу-
вао овце, колʼик сам био не знам (С. До); ја сам био у воденицу млʼео (Бот); ја нисам 
био ни основну школу завршио, тек први разрет био у Врњачкој Бањи (Из); тапут 
сам био узо телʼевизор од једнога ћовека (Ме); ја сам правио хамбарове ове за жито 
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цио вијек, теро сам долʼе на Косово и један сам намешћио био баш други по реду; 
ја сам био решио још кат сам малʼи био да нађем шта му гој драго, јавићу, па да је 
злато, па да су паре, шта му гој драго (Пр); ево ја нијесам био децу крстио (Бал); баш 
сам средио био документа, да није на терет државе, и командир каже да гарантирам 
за њу; све сам био средио документа; ја сам био прву жену узо у осми разред, она је 
у осми разред била ка[д] сам се ја женио био, па посен другу узо, ја сам се пет пута 
женио; осамдесет и пете сам у „Трудбеник“ био радио; ја сам се био пе[т] шес пута 
женио (Ер); ја сам био тамо живео, имало је око седамдесет домова (Ђер); ја мало 
сам био чувао стоку и сат дођо од оваца (Бо); ја сам, богами, био служио војску (Че); 
у Блаце сам био живео тапут и натераљи су ме да је отерам да другу узмем жену 
(Бл); ја сам се био женио одавден комшиком, па је оставила једно дијете (Цв); из-
гребла сам се била (Ру); како сам се била исекирала (Ши); ево оде сам била иштети-
ла руку, досад ми се то познавало (Ле); ја сам послʼе одма почо да радим, млат сам, 
па сам био стеко велʼику снагу, и ко дијете ја радио (Кл); све сам била позелʼењела 
кат сам то била завршила аперацију у Ниш, тешко сам прошла, алʼи све радим сад 
(Ка); ја сам га била једама узела, појела половину и бацила; ја лʼичну карту нисам 
извадила, била сам се удала, нисам лʼичну карту имала (Кл); ја оћу дa идем по са-
бору, млада, глупос правила от саме себе, тапут сам једва била остала жива; била 
сам нашла кућу брвнару и послʼе преградио па правио циглу, па ондар шталу, па 
сењак, па кућу (Кн); ја сам била баталʼила па сам хтела опет да наставим па нешто 
не настави, не знам; није ми имало наконче, а била сам донијела за наконче, ја сам 
мислʼила имаће, кошуљицу за наконче сам била донијела (Го); ја нисам имала деце 
а толʼико сам била желʼела (Лу); у шупљике се звалʼе на ве они прслуци мушки, 
четири ја сам оплʼела била (Дол).

II.2.13.3. Примери за 2. л. јд. су малобројни: у продавницу јеси лʼ била 
научила помало да крадеш? (Че); јучер си била рекла да ћемо причат о томе (Лу); 
заклʼела си се била да нећеш (Ту).

II.2.13.4. Примери за 3. л. јд.:
он је био узо Тацину сестру једама, па-е напустио био, узо је био једну ис Ко-

чарника од овија, била му је најпрва жена па му је умрла; Драгиша био нашао је тамо, 
Драгиша био шумар (Го); кад је оно био глат уишо (Пе); преварилʼи је те побегла, он 
није био војску служио; Андрија ми је био направио та кола; он је био чуво воденицу, 
па купи пет кила брашна да би децу исхранилʼи (Гл); баш један ту Бајрам што је био, 
море бит сте га чулʼи, што је био имо једну из Годова жену (Бр); сто и дваес кила је 
имао та син, ис Крагујевца, не знам ђе е живео био (Уг); она је погинуо био у шпан-
ском рату, њега је био спремио Стаљин тамо да организује, а Тита потлʼе спремио 
у Југославију јер је Стаљин био глава; запослʼио је, додуше, запослʼио је сиротињу, 
отворио је био велʼике ове (Кл); он је био на штакље грдан ишо, био је добар (Бот); 
знам отац ми је причо, док је жив био, да је он ту у школу био ишо (Баг); негоф је син 
Ређеп један, он је погино био с колʼима (Ме); ипак је неко био промислʼио да неће 
имат перспективу та школа (Че); он је био откупио ово наше поље у то вријеме; па 
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је предузеће „Чачак Воћар“ откупио био од нашија ка[д] су осељаваљи (Бо); мајка 
дошла те не узела и довела ме овамо кући, а он је продужио био да иде; он је био 
мало постарији, он је био завршио основну школу; он је био остао на занат мало да 
учи занат, мене мајка довела; он је више упропастио муслʼимански народ него што је 
српски народ био упропастио, а данас му диглʼи и споменик; он је дао нешто био и у 
музеј некоме (Из); рекоше да је био долазио она дечко ту , био у Француску тамо, сад 
рече да је дошо (Леч); дошо ни је син био и снаа и ови унучићи те средилʼи лʼиваде 
(Не); он је јадан издржо и добро је био и издржо и све то, а ова не мога Јагода она 
се скљока сирота одма, она не мога да издржи све (Ос); с муслʼиманима ми смо 
живелʼи није имало грешке, само што је Немац био онда упропастио, то е друго 
(Пе); један Србин је осто био да заступа Санђак, ис Иванграда (Пож); један је био 
испросио девојку (Са); оде је баш један Јаблан дошо у наше село, и ту је био живео и 
почелʼи нешто да брбају (Др); ја му продо телʼе от два месеца, па му се оно отелʼило, 
па родило женско телʼе, па порасло, па опет купим ту краву што је била отишла од 
два месеца, купим код њега, њему остане друга раса горе (Трн); у Драгу је једна 
била тако рекла се па они отишлʼи да је узму па се послʼе убише, па убише па не 
знам колʼко крвова паде (Пр); је лʼ оно кад је Албанија била уишла те владала те се 
јело оно? (Пе); удала је била шћерку у Поповиће (Уг); нешто се она била разболʼела, 
сећам се, углавно, једампут била је остала бес косе (Са); ова хим је била побегла 
једну недељу дана те јој беху веровалʼи демек да је била бона (Ши); кад је, гаљба, 
Албанија била уишла, тапут је највиши глат био (Ст); једно време је организовала 
била држава те су то сијалʼи (Баг); како је која била имала мерак (Ле); тапут ка[д] су 
је довелʼи и она није била видела човека (Ме); ова што је убила, она је побегла била, 
јелʼ не би ми је далʼи кад је она била ту, она је била побегла; ногу, била је извалʼила, 
сломила била у кук, па ја наместио и оздравила (Кл); Меховица је Зиљи била све 
то шила (Дол); Нула смо је звалʼи, знам је стару, долазила је била (Прћ); имало је 
тија четника тудена било (Прћ); још се није била наравнила година (Коз); његова је 
жена изгорела била у Покрвеник кад је кућа изгорела (Жи); она можда није била ни 
дошла у Постијење; она, како је била извела децу на брек горе, послʼе се вратила 
кући нешто да узме, он каже у кући и купи (Шав); овде Буђево, оно је било избегло, 
напат је био от Карајукића муслʼимана (Врс); ово је било магацин за време Тита, за 
продаје, да прода прехрамбено роба, све је било имало овде у овој згради (Ки); то је 
завладало било оно комунизам, како то вичу, нису више далʼи да се то носи (Кл); то 
је било све погорело и вратилʼи се послʼе поново овде те обновилʼи; кажу да је по-
бегло било све, није имало никок оде за време рата; ту је било све сагорело, што би 
реклʼи, ни пасји колац није остао; било је паљевине између Срба и муслʼимана, било 
је наше село сагорело комплʼет; њима је било остало ту пе[т]-шес мазги (Кн); џаба 
вала, могло је све да роди, стут уби, ово је било све бехрало; све је то било бехрало 
пауби она стут; било је дошло вријеме кат сам ја изашо одавде и завршио средњу 
школу у Сеницу па сам и војску служио; ово сад није то имало никакија проблʼема, 
додуше била је војска дошла па нисмо смелʼи ни ми ни они (Тр); мене је у војску 
било спасило то поштење (Пр); кажу кад је било оно пало о првом мају снијек (Тр); 
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за мене е било дошло четрес и три човека, са аутом (Ру); било само се е чуло добра 
кућа, добар домаћин, и испросилʼи девојку (Бр); и оно посен кад се било заратило 
на Косово (Ер); кат то је било прошло, тражу ми слʼику (Ми); то је било бехрало 
и бехрало, да је било среће, то се не би могло обрат, и кад би највиши бехар, паде 
снијек и уби га (Брђ); рађа и воће, алʼ баш ове године нека несрећа га потрефи, она 
снијек у пролʼеће паде, она мрас, цветало је било (В. Лок).

II.2.13.5. Примери за 1. л. мн.:
то смо билʼи одлучилʼи (Шар); богами смо билʼи ноћилʼи, ималʼи смо пријетеља 

једног у Рамошево (Трн); баш смо ето то оде билʼи посијалʼи, имамо комбаје (За); 
билʼи смо се наоружалʼи добро, алʼи уопште није било појма да се свађамо с њима 
(Кн); тамо смо надалʼи билʼи купатило и шпајс (Уг); у Ервенице сам рођен, послʼе 
смо билʼи отишлʼи у Долово, у Долово смо послʼен билʼи живелʼи и сат у Тутин ова-
мо долʼе (Ер); ето ту смо се билʼи крилʼи, и он ту беше с овцама, овце му се сакрилʼе, 
а ми на излʼет (Па); ми смо и от цигл’е бил’и сазидал’и(Св); пшеница је касно дошла, 
италʼијанка што смо је назвалʼи билʼи (Стр). 

II.2.13.6. Свега је неколико забележених облика за 2. л. мн.: јучер сте 
билʼе прошлʼе овудијер са колʼима (Тр); причалʼе сте билʼе саш њом (По). 

II.2.13.7. Примери за 3. л. мн.:
имало је у Урсуле Срба, и сад има неколʼко тија Зорнића што су осталʼи билʼи; 

то ми је најтежа ној у животу била, теже ми је било но што су ми родитељи билʼи 
умрлʼи (Кл); они су, бре, билʼи насулʼи ова пут ка Буђеву, билʼи су га поравњалʼи овија 
дана (Бу); нијесу и билʼи ни одвелʼи (Кн); ту падалʼе су бомбе па су билʼе разорилʼе 
ту око ријеке (Кн); он се уселʼио, једва су га избацилʼи, да нису билʼи дошлʼи парти-
зани, заузео кућу (Шав); једама је било кот овија Ђерлʼека гаљба тако су испросилʼи 
билʼи једну Ђерлʼекушу (С. Ћуп); тако су се билʼи сложилʼи син ми и она, и добра 
била онако и све, алʼи судбина би; они су се билʼи удружилʼи ови муслʼимани са 
њима (Тр); јесу га билʼи закитилʼи; два брата нису билʼи примилʼи ислам; кат су 
дошлʼи ту, они су билʼи пошлʼи за Србију; билʼи су правилʼи план да правимо код 
гробља (Че); они су донијелʼи ту вуну билʼи, те изаткала два душека (Дол); па су нама 
причалʼи стари једни што су билʼи избеглʼи из Црне Горе (Доб); двојица су погинулʼи 
билʼи (Ђер); они су у Холандију билʼи отишлʼи (Жи); билʼи су дошлʼи да краду, па 
са друговима, па пуцалʼи му више главе; онда га опљачкаше, везалʼи су га за кревет 
билʼи; они су ми поклонилʼи билʼи; оставилʼи су ни билʼи воду, но ови муслʼимани 
затискаше и затворише ни воду посве (Го); није пристала и бога ми су је убилʼи билʼи 
ти Дражани, водилʼи је за Рибариће, па из Рибарића за Драгу, убилʼи су је билʼи (Ке); 
то су узималʼи билʼи (Ме); у једно време смо напушћилʼи куће билʼи, побеглʼи смо 
у оне куће горе (Пож); кат се то ослободи, послʼен смо билʼи ојачалʼи, добро смо 
живелʼи (Прћ); касније послʼе су изашлʼи они танки ко мараме оне што су носилʼи 
оне чалме и оно, е тако су билʼи изашлʼи (Леч); не сећам се уопште да су билʼи 
почелʼи вашари кат сам ја била то чора (Леч); они су ође билʼи доселʼилʼи, па ту мало 
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земље купише (Лу); код нас су већина билʼи четници завладалʼи; послʼе су му билʼи 
доделʼилʼи Ивану имање тамо у Војниће (Прћ); сaмо су билʼи пошлʼи испросилʼи је а 
нису се нешто, виђалʼи се јесу, а нису причалʼи (На); куповалʼи су тамо билʼи лʼиваде 
(Баг); и у Војниће су Ристану били дали земљу и он је и то продо (Бал); забранили су 
били (Бал); они су билʼи танко живелʼи (Ст); Струмце су заузелʼи билʼи муслʼимани 
(Стр); дошо Иљаз Куртовић ка[д] су они билʼи направилʼи вешало да вешају те Србе, 
те он срушио то (С. До); они су билʼи оде ћитаво поље овооткупилʼибилʼи; нико 
нема, стари док су билʼи живелʼи, они умрлʼи, осталʼе те куће (Бо); мало су билʼи 
почелʼи оно прије неколʼко времена алʼи то нешто није успело и послʼен се преки-
нуло (Це); кат су некат билʼе дошлʼе пот Доховиће ис Швајцарске, из Немачке кат 
су дошлʼе те бушасте краве, Миломир је узо кот мене ту расу (Трн); мене су лʼично 
билʼе тражилʼе неке женске што су напушћалʼе (Бр); учила су била млого добро, 
најбоља су била у цијелу школу деца моја (Пр). 

II.2.13.8. У облицима плусквамперфекта бележене су и форме перфек-
та без помоћног глагола, било да је у питању крњи перфекат:

он није знао што сам је ја отпудио, ја је био отеро; ја је био отеро (Кл); ја 
пушћила била говеда те мало чувала, кад један човек овако иде преко тога брда (Тр); 
ја оно била потурала једном за визу, они ми не дадоше него изашо закон да морам 
овамо визу да правим (Па); био радио на пут (Ми); он био пио млого (Коз); отац 
мој није радио ништа, био остаро, oженио се с мојом мајком, имо више но педесет 
и пет година (Кл); њејзин муш јавио да ме не воду, вратио ме био (Кл); повредио 
био прсте, не море да превија прс (В. Лок); ту био остао та Гембеш дуже времена, 
погинулʼи смо терајући га (Прћ); послʼе касније био млого угњетаво Србе, па се 
бојаде да га не осуду (Стр); мене један синовац био уписо у Београд факултет и на-
пустио (Бу); био је на смрти, и решио био да ме ожени и спреми; имо велʼике паре, 
[…] па био кукавац слаго у једну кутију од лʼима и неко узимо и миш уиђе и у ово-
ичке коматиће изгрицка, имало је три кила пара (Кл); вала ја нијесам никат ломила 
руку, не знам, Авдија био сломио прсте, а ја нијесам никат у живот (Дол); амиџа ми 
био купио један сахат ручни (Жи); дуго није имало ни лʼеба ни с лʼеба, било рат, 
Немац рушио био, нит се радило нит ништа (Пе); био тамо радио, па на неке стубе, 
па га то оклʼизнуло, па га одвео Јелʼенко у Пазар да му ставу гипс (Пе); био ту неки 
чобанин чуво стоку за паре и у неку мачугу завртео те паре и носио ту мачугу (Пр); 
она има сина и ћерку, син јој исто био уписо Права и напусти нешто, не мога (Ос); 
био ми брат настрадао, био у дрва и настрадао на сред титра-поља (Доб); био га 
позво један друг Хрват, билʼи дружилʼи ко школски другови, и он отишо тамо (Бо); 
дао му био преседник плац да раду цркву, не знам шта да раду и он потегне па те 
плацеве прода; ја сам слушо, имо је вође један, завршио био и за попа и за владику па 
није послʼе мого, те дошо у ову нашу цркву био, једни јади чупави (Кн); имао једну 
двоје деце, Милушу и Ивана, довео и био и горе сместио у Драмиће (Прћ); послʼен 
налʼегла била та ријека (Пр); волʼи и она мачке, једно била дала у комшилак (Ос); 
дође те узе, ја била обрала и турила овамо у зграду (Бал); Ристан му се звао отац, 
дошли ис Црне Горе, њему жена била умрла (Бал); отишо у војску, она затрудњела 
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била, он отишо у војску (Го); та наша тетка била домаћица, […] и пчелʼе и овце, била 
коње седлʼенике тад држала (Прћ); она била побегла, узела га за вољу, е послʼенкен 
није нешто јој се свиђало (Бр); добила упалу била, упалу добила жучне кесе (Го); 
мајка ми била умерачила, хај ја слушо мајку, видо је нијесам док није дошла (Доб); 
каже била му је испала овако један црвен и кила и послʼен је она причала то шта е 
било каже испала му кила била (Дол); једнога петлʼића, и ту била ми једна комшика 
налʼегла, пилʼиће сам товне држала (Ос); два месеца била напустила и сад је вратио 
беше (См); у војску кад сам био, била нека плата се примала, то прва плата беше 
(Пр); била ми она дала пет кокошака и петла (Шав); пршуте имало доста, било се 
заклало (Го); да не да бок, какав доктор, још то да ме било нашло (Ост); то се зата-
рабунило било послʼен, ови су Шиптари узелʼи далгу и дан данас трае (Пе); мајка 
је ноћила код нас са тијем дечком, у нос му то ударило било, и от тога је то било 
(Не); послʼе отишлʼи тамо па тамо ноћилʼи билʼи у један Зминац блʼизу Бијелок 
Поља па изјутра отишлʼи тамо на пијоц, тамо нијесмо купилʼи ништа, па смо се 
вратилʼи опет ноћилʼи у Рамошево (Трн); ови Црногорци, билʼи на катуне изишлʼи 
по Ђурђевудне (С. До); сакрилʼи билʼи оне маце, он баци ону мацу и погоди га у гла-
ву на место (Ми); тако је истералʼи билʼи (Бр); јавилʼи се, чекалʼи је, и тако даље, 
билʼи погодилʼи кола, теретна кола, и није мого да оправи мотор, нешто му није у 
реду и пешке (Шав); не знам како се звала, а Фата јој билʼи пределʼи (Го); они кат су 
се вратилʼи, оде се билʼи уселʼилʼи муслʼимани у њину кућу, један што је био слуга 
код њи, он се уселʼио (Шав); мајка ме је изнијела у колʼијевку, горе побеглʼи билʼи 
према Србији; побеглʼи билʼи сви тамо преко границе, они тамо нису (Кн); мене си-
нови завршилʼи школу, завршилʼи билʼи факултет у Приштињу; они су раније билʼи 
кћелʼи за Турску да иду, билʼи тамо те васике узелʼи и, сат је било нагло осељавање 
за Турску (Бо); осамнес година била она, млада, укралʼи билʼи, не би далʼи родитељи 
овамо горе да иде (Не); ми смо ималʼи, алʼи долʼе код Ибра билʼи направилʼи колʼибу 
за седење (Пе); двије осталʼе ту неке билʼе, као шкарт те одбацилʼи (Ос);
или је изостанак енклитичког облика условљен фонетским разлозима:

ћовек јој се био венчо па е повео (Ле); тридес и седам милʼијарди се био за-
дужио Арапима (Кл); он се био удаво за жену, и та му жена имала двије шћерке 
(Го); то се слʼио био крв, тако су стари људи причалʼи то (Гл); одо се био пићу те се 
упоропастио (Не); баш ова Иван Морачанин он се био побратимио са неким, ја не 
знам ко је био (Прћ); чувала стоку и тамо и овамо, вала док ме дам учинео, потеро 
ме та игбал био (Ост); била ми се родила ова кћерка, и отишо ми девер (Ру); мога 
оца тетка она се била удала у село Баћицу; она се била удала, побегла у Баћицу село 
(Гу); смршала је, а била се и угојила (На); ту се кажу била укрњила (Туз); Милуша се 
удала овамо била исто ту у наше село исто за Марића некога (Прћ); она му је мајка 
касно умрла, била се преудала (Коз); била ми се отворила рана на ноге, једна, па 
ми се види сад ђе се показалʼе (Кн); она се била рекла сама вољом (Пр); моја мајка 
се била удала за мојег свекра, моја мајка се развела од мојег оца (На); а она се била 
удавала, и нашо сам је на пијац (Цв); била се рекла мене једна у то село (Ле); она 
е рођена Зејна ту иза брда, па се била удала оде у комшилук (Ле); збок ње су Попе 
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запалʼилʼи, она се била рекла неком Турчину, и она послʼен дигни те узми овога Јека, 
и они послʼе удари (Ми); била ме слала ова докторка вође па ја разбоље се, отвори 
ми се рана на ногу и онда нисам ишла (Че); кат се било то напунило било да ради, 
то кат се пусти радништво, то не мош да прођеш улʼицама све радници ис фабрике 
(Не); било се кљусе сурвало долʼе у провалʼију (Ђер); то се било савило до земље, 
није могло да одржи, како је било родило јабуке (Тр); код нас муслʼимана раније теш-
ко су се виђалʼи момак и девојка, то се крило било, била она печа, печа била, фереџа, 
и жене се крилʼе, била је печа (Трн). 

II.2.13.9. Примери са имперфектом помоћног глагола мање су фрек-
вентни од претходних:

ја једну беха узо (Пр); кад отрча му син млађи, спремила ме моја мама да по-
гасиш Вукану угљевље, ја беа овако ватру наложила (Кн); могасмо вала овамо и у 
собу, ал ја ту беха заложила (Бал); ја тек беадијо дошла (Ос); 

ти се беше тек родила онипут (Бал); 
ја и он у болʼницу у Новом Пазару заедно, моја деца шта донеси мене и њему, 

он, беше му умро отац, пот аперацију (Уг); доћекаше ме свекрва и зава, свекар ми 
не беше ту, беше га погодио приш у прс. Болʼес приш. Беше га погодио приш у прс, 
па био код лʼекара, не знам ни ђе био (Ле); беше се побо на тарабе (Доб); ми смо 
ти отишлʼи ван Ћаћка, беше ту у једну, ка шума, ка нека јаловина, не знам ни шта 
беше, углавно одвео не беше баш ко[д] Ћаћка ту (Ле); беше ова пут се почео радит 
за Шпиљани (Бл); беше преписево таблʼете (Ши); ту пролазилʼи неки, шта знам ја, 
камионџије, неко је беше нашо и осеко она пањ и узео (В. Лок); ту подавно је спасио 
један авион, не знам шта е било, полʼетео је неки авион, ја сам, баш ме интересо-
вало, беше Ћировић неки спасио та авион, та пилот; та авион је требо, нешто био 
у квару, и он беше спасио, не беше нико погинуо, а што га беше спушћио на писту, 
испало му крило једно беше. Аљ он успео, не беше нико погинуо. Те пофаљеваху га 
(Ле); беше га добро угруво; ја сам га закљео по свом божом задатку да он што прије 
могне да дође да узме децу, оно беше приспео ова рат да биде оде; добро се беше 
наљутио (Бл); беше нападо снијег; посље отишо у Крагујевац, био и у Краљево 
три-ћетири месеца, те дођо, кат овај Суљо се беше, ова ми унук, родио, Исметов 
син (Бл); ја сам гл’едо, један беше Радослав сазидо кућу, ал’и то у животу ја нијесам 
видо, по метар један има, један ћошник (Св); петнес година била ту за једним и 
нешто суцки се разведоше, нема деце, два месеца била напустила и сад је вратио 
беше (См); знаш ти шта сам ја чула? То причо један човек беше, она цвијет, маслачак 
(Го); сломио га беше; то е продо у пролʼеће још, беше још снијек оно, вала зима још 
не беше изашла (Го); једна беше турила, алʼи богме ђутуре имаше, оволʼико овија 
ђинђуха, па овако до ћак долʼе (Ле); на Чечево чешељ, у Исток беше мачуга испала 
(Пр); беше дошла ми та бивша супруга, мајка Исметова, дошла код мајке доље и ова 
Нафија је довела да дође код нас оде, довела је и беше дошла (Бл); беше она узела 
Мица (Ле); она се беше савила до земље; беше млого оболʼела (По); остарала беше 
пот крет (Вру); ту се беше завукивало, овудије прошло (Ос); ја сам ишла за Вршац, 
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нијесам, само на једно место сам видела да су шљиве родилʼе и то се беше до земље 
савило, ту мало нешто беше ка, како да ти објaсним, ка у неку долʼину, и ту ваљда 
није закачило, ту беше остало (Брђ); послʼен кажу да су оде на Миљину главу не 
знам шта беше испало (Пр);

долазио да глʼеда како живимо, ми га оно дочекасмо, он беше згодан. Послʼен 
опет пратилʼи нам беху кахву, негова жена и опет дошлʼи да виду шта чинимо (Пл); 
послʼе кат су се вратилʼи озгор, беху оставилʼи кило вуне (Нет); има неки муљ, како 
беху реклʼи, мене болʼи ту, укочи ме нешто (См); казала једна Српкиња да сам и ја 
Србин, а они се беху покупилʼи, и они се врнуше двоица онија војника са пушкама (С. 
До); ова хим је била побегла једну недељу дана те јој беху веровалʼи демек да је била 
бона; он има терапију још едну па да иде на контролу, беху га пензионисалʼи тамо 
у Аустрију (Ши); ево Пазар па нема воде, они беху ту скоро све живо заставилʼи 
долʼе, паркиралʼи се на пут, нете да се макну (Гл); одосмо, овако, још је касније 
било, ми кад приђосмо, оне већ беху престалʼе те воде, нестадоше нам воде (Ост); 
тек типут беху изишлʼе, сине, ове браде, ватра хи сагорела, не знаш више ни на кога 
су, ни шта хој да поглʼедаш, ни је лʼ хођа, ни је лʼ поп, ни је лʼ момак (Ле); беху 
три Циганке цукалʼе оне дефове, то беше обићај, то нијесу Циганке нолʼепотице ис 
Велʼеза (Ме); син ми намешћио кућу, посадио башћу, шљиве му се беху савилʼе, све 
имамо горе (Пру); бехоше реклʼи да неће (Пе); они беадију тек купилʼи ово (Коз).

Српски говори разликују се када је посреди фреквентност плусквам-
перфекта – у већем броју говора овај глаголски облик редак је у употреби, 
док на мањем делу територије он има стабилно место у систему облика. Раз-
лике се очитују и на плану употребе двају модела грађења овог глаголског 
облика. С једне стране су говори у којима доминира модел са имперфектом 
помоћног глагола – говор Ибарског Колашина (Божовић 2002: 92), Мрковића 
(Вујовић 1969: 341), Бјелопавлића (Ћупић 1077: 99), Горе (Младеновић 
2001: 434), Призрена (Реметић 1996: 508); док су на другој говори у којима 
је ситуација обрнута – у говору Зете доминирају форме са перфектом гла-
гола бит (Ћупић 1977а: 280), а тако је и у Полимљу (Николић 1991: 490), 
северној Метохији (Букумирић 2003: 262), трстеничком говору (Јовић 1968: 
148), централној Шумадији (Реметић 1985: 333), Банату (Ивић и др. 1997: 
181) и Алексиначком Поморављу (Богдановић 1987: 198). У Пиви, староцр-
ногорским говорима, те у говору Враке и Васојевића (Вуковић 1938/39: 74; 
Пешикан 1965: 179; Петровић 1973: 216; Стијовић 2007: 181) равноправно 
се употребљавају обе форме. 

Као узрок ниске фреквентности плусквамперфекта са имперфекатском 
формом глагола бити у појединим говорима наводи се губљење имперфек-
та из глаголског система (в. Николић 1991: 490). Оваква повезаност двају 
системских процеса, међутим, не функционише у свим говорима, зашта би 
као пример могао послужити трстенички говор, у коме превладавају форме 
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плусквамперфекта са имперфектом помоћног глагола, иако је имперфекат 
на овом терену врло мале фреквенције (Јовић 1968: 144). Ово наводимо за-
рад објашњења чињенице да је и у тутинско-новопазарско-сјеничком ареалу 
уочено нешто мање присуство облика плусквамперфекта типа имперфекат 
глагола бит + радни глаголски придев у односу на други модел, иако импер-
фекат у систему овог говора има стабилно место. Плусквамперфекат у ис-
питиваном говору често се употребљава, о чему сведочи сразмерно велики 
број забележених примера. Примећено је, даље, да на семантичком плану 
постоји разлика између двају модела. Наиме, форме плусквамперфекта са 
имперфектом помоћног глагола употребљавају се искључиво када су по-
среди доживљене радње, док се други модел употребљава за обележавање 
како доживљених тако и недоживљених дејстава из прошлости. Стога 
закључујемо да је шири семантички домен употребе плусквамперфекта са 
перфектом помоћног глагола основни узрок разлике у фреквентности двају 
модела. 

II.2.14. Потенцијал

У облицима потенцијала дошло је до свођења различитих форми 
помоћног глагола на један облик – би, који је у употреби у свим лицима 
једнине и множине. Осим тога, у вези са потенцијалом на испитиваном тере-
ну није примећена варијантност у погледу грађења облика, те овде наводимо 
само примере који илуструју његове облике. 

II.2.14.1. Примери за 1. л. јд. 
смео би (Ле); нит би волʼео мој син да узме твоју веру, а нит би волʼео ја ова 

твоја кћерка (Жу); ја би желʼео да ти пођеш ноћас (Го); волʼео би да имам шћерку; 
ја би се удала богами кад би могла да нађем (Ли); мого би само да ти мотам нешто, 
није потребно кад није таћно, не знам ти таћно прићат (Туз); ја да сам знао, ја би реко 
немо да се окрећеш (Че); ја би требо да тој партији бидем поверен; ја био не би (Кл); 
До би јој ја па кад би озго све попадало с небеса (Кн); бога ми би ти сат прићо боље 
него што је јуће било, тако сам то запантио све; колʼко би хајо да заврши ово што 
је запоћео, све се плашим неће моћ (Пож); да има паре, требо би јој (Ке); и да ми је 
обадва ока извадила, ја би шутео (Ду); изутра би био зват да идем (Ле); кад би ја то 
све причо, (Прћ); ја сам ето ту прије написо па да би ви боље објаснио (Ле); помого 
би ти, брате милʼи (Рај); да сам кот куће, би ти сат показо та раоник (Дол); ја би хајо 
да се женим; да сам мого да је дадем зором, пријен двадес година би је до зором; на 
терен кад би год био, имо би вишу плату (Трн); ја би му је до; ја би јој направио ту 
кућу, ту вољу би јој испунио, алʼ мало да пречека (Бр); посе рата оно кад би ја обуко 
горни и долни веш о-тога (Ко); ја би ишао редовно (Пе); ћеко би ве да ве вратим до 
Ћаћка (Ли); ја би ти одма то напоље показо (Ми); сат кад би ти причо, реј ћеш лаже 

– 336 –



495Морфолошке одлике глаголских облика говора Тутина, Новог Пазара и Сјенице

ова стари (Цв); била сам за моду, да ми се купи, набави све што би ја желʼела; по 
месец дана би ја то тако наређивала се; ја би ве повела ђе извор врела, ђе извире, и 
ђе сам ја живела (Гр); не знам одаклʼе би почела, знам свашта од мајке, од бике о[д] 
деда. Добро си; ја кад би знала нешто да ти позлатим (Д. Пољ); сад би волʼела овога 
да узмем; ја би баш волʼела да могу да нађем оде неђе да се удам; ја би волʼела алʼ не 
могу да нађем (Ли); ја би сад волʼела да ми оно замирише та чорба тако но све (Ков); 
ада богами би је сад волʼела уготовит (Жи); ја би пробала то (Го); пратила би сина 
да иде да хи тражи да хи доведе; понијела би ја што сам украла слатко, но не могу ја 
да се уставим; да кошта педесет еура, кат је за лʼијек, ја би то купила (Го); ја би сат 
прићала на њојне оћи; знаћи остала би тотал јесир у Ћаћак бес пара (Ле); ја сад би 
родила да имам тако мало дијете (Жи); ја би се снемогла (Ли); би дала тој жени (Бр); 
ја би те частила за муштулук (Го); сад би плакала (Бр); ми се чини цио она долап би 
појела кахве (Ков); прије би с[е] обесила (Ли); ја би, чини ми се, умрла (До); види 
колʼко је сахат да лʼ је време аутобусу д[а] идем ја да би се пребацила; да нађем кака 
кола да неби се пребацила; па кад би ти ја прићала (Ли); слуша, имам сестру алʼ је 
удовица, сад, да хоће, би му је повела (Жу); увијек би хим лʼијепо урадила чергице 
(Бр); ја би ту конопљу у Видрењак држала по три хефте (Бр); ја би ти је дала онако; 
сваки пут би ја отишла (Го);

све од злата да је била, и да ме је ћела, не би је поглʼедо (Цр); све и да ти звезда 
на чело сјаји, ја те не би трпео (Ду); ни то ти не би умео прићат, то је било рано, 
пријен мога времена (Туз); ја не би смео то запет кад би имо пун камион пара; не 
би ти знао причат; ни данас се оперисо не би (Ле); ја не би знала шта да ти причам 
(Д. Пољ); то шути пре[д] сабор месец дана не би то дирала, тако би ишла, не само 
ја него све (Гр); да ми се пољути не би волʼела (Ков); не би никако за овијем оста-
ла, баш никако (Го); ја не би могла отић, болʼу ме ноге (Ле); не би овамо дошла да 
се удам, шансе нема (На); ја не би смела заноћит сама кад би ми све поклонио; не 
би смела сама (Го); ја се не би мрднула са овога места одавлʼен (Ле); видим ја, не 
би могла да се изгубим (Ле); ја још нијесам отишла то да видим, нит би се могла 
напомолʼит ка тој кући (Жи); то да рекнеш, то не би; не би смела да се закунем; не 
би ти је продавала (Го); има доста година, тачно године ти не би знала казат (Ков); 
валаја ти не би рекла ово више да дајеш (Пе); ја се не би надала то о[д] Таде (До); још 
то да ме било нашло, ја не би била жива (Ли); по ноћи не би смела сама отић (Со). 

II.2.14.2. Примери за 2. л. јд.:
кат би се ти отего ту, он ти не би кћео добро да ти ућини, свако е на њега куко 

(Ђер); црвењи се, то би реко си узо четку па га искашедивињо (Ми); би реко никат 
није имало воде (Пр); поглʼеда, би реко нико није осто, сви су отишлʼи тамо (Со); ево 
видиш ово кутијице садек, то би реко налʼет шејтан (Др); би теро ти да мељеш та би 
узимо ујам (За); да хи омажеш да би мого да идеш; сад би мого да идеш за Варош, 
јес да је акадам, алʼ мого би да идеш (Кл); тебе је надарио алах да ти завршиш фа-
култет, да те није не би ти, отишла би да чуваш говеда (Кл); имала би вазда да идемо 
(Ос); сат ти би рекла ово је немогуће (Ков); то би се осевапила са мном (Пр); ти би 
имала да пишеш роман цио (Ли); Бојана, кад би ти мене рекла: „Фатима, мене је је 
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дошло до тога да ми ти даш крви, оћу дa умрем“, ја би ти дала моје крви (Ков); да 
пожуриш, стигла би на вријеме; знала би какаф је; не би то урадила (Бр); да га никат 
тога мртваца видела не би (Па); ако би шћела да те одмијени ако си се уморила (Дуј);

да не би окренула лʼеђа овамо фамилʼији (Кл); ти и кад би се удала у то наше 
село, ти то радила не би (Ли).

II.2.14.3. Треће лице једнине:
коби мого да дође до ње да разговара; понеко би имао те би се снашо (Це); он 

би ноћио (Уг); то те не би прије нико узо (Цр); да је Перо ту, он би знао (Че); не 
смијем, он би ме добио ту, на место би ме оставио (Ли); то би реко исан оће неко да 
и поеде (Жи); он би је убио; Амир би јој прићо, Амир би знао (Ков); ако би се саста-
вио Албанац с Косова и ови наши (Бо); истеро би га да би ми и брат био (Ми); ида би 
ми сто еври дао, ја то не би продо (Ту); не смијемо те дират кад би човек реко 
милʼијарде да ми да (Жи); он би ишо са том табљом редом (Пру); посен ко би имо, 
он би купио от те патиске; дошо би по један човек ил’и два један дан испред сватова 
(Св); ако би кћео да још више зида горе више земље, пл’ео се плот (Вр); сваки би 
узимо испред себе оног биријана (Бо); који би се човек удавио илʼи обесио (Вру); 
отац би ми на њиву оро са воловима (Са); Март кад би био, Благовијес (До); ха зора 
он би дошо; мој отац би сваке године закло вола (Ту); о Божићу мој би отац поранио 
(На); по Лучиндану би долазио (Ту); сваке године би долазио код нас (Го); оно изутра 
на Божић дошо би полазник (Го); кумови смо билʼи, па би причо он мене свакат (Пе); 
он би туна одмаро, причалʼи су ми стари, одмаро би коња, припео би га па би одма-
ро, пешке није мого (Ли); девер би пребројао паре и зафал’ио се сватовима и свадба-
рима који су даровал’и младу и изјавио би кол’ико се новца покупило (Ме); та 
бекчија би је затворио (Са); ја знам, отац би причо да је пашче удавило неком дијете 
(Бо); дошло би кад би пијоц имао и Срби и муслʼимани (Д. Дуб); мој отац би отишо, 
те би, у шуму би отишо, па би пожњо тога папрађа, па би у једну везу, па донеси 
(Би); да би лакше живео и да би добио посао (Прћ); они су моралʼи да завађињу на-
рот да би радио он шта је хтео (Рај); он би требо да омалʼи; ако би то остављао; 
понеко би имао сијено (Тр); он би умро (Цв); ко је био газда и мало јачи он би купио 
(Врс); ова би ти мого све да ти исприча (Бољ); јечам би се сијо; једино ђевер би 
остао (Кл); по један би чеко пред врата од сватова, глʼедо би кад прекорачи преко 
прага да пуца први (За); ја пантим то кад би дошо те прљо код моје мајке (Кл); она 
би дошла код нас (Уг); снаха волʼела би да иде тамо ка Тутину, волʼела би тамо д[а] 
[ид]е у грат (Бр); ишла би сваки дан у Тутин да оће неко да је води (До); она би ти 
испричала (Гу); љута је, би те прегризла; воденица би се окренула кака је то вода; 
свеби ти нана причала да је ту (Го); вала би ви она белʼи испричала; она би била 
мртва (Ков); и она би кћела да га поведе от породице и остави дијете (Ке); пожељно 
је на прву воду да пије воде, зато да би имала да дијете сиса; направила оној 
породиљи цицвару да би она појела оно најпрво (Ру); девојчице строго распл’етену 
косу, очешл’ане, да би хим коса расла (Ру); и да би ми на главу седела, ја би је трпео 
(Ша); да је могла, душу би му појела (Ке); она би напајалаколʼко ти душа хоће да 
море та вода да се истера негђе; Слава да чује ово што пушим, она би ме маф учине-
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ла (Пе); да баци невесту, не дај боже, то би била трагедија знаш кака (Са); би се 
убрала ђе е проникл’е коприве (Ер); исто и отуд млада би ставила томе бајрактару 
тај дар (Св); та је била марамица виша и на сва четири ћошка имала би по једну 
ружу, ко један цвијет, извезену (Вр); тамо би хи срела та родбина девојке, би хи по-
частила соком ил’и коцком и водом (Са); она би га три пут окренула према сунцу 
(Бо); раније времена би се испросила девојка (См); моја би се снаха весела дигла, па 
би свакат проју умијесила (Стр); та млада би морала увечен ламбу да запалʼи; ал она 
никад не би јела мек лʼеп и врућ (Го); пратила би не мајка д-емо код ријеке да убе-
ремо прво врбу (Са); она би у прол’еће изашла и купила би то (Ст); сутри дан руку 
би узела, љубила (Бо); о слави другу ној то би пуна била соба (Стр); свакад би она 
алву направила за прело (Го); увећеу сриједу би била кана (Па); баба би пресекла 
пупак, баба свежи она пупак, све би то баба радила. Ја послʼен тамо лʼегни, додуше 
она постељица би ми одма пала, нијесам с ниједним теглʼила муку (Вру); он би, ако 
би нека стока похарала, илʼи ушла у ту неку лʼиваду (Са); и пила би та чај, само сат 
скоро јок (Бр); да би се она спремала тамо, да би ткала оне черге; спрва по година 
би прошла, а сад јок, месец дана два, пустају се вести, филмови (Ков); сећам се вазде 
кад би она турила качамак од хељде (Вру); како се то живело, баш би ми причала, 
причала би ни мајка (Вр); која би дошла млада, најстарија та снаша, црну муку би 
видела (Цв); имала би историја да се прича која је мука била (С. Ћуп); то је чудо 
срамотно ко би нека отишла сама те би се удала (Прћ); би се спремала храна, ко 
нека вечера; би се прала обућа ту (Рај); она би старије имала две јетрве; она би звала 
синове; она би сакрила ако је нека нешто учињела (Шав); рукавице понесеш, да би 
била родна година; пуна ова соба би се напунила; уговорила да би побегла (Врс); па 
би се позвала моба (Др); стрина би ти испричала бајке и бајке што ти нико не би (Д. 
Пољ); она би лупала у то док измети (За); што би рекла једна стара жена (Ки); одне-
се у компире да не би златица била (Др); и она би му дала два лʼеба; она би изаткала 
ону поњаву да се простире место ћилʼима (Кл); још би понека девојка с њом била; 
то би могла само да ти опалʼи шамар; послʼе би узела по малце павлаке у ту хурду и 
напуни оне паприке (Тр); кад би више њи радило (Уг); пола године то би се гањало 
како ко (Це); требало би стварно да се пише овијeм горе у Владу у коју је народ 
кризу; живело би се јопет добро (Шт); он не море да нађе посла баш како би треба-
ло још, требало би да се познаемо од некут (Ми); илʼи земљу илʼи пепо илʼи било 
шта ће ти бацит да би то дијете послʼе јело (Ру); за Ускрс је више имало да се пости, 
то нема силʼе да би се омрсило (До); немо га сећ оде, но га овако окренеш, да би то 
ишло нормално (Ру); то би те спасило да га купиш; да изаткеш то, требало би ти до-
ста вуне (Бр); све да би ово маф било овудијен (Ост); да није било Тита, то би све 
било убијено; да ме је закачила та ситуација да ме уфату да ме терају да ме вежу, 
могло би свашта бит, друкше не (Ке); би се обешало по ограда, по конопаца на при-
мер (Би); па би то зими смрзло; л’ети не би имало ова поток; зашло би сунце кад би 
најпријен долазил’и оно из Видрењака (Св); пуна соба би било за време оно Другог 
свецког рата (Бо); то се певало кад би се ишло на Јереминдан (Го); то би се износило 
на Ђурђевдан да се проветри (Би); па би дошло о Ђурђевданујака вода ту (Жи); код 
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нас имало би то уочи Петровдана (Рач); и то би се брало и киселило у воду, по дваес, 
по месец дана (Ост); сваке године би ни се знало; било ту клонети ту армунике ту 
целог дана би јечало (Ме); ти дан би се свако дијете морало окупат (Коч); посен 
Ђурђевдана имало би цвијећа доста (Би); имало би снијега и о Ђурђевдану оно спрва 
(Вру); на Благовијес то би се пал’ило изјутра рано (До); ријетко би имало хармоника 
(Ме); понекад на сач би било (Са); некат би имало нешто да попију (Жу); кад би се 
завршило то (Ме); морало би да надокнади том газди држало би се е стоке доста, 
држало се е и коза и оваца и крава, имало би људи па и по два пара волова (Са); 
раније око казана би имало људи лом живи, дођи увече, дођи преко дана, разговор, 
пи, ово сат нема нико да дође (Ми); имало би исприје народа, то песма, шта би има-
ло (Д. Дуб); докле се не би видело (Вру); шта би дошло о[д] Тутина, от Кочарника 
(Бр); овога би требало обесит па га пет пута вешат и скидат (Ки); све би се то кори-
стило (Го); имало би тија прича (Коч); да би лакше живело, потурчило се (Прћ); кот 
куће то кад би се женило; послʼен би се доносило и пиће; све дадоше родитељи да би 
се ишколовало; не би имало пића (Рај); то би се покупило, тако ми алаха милʼина 
била (Со); имало би сто говеди; кад би било најприје; имало би сијена (Тр); у своју 
кућу шта би било (Цв); ту би ти било заједнички сабор (Бољ); да би било жито (Вр); 
чуло би и тамо чак с врх онија брда; пола муке би ми било, пола; е могло би се пре-
варит; не би било тачно да ти кажем (Врс); то би конопљу се посадило па све рукама 
узми и чупа и однеси; гради се овако да би се утеравало оно; ја пантим кад је било 
срп, би се жњело (Др); шта би требало да се прича (Д. Пољ); кад би се уводило да се 
тке у нити (Дуј); трњи позади се туралʼи, да би семе се оно распоредило (За); алʼи 
затрпало би и Кладницу и Сеницу (Кл); па се отпусти она чеп долʼе да би то дошло 
гушће; кад би то засвирало све би се село орило; кад би било код њи весеље; требало 
би да има једно сто педесет кућа; лʼимуна некат ставим помало само да се не би, 
знаш, ушећерило (Тр); ту би се згомилало по триес, ћетрес, педесет, у собе; ево шта 
би се носило (Туз); ни једно да се уфати да направи круг да би играло; ту би имало по 
двеста душа у љешнике оде да бере (Кн); ако би се то десило, то је, значи, некака 
велʼика, како ти кажем, брука; по тридес душа би то било у једну кућу (Тр); 

он ти не би смео узет парче лʼеба колʼко ова телʼефон (Цв); понекад не би ни 
стиго (Вру); то се раније нико не би ни замерио (Го); ја да настави, мене се ни гроп 
позно не би (Ли); да не би тога учитеља, ништа мој отац не би мого да учини (Го); 
да није воде не би се мого окрећат воденички камен (По); а ја да сам га питала ни-
кад ме тудао не би (Пе); нису се моме оцу држала деца мушка, па каже које име, то 
старински, нема у свијету да му нађенемо то име да не би остао (Ка); он хи не би 
мако (Ост); бајаги спремио се он да не би пао (Са); да не би вук и појео (За); и кат би 
умрла, петнес дана убаздела би се ту ко видо не би (Жи); он рече требало би му писат 
да не би га спасио; оставила сам децу, шта би ме помогла за то да поглʼедам кроз та 
прстен тога човека мога да не би ме вратио (Бр); пипнут је не би смео више (Ле); 
ми смо чувалʼи стражу да не би оздо од Србије неко напао (Кл); не би чуво месец 
дана нико за оно млʼијека; да је завршио за попа не би узо онога хадаља (Кн); ријетка 
кућа да не би имо по два пара волова (Са); да веља, она му не би побегла (Ли); уоч’и 
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Ђурђовдана не би дала свекрва (Рач); никат рахметл’и свекрва не би употребила то 
(Ру); уторком нам не би дала свекрва ништа да радимо (Ле); свекрва ти не би дала 
ово изнијет ис куће кад би ти био спас (Ру); па да не би млого јела; па раније се при-
према да не би прехладила тамо (Са); пита је ти да не би теби ишта испричала (Ту); 
ни једно питање нема што ти она не би одговорила (Д. Пољ); иди код ње да те не би 
нешто посаветовала (Бр); сад не би имало кризе (Шт); не би било лоше, само очи ми 
нису добро (Го); чува се да се не би десило нешто успутно; она се чува да јој се не 
би шта десило (Са); да јој та чај да попије да јој не би било шта боље (Ту); ако њега 
не би било (Ли); е сад да је није видо нико, то не би ваљало; на пет места да нисам ја 
стиго (Ле); не би се могло да до јутра да пронађу (Ду); три године не би родило; све 
што би посијало не би родило за три године (Гло); до Божића не би се мрсило (Ост); 
не би ми се знало ни кад сам лʼегла (Ли); не би смело да се чује даље (Цв); па не би 
остало клас (Др).

II.2.14.4. Примери за 1. л. мн.:
коприву би, ми би ишлʼи деца најпријен, па би ишлʼи у воденицу па би узималʼи 

ону воду што фирика, па би ишлʼи па би узималʼи најпријен ту воду (Би); најпријен 
ми би отишлʼи да наложимо шпорет (Дол); са метлама би брисалʼи, доклʼе скупи 
куп, се зво куп оно жито са пљевом; па у пролʼеће би мијешалʼи сламу и сијено 
(Тр); у Дугу Пољану би моглʼи да стигнемо доклʼен та кафа сташе (Бољ); туби се 
згомилалʼи; горе веселʼилʼи би се, пили, и тако то; тај обичај је било (Бу); чупа говеди 
што се лʼињају у пролʼеће, па ваља у блато и тоби се игралʼи уместо ове лопте гу-
мене; ту би се упознавалʼи, на пример, ми би ишлʼи у Драгојловиће на игранку, илʼ у 
Градац ђе се чује; кад би виделʼи кола да прођу џадом (Врс); ималʼи би клʼис па мачу-
гицу овако оно, знаш, удариш клʼис, па бројалʼи би колʼко ко тија погоди, па мош да 
надиграш. Оно заокружи, и сат то раде, окружи овако ону лʼијеску, море лʼесковина, 
окружиш оно, па би оно заболʼи у земљу, па смо преко онога бацалʼи, шта смо оно 
бацали преко онога (Гр); па би крилʼи се да ни не броју шумари; све ручно би секлʼи; 
па би се игралʼи гуџе, па клʼиса, паувече би се игралʼи оно тесте и бош па курљазе 
оне, не знам сећаш се. Постави три плоче оде, три онамо па би се гађалʼи ко обори; 
кад би турилʼи питу, ми би се радовалʼи. А месо кад би приставилʼи, тако би се 
хегалʼи (Др); у брдила што би уводилʼи (Дуј); по два три дана би ишлʼи за кола дрва 
(За); ја знам отприје кад би турилʼи месо кокошиње, то замириши соба читава на оно 
(Ки); понекад би се оно и кулалʼи; седелʼи би заједно оно у собу ђе би била свадба; 
правилʼи нешта би оно на шпорет на ватру, нешто оно направимо; по двадес би нас 
било поноћи на стражу тамо чекалʼи би да не би случајно неко напо на село (Кл); ми 
би ишлʼи на коње, на коње по месец дана би ми сваки дан, ми би на коње товарилʼи 
по товар дрва и догонилʼи отут; оно бијело брашно би куповалʼи те би понекад питу 
оно стављалʼи; ми би ишлʼи, ми би ишли и кад је жалос код нас, они долазилʼи 
(Тр); сине, би заклалʼи зими пастрму ми би звалʼи; еј шта би се игралʼи (Туз); два-
дес и пет кила жита данас би пооралʼи; а миби турилʼи црвену паприку и солʼи, па 
оно измијеша па оно мало умочи на остал, па једи (Шт); наше е порекло више е 
католʼичко уназад кад би се враћалʼи него и српско (Гу); убрал’и би оне врбовине, и 
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тако би то донијел’и у кућу (Ко); па би оне коприве стаљал’и у један сут воде; и то 
би доносил’и, за Петровдан, звал’и смо хи л’ил’е, гул’ил’и би брезе и црешњу (Би); 
Ђурђевдан је, би рекл’и доводак л’ета, доводак прол’ећа; брал’е се бехар са дријена, 
поред ријека би ишл’и ђе е прол’истала врба; они би то донијел’и и оставиљи ту и 
они би се вратил’и ка кући (Би); изјутра би ишл’и ко ће да се купа ладном водом 
(Коч); шећер би добилʼи; поноћи би ишлʼи от куће до куће и тражилʼи ко шта има 
(Ли); кат је грат падо, би га позивалʼи да врне офце у планине (Вру); кад је дошло до 
мало стоке, отишлʼи би горе ђе та растовина; кад је пролʼеће те ору људи, ми би све 
трчалʼи кат хоће да почне да оре, прва бразда, она открива те рашке (Са); кад је оно 
Прол’етњаци, то би звал’и; у рот кат сам била, кукуријек би брал’и; кат цвијет стиг-
не, ми би отишл’и по л’ивада па бери (Коч); кат падне снијек, онда би ишлʼи по дрва 
у шуму, кад би погодила мало љепше место, помирил’и би се, дођи л’уди, помирил’и 
би се; коприву би туралʼи у воду кад је Ђурђевдан (Кон); кат је коприва проникла, би 
отишл’и те брал’и; кат је био ова Други светски рат, понешто би нашл’и тога жита; и 
тако би се мучил’и докл’ен то трае (Вр); петком би ишлʼи на џуму (Ру); понедељком 
би понијелʼи сир на пијац (Ле); за Петровдан гул’ил’и би брезе и црешњу (Би); па 
бибралʼи та јаја за Ускрс (Пе); на Петровдан би изашл’и према нашијем кућама на 
брда (Би); на Ђурђевдан износил’и би тамо штеђевину декица (Би); на Ђурђевдан 
би ишл’и на сабор те би играл’и, певал’и (По); на Ђурђевдан бил’е су најпријен оне 
штругље; па би пал’ил’и на те Прол’етњаке, запал’и рано сламу, да се запал’е буе 
(Св); о Ђурђевдану би јагње калал’и (Ме); од коприва би правил’и пријен Ђурђевдана 
зељаник (Коч); уочи Божића би секл’и бадњаке (По); уочи недеље би се покупилʼи 
(Бо); па би узел’и мравињак уочи Ђурђевдана (Коч); уочи Ђурђевудне би сакривалʼи 
и чешљове и иглʼе (Го); очи Петровдана жуљили би коре тамо од белораста (Би); 
јагл’ику би посен Ђурђевдана брал’и (На); по три недеље би држали у мочило; ра-
ном зором би отишлʼи на Бановац за воду (Св); свако јутро што би поглʼедалʼи пред 
њину кућу је полʼиција (Жи); ми на посетке би ишли по цијелу зиму (Бо); испрва би 
увече ишл’и по поседака (Па); на Ђурђевдан би рано узимал’и воду с извора (Би); 
уочи Ђурђевдана увече би отишл’и на једну воду (Ме); у петак изјутра би довел’и 
младу (Ру); у ч’етири би се дигл’и изјутра; поноћи би по едан пут отишл’и да види-
мо воденицу (Д. Дуб); отишл’и би то и у воденицу би мл’ел’и, и о-тога овса она, ка 
чачкал’ица, ми зовемо бадрл’ица, па, каже, то би мл’ел’и, и то би доносил’и и јел’и 
(Вр); то би ми тамо по шуми видел’и, па која је буква шупл’а млого, па би ту букву 
обал’ил’и секиром, пилом, па би је донијел’и на волове, па један пола метра-метар, 
па би још мало ископал’и то унутра и то би била лубица, као каца и после би ређал’и 
от тога цијеђа, у казан она цијеђ би покисел’ил’и, па ставили у то веш (Вр); кухало 
се богами ко е шта имо, неки вала у комзерву ону, ону комзерву од путера, месо би 
кухал’и, пасул’ с месом, у огниште (Вр); грошали би се, грошкање, по пет камена па 
би оно радили руком, покупи па баца горе камен па покупи оно доле па уфати она 
камен, па тако е грошкање било (Вру). е, гази имало није, овај, струје имало није. 
Гази, каже, ова гас с петрол’ејом што је. Каже, то би оне мал’е газул’ице, оне мал’е, 
па један фитил’ мал’и из оне газул’ице, на то би вечерал’и; и тако би, ние имало, па 
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тога гази ние имало, па би ми одел’ал’и от смрчеве даске бритвом, па би запал’и оно 
шибицом ону л’уску, па би, док би вечерал’и, то би држал’и да видимо то. Па би 
посл’ен наложи ватру у форуну, и сијала би соба док би посетковал’и, седел’и туна-
ке. Е то би (Вр); то знам да би туралʼи у воду ладну оно месо да се не би иштетило, 
нема фриждер, а осолʼи га обавезно (Дол); ада богами смо правилʼи и то је било 
стварно лʼијепо, турилʼи би помало јечма и помало клʼека и знаш који сок би оно 
направили згодно (Ков); сад је сваком у свој тањир сипано, а раније није било него 
по једну шерпу са кухањем би ставили на средину и сви би из оне шерпе сркал’и 
(Вр); травама, чаевима, травама, ето тако би се лијечили, ни код лекара ни жене ни 
људи, био здрав народ онда (Вру); чекалʼи, па би то лопатама чистилʼи пут док би 
(Цр) то би плашилʼи децу, и сат рекнем ја унучадима мојијем има калаконџара (Коч); 
па се то трл’и, узмеш, истрл’иш оно дугачко, савијал’и би, то би се звало повесмо, и 
сад се тако зове; кад би ми прошљи кроз Лукавицу, сећам се, блато (Са); ево ја сам 
лʼично ишо пешке за Пећ, за Исток, за Митровицу, пешке би ишлʼи, и ко би имо кога 
свога, у реду, ко не би, у ханове би ноћијевалʼи (Ђер); сам запантио, није имало ни 
оно, па би конопљу са пепелом пралʼи, није имало прашка, и тоби све то киселʼилʼи 
ту конопљу (Вр); да не поцрнимо да би билʼе лʼепе за сабор (Гр); није имало преља 
синко, но би узелʼе на кудеље и вретено и овако (Др); па кад би оно сновалʼе, више, 
кад би навијалʼе на то вратило, то се навијало, па пређа, навијаш (Дуј); сву ној би 
везл’е (Жи);

мине би моглʼи нас двоје не моремо ниђе (Тр); ми не би то ни зналʼи (Уг); не 
би моглʼи имање да опколʼимо колʼико је (Ос); још мало да причам оде о тој невести 
да не би журилʼи (Са); најпријен не би се ни чешљал’и, не би нам дала стрина у рот 
никако (Коч); то сат не смију да раде, ми смо радиле све живо, не би ни, да извинете, 
ни причале да смо трудне (Го).

II.2.14.5. Примери за 2. л. мн.:
ви би ме одвелʼи да би ја пошла, но нећу (Го); нема долʼе никог, салʼ једну жену 

би нашлʼи и то бона, не би ти имала шта причат (Шар); ви би се зачудилʼи (По); 
то је скоро та пут намешћен, послʼе асвалт богами фино, ту да не би обилазилʼи 

(Ки).

II.2.14.6. Примери за 3. л. мн.: 
би пробалʼи (Жи); поклалʼи би се ка куси керови (Гло); би ставил’и у ту воду са 

којом хоте да се купа та фамил’ија (Би); и то би по доста тога ожул’ил’и, па би ова-
мо дворакљасто дрво осекл’и, мачугу дворакл’асту, па би између она два ракља то 
наслонил’и; и они би изашл’и према нашијем кућама на брда (Вр); ишл’и би брдима 
са тијем л’илама (Вр); и они би, ко који хоће да даруе ту младу, спушћал’и на та по-
служоник (Пру); донијел’и би ту кану и боју се звало (Св); кад би спрећу погл’едал’и, 
да не броју сватове, само би погл’едал’и кол’ико има пред барјак л’уди; би отуд 
ставил’и, би томе барјактару што је носио заставу би му ставил’и кошуљу неку, 
пешкир, нешто (Ке); кад би бил’и бл’изо куће, по два човека су ишла од тих сватова 
да кажу тој родбини тамо кол’ико иде сватова; они би отишл’и испред сватова и 
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казал’и, они би казал’и сватова је тол’ико и тол’ико (Са); они би се повратил’и те 
пречекал’и те сватове; би јој дијете дал’и у руке тој невести; (Бо); раније би дошлʼи 
оде ис војнок осека понеко; изутра би турил’и тога бехара у воду; најпријен би 
викал’и узми сламе па запал’и тамо да изгоре бухе (Вру); тапут би по педесет илʼи 
шесет сватова дошли у село; кат су ти скупови билʼи, не би далʼи заедно да су у 
друштво (Цр); онда би сијалʼи кукурус; тат троица би бил’и упорет, па барјактар за 
н’има; кафу би далʼи годишње као помоћ сиротињи (Ли); сутрадан би пребројалʼи 
чије је колʼико; зими не знам ни ш чим би се китили (Стр); за Петровдан би пал’ил’и 
ватру; више би се понапијалʼи за даћу свињску но на свадбу (Вру); на Ђурђевдан 
би ставил’и једну плочу (Св); они би на јесен долазили; на Велики петак кували би 
(По); у четвртак невесту би доводил’и (Бо); ту кад би у два сата радници накркљалʼи 
(Пе); пријен сунца би то бралʼи; пушталʼи би пашчад уочи Ђурђевдана (Пе); пријен 
зоре би дошлʼи; писалʼи би кот хоџа прије Ђурђевудне (Ле); па би и оставили по пе-
шес месеци (На); па то по пе[т] шес пута би ишлʼи људи за мир (Ли); ону једну краву 
би оставил’и, ко има двије-три козе, једну козу би оставил’и, ко има више оваца, 
двије остави, оно друго, мора то да даш (Би); шта би бралʼи овија чајева раније од 
лʼипе, богу фала ис Попа, па по овија нашија шума би бралʼи лʼипа, чајеве (Бр); 
некад, који су имућни они би куповалʼи (Коч); отишлʼи би (Д. Дуб); продавалʼи би 
људи парче земље да би снаху довелʼи кот куће (Дол); то би и-Жупе одонут дошл’и, 
то шта би имало народа, па би певал’и (Ке); то би стари причал’и(Ру); би ни осталʼи 
опанци (Са); другу пон’аву би се покрил’и (Би); они су тражилʼи ту четвртину да би 
јопет обновилʼи то; Бугари, ђе гој си шта сакрио, све би ти нашлʼи, прекопалʼи, узелʼи 
да изеду, да опљачкају; о Божићу би дошлʼи муслʼимани (Прћ); далʼи би ти дијете на 
конче па га окрећеш овако (С. Ћуп); носилʼи би млʼеко, носилʼи би, ова, стоци да дају 
солʼи оно (Шав); што би се они помолʼилʼи од бунара одоздо (Шав); па би то давалʼи 
изутра крави (Шав); они би се послʼе враћалʼи за Штаваљ (Врс); отишлʼи би кот по-
некога; не смијем јелʼ плакалʼи би; најприје би то трчалʼи око стоке (Гр); по двадес 
коња би они тамо игралʼи (Др); отприје би људи посијело направилʼи боље но некаку 
свадбу; кад би је книлʼи, људи би моралʼи сви да изиђу ис собе; а ималʼе су хајрије, 
па би оно направилʼи капу, на чело би јој ставилʼи, хајрије; посе би се помирилʼи; да 
сам реко иде вода узбрдо у Босну, реклʼи би Ејуп је то реко (Кл); раније би се пелʼи на 
кућу оће да поруше кућу (Кн); кад би отишлʼи у Сеницу долʼе, момак и та девојка, 
то кад би засвиралʼи онде ђе су оне џанарике (Тр); ту би отлʼен почелʼи коњи да трчу 
па до у Карајукиће (Туз); кад би моглʼи нешто да отвору да раду (Уг); данас би Турци 
билʼи на ову земљу (Цр); то би требалʼи да знају ови за грађане; отишлʼи би Турци 
знаш доклʼе, до Чачка (Че); би оно бралʼи па плʼелʼи она вијенац (Шар); они би све 
то продалʼи (Шт); не би те смелʼи перисат, слабо ти је срце (Го); сви би моглʼи људи 
да ураде (Жи); то е ко кад би причалʼи ови из Београда и ми овде ис Тутина (Бо); 
оне воде што прска са онога кола би напунил’е у тај сут (Би); оном водом, прскал’е 
би жене, би прскал’е ону децу и ону фамил’ију која се не диже; би поносил’е сут 
(Би); те жене рано би вражал’е то (Ко); тапут кат би те свадбе билʼе (Цр); раније би 
се испросилʼе (Ли); кажу на Ђурђевдан тако ишлʼе би у тор на неко вратило (Св); у 
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петак је дворела та невеста и гледал’е би је жене (Пе); оне би уочи Ђурђевдана ишлʼе 
око куће да врачају (До); па би чваралʼе пријен зоре поноћи; тако би се саставилʼе 
увече девојке на поседак (С. До); ткалʼе би жене (Ми); то би туралʼе раније пла-
нинке, и сат турају (Ђер); оно баш пантим оно би носилʼе оне бијелʼе оне ка фистан 
оно (Пож); да се створу ти скупови да би се девојке упознавалʼе са младићима (Пож); 
па би се наљутилʼе понекад; оне би се две закачилʼе понекад, мало би се посвађалʼе 
(Шав); отприје би се поређалʼе невесте; ето прстена би то мало купилʼе (Кл); то 
билʼе бошће па би и навезалʼе оне, лʼијепе су билʼе (Уг); па би билʼе коференције 
(Шт); те би то старе жене пљувалʼе по три ноћи да не би се то макло (С. До); ја знам 
Дул’епчат би излазила по онија брда горе и Пантел’ићи у Гнилу; и све би сјајела она 
брда от тија л’ила (Ду); јела би се правила ко и свакат (Ђер); да хи опрска да би се 
она подизала (Ру); имало је раније па не би шћелʼи да се помиру (Дол); хефту дана 
не би далʼи стари (На); и донијел’и би биријан, не би вадил’и ником у танире (Бо); не 
би се ни виђалʼи момак и девојка (Рај); не би ми је далʼи кад је она била ту; родитељи 
нису билʼи, не би ћелʼи да је дају за тога алʼ она побегне (Кл); ђевер мора да чува 
младу да је не би напалʼи; морам и те лʼекове купит да ми не би што помоглʼи (Жи); 
ставимо конопац, и овако саставимо и унутра турим жита, да не би све носиле на 
једно место (Стр); држим ноге у ону воду дако би ме попушћилʼе; пита мајка: „Ђе ти 
носе кокошке“, а ми кажујемо онде ђе ни одговара, да не би ишле ко далеко (Би); да 
се не би рађал’е девојке (Бл). 

II.2.14.7. До краја спроведеним процесом уопштавања форми помоћног 
глагола у облицима потенцијала, тутинско-новопазарско-сјеничка зона спаја 
се са широким ареалом на коме је дошло до уопштавања облика би у свим 
лицима потенцијала. Облик би уопштен је и у говору Ибарског Колашина 
(Божовић 2002: 93), а даље и у северној Метохији (Букумирић 2003: 267), 
трстеничком говору (Јовић 1968: 139), Левчу (Симић 1972: 403), централној 
Шумадији (Реметић 1985: 327), Банату (Ивић и др. 1977: 189), потом и у 
Алексиначком Поморављу (Богдановић 1987: 199), Призрену (Реметић 1996: 
504), Гори (Младеновић 2011: 436) и Гатњу (Младеновић 2013: 364).

Аналитизација облика помоћног глагола тутинско-новопазарско-
сјеничку зону (а њој се прикључује и говор Ибарског Колашина) издваја из 
опште слике која карактерише говоре зетско-сјеничког дијалекта у Црној 
Гори. Ови говори разликују се од осталих најпре по томе што углавном до-
бро чувају различите облике помоћног глагола у множини, при чему форма 
за 3. л. мн. гласи бише, иако је у свима њима отпочео процес уопштавања 
облика би за сва лица једнине и множине, тако да функционишу паралел-
не форме. Такво стање је у староцрногорским говорима, Мрковићу, Враки, 
Зети, Бјелопавлићима и Васојевићима (Пешикан 1965: 171; Вујовић 1969: 
267; Петровић 1973: 216; Перовић 1977а: 287; Ћупић 1977: 99; Стијовић 
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2007; 183–184). Најзад, иста ситуација одлика је и говора Пиве (Вуковић 
1938/39: 75) и србијанског Полимља (Николић 1991: 492). 

II.2.15. Остали глаголски облици

II.2.15.1. Би + императив

Конструкција би + императив, која је у употреби на читавом тере-
ну тутинско-новопазарско-сјеничког говора, морфолошки представља 
контаминацију потенцијала и императива, са којима, уосталом, дели исту 
семантику (више о овоме в. Вељовић 2015а: 507–524; Вељовић 2018: 388–
398). Њу карактерише непроменљивост саставних елемената, односно увек 
се јавља у истом морфолошком лику у свим лицима једнине и множине – об-
лик би и форма 2. л. једнине императива.

Забележени су примери:
те би ја недељом осечи по пун један цегер рујовине те јој понеси те је она не-

што то кухала и пила би та чај (Бр); имала сам девојчицу, па у она бешик што се 
љуља свекрви би је остави (Ру); по двадес љебова изутра би умијеси (Жи); то рада-
ше Мака, а ја нијесам, ја би убери, па хи љијепо испери, тури у воду (Ру); очи Божића 
би донеси на хастал све што имаш воћа, јабуку, крушку, ора, све што има, кукурус, 
пшеницу оно скуха, и како кое узима те га љушти и (Боб); једва би дођи до камена 
ђе су већи сабори, не може да те пане да бациш (Ли); та домаћин би распореди нас; 
кад бион дођи: „То није у реду, није урађено како треба“ (Ли); Живка би отиди,купи 
би њој мајцу (Ми); мој отац би отишо, те би, у шуму би отишо, па би пожњо тога 
папрађа, па би у једну везу, па донеси, па на крај тамо, у ћошак, па би тутури тако, 
и једну пон’аву тури по оном папрађу, и другу пон’аву би се покрил’и; Ја би све 
ишла са мојием дедом од дванес до један од ноћи, ми би то све село покупи се (Ђер); 
ова би два коња појаши за Сеницу, оне бисаге туро, плати Циганима те те коње 
поткуј, а мало је волʼио да пије, кад оде у сриједу, долази у четвртак, ноћијево би у 
кафану (Цр); он га је млого вољео и што би га он види, он би плако, оће да препукне 
(Па); то би се правио један Миливоје ис Тутина, то-е био зађавола та човек, он би 
обрни, узми вратило и у то вратило пободе два крака, ка ето оно уши (Вру); неко би 
имади књиге, неко јок (Би); и кад је он држо паре, та, млат човек, требало му паре, и 
почо је деди да краде паре, ис куфера би узми (Цв); понеко би одустани кад би по 
млого злата тражил’и (Ке); која би побегла дуже времена не би јој се помири рот од 
ињата што ние са разилуком рода она дата, но-е самовол’но отишла (Па); Пуниша 
исто нас кад види, како би се испитај (Го); она би свучи се гола голцихата (Би); она 
би дођи горе код мене кат хоћу да промијеним смену (Го); ја сам носила ону запрегу, 
а одовут ону завијачу, па кад би моја мајка то набалучи то, па које цветиће ту ткала, 
баш ка оно ћилʼиме ове жене муслʼиманке што су ткалʼе, ето тако би то нашарала. 
И боље оно што се уништило, боље бога ми (Лу); сестра јој једна у болʼницу радила 
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и ја сам био у болницу доста ту, а ми смо се познавалʼи, верујте, она би ми чај изутра 
донеси у оне термосе да пијем (Баг); она би узела маше, и ону жишку овако и све би 
припаљи ону цигару (Ле); вала би понека и дијете роди не би се помириљи; Моја 
бијача би, вељки казан и вељку стоку би имаљи, скуха ону врнику и макни онамо, е 
посљен та разљивача, а карљице имаље, па ону врнику по онија пољица у кљетове 
оном разљивачом турај и оно се посљен закајмачи она врника; моја би мајка по два-
дес лʼебова и по десет онија кукуруза испечи (Тр); кад би крени да бежи преко 
дољине, исто ко оно пчела ка-се пушћи (С. До); на оно често сито стави би оно 
пшенично колаче (Коч); прво су бил’и обичаји, нит би види момак девојку, нит 
девојка момка, само отиди испроси је (Боб); девојка тат није смела с момком да ста-
не, само би јој у кућу дођи, виду се момак и девојка и испроси је (Ме); касније су 
изашл’и опанци, они су хи звал’и заклопаши, они дебел’и, готово ка от онија 
испол’ашн’ија гума, тако су бил’и дебел’и, па бога ми кад би се то окваси, уби у 
ноге, ноге ти одери, не мош д-идеш (Са); узми, па оно кад би се отрл’и, имају гребе-
ни, па узмеш те изгребенаш (Де); мало је то било лоше кад би се окваси, оно нога 
бежи по ономе; оно кад би се расправи они ексери овако и кат хој да кораћаш, рас-
прави се они ексери па кат сретни ногу уз ногу, онијем ексерима, кат те удари, то 
љипће крв (См); и тако би, ние имало, па тога гази ние имало, па би ми одел’ал’и от 
смрчеве даске бритвом, па би запал’и оно шибицом ону л’уску, па би док би вечерал’и 
то би држал’и да видимо то (Би); нит би се свађај, ништа то (Вру); ми би се сигра, 
сигра док кренемо ка кући (Ли); то на Ђурђевдан би узми једну флашу, па донеси на 
воденицу па стави по једну коприву у ту флашу (Шав); ми нисмо држаљи бивољицу, 
они нису држаљи свињу и ми би код њи једи, пи, пласти, жњи (Ми); то би неки 
сумпор нађи, па би она канћела стави одозгор на кацу па наложи доље (Ме); он је 
био, матретиро, она би побегни (Бр); па би стави ону кахву, попију кахву; имаљи смо 
и станове љети би се прати на станове (Ру); петком би отиди на џуму, да клањамо 
џуму (Ђер); па ка-смо мало већи одрасл’и, кад би бил’и неђе џумбуси, како кажу код 
вас весел’е, па би отиди тако, увече на поседак (Пр); лопту нијесмо ималʼи него би 
узми те саши нешто илʼи от краве узми поћупа оне длаке па намота у лопту и узми 
крпа па сави у неку ћарапу женску па уши оно, то нам је била лопта, крпењаре (Рај); 
ја сам затеко кат би она хљеп умијеси па у врнику, па удроби оно дробљење, наједи 
се (Ми); би наложи ватру у форуну, и сијала би соба док би посетковал’и; посен би 
ту конопљу, добро ка[д] се истрлʼи, одваја на класе (Бр); посл’е сламарице кад 
изађоше било-е млого добро, и изатки би ми тија сламарица (Гу); прво с-опрело 
основа, па би мотавило оно намота, сохе имал’е, па се то на сохе (Ду); на вериге 
казан би закачи, ту би куваљи храну; на санке оне, соне се зваље, би носиљи сваки 
други дан иљи за недељу дана би донеси помало дрва и та дрва би искрати хи онако 
сирова, квасна (Ђер); би се покупи ту народа и народа, интересуе и шта-е тељевизор 
(Бо); код свија газда би људи, по десет по двадес људи, узми рет отљен па до на врх 
(Ру); они би побаца у прољеће ка-дође она вељка вода, побаца дрва, па у Годово су 
та дрва ишла (Го); ако не би била девојка, они би је стави на магарца, наопако ту 
невесту, па крос ципцијело село би отиди, да зна цијело село што није била девојка 
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(Ру); конопља се радила, јес та конопља некат, лан, то би имала нека трљица, такоз-
вана трљица, па би, кад би осуши оно, они ону конопљу побери па-е тури у мочило 
(Ле); овако би намешћи па све на чеврт, и све те карљице (Го); ако би испроси, па-е 
тамо та испрошена била, зваљи би се сватови; кад се разбољи ћовек па соне би за 
волове закаћи, па вући за Пазар (Бо); сутрадан тек би крени (Ђер); пружи руку: 
„Окољико?“ А ова би кажи: „Ољијехо“ (Ли); тапут на коње, и они би дођи на конак 
(Глу); би отиди сватови, бл’ижна породица кои-е девер, он узима младу; Оно би 
уфати коње и посљен би оно јечам наслажи на љедину (Па); тапут се мање саме 
удаваље но све просидбом и тако би испроси; Тапут би по педесет иљи шесет свато-
ва дођи у село (На); раније би дошљи оде ис војнок осека понеко, и би ти борци што 
су биљи у пензију би дођи (До); пуно хи је одозго имало, катастрофа, ада цијело то 
Грачане, побрђе, то је Застава долʼе запослʼила, ту би дођи овако кат су вашари 
(Баг); они се спрва нису мириљи, можда и по пола године прошло не би се помири 
(Не); отуд натовари, тапут није ни рађало, слаба земл’а овамо, па би отуд натовари 
тога жита, натовари разно то, донеси (Вр); изатки то вел’ико, а обој, свакија боја би 
обој (Д. Дуб); ишло се за Пећ, за Митровицу, за жито, ние оде могло да стигне за 
годину дана оно што би поси (С. До); с кон’има би отиди и доведи је; То ние било 
посебно да држу коње, него ради с њим и онако од вол’е комшиски би и састави 
(Ђер); посљен би ту конопљу, добро ка-се истрљи, одваја на класе; Прескачи би ону 
лозу деца, игра између двије ватре (Бр); доље у Годово би чека други људи, 
намешћиљи оно да не пролазу (Го); би се питало откаљен јој је мајка, кака јој је 
мајка, кака јој је породица, а друго не би ни видељи, и испроси је, тако би је узми 
(Би); па би ишљи у кољедаре, то би ми омладина скупи се и поноћи би ишљи от куће 
до куће и тражиљи ко шта има, масла, сира, брашна, то све кад би скупиљи на едно 
место наложи ватру и то би спреми и једи ту; ладно, зима, мрас. Би ни замрзни ноге, 
руке, све отекни ноге, све замрзни (Би); оне би опљети чарапе, опљети би прслук, 
џемпер (Ми); оне би, кажу, дођи која то зна, она би дошла да ти то учини (С. До); 
пушнице оне, паби узми жене наложи ону пушницу, па превише наложи па понекад 
запаљи се и пушница и воће и све погори (Бо); раније би се испросиље па би и оста-
ви по пе-шес месеци (Би); оно кад би се пожњи, више нема да се жње, баца овако 
девојке срп преко рамена (Са); пантим моју мајку и моју тетку кад би крени у 
Ђерекаре из Долова, па уз једне кљисуре пешке се на коња (До). 

II.2.15.2. Било + инфинитив

Ова конструкција сасвим је обична у испитиваном говору, иако није за-
бележен велики број примера. Јавља се увек у истом морфолошком лику, са 
обликом било и инфинитивом. Чешћа је са негираном формом глагола: 

јако га је, било мислʼит на вријеме (По); било размишљат (Ту);
јако те убио, богами не било га дират (Бал); казни га бок, не било узимат туђе 

(Ке); нека плаче сад, не било махнитат (Бал); е, не било се свађат (Ме).
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Више о синтаксичко-семантичким одликама као и о ареалној распро-
стра њености в. Вељовић 2018: 398–400.

II.2.15.3. Шћа(х), шћаше + инфинитив

У оквиру ове конструкције имперфекат глагола хтет / шћет има раз-
личите облике у зависности од граматичког лица:

шћа панут на она лʼет (По); шћа се онесвијестит (Ту); шћаше погинут за 
њоме (Ме); шћаше је и убит да и не раздвоји (Го); он ме и ударит шћаше (Ме); 
шћаше све ово растурит да му дадосмо (Ту); шћаше се побит (Ту). 

Више о синтаксичко-семантичким одликама као и о ареалној распро-
стра њености в. Вељовић 2018: 400–402.
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III. ЗАКЉУЧАК

У овој студији извршена је морфолошка анализа глаголског система 
говора Тутина, Новог Пазара и Сјенице. 

Анализи граматичке категорије глагола претходио је уводни део у ок-
виру којега су дате основне географске и историографске напомене о испи-
тиваном терену, те представљена методологија прикупљања дијалекатског 
материјала и његове анализе у овоме раду. Описане су важне изоглосе које 
указују на појаву територијалне раслојености на терену испитиваног говора. 

Преглед литературе о топономастичким слојевима на тутинско-
новопазарско-сјеничкој територији показао је да је у питању пространа об-
ласт која је одувек привлачила сточарско становништво, преко које су про-
лазили значајни трговачки путеви, и на којој се и данас из назива насељених 
места могу ишчитавати трагови укрштаја различитих народа – Грка, Келта, 
Словена, Влаха, Турака, Албанаца и др. Различита мотивисаност топонима 
описује не само географску конфигурацију терена него сведочи и о делат-
ностима којима су се некадашњи и садашњи мештани бавили, те о политич-
ким приликама у прошлости овога краја. Увид у историјске прилике, како 
се показало, од значаја је за разоткривање језичких слојева на овоме тере-
ну, имајући у виду да су миграције становништва биле од пресудног значаја 
за формирање дијалекатске композиције тутинско-новопазарско сјеничког 
говора. Овде пре свега мислимо на настанак специфичне, двојне јекавско-
екавске замене јата (дијете : деца) настале у сусрету старијег екавског слоја 
и јекавштине коју су донели досељеници из црногорских крајева. Бројне осо-
бине присутне у говору данашњег становништва пештерског ареала имају 
упориште у несловенском, пре свега албанском адстратном слоју који су овде 
донели присељеници из Малисије. Стапање, претапање и укрштај појединих 
етничких група свакако су оставили свога трага у језику, те није реткост да 
при тумачењу појединих језичких црта, у настојању да их објаснимо, по-
сежемо управо за историјским подацима о пореклу носилаца дијалекта. Но, 
како се показало у анализи, у категорији глагола овакви утицаји са стране не 
рефлектују се у оној мери у којој је то случај са, на пример, фонетско-фоно-
лошким планом (изговор појединих гласова, прозодијски језички ниво), где 
се доста чешће уочавају црте настале у сусрету са несловенским језичким 

– 350 –



509Морфолошке одлике глаголских облика говора Тутина, Новог Пазара и Сјенице

идиомима. Глаголски систем у великој мери очувао је наслеђену прасловен-
ску слику, што посебно потврђује чињеница да се на овоме терену чувају и 
редовно употребљавају и сви они облици чији је статус у осталим штокав-
ским говорима нарушен, и који су или изгубљени или у повлачењу – аорист, 
имперфекат, инфинитив. 

У уводном делу од значаја је било поменути (како бисмо прецизно 
омеђили ареал обухваћен нашим истраживањима) и то да је дијалекатски 
материјал прикупљен на простору тутинско-новопазарско-сјеничког говора 
указао на постојање два типа раслојености – хоризонталне и вертикалне. Хо-
ризонтална микрораслојеност овог територијално јединственог ареала огле-
да се у томе да се, судећи по дијалекатском материјалу прикупљеном у пет 
сјеничких пунктова – Дружиниће (Дру), Крстац (Крс), Трешњевица (Тре), 
Увац (Ув) и Урсуле (Ур) – један мањи део ове територије (у питању је релативно 
узак појас на терену сјеничке зоне који се граничи са говорима херцеговачко-
крајишког типа) не уклапа у прилике које карактеришу остатак ареала, који се 
несумњиво уклапа у зетско-сјенички дијалекат. Забележене су дијалекатске 
карактеристике које недвосмислено упућују на постојање раслојености, одно-
сно на припадност овог дела територије суседним херцеговачко-крајишким 
говорима, а међу које смо убројали: појаву пренесених акцената и ликова 
са краткоузлазним и дугоузлазним акцентом непознатих остатку територије; 
метатонијско преношење на проклитику; облике са јекавском заменом кра-
тког јата и већи обим присуства ликова са извршеним јекавским јотовањем у 
односу на остатак територије; замену х гласовима к и г; присуство наставка 
-ијех у облицима заменичко-придевске промене; разликовање падежа места 
и падежа правца; претежно присуство дужих облика инфинитива наспрам 
краћих форми које карактеришу остатак територије и др. Све издвојене 
диференцијалне црте указују на то да територија коју захватају поменути 
пунктови припада друкчијем дијалекатском типу (херцеговачко-крајишком), 
односно да међудијалекатска граница пролази преко дела сјеничке зоне. Ос-
новано претпостављајући да територија на којој се налазе наведени пункто-
ви припада другом дијалекатском типу, дијалекатски материјал прикупљен 
на овом простору нисмо користили током наших истраживања. Вертикална 
микрораслојености огледа се кроз појаве отовренијег/затворенијег изговора 
појединих вокала, умекшаног изговора гласа л и његове замене са љ испред 
вокала предњег реда, неразликовање парова африката, засноване на конфе-
сионалним разликама, а бележене у говору дела муслиманског становништ-
ва, које изостају у говору хришћанске популације. 

Увид у историографске податке показао је да је на територији Тути-
на, Новог Пазара и Сјенице у прошлости често долазило до популационе 
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смене становништва и до промена у бројчаном односу између двеју до-
минантних конфесионалних скупина – хришћана и муслимана. Од самих 
почетака насељавања ових простора Словенима и ширења хришћанства у 
оквирима немањићке државе хришћанско становништво било је доминант-
но, а топонимијски слојеви сведоче и о присуству Влаха сточара. Уз то, ови 
крајеви одувек су били густо насељени имајући у виду културни, политички 
и економски значај рашке области. Долазак Турака на ове просторе имао је 
утицаја на историјски развој у целини, а то значи и на етничке процесе. Мус-
лиманско становништво у овом периоду било је сасвим ретко, углавном скон-
ценстрисано у градским срединама, а чинили су га махом представници тур-
ске власти. Са доласком Турака започиње интензиван процес исламизације, 
који је довео до постепеног повећања броја становника који су почели испо-
ведати мухамеданску веру, да би данас муслиманско становништво у рашкој 
области било доминантно. На ислам су прелазили и хришћани староседеоци, 
и припадници црногорских племена досељени на ове просторе са црногор-
ских брда, а посебно албански католици, малисори, чији потомци данас чине 
највећи удео у становништву Пештерске висоравни. Под утицајем ратова и 
напада страних непријатеља, али и због унутрашњих сукоба и честих проме-
на услова живота становништво тутинско-новопазарско-сјеничке области че-
сто се са ових простора селило – хришћани су махом одлазили ка централној 
Србији и Шумадији а муслимани у Турску. Но, погодна за бављење сточар-
ством, Пештерска висораван са околином континуирано је привлачила ново 
становништво, тако да су се овде временске етапе депопулације смењивале 
са периодима популационог попуњавања територије. Осим сточарства, важ-
на грана привреде на овим просторима била је и земљорадња, те, у мањој 
мери, шумарство, занатство и трговина.

Централни део наше студије посвећен је морфолошкој анализи глагол-
ских облика. Глаголске јединице испитиване су детаљном анализом прилика 
у систему глаголских основа и врста. Сваки од облика који улази у систем 
глаголских форми испитиваног говора посматрао се појединачно, при чему је 
пажња била усмерена на глаголске наставке, те промене бележене на грани-
цама основе и наставака. Морфолошка анализа подразумевала је утврђивање 
инвентара морфолошких категорија (глаголски облици) и средстава која у 
њиховом грађењу учествују (глаголске основе и наставци). Увид у инвентар 
глаголских облика омогућио је сагледање стања које се тиче (не)стабилности 
позиције сваког од њих у систему испитиваног говора (превасходно на обли-
ке који у појединим српским говорима изостају: аорист, имперфекат, инфи-
нитив, глаголски прилог прошли). Утврђивање инвентара глаголских основа 
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и подела глагола по типовима за циљ је имало праћење појаве укрштања 
глаголских врста. 

У наставку износимо само најважније закључке добијене посматрањем 
и анализом дијалекатског материјала. 

Преглед глагола I врсте показао је да највећи број глагола на -с (< -сти) 
има промену искључиво по I врсти. Из опште слике издвајају се глаголи типа 
срес/сретнут, обрес/обретнут, пас/панут, сес/седнут и други, који имају 
значење тренутности, а код којих се бележи продор елемента -не-/ -ну-, по-
реклом III врсте, који у се највећем броју случајева такође одликују семан-
тиком тренутности. Код глагола који се у инфинитиву завршавају на -ћ / -ј 
тенденција ка укрштању са глаголима III врсте присутнија је него код гла-
гола на -с (-сти). Такође, приметна је и чешћа појава дублетних форми у 
парадигмама различитих глаголских облика. Појава укрштања глагола I и III 
врсте карактерише и друге говоре зетско-сјенчког дијалекта, а бележена је и 
на ширем штокавском ареалу.

Глаголи II Белићеве врсте одликују се значајном стабилношћу 
наслеђених форми. Појаве укрштања, иако и овде присутне, мањег су оби-
ма од оних забележених код глагола I врсте, тако да се највећи број глагола 
уклапа у промену овога типа. Такође, увиђа се и већа уједначеност облика 
на читавом штокавском етнојезичком простору. Укрштање II и V врсте за-
бележено је у парадигми глагола ткат. Глаголи на (-)стајат типа устајат, 
остајат, састајат се и сл. своје облике углавном граде по II врсти, али је 
уочена и тежња ка укрштању са глаголима VI врсте типа падат : падам, 
подстакнута чињеницом да су обема врстама обухваћени углавном учестали 
глаголи. 

Иако се углавном уклапају у наслеђену промену, поједини глаголи III 
врсте, осим по овом моделу, своје облике могу градити и по I врсти. Ду-
блетне форме се притом могу јавити у инфинитиву, аористу, радном глагол-
ском придеву и трпном глаголском придеву, с тим да постоје разлике у оби-
му варијантности код појединих група глагола. Тако, на пример, глаголи на 
(-)гинут и (-)кинут све облике осим аориста граде по III врсти. У аористу 
су, међутим, сасвим обични и подједнако фреквентни и облици по I и по 
III врсти. Поједини глаголи облике радног глаголског придева могу градити 
и по I и по III врсти. Такви су глаголи (-)денут, (-)мрзнут, (-)тру(х)нут, 
(-)киснут и сл. Глаголи типа прснут, п(р)опнут, притиснут, запнут и сл. 
имају двојаке ликове аориста, ређе радног глаголског придева, док остале 
облике граде само по III врсти.

Код глагола IV врсте у првом разделу нису бележена укрштања са гла-
голима других основа. Код глагола другог раздела варијантност у облицима 
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је нешто израженија. Неуједначеност се пре свега тиче односа форманата 
-ова-, -ива-, -ава-, -ева-, односно различитог степена флуктуирања у пара-
дигмама појединих гаголских облика.

Већи део глагола V врсте према односу основа остаје у оквирима ове 
категорије (изузимајући само глаголски прилог садашњи, који може имати 
двојаке форме), с тим да глаголи типа: (-)слагат, помагат, налагат, (-)ма-
хат, (-)бркат и сл. показују знатно виши степен варијантности. Колебање у 
односу основа тиче се пре свега могућности да поједине своје oблике граде 
како по V, којој припадају, тако и по VI глаголској врсти. Глаголи V врсте 
типа (-)кретат, (-)сретат, обртат, уплетат, жвакат и сл. чешће имају 
промену по II врсти, са једнаким основама у свим облицима.

По VI глаголској врсти мењају се глаголи (-)слушат, (-)копат, (-)пе-
ват, (-)играт, (-)падат, сећат се и сл., који према односу основа у потпуно-
сти припадају VI глаголској врсти. Глагол махат, међутим, осим облика по 
IV врсти (машем, машеш), може имати и промену по VI врсти. Забележено је 
и неколико примера од глагола (-)враћат / (-)врћат, откључат, глачат, који 
указују на појаву укрштања са глаголима VII врсте. Глаголи (-)дат, (-)имат 
и (-)знат мењају се по VI врсти, с тим да се јавља укрштање са глаголима III 
врсте, односно долази до продора форманата -не-, -ну- у различите облике.

Већина глагола VII врсте остаје унутар своје категорије. Код глагола 
(-)зрет бележени су и облици по III врсти, обични на читавом испитиваном 
простору. Глаголи који припадају типу облачит, свлачит, извлачит, увла-
чит и сл. могу имати промену по VII, али неретко прелазе и у IV врсту.

Најзад, најмањи степен варијантности уочен је код глагола VIII врсте. 
Глагол бројат : бројим може имати промену по VIII, али и по VIIа, а глаголи 
вриштат, ћутат, пиштат, чучат, точат и сл. такође могу имати промену 
по VIII, али чешће се срећу облици по VIIIб врсти. 

Помоћни глагол бит у облицима инфинитива јавља се на читавом ис-
питиваном ареалу у јединственом фонетском лику, са свега неколико пот-
врда продора форманта -ну- пореклом из III врсте (биднут). У презенту се 
напоредо употребљавају облици: будем, буднем (са елементом -не- / -ну- из 
III глаголске врсте), бидем (форма настала аналогијом према инфинитивној 
основи) и биднем (са продором -не- / -ну- из III глаголске врсте у облик који 
је настао наслањањем на инфинитивну основу). У облицима императи-
ва превладавају форме са аналошким -и- у корену (буди : биди). Аористне 
форме су: би(х), би, би; бисмо, бисте, бише; а забележена је и паралелна 
употреба множинских облика (који се срећу и у имперфекту): бехосмо, бе-
хосте, бехоше. У облицима имперфекта присутна је знатнија варијантност: 
бех/ беха/ беадијо; беше; беше; бесмо / бехосмо; бесте / бехосте; беху / 
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бехоше / беадију /беаху, са различитом фреквентношћу и територијалном 
распрострањеношћу појединих форми. 

Глагол (х)тету инфинитиву може имати и варијанте шћет и ктет. У 
презенту овај глагол има пуне облике (х)оћу, (х)оћеш, (х)оће, (х)оћемо, (х)
оћете, (х)оће. У 3. л. мн. презента знатно чешће се на целом терену испи-
тиваног говора јавља облик (х)оте.Осим пуног облика (х)оћеш, у 2. л. јд. у 
употреби је и краћа форма (х)ој. Глагол хтет у аористу има два низа облика. 
Дуже форме имају у основи проширење -д-: (х)тедо(х) / шћедо(х) / ктедо(х) 
/ кћедо(х), (х)теде / шћеде / ктеде / кћеде, (х)тедосмо / шћедосмо / ктедос-
мо / кћедосмо.Забележени краћи облици су: шће(х), шће / кће…(х)тесмо / 
шћесмо. У имперфекту глагол хтет има следеће облике:ћа / шћа / кћа, ћаше 
/ шћаше / кћаше…ћасмо / шћасмо / кћасмо, ћаху / шћаху / кћаху / ћадију / 
кћадију.У радном глаголском придеву има облике (х)тео / ћео / шћео / кћео 
/ ктео, (х)тела / ћела / шћела / кћела / ктела , (х)тело / ћело / шћело / кћело 
/ ктело.

Инфинитив без финалног -и употребљава се на читавом терену 
тутинско-новопазарско-сјеничке зоне. У тутинско-новопазарском ареалу бе-
лежене су искључиво краће форме, док се у Сјеници јављају и облици на -ти 
и -ћи. Ипак, на већем делу сјеничког подручја њихова појава углавном је спо-
радична.Након губљења крајњег -и код глагола који се завршавају на -стфи-
нални експлозивни сугласник ишчезава, што је у складу са ограничењем које 
се тиче немогућности реализовања групе -ст у финалној позицији уопште 
у највећем броју случајева (пос, крс, мас и сл.). Појава испадања финал-
ног сугласника, након које долази до упрошћавања финалне групе -ст за-
бележена и у осталим говорима зетско-сјеничког дијалекта. Глаголи на -ћи 
такође се јављају без финалног вокала. Губитком експлозивне компоненте 
условљеном крајњим положајем у речи, -ћ се у облицима инфинитива често 
изједначује са -ј.

На читавом терену тутинско-новопазарско-сјеничке зоне у 1. л. јд. пре-
зента наставак највећег броја глагола је -м. Наставак 2. л. јд. је -ш; у 1. л. мн. 
презента наставак је -мо; а наставак 2. л. мн. је -те. Код глагола VII и VIII 
Белићеве врсте забележена су два наставка – -е и новије -у, настало у резул-
тату аналогије према другим глаголима са овим наставком. Поремећени од-
нос наставака -е/-у карактерише целу територију испитиваног арала. Наша 
грађа није нам пружила могућност уочавања правилности у њиховом избору. 
У сваком од пунктова бележени су примери са обама наставцима, а инфор-
матори их напоредо употребљавају. Примећено је, међутим, да у свим тач-
кама испитиваног простора форме са -у превладавају, као и то да су облици 
са -е нешто чешће бележени код православног становништва. Морфолошка 
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варијантност облика 3. л. мн. карактерише велики број штокавских говора.
Глаголи VI Белићеве врсте у највећем броју случајева чувају наставак -ају. 
У мањем боју примера јавља се наставак -ау / -у, а највећи број оваквих за-
бележених примера из наше грађе јесте из новопазарске зоне, те присуство 
ових облика тумачимо утицајем говора косовско-ресавског типа. Форме 3. л. 
мн. за завршетком -ду натутинско-новопазарско-сјеничкој територији имају 
једино глаголи (-)дат и (-)знат:

Наставак -а(х) у 1. л. јд. имперфекта у говору Тутина, Новог Пазара и 
Сјенице имају глаголи II, IVб, VI и VIII Белићеве врсте, који имперфекат гра-
де од пуне инфинитивне основе.Глаголи III, IVa иVII врсте,који имперфекат 
граде од окрњене презентске основе, у 1. лицу имају наставак -а(х). Наставак 
имперфекта у 2. и 3. лицу једнине у тутинско-новопазарско-сјеничком говору 
је -аше. Наставак 1. лица множине редовно је -асмо, анаставак 2. лица мно-
жине –асте. Највећи број глагола у 3. лицу множине има наставак -аху. Оно 
што, међутим, новопазарски говор додатно диференцира од говора Тутина 
и Сјенице јесте присуство елемента -д-, односно -ад- и у другим глаголима, 
који иначе немају двојаке облике презента и императива. Продор помену-
тог елемента, међутим, није захватио читаву парадигму, већ само прво лице 
једнине и треће лице множине. Тако глагол причат, на пример, има следеће 
облике: причадијо/причадија (ум. причах), причаше, причаше, причасмо, 
причасте, причадију (ум. причаху). Облици са проширењем са -адија/-адијо 
и -адију у новопазарском ареалу у потпуности су потиснуле ликове са -аху 
у 3. л. мн. имперфекта (чујаху, причаху и сл.). Закључили смо да се прису-
ство овог елемента може објаснити аналошким продором из облика глагола 
типа знат, имат, односно могуће је да је -адију само додато као готов на-
ставак уместо -аху. Имајући у виду да су на обликовање облика презента и 
императива типа знадем/знади, имадем/имади…утицали глаголи типа дати 
(дам/ дадем), јести (једем), може се узети у обзир и посредни утицај ових 
глагола на формирање поменутих имперфекатских форми. Имперфекатске 
форме са -оу 1. л. јд. имперфекта бележили смо само у новопазарској зони. 
Тутинском и сјеничкомареалупримери типа рададија/рададијо/рададију 
нису својствени, тако да њихово присуствоновопазарски говор диференцира 
од остатка територије, повезујући га истовремено са севернијим говорима 
зетско-сјеничког дијалекта, у којима овакви облици нису необични.

У говору Тутина, Новог Пазара и Сјенице аорист се твори помоћу 
инфинитивне основе и две групе наставака. Глаголи са основом на вокал 
у аористу имају наставке: -ø/-х, -ø, -ø, -смо, -сте, -ше, док се глаголи са ин-
финитивном основом на консонантградедодавањем наставака: -о/-ох, -е, -е, 
-осмо, -осте, -оше. Наведено правило обухвата највећи број глагола. Систем 
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тутинско-новопазарско-сјеничког говора одликује се добром очуваношћу 
гласа х. Ипак, у облицима аориста финални веларни сугласник из наставка 
1. лица једнине елиминисан је у највећем делу примера. У нашој грађи мали 
је број потврда са наставцима -х и -ох. У свим осталим примерима у 1. л. јд. 
бележени су наставци -о или -ø. Наставци другог и трећег лица једнине су -е 
и -ø. У 1. лицу множине редовно смо бележили новији наставак -смо, одно-
сно -осмо. Друго лице множине има редовно -сте, -осте. Наставак трећег 
лица множине је -ше, -оше.

У 2. л. јд. синтетички облици императива у испитиваном говору у пот-
пуности се чувају. Забележене форме, међутим, показују варијантност како 
у погледу инфинитивних основа тако и на плану наставака за грађење овог 
глаголског облика. Највећи број глагола твори императив додавањем наста-
ка -и на окрњену презентску основу (глаголи I , II, III, IV, VII, VIII врсте). 
Глаголи I врсте имају редовно овај наставак. Глаголи III, V, VII и VIII врсте 
такође имају наставак -и. Један део глагола II врсте има наставак -и у импе-
ративу – глаголи II врсте са презентом на -је-мо инфинитив граде додавањем 
наставка -ј, који најчешће испада (обри, поси). Наставак -ј код глагола IV 
врсте најчешће испада у позицији иза и (зави, попи). Остали глаголи ове 
врсте чувају финално -ј.

Глаголски прилог садашњи твори се у тутинско-новопазарско-
сјеничком говору додавањем наставка -ћи на облик 3. л. множине презента. 
На испитиваном ареалу присутно је колебање у односу наслеђених настава-
ка -е и -у у поменутим презентским формама, са тенденцијом уопштавања 
наставка -у, те се таква варијантност пресликава и на облике глаголског при-
лога садашњег. Стога су у грађи потврђени двојаки ликови – са завршетком 
-ећи (код глагола који чувају старији презентски наставак) и -ући (које се 
јавља након успостављања аналошког -у у облицима презента). 

У тутинско-новопазарско-сјеничкој зони глаголски прилог прошли се 
не употребљава. Присутни су једино облици придеви типа бивши.

Радни глаголски придев гради се подједнако на целом терену ис-
питиваног говора – додавањем наставака -ао / -o, -ла, -ло, -ли, -ле, -ла. 
Неуједначености када су посреди наставци за овај облик нема, док је у одно-
су основа присутна знатнија варијантност.

Глаголи чија се инфинитивн основа завршава на -а- у облицима трпног 
глаголског придева на читавом терену тутинско-новопазарско-сјеничког го-
вора показују колебање у репартицији наставака -н(-) и -т(-). У највећем 
броју случајева бележени су у обема морфолошким формама, при чему није 
уочена посебна правилност у употреби двају ликова. Наиме, варијантност 
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је присутна у сваком појединачном пункту, а говорници различите форме у 
дискурсу употребљавају напоредо.

Футур I гради се помоћу глагола хтет / шћет, чије су енклитике: ћу, 
ћеш, ће, ћемо, ћете, ће / те, а као допуна на читавом терену испитиваног 
говора инфинитив је доста чешћи од конструкције да + презент.

Футур II твори се у тутинско-новопазарско-сјеничкој зони од презента 
глагола бит и радног глаголског придева.Знатно чешће, међутим, у служ-
би овога глаголског облика срећу се презентске форме глагола типа могнем, 
имад(н)ем, знад(н)ем.

Перфекат се гради помоћу енклитичких облика глагола јесам и радног 
глаголског придева. Варијантности у грађењу овога облика нема.

Плусквамперфекат је сложени глаголски облик који се на тутинско-
новопазарско-сјеничком терену гради помоћу префекатских или имперфе-
катских облика глагола бит и радног глаголског придева. Највећи број за-
бележених примера јесте са облицима перфекта помоћног глагола. 

У облицима потенцијала дошло је до свођења различитих форми 
помоћног глагола на један облик – би, који је у употреби у свим лицима 
једнине и множине. Осим тога, у вези са потенцијалом на испитиваном тере-
ну није примећена варијантност у погледу грађења облика.

Конструкција би + императив, која је у употреби на читавом тере-
ну тутинско-новопазарско-сјеничког говора, морфолошки представља 
контаминацију потенцијала и императива, са којима, уосталом, дели исту 
семантику. Њу карактерише непроменљивост саставних елемената, односно 
увек се јавља у истом морфолошком лику у свим лицима једнине и множине 
– облик би и форма 2. л. једнине императива.

Конструкција типа било радит сасвим је обична у испитиваном говору, 
иако није забележен велики број примера. Јавља се увек у истом морфолош-
ком лику, са обликом било и инфинитивом. Чешћа је са негираном формом 
глагола (не било лагат).

Спроведена анализа показала је да је систем глаголских облика у го-
вору Тутина, Новог Пазара и Сјенице богат и да, када је реч о инвентару 
морфолошких категорија и средстава, у основи чува наслеђено прасловен-
ско стање. Највише варијантности примећено је у погледу преобликовања 
појединих наслеђених наставака, на које су махом утицале тежња ка ана-
лошком уједначавању унутар парадигме и тенденција ка повећању степе-
на језичке економије редуковањем редундантних елемената у морфолош-
ком систему и остварењу симетричних односа (попут свођења презентских 
наставака у 3. л. мн.). Појава укрштања унутар глаголских врста такође је 
присутна, при чему највећу експанзивност показују глаголи III врсте, чије 
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проширење -не-, -ну- се шири у основе глагола других конјугационих типо-
ва. Промене у односу основа неретко су узроковане тежњом ка уједначавању 
инфинитивних и презентских ликова уопштавањем истог основинског во-
кала. Но, појава укрштања углавном остаје на нивоу измена које обухватају 
глаголске основе. С друге стране, ни код једног глаголског облика нисмо уо-
чили тенденцију ка укрштању и изједначавању глаголских наставака, одно-
сно процес ширења наставака једног у парадигму другог глаголског обли-
ка (чему су у штокавским говорима посебно склони аорист и имперфекат), 
те њоме узроковано слабљење морфолошке и морфосинтаксичке разлике 
између њих. Сваки од испитаних глаголских облика има јасан инвентар 
морфолошких средстава која учествују у његовом грађењу, а присутнр су и 
јасне дистинкције у односу на остале јединице у систему. Најзад, код свих 
глаголских врста бележене су гласовне алтернације које се дешавају на гра-
ницама основе и наставака, али оне, иако упућују на присуство изразитије 
варијантности, нису од значаја за системски статус морфолошких облика.

Увид у ареалне прилике које карактеришу остале говоре зетско-
сјеничког дијалекта показао је да говори тутинско-новопазарско-сјеничке 
зоне показују значајну еволутивну и типолошку сличност, те да са њима 
чине јединствену дијалекатску целину. Варијантност и у погледу морфолош-
ких категорија и у распореду и инвентару морфолошки средстава свакако 
постоји, али није присутна у већем обиму. Праћење прилика у другим што-
кавским идиомима омогућило нам је да увидимо неке значајне изоглосе које 
повезују испитивани говор са идиомима на ширем етнојезичком простору, 
при чему се знатнија сличност увиђа при поређењу са говорима косовско-
ресавског типа, посебно када је посреди новопазарски део територије, који 
се наслања на ове суседне идиоме. 

– 359 –
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Бороштица, Тутин

И рекосте ми нешто ве интересуе? Оћу, све ћу ти причат. Оћу да ти 
кажем. 

Ја доста сам запантио лошија година, неродне године. Ја се сећам 
добро, три године није родило жито, поси, не би родило, гладне године су 
билʼе. Ова омладина сат, то више пута ја што причам, не би мене веровалʼи. 
Нарот овде није имао лʼебом да се храни. Посијалʼи би, све што би посијало 
не би родило, за три године. Нама је пијац био у Пазар. Ми смо далʼи једну 
краву, сећам се добро, стари мој отеро је у Пазар, и с телʼетом, пролʼеће, 
лʼијепа крава, са-та крава можда хилʼаду еура најмање може, а онда је дао 
за товар жита, јечма, јечам се јео. Ја то добро знам. Кукурус, јечам, па да ти 
кажем, пшенице није ни имало овде, није нико покушаво да сије то. Није ни 
покушаво. 

Оћу да ти кажем, ралом се орало, дрвено рало оно било, народ би са 
тијем ралом цио дан триес ари, не би више мого да пооре. Онда није имало, 
ми сат овде дрлʼаче ове што дрлʼамо жито, тога није имало, дрвене су билʼе. 
Брану ону направи от брезе. Путева није имало, лошија путева. Овде се није 
могло ис Тутина до овде у продавницу, отворилʼи неке дућане звалʼи су хи. 
Раније пешке су ишли с којнʼима, снабдевалʼи, и то није, оћу ти казат. Шећер 
ми нијесмо, тешко, и да си имо паре, није га ни имало, моглʼи су само да 
добију они сиромашни. Кафу би далʼи годишње као помоћ сиротињи. Шећер 
би добилʼи. Е тако ти је било та времена. 

Дрвена кола су била овуда, дрвенијем колʼима се радило, служило, 
мислʼим, дрва тералʼи и тако све то, није да лажем. Наши стари, то се до-
ста до касно можда. Било-е ратно вријеме и послʼе, ја се сећам, три године 
послʼе рата није рађало жито, свеједно што би сијалʼи. Причалʼи би послʼе 
тија послʼедице тија бојнија отрова, то жито није могло да роди. 

Овде у Пазар није ни имало, сад Селаковац, ти си већ у Пазар рођена, 
до Бијелок Полʼа, до Иванграда, ми зовемо Беране садек, Беране се звало 
и раније, а и сат се опет тон име враћа, нарот је све теро с коњима, ишо за 
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Пазар, а наши су ишлʼи у Пећ. У Пећ је имало кукуруза, ето родило би жито 
тамо добро, и с коњима би ишлʼи, десет, петнаес и дваес лʼуди сваког дана 
би догонилʼи жито. 

Још ово да ти причам, мој отац, моја баба, она је дала ектер землʼе за 
осам ока брашна кукурузна и то брашно-е било упухлʼало се, ко у бусике 
дошло, утврдило се позелʼенело, деца била ситна, није се имало, није имало 
хране и сат један отишо одавде и догно товар тога жита и он кад је догно 
то брашно, и сад дијелʼио по кућама свијем филʼџан, шолʼа једна, по шолʼу, 
колʼко кућа све по шолʼу, шолʼу па се враћо по други пут па по трећи пут и 
онда су мијешалʼи млʼијеко са тијем брашном и зелʼе бралʼи ово по нʼивама, 
ми кажемо она спонаћ, грушицу ону, и исеца и тако би лʼеп правила и тако 
децу хранила. Дала је за осам ока ектер землʼе, сат је та ектер продат дванаес 
хилʼада еура. 

Реља Шкријељ, 74 године

Нема у Бороштицу вашар, тамо у Суходо другог сат, другог августа, ту 
има један извор воде, има једна предаја ту о Ђерђелʼес Алʼији. То се прића 
тако. Понеко каже био је неки Ђерђелʼес Алʼија, он је, како прићају, оно, да 
је био навр Тројана са шатором и ту је стао и глʼедао ово полʼе, није имао 
ђе да пије, ниђе воде није имало и он је сишо и клʼео је ово полʼе: „Јараби те 
стока покрила. Стока се родила а слана те убила“. И вала е то и истина, ево 
и дан данас слане ђутуре а стоке ђутуре. 

А како је удрио саблʼом, бабо? 
Има камен, и шћео да пије и није имао и отишао, саблʼу извадио и 

удрио, тап, посред онога камена вако, и избила вода, и ту је коња водио и 
коњ, да видиш копите, како-е газио н-ону воду и пио је и хузда како му је 
пала, одек хузда срела за камен и ту-е пио. И ћовек и она коњ. А он се борио 
против неке аждахе која је узимала, шта знам ја, девојке, ко да-е она узимала 
та аждаха девојке најболʼе, шта ја знам. И он се борио у Крнијелу, има село 
Крнијела, то-е одма ту иза Тројана село, његово родно, ту је аждаха окрњила 
јелу и одма-е добило село Крња Јела. Па не знам, у Баћицу она се бацала и 
добила Баћица име по томе, посен у Пружањ с-опружила и исто има село 
Пружањ, које је исто добило по томе име. И дан данас баш има та вашар дру-
гог августа сваке године ту се окуплʼа омладина, има музика, шатори, згода. 
Коштанполʼе је Долʼња Пештер, то је долʼе Делʼимеђе, Мелаје, то е оно брдо 
велʼико што се види иза брда долʼе, тамо е Коштанполʼе. Има Карађе исто 
оде у Бороштицу, ту је Карађорђе са војском био, то су прићалʼи, ту ћак има 
и неко гроблʼе ко нешто да-е имало, долазилʼи су неки те су то истраживалʼи, 
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његова војска, Карађорђева ту да-е била, то-е ова прва махала кот онога га-
тера ка-сте наишлʼи па десно се скреће. 

Хука Шкријељ, 81 година

Брегови, Тутин

То би потуралʼе овамо женама да пребацују варнику от њихнија 
крава својијем кравама. То су радилʼе са велʼкијем зелʼом, бацилʼе би то 
зелʼе, потурилʼе тијем женама, и оне вучу оно млʼијеко от туђија крава и она 
да има доста млʼијека, е то је то. 

Оман исто није лоше, туралʼи би кравама офцама, оно кад би солʼилʼи, 
туралʼи би. Добар је кад некога волʼиш па га поглʼедаш крос она оман, ето 
ти га на веселʼе, човека свога поглʼедаш понекат некат – блʼеји. Како се оно 
рекне: „Ја те глʼедам крос ова оман а ти блʼејио за мном ка ован“. Те чудне 
бројнице некадашње от народа. Ја ти причам чувено. Мене су лʼично билʼе 
тражилʼе неке женске што су напушћалʼе, па мене мајка умрла, а женскадија 
та: „Е, бога ти, хо лʼ ми та прстен дат?“, каже тако и тако, „оставила сам 
диецу, шта не би ме помогла за то да поглʼедам тога човека мога да би ме 
вратио“. Реко: „Тако ми бога, имала га јесам“, а имамо бунар онде, „ада бога 
ми ми је по у бунар, а дала би ти га да никад не би помислʼила нешто.“ „Е, 
вала мене ме научила једна жена, то би се осевапила са мном, оставила сам 
петоро деце, да ми даш та прстен от мајке, од бијаче од некога.“ „Имала 
сам“, реко, „алʼ ја д-узмем воду, он ми нешто велʼик, и он ми је бога ми по“. 
„Хаирлʼи било, вала“, плачући и отишла је. А жо ми је било, она мајку није 
имала, но је била сироче та жена, и она, тако је истералʼи билʼи. Е то, кажу, 
поглʼедала би тијем мртвачкијем прстеном: „Ка та мртвац што не зна ни ти 
ништа не зно мене да бијеш ни да псуеш да ротиш“. Тако су то користилʼе, 
најпријашње жене су то причалʼе старе.

Има тија злʼија душа, не дај боже, да ви истину кажем, то једино да 
сам имала, би дала тој жени, а никат кро-живот се нијесам батарала са тијем 
начинима лошијем, нијесам смела, имала сам ту децу, нешто сам волʼела ту 
децу са халалом да хи подњивим, да хим не видим шер, но сам волʼела увијек, 
шта ми ко прича, ја за себе задржи, нијесам се тијем чинама батарала, то да 
рекнеш, то не би. Ова трава што-е, како се зоваше ова трава, детелʼина, ту 
траву ставиш под јастук, помислʼиш за некога, препоставимо сад би волʼела 
овога да узмем а да видим шта ће ми доћ на сан, да лʼ га хоћу илʼи нећу и оно 
ти то каже, тобоже. Е ту су детелʼину са тија пет лʼиста ставлʼалʼе пот јастук 
девојке. Е баш то тако је бивало. 
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Хаслʼи субота и уторак хаслʼи нијесу данови баш за неки рат, наки 
посо, болʼи су ти данови да се поштује, да се то не ради нешто претерећено. 
Хефту дана не би далʼи стари ни чешлʼове нити оштро нешто, док то не 
прође, ни да се пере, да се лупа, рат града, рад невремена, пералʼка јоке, 
једно три хефте пред Ђурђевдан то није добро.

Фатима Куч, 69 година

Глоговик, Тутин

Кат су билʼи партизани па, кат су билʼи оно Мојстир има српски и 
турски, билʼи хим поплʼаћкалʼи све Турци, и кат су се вратилʼи, Марко, ћелʼи 
да плату, партизани вићу: „Ко-е крив?“ Марко реко: „Ништа, шта-е пропало, 
пропало је, не враћа ништа“. Ја Марка познаем, био је он дуго преседник. 

Ја сам осто иза оца од године сироче, па су ме ставилʼи, Зечевић 
један првоборац беше, и тераху Немце, ондар они рекоше ови Тутинци, каже: 
„Ова-е сироће, мајка му само има њега“, те ме оставише у Позар, алʼ то се 
подруче расформира. Е послʼен: „Волʼиш лʼи да идеш у Пријеполʼе подруче 
илʼ да бидеш у Пазар у народну одбрану?“ Те ме оставише ту. Био сам три 
и по године, послʼен мало сам био у Плʼевлʼе, тераху Божа Белʼицу. Убисмо 
му тринез другова, убише му ова војска, па кад ми један Јавор пише…Божо 
Белʼица пише: „Сутра ћу прој крос Плʼевлʼе“. И прошо крос Плʼевлʼе, турио 
котур от кола и крос Плʼевлʼе. Да га не уфату Партизани, сломио кола. 
Послʼен је живео још двадез година, та Божо Белʼица, а био је комадант 
баталʼона партизански, убилʼи му брата. Послʼен још двадес година послʼен 
је партизани удбовци, знаш шта су радилʼи, повежи се, нака девојка била 
виђена тамо иза Плʼевалʼа, саш њим радила и он, билʼи удбовци ту, и он 
дошо да узме неке ствари ко-те девојке, убилʼи га крос прозор, она му додала 
веш, они га убилʼи. То су билʼи најспецијалʼнији Титови другови. Билʼи 
удбовци, удба је била специјална.

А-фе-же тапут је кад је дошо Тито имала је скупштина жена у 
општињу, па моја жена испрет ове општиње била је преседница. Одлучивалʼи 
су, имало је одбор женски, све, питалʼе су се опасно. Питалʼе су се жене. 

Ујкан Дедић, 99 година
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Гурдијеље, Тутин

Гурдијелʼе је добило име по оној аждаји, можда си чула ту причу. Ја тач-
но не знам доволʼно, кажу да је била аждаха горе у то језеро, горе ово Алиђун 
ђе је. Алиђун, то је у Браћак, село Браћак, и ту је некат био хомар. И дан данас 
се иде на та вашар, долʼе у Македонију зову га Илʼиндан, а код муслʼимана 
зову га Алʼиндан, то је другог августа. Тог дана је аждаха, каже, увијек неку 
девојку, кад би отишлʼи горе, она би појела и кат је Ђерлез Алʼија наишо, он је 
удрио саблʼом, коњ му-е био жедан, и он је удрио саблʼом у крш ђе та вода, и 
сат постоју коњске те копите у та камен урезане, и ту је вода избила и он је, то 
се десило у село Браћак, и он је видо ту аждаху и ту је дошла са саблʼама и са 
коплʼем и он је ударио и окрњио је, и село је добило Крња Јела име по тој ажда-
хи, окрњио је. Баћицу је обалала, кажу, у Точʼилово јој текла крв, у Гурдијелʼе 
се згурила, а у Живалʼиће је живела, у Пружањ се опружила ту била, послʼе 
у Хођево је долʼе ту-е завршила. Историчʼар ова ис Пазара којими је реко да 
Гурдијелʼе значи сунчани крш. То-е толʼико интересантно, има исписато та 
прича, ако могаднем да је нађем. Моја тетка од оца је то толʼико знала, а ја о 
томе не знам. Ко сазнадем ја тачʼно ко зна све, рећ-у ти. 

Ту су и Грци живелʼи, нашлʼи смо неке, шеталʼи смо ја и мој брат, 
Камбрезин се место зове ту, изнад Гурдијелʼа два километра, нашлʼи смо 
стублʼину, дрвену лубицу и звалʼи смо ту прије једно дваес година једнок 
Хајриза. Те стублʼине се раду от шуплʼок дрвета буковок, и оне се поставу, 
та стублʼина, не памти ни ова од сто година да је некат ту била та вода, значʼи 
то-е за време Грка. Ту има место, лас један зове се Лас Сирћин, ту Сирћи 
ђе су живелʼи ти Грци, и они су из Гурдијелʼа отишлʼи кат су у пролʼеће 
хтелʼи да ору, снијек је пао и стегла она површица, знаш шта-е површица, и 
они су диглʼи руке о-ток краја, они су ту задњи билʼи, по неким причʼама, 
они су заболʼи орало у површицу и отишлʼи су заувијек, нијесу моглʼи, кад 
тридесток априла кад нису моглʼи да посеју пшеницу, и они су диглʼи руке 
о-ток краја и напустилʼи га заувијек. Ту је једна црква некат била надомак, 
једно километар, два, и то место се зове Црквине, то место је километар и 
по од Гурдијелʼа, засеок Чʼукоту припада. Има једна пећина, она није млого 
велʼика, можда девет метара десет да је дубине, може човек да се овако по-
сагне и да уђе, туима разних натписа, разних тих, алʼ то су све чобани са 
онијем углʼеном от жара потписивалʼи се има неки су и урезавалʼи, алʼи не 
можеш да, то је пуно прашине, то да би очистио нешто да би открио. Та је 
пећина у крш, једно дваи по километра од Гурдијелʼа ус крш. Ту нема крша, 
алʼ ту се зове крш пошто је око пећине камен, то нема једну триес ари.

Шемсо Укић, 53 године
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Делимеђе, Тутин

Ево како сам радио. Сијо жито на землʼу па то се сијало, орало се во-
ловима, а ралʼима, није имало онија плугова док није партизан завладо, ние 
имало ни плуга него дрвене ралʼице. И, разумеш ти, ишћепрлʼа то имања 
некако, поси га, повлачʼи га, е дођи време да се коси, да се жње, жнело се, 
није имало ни косе да косимо жита, него се жнело, срп, па овом руком жито 
фатај, а овом сечʼи жито. Е тако се живело. Па послʼе сећи пруће по шумама, 
ово отање пруће, па оно жито наслагано овако све једно на друго, на друго 
наслагано, тура рукама, па послʼен зађи па купи рукама, па она прут тури по 
землʼи, па напуни оно па једном руком отут, једном отут те оно притегни, 
ето тако се мучʼио нарот. Па тера, гради на землʼу, рашћисти мало траву, 
обриши ону землʼу па тури по землʼи оно жито, па уфати по двое коња по 
трое, колʼко је ко имо, па тера, тера оно те га коњи уби, па послʼен ону сламу 
треси, претреси је по два три пута да пане жито. Е кат пане жито, ону сламу 
мицалʼи би, па метлʼе брезове паудри колʼико-е имало народа, удри отут, она 
брише, она отут, па на средину гувна, гувно се звало, ту је био један колац 
ђе су везалʼи коње те окрећалʼи, стожер. Па послʼен узми лопату дрвену, 
па један баца увис да се одвои жито от онога шлама, један баца, илʼ муш-
карац илʼ жена, баци на главу нешто да му н-иде у косу, у главу, те оно чи-
сти, плʼева се звала, одвои жито на едну стран на едну стран плʼеву, унеси у 
кућу, на таване, овамо кошеви билʼи горе, оплʼети от прућа па мало улʼијепи 
балʼегама, са извињењом, отлʼе узимапа тера у воденицу. Ја сам у Шкријелʼе 
живео до педесет и ћетврте године, па тера у Смалућу у воденицу, потоћаре 
се звалʼе, па послʼен отут врати се а каки путеви каки халови, тешко нама да 
идемо а још коњима на лʼеђа по сто кила натовари.

Јесмо ишлʼи вала и на Косово, ишо сам ја у Пећ ка-се землʼотрес де-
сио у Скоплʼе, ја се у Пећ то јутро обрео. Натоварио на клʼусе двије качʼице 
сира, ка-смо стиглʼи у Пећ, испот Печи, ти пут није било млого населʼено, 
равница, землʼа, лʼедина, ка-смо стиглʼи на неке зграде коплʼе побијено. 
„Шта је ово?“, питамо. Каже: „Землʼотрес у Скоплʼе био“. Беше једну шесет 
треће, ћини ми се тако. Ја нијесам млого ишо, јесам у Митровицу теро та 
сир, у Пећ па и нијесам млого, у Пазар није могло да се прода, велʼки на-
рот, велʼка сиротиња била. Ада отут ништа, узми по један лʼеп, па ујаши, с 
опрошћењом, на клʼусе, па поједи оно сухо, тера, тера, тера, дођи овамо око 
пола ноћи, изјутра. Сине, данас се живи грофовски, беговски. Ми смо звалʼи 
ове богаташе бегови, агови, а бога ми се живело грко.

Етем Селимовић, 79 година
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Добриња, Тутин

Ништа, бог зна. То сам ишла те брала мраве, на три воде ђе има вода, 
на три воде узми те воде у то, најприје се звала штругља, послʼе у кофе и 
повр онија мрава тури воду, с три воде и донеси те тури на срет, ко има 
оваца, и тури једно јаје. Ујутру покваси краве с том водом и оно проспи ту. 
Послʼе сутрадан пушти стоку, тури да се једе, и ништа. Раније су се купалʼи, 
ја како пантим нијесу. Ком није мрзно отиди те опери ноге на воду долʼе ето 
то. То су причалʼи, ја то не знам, свака, ко д-узме крави млʼијеко. Раније каже 
се палʼилʼо, ја како памтим, нијесу, нема ко да жуљи кору и то.

Кад је Бадње вече, дигни се изутра, моја мајка би се дигла да мијеси 
погачу, и то пријесна, ништа да се не ставља у њу већ пријесна. Људи уфати 
волове и отиди у дрва и понеси ту и кило ракије ил пола кила. 

Ђе ме нађе баш сат. Ђе стадосмо? 
И људи отиди тури онако кострутну торбу и отиди људи и ка-треба 

да дођу да све избациш из, то сам упамтила, све би ме мајка псовала што 
нијесам избацила, и не веља да се брише ка-дођу бадњаци, столʼице и сто. 
Бадњаци дођи, ми отиди те пољуби они, најприје су догонилʼи по пуна кола 
дрва, послʼе јок, није до шумар, и пољуби оне бадњаке и узми оне бадњачице 
и сви помало поједи. Послʼе сутрадан ваљда и ти оде нешто чиниш. Сутрадан 
се омрси, оно се постило најприје. Полазник дође и чарка оно, најприје су на-
лагали огањ у другу зграду а послʼе јок но у шпорет, само чарака: „Оволʼико 
мушкија глава, оволʼико оваца, сток колʼико бок“, и тако. Послʼе полазник 
дође, туриш му столʼицу, огрнеш га нечим озгор, повучеш ону столʼицу, он 
пане, е послʼер он гржа то и тако. Послʼе полазника сретнеш, туриш му ру-
чак, кано о Божићу, свега има, месо и све то, е послʼе га испратиш, дад-
неш му то повесмо, најприје се давало то повесмо, а сад богами чарапе илʼи 
пешкир. Полазник гржа, добро, и кућани гржају помало алʼ бес полазника 
ништа. Људи, мушкарци, боље кад је млађи алʼ може и свакојаки. Сад нико 
ни не гржа. 

О Божићу мој би отац поранио, догна вола заухо оздо, имала је једна 
зграда ђе се то налаго огањ и то, и кад би шћео она во да пређе једном но-
гом унутра, умеси колач за вола, и остави рупу на сред сриједе и пода ономе 
волу мало жита те поједи и натучи му та лʼеп на рок, и пушти га он, неки 
неће да га обалʼи никако а неки га обалʼи одма, е кад га обалʼи лʼепо, како 
се оно умијесио лʼеп, то супер добро, а кад га преврне, то није добро. И 
тури та лʼеп један дан два на неку полʼицу да то стане ту и то послʼе поједи. 
Кад би бадњаци ишлʼи ка кући, све изнеси и остал и столʼице и све а унеси 
сламу, па шта би чинелʼи по тој слами, не пита. И чергу кострутну што су 
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најприје то стари ткалʼи да вију жито от коза, ми смо ималʼи до скоро па се 
поцијепала. Сад под задње време нико и не уноси, каку сламу, а и нема је. 
Кажу око Божића не мореш да дођеш да зајмиш ништа а ако имаш нешто, да 
вратиш. Три дана се није брисало. Могло-е да се брише до Бадњега дана, кад 
иду бадњаци ка кући, не, нико. Имало је то, најприје нијесу жене мијесилʼе 
жене лʼеба од Божића до Васиљевдана но умијеси то за Божић да има, алʼи 
мијесилʼе су само пријесан а јок кисео. Нешто ради… не знам, право ти ка-
жем. Нас је било пуно у кућу, ја нијесам ни трагала то.

Савић, 64 године

Жупа, Тутин

Е хај да почнемо пошто је свадба слатка била, то лʼијепо било. Свад-
бе се правилʼе до сат скоро времена, десетак година правило се, позовеш, 
рекнимо, то ти је мајка, је лʼ тако, удаје те мајка, удаје те, и сат она позове 
блʼижну комшију, свое пријетелʼе, све достове позове на свадбу, и што хи 
позове на свадбу, доносу поклон ко шта то има. Свадбује се, један дан се 
то срећа и свадбује се, веселʼи се и све и вечера се и све, сутраданке се они 
сватови што су, то је, дако ћеш ме разумет, то је се зво чауш најпријен, ко 
сат домаћин. Зове: „Бујрум сутра дођите на кафу“. И они дођу сутра на кафу, 
спреми се јело и пиће и све то, дарујемо невесту, колʼко ко има, дарује и 
довиђења, послʼер та се свадба завршила. Е ко те интересује послʼе шта раду, 
повратак и то све. 

Не би имало пара да би се ми срелʼи, само, рекнимо, познаем се добро 
с твојом мајком и она фалʼи ту моју жену, фалʼи: „Добра девојка“, и то све. 
„Е је лʼ добра?“„Јесте.“„Е хајде, пратим провођаче“, и оде тамо иште је тијем 
турскијем редом, српскијем редом, тражи је: „Тражим ти девојку“, каже да 
распитамо да видимо ђе-е како је. Не виђа ни он ту девојку, он се тамо забије 
у другу собу, шта ја знам, испита овамо-онамо, каже: „Да ја питам“, да про-
вери кака сам ја, све то ту да види, баш ћу ти ја причат о мојој жени, имаш 
да се смијеш. Епослʼен та род њојзин распитуе како је мој порот, какав сам 
ја, да ти не отежам у ријеч, да лʼ сам пијаница, да лʼ сам курвар, ја ти причам 
све. Ако имам три четири краве, пет, имам двес оваца, даће ми је, ако је ко 
ово сад сиромах, једну краву илʼи неће краву, не да ти је, сирома си, ми смо 
живелʼи о тијем кравам о тијем овцама о полʼопривреди.

Хајро Адемовић, 83 године
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Кониче, Тутин

Никако се нијесу срећалʼи, но су ме мене испросилʼи у Потреп а мом-
ка не знам уопште. Ни видела га нијесам, те отишлʼи у Шкријелʼе те ме 
венчалʼи, па ону ној кат сам дошла, ту ноћ смо се виделʼи прво. И он мене 
и ја њега. Ја сазнала, отац ми био ис Палʼева, а у Потреб живелʼи. Они по-
чеше да ме маму, он хи не хаје, но она ме момак иска и он ме даде ни пито ме 
није, но сам ја плакала и кукала и он ме до. От петнез година. Шез неделʼа 
сам седела испрошена. И послʼен овамо дошлʼи сватови, она гоч, није имало 
музике но она гоч и сватови, оно црвено ми набилʼи на главу па на коња па 
овамо. Они су ми донијелʼи да шијем. Није ово звало се ко ово сат, но салʼ ови 
пречи по неколʼико, а касније послʼен шатор. Постави шатор, е у шатор смо 
звалʼи послʼенаке, срећалʼи, спремалʼи биријане, пите, дудове.

Они дошлʼи долʼе, ручалʼи, игралʼи, џумбусилʼи, натоварилʼи ме на 
клʼусе и довелʼи ме. Није имало ништа друго, само на клʼусе, ја сам ишла 
на клʼусе, припињала хи, а која није но ће да пане па је држи за руке, држи 
је за по едну руку. Тапут кат сам дошла ја, јок, касние-е почела та кочија, 
посен мене. Ја преко шесет година ка сам дошла. Ис Потреба кот Делʼимеђа 
онде. Невеста кат, од лʼеда, тапут није имало ово друкчије но од лʼеда, 
матријал та тако се зво лʼед. Која има злато, која нема ђе отишла у сиро-
машно, нема злато. Која је имала комору, спрему, она посен по томе, ако-е 
богата, она тражи злато, ако-е спрему донијела богату, она тражи злато 
одма. Пресече толʼико, онда можете за мене. Ријетко, иако је побегла, они 
неће да јој се помиру. Ријетко тапут побегла, но све просилʼи. И родителʼи 
се питалʼи, раније се девојке нијесу питалʼе хоће лʼ илʼ неће. Ада раније су 
и ови стари били глупи, дади је ђе богато, ђе жита има, ко ће она ко неће. 
Младуза старога што има браду. Мора посен да ће бит мачка женско да дају 
обрас. Јес, тако Хајрија, сестра јој побегни, они су је далʼи младу. Доведу 
ти дијете једно па га окрећеш, конче, и посен скине те она девер и уведу те 
ђе треба да спаваш. Ту ме прстеновалʼи, то раније ние имало у рот, то сра-
мота. Она девојка је срамна. Седела, они џумбусилʼи, скакалʼи, игралʼи, 
певалʼи, ја седела глʼедала. Ни да причам, да глʼедамо смо смелʼи, а пријен 
године ни да запева ни да заигра. Како, а не ту ној. Изутра га је познала по 
ношњи што-е донијела. Добар ми је био, но ми умрије те ме остави. Млого 
добар свакојако. Посен сутра, то је било уочи петка смо ми то радилʼи, 
послʼен у петак, баш ка ноћас, четвртак дођи, сутра петак двори, посен 
петка се то растури кут ко. Гости долазилʼи, руку узимлʼи. Први дан тури 
кахву, понешто намируј овако. Па узима да обрише, да опере судове, опере 
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веша. Прво јутро мени је она донијела да плʼетем, ја нијесам кћела, а њојзи 
је њојзина донијела вретено.

Хајрија Халитовић, 80 година

Лескова, Тутин

Ми смо родом ис Албаније, тамо су погинулʼи двадес и један око 
пашћета и ту су билʼи три брата, а ови су побеглʼи. Убио ћовек пашће, а 
она доћека па уби њега, она онога, она онога, те двадес и један око пашћета, 
у Албанију. И сат они побеглʼи, они су се звалʼи Бајрактаревићи, овамо 
преденулʼи име Шкријелʼи, један осто у Јаворову, један дошо у Лʼескову, 
један у Бороштицу, Шкријелʼи, преденулʼи презиме, да не би уфатилʼи. Е, 
са-да видиш и то, каже: „Да зовнемо пештерског бајрактара“, а мој отац 
пештерски бајрактар, и отиди тамо, сретни га једна жена, питала се са нʼим, 
каже: „Ко си ти?“ Каже: „Ја сам пештерски бајрактар“. „Ти бајрактар?“ „Ја 
бајрактар.“ Муслʼихуни тамо заседалʼи: „Е хајде кат си пештерски бајрактар 
да ни објасниш то.“ „Ево сад да ви објасним, пашће убијено, глава за главу, 
ћовек за пашће, далʼе и далʼе и далʼе и знаћи пашће направило толʼико крво-
ва.“ И он хим то објаснио, они не знају да је он то. 

Јука Шкријељ, 82 године

Попе, Тутин

Испод воденице се узима вода, нешто је боље ђе се то окреће камен, 
окреће се камен, па то нешто ко здравше испот камена. Одеш под воденицу, 
па с-окупаш прије сунца у ладну воду, понеси пешкир и окупа се у ладну 
воду и ту се обучеш и све. И ту зовеш некога кад видиш од другова ил дру-
гарица, по имену, она се озовне, шта је, не вел’и мол’им него шта је. „Е ви-
диш лʼи ова зел’ен дријен, предајем ти мој дријем, од год до год, до ово доба 
године“. Е, предадо ти дријем, посл’е та девојка цијело л’ето дријема. Коју ти 
није жао да се дријема сву л’ето, она се млого не наљути то. 

Буква зове се од воденице, воденица има букву која иде вода крос ту 
букву, и дирекно у камен у воденицу. Да није воде не би се мого окрећат 
воденички камен. Ако се не озовне, не мореш да јој предаш, ако се озовне, 
ти јој предадеш та дријем, веља да се озовне. Па не може док је не зовнеш, 
мораш да је зовнеш, ком ћеш да предаш док не зовнеш, не мош воденици 
да предаш дријем. Мош Лолу кад је попила да зовнеш. Уочи Ђурђевдана 
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коприву береш, дријен, фрбу, и донесеш, на шталу ставиш, на кућу више 
врати, више штале, говеда врати, више врати офчија. То су све животиње, 
ко човек, ко, и оно дише, што гој дише стављаш. Испл’етеш вијенац, онако 
туриш више врати, то л’ијепо је та вијенац. Само ставиш вијенац. Вијенац се 
ставља и уочи Петровдана.

Да се прича нешто смијешно, није, онако причаш, обично разговараш. 
И окупа се и ставиш воде, и код куће се купају деца, и ставиш јаје и ставиш 
коприве у воду, помиешаш коприве и јаје у воду и окупаш децу ис те воде ђе 
коприва и ђе јаје. Да је здраво диете ко јаје, и коприва је здрава, да је здраво 
ко коприва. И кад спава, мало га испељаш копривом, будиш га, оно неће да 
се разбуди, ти подигни ћебе и испељаш га по ногама, по рукама га испецаш, 
оно устане брже. Да је здраво ко коприва. 

Жене уђу у шталу да нема крава мл’ијека, и оне тамо заврачају, уне-
се вратило неко и појаше н-оно вратило и понешто шапољи тамо, виче: 
„Како ово вратило имало млијека, тако крава имала млијека“; а вратило нема 
мл’ијека, дрво нема мл’ијека. „Како ја ово дрво јахала (јахала), тако крава 
млијеко престала“. То могу комшике да ураде то, само која има лоше душу, 
а која је жена добра, неће, а која има лоше душу, па она нема да јој се сири 
сир, и она љубоморна на ону, и да нема ни та ка она што нема, само која 
баш нема, те није нека домаћица, она уради оној домаћици да је она лоша ко 
она што није радница. Знаду да нешто врачају, никат нијесам врачала тијем 
кравама, не знам. Оне то шапоље у себе да се не чује, само посл’е ове знају, 
трезвене су ове да ми је то учињео кравама неко. Тамо посл’е бацау пасуље, 
гл’едају да се то развал’и, гл’едају у карте, у пасуље. Баци по пет пасуља, па 
овако и разреди и гл’еда у те пасуље и садек који се пасуљ састави са том же-
ном што мисл’иш на њу, е кат се саставио пасуљ, та је жена чим је дошла до 
тога пасуља на крај, та је жена учињела. Он се примакне, скодрља се некако.

Спрва су ишл’и код оџа, па разваљевал’е. То су све комшике, комшика 
комшики уради која је љубоморна на њу, она има доста сира, ова друга нема 
и она ајде да јој направим да нема. И краве ричу посл’е, па жене добаву 
вел’ико зеље, оде у л’иваду, у крше тамо, зове се трава вел’ико зеље, није 
свака трава, нека која је вел’ико зеље и набере то вел’ико зеље и та што вра-
ча и даде тој крави и она риче та крава, оће да полуди, појела вел’ико зеље. 
Сас тијем страшно се врача. И кад кашљу деца, добро је да попију мало чај 
од вел’иког зеља. То вел’ико зеље мене Славко даво. Славко носаше у џеп, ја 
му исприча, и он из новчаника извади. То неко носи рад урока, и ради урока, 
и ради кашља кад дијете кашље, а и с њим да врачамо, све с великијем зељом 
може. Крави дају, те она риче млого, махнита крава, бежи од куће, и тако, и 
каже: „Риче, нема мл’ијека, појела је вел’ико зеље. Вел’ико зеље једе, а мање 
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мл’ијека даје“. Па спасе, она се газдарица труди се некако да-е спаси, па има 
неко пил’е зове се грл’ица, и они узму те перушке от грл’ице и даду крави 
да поједе то, од неко пил’е, горско пил’е. Тако се спашава о-те грл’ице, није 
ни од врапца, ни од вране, но од грл’ице перушке. И то држу жене у завезак, 
завежу у неку крпу и то држу у шталу више врати, и чим крава тако нема 
млијека, они мало те перушке о-те грл’ице даду те поједе и крава посл’е се 
поврати, има мл’ијека. На сваки начин понеко нешто ради, не знам то шта 
раде.

Немо да дајеш…треба да ти врати зајам прије Ђурђевдана. Ако си дала 
брашно, ако си дала паре у зајам, нешто, шта било си дала. Одеш: „Да ми 
врнеш то прије Ђурђевдана“; и она мора да ти врне то прије Ђурђевдана, 
ако ти остане – заврачаће ти. И судове ко узме, све врћеш уочи Ђурђевдана. 
Заврача тамо нешто, шта знам ја, ал треба ти да узмеш у ње то. Не знам 
живота ми како се то врача, тамо то не кажују. Заборавила сам. Оне могу 
да заврачају, па тој жени која сири млијеко, њози све пожути сир, кол’ико то 
заврачају страшно, које то знаду те лоше душе, оне заврачу, па пожути јој 
сир, није бијел него пожути, и она посл’е види да је заврачано, и она се спа-
шава некако, на какав се начин спашава како она зна, не знам стварно, како 
она зна спашава се о-тога. Драговановој мајци то врачал’и, сир јој жутео, она 
нешто тамо прала оно, прала со. Узела со, па посл’е ставила чистог, онога 
мокрога сол’и по ономе сиру да би то извукло. И ону воду исциједи, први 
она сок исциједи и-сира, проспе она течнос, па друго наспе са том опраном 
сољом да би се то жутило макло. Она не зна да врача, она само зна да опере 
то и да стави слану другу чисту воду и то извуче со, оно се жуто мало макне, 
не зна друго она, неко не зна, неће да каже она што зна.

На Ђурђевдан то је празник, то се ништа не ради на Ђурђевдан, а на 
Божић не перу се судови, не брише се с метлом. Ка-дођу бадњаци, оду људи 
у Бадњаке, док они не дођу, све мош да очистиш, ка-дођу бадњаци, донесе 
човек бадњаке, она домаћин оне куће, ништа не смијеш, метлу сакриеш, не 
смиеш да бришеш, судови се не перу по два дана. Ставиш сламе у собу, 
л’егнеш, озгор простреш једну поњаву ткану от конопље, л’ежиш на ону 
сламу, на патос. 

Немо да дајеш ис куће ништа на Ђурђевдан, не веља бога ми, немо 
да даеш. Неко дође нафа да ти узме да ти врача, ти немо да даш неко да ти 
врача, немо. Може и на брашно ко узме и на со. Највише тражу мл’ијеко и 
брашно, тако шта било, сито оно што сијеш брашно. Не даду сито, сију ни-
мет, оно брашно сију, и она ће да заврача и посл’е неће л’еб да јој нарасте 
л’еп. Мене нема сита ниђе, неко ми га однесе, ко ми га није Бановица узела. 

– 371 –



Бојана М. Вељовић Поповић530

А кад је Божић тако унесу сламу у собу, ту спавају, л’ијегају, и унесу, 
има тамо соба посебно, зове се кућа, ту је дол’е бетон, земља, то не море да 
се запал’и, горе вериге, обешене вериге, дол’е једно бакраче виси, и ту су 
лончеви уз ватру, она од земље лонац ту ври и помало пшенице, ту се пшени-
ца кува, и туна садек направу се од деце пилат, једно биде квочка, стареши-
на, а четворо пилади за њоме, кол’ико има, трое деце, четворо, то су пилат, 
а старија једна девојчица иде напријет и она квоче онако, а пилат пијучу за 
њом, пилат: „Пију, пију“, вичу, а то су деца, а квочка „Кво, кво, кво“, води 
пилат, она све око ње, три-пут се обрну око ватре. И она помало оне пшенице 
вади, па тури н-она бадњак, па једу оно, са дрвета једу оно жито.

Само уочи Ђурђевдана врачау, а на Божић јок. За то је Ђурђевдан, не-
што врача се, то је циганска слава. Цигани славе Ђурђевдан, па се напију. А 
на Божић је грехота, зато што је Исус: „Христос се роди, ваистину се роди“.
То је Исус божи и не сме да се врача, то-е божи човек. Тежи је Божић, ту 
је Исус, а није на Ђурђевдан Исус, он се не појављује, само на Васкрс ту 
не смије да се врача, то је грехота. То је грехота да се врача на Божић, не 
знам, неће на Божић, зато што е туна Исус, он не да, не смију од Исуса, а на 
Ђурђевдан нема Исус. Он има у цркву, поштујемо ми све то празник, ал’и 
мош да врачаш на Ђурђевдан, а на Божић се не врача. 

„Чири, мири, на тебе четири“, деца вичу кад г-удари. Она га шине, по-
сле ће јој порас чир оној мајки што га бије. „Немој да ме бијеш, чири мири 
на тебе четири на мене ни један што си ме убила“. Не знам који беше оно 
дан кад блеју, кад иде оно нарот блеји. Који беше оно дан…Васиљевдан. То 
је тамо по Божићу. Трећи дан по Божићу иду прет шталу, носе парче л’еба ђе 
лежу краве, оне ричу: „Ууууу“. И ставе на резу, реза, затвара се, тури парче 
л’еба. Па тамо ђе су овце оде по неко дијете и виче: „Блааааа“, бл’еји, и стави 
парче л’еба на резу. Ставиш на ону резу, па тамо на овце, па ставиш, на сваку 
резу ставиш л’еба оно што једеш, што си мијесила за Божић. Узмеш помало 
л’еба и ставиш на говеда и тунаке тако. Ричеш ко оно крава: „Ууууууу“. То 
би стављал’и. А носе се трохе, реко ти, на гувно и птице то посл’ен поједу. 
На угарке стави мало пшенице, оне то покљуцају, поједу деца то рукама 
поједу. Једно за друго се држи, вичу: „Пију, пију, пију“. Она квочка виче: 
„Кво, кво, кво“. Обрћу се три пут. Та во, рекла сам ти то, уведе га, и гл’еда на 
коју стран баци. Ко баци на десну, добра ће бит година, ко баци на л’ијеву са 
рога она во она колач, биће лоша година. То је божа истина, тако гл’едају. И 
чесница се прави та погача. Умијеси се то ко оно за славу колач ка-се мијеси. 
Стави се мало шећера, со. Стави се и паре, ко оно за Божић. Ставиш неки 
динар, ставиш, и посл’е ломиш, по троје обрћу га и садек сломе га. Посл’ен 
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ко нађе то је његово, срећа нека. Ко нађе то срећа га прати. Динар стављају 
у л’еп.

Деца се купљу на Ђурђевдан, испецају и, и посл’ен ставе јаје у воду да 
је дијете напредно ко јаје. Увијек ставе црвено јаје у воду. Одеш у Видрењак, 
узмеш воде и мало мрави ко мош да нађеш ставиш у ону воду и поспеш тамо 
у тор ђе спавају говеда, ђе говеда л’ежу. Донесеш воде уочи Ђурђевдана и 
ставиш тамо ђе стока л’ежи мало оне воде, мало онија мрави тамо да су ти 
мила говеда, да не мрзиш краве, стоку, мрави су мил’и. И тако то, ставиш 
у шталу. Мрав је миран, мрав је добар, каже: „Ни мрава ниси згазио“. Мрав 
није баксус, греота га је мрава убит. Нађеш у собу, па греота, кажу. 

То певају: „Божић, Божић Бата носи киту злата да позлати врата“. 
На Богојављење кад биде рано изјутра. Увече спремиш воду, то сутра-

дан се носивода, на Крстовдан. То донесе поп ту воду, ти ту воду спремиш 
за ујутру, а увече се уточи за ујутру. И ујутру понесеш, тамо ставиш секиру 
и обрнеш она оштрић как…на десну, ђе сунце изгријава. Узмеш флашу воде 
и тамо двоје деце чека, а једно се старије окреће и на десну стран прво поч-
неш. Трипут се обрнеш овако док стигнеш до оне флаше, па се прекрстиш. 
Ћутке се обрћеш. И после кад се трипут обрнеш, скочиш мезге, ноге да не 
раздвајаш. Скупиш ноге и скочиш с оне секире мезге тамо кол’ико мош, ко 
метар мош да скочиш. Гл’еда се ко више море да скочи, та је ко демек вредни 
ко бајаги. Каже: „Ја еве довде, ти коичко скочи“, те тако то скачу. Тат се бок 
јавља, изјутра. Ко пораниш те погл’едаш, отворе се небеса, кад мош да по-
трефиш, и пожел’иш кат се отворе небеса, ти гл’едаш на прозор и гл’едаш: 
„Дади ми, боже, добро здравље, како ја гл’едам ово да видим отворена не-
беса“. Неки погреши, па реко: „Дади ми главу кол’ико бучук“. Он шћео да 
рекне: „Дај ми, боже, бучук пара“, иште се код бога, и здравље се иште кроз 
прозор и гл’еда отворена небеса, и куд је он погрешио и реко: „Дај ми, боже, 
главу кол’ико бучук“. И бок му дади главу кол’ико бучук и није мого да изађе 
на прозор док му нису распил’ил’и прозор. 

То су: „Вар варице, варице, родил’е се кравице“. Вариш оне варице, 
то-е за Васкрс. Вариш оно, то-е пшеница и кукурус. Туриш пшенице и ку-
куруза и оно вариш и тако руком оно на вериге и она котл’ић машеш мало и 
певаш му: „Варите се варице, догодине кравице“. То се изобразило. 

Полазник, неко положаоник, неко виче полазник. Долази да ме пола-
зи, ја му спремила бадњаке и прво рекне: „Овол’ико у ћесу пара, овол’ико 
здравља, овол’ико свега и свачега до милога Бога“. Све пореди. Коље се пра-
се, печу прасе за Божић и једе се више сухо месо на Божић. Ми прије Божића 
закољемо, па једемо сухо месо на Божић. И увече једеш пшеницу и кукурус 
и сва деца једу, пе-шесторо деце кол’ко има деце у ту кућу, они све једу из 
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једне каленице и свако пре-себе једе а остави дол’е пшенице мало, и посл’ен 
завучу ту кашику да је покрије мало она пшеница и све кашике тако около 
и то гурну тако. Дођу анђел’и увече па офашају, и сад гл’едају сваки: „Ово 
је моја кашика, знам ђе сам ја, ђе си ти“ и сваки своју кашику познае која 
је: „Ене, моју анђел’и“, све анђел’и офашају, а ко није миран, те није анђео, 
каже: „Твоју нијесу офашали“. И све су кашике офашане. А стварно ко да су 
офашане, има нешто. Рече ми тамо Бисера, у неко село Варево долазил’и 
хоџе и све снимал’и. Родило се јагње, офца се ојагњила, па с једне стране 
пише Алах, а с друге оно што ми вичемо Исус. Кадимо се увече, запал’имо 
свијећу и кадимо се.

Чула сам, са мртваца прстен да се скине па кога вол’иш да погл’едаш 
момка да те та узме. И ко те неко мрзи, погл’еда га крос прстен, то се крос 
прстен гл’еда, и дан данас скидају прстен. Ми смо онда рекл’и, рекла ми је 
Ивка, истина божа, никат не би она узела онога врљавога Вецка онака л’ијепа 
девојка, но кад је стала туна под та ора дивљи, беше понедељак, скупил’и се 
и она имала прстен Радојков и она само, она ту та девојка шетала и Вецко 
дол’е саш њом и она крос прстен погл’едала и узеше је. Ивка ми је рекла. 
Којега момка вол’иш погл’еда га крос та прстен, кажу он је мртав посл’ен, 
незна неке мил’етлуке, но умртви се, што му гој рекнеш он то слуша. 

Прво Божић, па Божи дан, па Бадњи дан, па Стефањдан, три дана. 
Божић је данас, а сутра Божи дан. Три дана је празник. А на та Стефањдан 
се мијесе ножице, офцама се даје колаче, тога л’еба се даје на Стефањдан. 
Мијесиш колаче, па оној офци дајеш да поједе ко маказе л’еп направљен, то 
се даје офцама, да су здраве овце. На Божић уфатиш у јарам двое телади од 
двије године, први пут уфатиш га у јарам да зна да оре, веља се. Па уфате 
људи тел’е о-двије године, двое телади па направи таљиге, јарам, па да би 
оно влачило, орало. То се зове влачи кад покрива жито, кад ореш па насијеш 
посл’е и то покриваш, влачење, после га влачиш, прекријеш оно семе. То се 
ради на Божић. Уфати двое телади па ципцио дан њиву тераш навише и на-
ниже, учиш та телат. Осечеш бадњак и рекнеш: „Хај, боже, помози“, и кад га 
прво пресечеш секиром га удариш унакрс и узмеш ону љуску првуоставиш 
за догодине да ти седи од бадњака та љуска. Полазнику даје се пара и меса 
му се дајеобавезно, по једно худо меса му се даде, чарапе му дарујеш. Дари-
ваш полазника и дадеш му меса, а он стави паре на бадњак, дарује бадњаке, 
он дарива бадњаке обавезно. Треба да дарује бадњаке он, неки динар кол’ико 
има. На та Васиљевдан се мијесе колаче, ти л’ебови, па се даје по комшилуку, 
па размењујемо, ја тебе колач, ти врнеш мене. 
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Црвено се не једе на Крстовдан, не једе се црвено воће, јагоде, вишње, 
то се не једе, бол’и глава. Ко се крстом крсти, Крстовдан пости. Дријен се не 
једе црвен, вишња црвена се не једе, и постиш. 

Трифундан, то су празници, Трифундан и Васиљевдан, то се не работа.
Марат, први прољетњак. Најпрви је четрнаестог марта, Марат се зове, 

у март месец, и пости се, нико не смије да мрси. Посл’е тамо касније, посл’е 
све топл’ије, сије се, посл’е април. 

Благовијес, говеђа зановијес. Тапут нестане пиће, па се говеда заводе, 
па мршају, нема, нестало сијена. Неко се говече било завал’ило, и посл’ен 
надел’и му тако. Немало сијена да једе и оно се завал’ило. 

То су бил’е двије сестре и брат. Свети Ил’ија био брат, а Блага Марија 
и Огњена Марија сестре двије, па им та брат умро, и оне жал’ил’е брата, и 
садек умро им та брат на ту Огњену Марију и садек рекла та Блага Марија: 
„Да зна Блага Марија кад је свети Ил’ија, све би огњом погорела“. Зато што 
им је ти дан умро брат. Ил’ија је најопасни, он је громовњак, он бије громом. 
На светог Ил’ију највише грми. Ко нема мајку, кат пане грат, ставе једно 
зрно под језик да стане грат, а друго дијете узме па удари секиром у земљу, 
оштрићем удари у земљу, забоде секиру и грат престане. 

Кат славиш славу, узмеш од славе колача и узмеш мало тамњана, и уз-
меш мало свијеће, то од славе. И то ставиш у једну крпу завијеш и ставиш у 
кола па се возиш свућ по свијету. Они то носе у кола до кад ће дој до Тутина. 
Мош од наше славе да се сетиш да оставиш то трое, мало од колача, мало од 
свијеће оне што ти гори на остал славске, од славе хасл’и и тавњана у кади-
оницу па да увијеш у завезак. 

Кад се Поклади примичу, у недељу су, сат су Поклади бил’е у недељу 
овога реда, постила сам ја, у понедељак су бил’и. Каже: „Нит се мажи, нит се 
глади, дођоше Поклади“, и запокладујеш и за Васкрс се пречестиш. Нема да 
се мажеш, да се мастиш. Бијел’е, мрсне су бијел’е Поклади, и месни Покла-
ди, то се месо једе, а посл’е ове се посте. Пал’е се оне л’ил’е уочи Петровда-
на. То су, ољуштиш о-трешње ону кору и набијеш на једно дрво и то се пал’и 
уочи Петровдана. Петровдан кад је, дванаестог јула он је. Дванаестог јула 
запал’иш то, то неко звал’и те коре л’ил’е. 

Драгица Вељовић, 79 година

Руђа, Тутин

Клʼеке се ставлʼају у балоне. Ставиш клʼеку у балон и туриш и крушку 
дивлʼу и дивлʼаку, хај шта је лʼијепа та чорба послʼе, то седи те се укиселʼи, 
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послʼе цедилʼку, проциједи, млого је болʼе него сваки сок. Дријен море сок, а 
море и, праву и џем ова. Она хи стави на ону пресу, н-оно боцкаво, олʼушти 
хи све, и оно салʼ бута, бута и тури му мало шећера и џем болʼи нема но 
о-дријена. То радаше Мака, а ја нијесам, ја би убери, па хи лʼијепо испери, 
тури у воду, скуха хи, проциједи, та сок међу најболʼијем. Клʼека салʼ у воду, 
проциједим лʼијепо, просијем и, извијеш, изнеси овако, оно све оно труње 
носи ветар, оне падају долʼе. 

Бере народ а ја не берем. Сабра ова моја је ишла једаман и ставлʼала 
је сок од зове а ја нијесам, мене је мала соба, немам велʼику просторију, то 
треба да, кад нешто радиш, да је лʼијепо, да се не натруни. Само за сок, за 
друго ништа. Она изглʼеда, бехар има бијелʼ, на ћубе, а сок је лʼијеп, сок је 
готово ка крушка, исти ка сок од крушке, само још лʼепши да се пије. А зове 
има, има у гроблʼе оде једна зова, само њу не бере нико, а израсте велʼика 
и оваке су јој ћубе бијелʼе. Тамо ка стадиону имаше на једно место, ту сам 
ишла са Сабром. То треба лʼијепо д-испереш, па колʼко онија гранчица да 
с-узме, толʼико воде, па не знам колʼко треба да стоји. Клʼеке свут, свуд расту 
клʼеке около Тутина, онамо иза Милошеве куће има оно трње, има клʼека 
свуј. Мало далʼе ка-се иде тамо ка Жупи има букадар клʼека, а ја нијесам 
млого клʼеке брала, ситне. Ја сам само шипурке и дренове, а једна Нафија, 
она је умрла, оде живела, она-е брала клʼеке. Шипурци за џем и за чај. 

Шеља Реџеповић, 75 година

Саш, Тутин

Раније што сам ја запантио, раније се правило обућа, ми смо звалʼи то 
ластикаши, то су билʼи ка ово из изнутрашње гуме од аута и то наокружиш 
шаблон та се направи, по велʼичини, по броју томе, шаблон се направи па 
се то са стране онијем рубом, на пример овако, имало је зумба која је пра-
вила отворе, па се ту убацује посе она ко канап, тако да се мало скупи оно, 
облʼикује се за ногу и покупи се оно и посе одозго оне направу се, звалʼи су 
то фрчанице. Друга врста обуће от коже, то-е било прије от коже. Најболʼе 
су билʼе од говечета, од биволʼице, од јаче коже то се направило исто на та 
принцип исто ко ова од гуме што-е, само је било разлʼика што ове от коже 
ниси мого да носиш изјутра раније кад има росе, то се раскваси него ми кад 
би чувалʼи стоку, мајка би ни рекла: „Чува, сине, те опанке, немо да хи носиш 
по роси“, него ја испот руке опанке и кад огрије добро сунце, ја се обувам. 
И ови од ластика што су билʼи, и ове од коже што су, негде мало нагазиш 
на трн, о, стани па чупа трн. Посе тога, те две врсте долази звалʼи смо хи 
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крлʼаши. То су радилʼи мајстори, то се зво та мајстор, један је имо у Ту-
тин, зво се Питар, та што-е правио те крлʼаше. То-е од гуме долʼњи део ова 
што газиш, он је био ко от кола с вањске гуме, јача гума, а оно што-е било 
са стране, оно је било од ове гуме изнутрашње, алʼ то није вредело ништа, 
то није зно та мајстор, та Питар, да уради унутра то него би чарапу за два 
дана то ти посече. Касније посе појавио се неки мајстор у неко село Бела 
Црква у црногорску територију, он је правио послʼе те опанке алʼи млого, 
млого болʼи, звалʼи су те опанке белоцрквански, ко је имо белоцркванске 
опанке, та-е био добар домаћин. Кат су ступилʼи пироћанци, један мој брат 
старији, сатрији био шес година, па је била велʼика разлʼика у бројевима те 
обуће, њему је требо већи број, и моја мајка неке паре саставила тамо, то-е 
мука црна била док би се саставило за те опанке, и саставила за једне опанке 
мене да купи, те пироћанце, ја сам се молʼио њој, и молʼио и док се то моје 
усвоило, и она решила толʼика молба, да ми купи пироћанце, алʼи то се није 
знало да ти опанци имају бројеве, да то по велʼичини иде, исто ко гума на 
кола, него послала по једној комшики: „Е бога ти aк-оћеш да ми купиш једне 
пироћанце детету“, те нʼој паре, нити број ни ништа. Кад ова купила опанке 
и донијела навече, алʼи велʼики бројеви, таман овом мом брату, па шта сам ту 
сузе пролʼио, па плачи, ништа, она хи запучио и свој посо и осташе њему, и 
послʼе ко зна касније кат сам те добио.

Авдулах Хот, 70 година

Смолућа, Тутин

Ја сам, сине, једаман дошо ис Београда пешке, још са два друга, све сам 
ишо пријекијем путевима, приђи ђе има возна станица, поглʼеда на карту оно 
ђе правац от прилʼике па дошо сам у Јањицу, мрак, пара немамо, тројица нас, 
пара немамо, лʼеба немамо, шта ћемо, па кренемо овамо ка Голʼији планини 
уз једну ријеку, зоваше се Моравица, хучи оно, не види се, тмуша, хајде, 
хајде, иди горе, дођосмо горе, виду се светла, поглʼедамо, више куће једна 
штала, хај се попнемо на ову шталу да лʼегнемо мало. Попнемо се на ону 
шталу, имаше сламе, сијена и оно, ми полʼијегамо оно, ови двојица уморни, 
што лʼегоше, одма хрчу, а она човек изјутра рано отвори врата и дође да види 
говеда долʼе у шталу: „Хеј, ко сте ви?“ Реко: „Путници, ми с далʼине смо па 
седосмо мало“. „Хеј, хајде, ви сте помрзлʼи, хајде, наложио сам форуну да се 
угријете“, ја хи разбуди: „Хајде д-емо, форуна гори да с-угријемо“. „Јок хајде 
д-емо“, па у једно село овако уз брдо, кад пред једну кућу има десет лʼуди, 
Срби све. „Ко ће прић да тражи лʼеба?“ Реко: „Ја ћу“. Приђем код њима: 
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„Добро јутро“. „Бок ти добро до“. Реко: „Ми смо путници с далʼека па лʼеба 
немамо, ко ви је до бок мало лʼеба, да ни дате“, отоше онамо, донијеше она 
лʼеп, ис црепулʼе онапут, сира доста, каже: „Откалʼен си ти?“ Реко: „Ја сам 
от Пештери“. „Е бога ти чулʼи смо да има нека задруга у Штавалʼ тамо руд-
ник имау та Штавалʼ, чулʼи смо да има мумуруза да продају“. Реко: „Има“. 
„Има“, каже, „неки ту директор име му је Часлав“. „Ууу“, реко, „Часлав 
Радуловић?“ Каже: „Јесте“. Реко: „Има сестру Лʼилʼану“. „Тачно, тачно“. А 
ја са тијем дружио са тијем Чаславом и с том девојком, била је силна девојка 
а ми дружилʼи. Реко: „То је мој пријетелʼ најболʼи“, и стварно било тако се 
намештило: „Е ми ћемо дој ко-тебе са десеторо коња да узмемо мумуруза“. 
Кренемо отлʼен, она лʼеб располовимо, кад располовимо, овако црно, хелʼда 
и овас и шта ја знам, ада бога ми угризни зубом, сваки зуп се познае, алʼи 
бога ми слатко. 

Ризван Чоловић, 85 година

Струмце, Тутин

Тако ти је то било, бога ми. Ми то и сад радимо, ми стари, исто оно ко 
што глʼедаш преко телʼевизора. Дођи ни деца, унучад, то њих интересује, 
дођи ни из Крагујевца, моји су у Крагујевцу сви, и ћерка ми и синови и ја 
и позови за Божић да дођу, узмем рукавице оне, шал, и отиднемо у шуму, 
осечемо два-три млатка она, овамо осечемо троје четворо дрвета и једном 
рекне: „Ајде да унесеш бадњак“, унучету, оно унесе бадњак. Реко: „Вичи 
добро вече, срећан ти бадњак, деда и баба“, оно то рекне. Реко: „Гржа сат, 
оволʼико стоке, оволʼико дара, оволʼико здравља“, и оно то понавља и прича, 
тако. И сутрадан слави се то бајаги, пијемо, веселʼимо се. Код нас нијесмо 
уводилʼи вола, него смо уносилʼи у шталу тамо ако смо ималʼи, па наби на 
рок илʼи направи колач ко маказе па отидемо тамо као шишамо овце, па 
послʼен она колач изломи помало, свакој овци помало. Ако славиш славу 
Светога Василʼија четрнести јануар, ондар други дан, данас је Божић, су-
традан мичеш сламу и носиш по воћу помало по онија грана. Ако јок, три 
дана славиш славу, слама се не миче, положоник је ту, долази, густирамо се 
оно шта има, пијемо сокове, неко пије ракију, мезе, мрсни ручак, донесе се 
свињско, донесе се кокошиње, шта коима, и тако. Домаћица која је ту купи 
му џемпер неки, па му умијеси колач, то је колач за полазника. 

Ми славимо Тројице, Илʼиндан и Васиљевдан, четрнести јануар. Има 
ту у суседно село су славилʼи, била слава њима. Копривом се оно пељалʼи 
кобајаги, пријен сунца, дођи пецка те са копривом. Дођу гости, дигнемо сла-
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ву, господамо оно, пијемо вино, па се окадимо, па ондар вино по три чашице 
и загосподамо оно ко пије: „Господи помилуј, господи помилуј“. Ја блʼизу 
осамдесет година имам, мој ђет је то славио. То се прича прича, препостави-
мо, попије по три чашице љуте ракије гости, ко пије, ко не пије, пије сок, кат 
прођу те три чаше, онда сипа се алʼи меке ракије, сипа се она чајна чаша, што 
би пилʼи чај, е послʼе она који је у вр стола, он устане, и ондар тај честита сла-
ву: „Добро смо ми дошлʼи ко гости, срећна слава нека ти буде, домаћине“, и 
ону треба да попије сваки, ко год може, неко попије, неко не попије, тако ти је 
то. Добродошлʼица, ко пије много, па му треба још коју у кап да попије, е он 
се направи паметан па каже: „Што не даш добродошлʼицу, домаћине?“ „Ево 
да ти дам добродошлʼицу“, из онога брдака наточи му. „Добро смо дошлʼи 
ми ко гости, тебе сретња слава“, знаш оно ко стари људи. Пилʼи смо и ми 
ис шајкаче алʼи то су они пијанице што не море да се задовољи никако, па у 
шајкачу, каже: „Да лʼи може да се попије“, каже, „сипа ми у шајкачу, ја ћу да 
је попијем“. То се сипало из онога брдака алʼи мека ракија, деветка, десетка, 
и он искрсти се, млати нешто, исприча, и наведи, пије ис капе, глупоштиња. 

То није имало да отиде ко сад момак и девојка, па да иду годину 
илʼи двије, па да се узимају, него се бегенише пријетељ са пријетељом, он 
има девојку, ја имам момка, и онда ми седнемо неђе код некога пријетеља 
и договарамо се: „Вала да се пријатељимо“. „Вала, ко имаш вољу, да се 
пријатељимо“, и онда се договоримо са пријетељом и онда послʼен идемо 
на прошење ко бајаги, то само да се више пије и отиди тамо, испросимо 
девојку, вратимо се овамо послʼен пијанка, онда зовеш својту, сватове, прво 
старојко, па девер, па кум па момци па војвода она што носи ствари те мла-
де, па бајрактар и отидемо, узмемо девојку, спроведемо свадбу. Тат су мало 
из неке глупоштиње зафркавалʼи момка, те: „Ти си оваки те ниси добар“, а 
један старији, више горе седи, а момак који се жени он је поред њега и бране 
га бајаги да га не угрожавају. Бајрактар носи заставу. Ко је добар стрелац и 
ко има оружје. Сад се скида јабука, ја сам унуку у Крагујевац и сад, и дошлʼи 
сватови и мој син млађи то и стигоше сватови, свирена, пуцалʼи, полʼицајци, 
он полʼицајац, и они кренулʼи да уђу унутра и он реко: „Не, прво да оборите 
јабуку, па послʼе“, а они је диглʼи увис млого високо, па увезалʼи још жицом 
да не море да обори, пуца један оно прште, пуца оно се све сручи долʼе: „Е“, 
каже, „сад улазимо“. То су сад радилʼи. То-е нека завађа, то не вреди тако. 
Ја ка-сам женио сина исто у Крагујевац, млађи ми, и не дају да се уиђе исто 
унутра што нећемо оборит јабуку, и они пуцаше, а ови је увезалʼи са жицом, 
знаш, из онија ловачкија, не може, она прсне и стоји горе, а један дечко ту, 
својта ми нека, каже, с опроштењом, да се изразим: „Са-ћу ти јебат мајку“, 
па уз она ора, па горе руком је уфати па баци долʼе, попе се па је обори. 
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Напију се зетови па млате свашта. Оће дар, оће месо, оће пиво, оће ракију, 
оће све, пењу се на кућу. 

Ја сам луто тамо овамо, тражио, реклʼи стари људи, каже, вила она што 
се пласти, тражи око пута, а девојку око скута, и мене то пало на памет и не 
шћа даље да тражим него ту, што познаем и ту се оженим, из комшилака, 
није то далʼеко алʼи комшилак је. 

Радовић Миломир, 76 година

Суви До, Тутин

И ови наши су избежалʼи сви одавден и-Суходола, само остала је ова 
фамилʼија као снаха са децом и неки стрији човек, и наишла једна бан-
да, дошла те-е покупила све те људе, ђе-е имало који човек и потералʼи и 
тамо. Онамо ђе-е дом. Тамо су потералʼи тобоже ка да хи побију. Ја сам био 
једноме туна чувао овце, колʼик сам био не знам, ко ова снаина девојка, мало 
повиши. И казала једна Српкиња да сам и ја Србин, а они се беху покупилʼи, 
и они се врнуше двоица онија војника са пушкама, каже: „Хајде да идеш и 
ти“, а ја шта знам, дијете, не знам о чему се ради, а видо сам ђе те људе воде 
тамо, они иду саш њима, шта ја знам чему. Каже: „Требаш нам ти“, ова, брат 
му-е тога мога газде. И велʼе ови, да и кажем полʼицајци илʼи лопови, каже: 
„Пусти дијете то да ми стока не пропадне да ми се не погубеовце“, каже, 
„треба ни он. Може лʼ моја глава за његову?“ И један и други муслʼимани. 
Те ме они врнуше. Отералʼи и тамо, тамо била нека зграда, у ту зграду, ова 
што сам му ја чуво овце то је био силан човек, признавала га ова Пештер. 
Он узо за руку онога вођу те групе, каже: „Хајде овамо. Шта мислʼиш ти? 
Из овога села је изашло седамдесет пушака, ни једна није старија од двадес 
и пет година. Они могу за ноћ дићи још оволʼико петоро Ђуришића војске 
па ударит одовут до Тутина, за ној све маф учинет, а ти хој да побијеш овија 
двадес гробова. Шта ћеш да урадиш?“. Те попушћалʼи и ујутру. Оно послʼе 
дошо Иљаз Куртовић, они су бранилʼи ово село, то Ђерекаре бранило ово 
село. Дошо Иљаз Куртовић ка-су они билʼи направилʼи вешало да вешају те 
Србе. Те он срушио то, вико ту: „Ломи то“. Оде је само један погинуо, јес 
погинуло више, два-три су погинула онамо ко-школʼе. Погинуо је један са 
сином и са женом и један је погинуо тамо у Ђерекаре код овога што-е седео, 
па ишлʼи те му тералʼи жито, прије се везало то жито, жњело се па се везало 
у снопове, па товарило се на кола, па се терало ка кући, те то што су тералʼи 
му жито, ко-е наговорио, шта-е било, то нико не море знат, изашо један те га 
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гађо и убио га. Ова други, билʼи два брата, ова други ис кола да бежи, реко: 
„Ништа не бежи, ја тебе нећу слободно“. Е тако богами било за времена тога.

Авиони амерички ка-су наишлʼи овдена, то све скадрила за скадрилом, 
овако по едну дваес елʼ триес, лʼете све овако па други за њима, па трећи 
за њима, то су се звалʼе скадрилʼе, каже све скадрила за скадрилом. Па сам 
чуо од онија старија што би причалʼи, каже командује краљ Петар са њима, а 
ко зна ко је и шта је, углавном ишлʼи су из Сицилʼије, ако ја то могу да рек-
нем, из Италʼије, паима ту Сицилʼија. Оталʼена су ишлʼи нападалʼи Немце 
и кат су они наишлʼи ти амерички авиони, Немци су пропалʼи. Пропалʼи су 
Немци тапут. Била битка Првог свецког рата кад је то било. Видиш те куће 
најкрајње тамо, према пољу, оне неколʼико ондена ријеткија, па послʼен оно 
жито, она кућа и оно жито, е туима и нека црквина, и ту се зове Караџа, е 
оталʼен је Карађорђе навалʼио, закопавао се и викнуо на војнике: „Закопавај 
се“. Видиш ђе Голʼија, оно је Тројан, е Тројан иза Граца а Голʼија је то што-е 
према небу онамо најпослʼедње, то-е Голʼија. Оталʼен је викнуо Карађорђе: 
„Закопавај се, видиш ђе Голʼија, треба прећ Голʼију“. Е онда су туна напалʼи 
на Турке и пробилʼи су та пробој те су спојилʼи Црну Гору и Србију, ондак 
српска војска оздољ изашла те се срела са Црном Гором. Градац, на Пештери 
Градац, оно има ко-Тутина едан Градац, алʼи ово је на Пештери Градац, ђе 
она ветрењача. 

Јаблан Ђуровић, 82 године

Багри, Нови Пазар

То-е, рецимо, само један гигант, фабрика Рашка, она е пет хиљада 
људи имала, мушкарци, жене, текстилна фабрика. Успелʼи су да је растуре, 
да…Ти погончићи мањи што су билʼи, продати. Ко је имао везу узо мало 
јефтиније, а имало е добрих машина, па су то послʼе продавалʼи само те 
машине и искористилʼи ону зараду, шта знам ја. Е, других фирми имало 
исто сила, „Украс“, „Слобода“. Ради алʼи приватник га преузео, шта знам 
ја. Производе, стружу онај камен, споменике, и тако понешто. Село имало 
је, ово су четири куће, ми смо пет, она велʼка шес, пошто она није туне него 
у Немачʼку је, нас шес кућа, нема више. Више народа је имало. Горе ова 
Слатина, то е, она је била јако богата, мало је при страни, алʼи живело се 
страховито добро, имало народа. У сељака нико није улаго, радијо док мого, 
сат кад остаралʼи нико их не види, нема ни пензију, нема ништа, и они су, 
такорећи, отишлʼи, половина. 
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Е јес, то је баш, сат тренутно то је та воденица. Има један онај, вито 
се звао, тако. Имало је четири та витла, они су дан-ноћ млʼелʼи, није други 
млʼин имо, а оде је Рашка ишла јачʼе, она је послʼеузета ту брдом крос ту-
нел, четири хиљаде и осамсто метара је од извора, ено онамо код оног брда 
излази, тај тунел. Туда је вода за централу спроведена и бетонирана хидро-
централа. Ка-се она напраила, то е, рецимо, у то време, педесете, шесете, 
био гигант, сад она не море да, рецимо, једну фирму јачʼу да покрене, да…
Постала је мала. Тако да струју увозе ис других места. Ово је извор Рашке. 
Ово е Рашка, одозгор извире од манастира, па ово је к Пазару иде. Она је не-
кад била чʼиста. Била је једна од најчʼистија. Има викендице, све викендице 
до викендице има, од нашег оде горе мало високшије, све до манастира све 
су викендице, све веце, све каналʼизација, ту ништа чʼисто није. А некад 
је било, пријен тридес и нешто година, ја сам прала туне, што кажу, веш 
и пелʼене док сам децу рађала и то, а сат руке, ако верујеш, да оперемо, то 
није чʼисто. Па, ето, стока мора да пије алʼи није, није чисто. То општиња 
дозволʼила да заузму самовољно, без икаке дозволʼе, урбанизма, само онако 
су – шта ово је државно, дај заузми и користи. Безакоње. То е тако лоше 
урађено. Преко педесет тих викендица има, загадилʼе су, ма каки то сад да 
пије инсан, то е прљаво до краја. 

Мурат Исовић, 63 године

Бобовик, Нови Пазар

Свадба, женидба. То ће ти бит и смијешно. Раније нијесу виделʼи мла-
ду, него неко је пофаљио и они дођу да је просу, и они сат питају како живу. 
Каже добро, имају доста стоке, говеди, оваца, коза. То је било богаство. Ис-
просу је, и она не зна момкӑ. Дођу, они то су звалʼи првођаче, а сат се то 
друкше зове, сат то ни нема, сами се договору. Испросу је, уговору свадбу, 
увечер дођу канаџије, то се тако звало, донесу за младу поклон, злато, като-
ве, робу, они су викалʼи рухо. Одведу је, момак нема да је види док не уиђе у 
ђердек, то су викалʼи ђердек. Из Бобовика, кот Позаришта. Позару припада. 
Одведу је, свадба трае три дана. У сриједу су жене, јело, не мијешају се лʼуди, 
само жене, а у четвртак лʼуди, у петак двори невеста. У петак је џумбус, на 
едан крај су лʼуди, на едан жене, нема д-играју зедно ка сат, посебно играју 
лʼуди, посебно жене. Послʼен, три неделʼе прође па враћају младу у рот, у 
првиче иду. То се звало првиче. Иду у првиче с даром, оставу младу три 
неделʼе да седи. Послʼен је доведу ови из рода, исто долазу у првиче и оста-
ву младу. То ти-е свадба. Кошулʼе, материјалʼе, злато што купу, дволʼирке 
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највише, лʼира, петолʼирка, дволʼирка, то је, прстен, менђуше, ко шта има. 
Исто тако, ми смо билʼи пријетелʼи, ја сам се знала. Иде девер, прстенски 
девер и његова породица, сватови, не иде младожења, он је не види док не 
уиђе код ње, ни кад је доведу, он не смије да уиђе да је види, само ка-треба 
д[а] [ид]е да спава. Кат спава, могу да доведу кога било. (Је л било таквих 
случајева?) Јесте, ене је лʼ било. Било свега. Ништа, она остане, каже кад је 
преспавала, нема кут. То није ка сат, уда се, не могу и разведи се, но мора 
д-остане. Ада риједак случај. Ријетко, нема, енех, бије је, матретира је, то 
нико не окреће пажнʼу, кажу мора да слуша, мора да трпи. Био је обичај да 
ме прстенуе девер кот куће и само улази девер и још два са њим, ко помоћни 
деверови, ја н-умијем ни ја да ти објасним то. Прстенују младу, она хим даде 
по пешкир, кад је прстенује, свијем по пешкир да, преко рамена, по обичају. 
Донесе хим шербěт, није имало сок него шербет, вода и шећер. Е, и они је 
дарују посен на ону, викало се таблʼа, није послужоник. Ставу на таблʼу 
паре, колʼко ко може, није имало послужовник него таблʼа. Мене било за 
чудо: „Па надените му другоиме, шта таблʼа“. Нема гледајнʼа, само испре[д] 
себе ону чаткију ти стави и не мичу је. Мӑрамицу овако, оно на ћоше е на-
прави, па оно ћоше онамо, овако, двориш. Е кад узму младу да игра са мом-
ком, и она све испре[д] себе глʼеда, нема тамо, овамо. Игра, алʼ глʼеда испрет 
себе. Тако ти је то било раније та мука. Ујутру устане невеста и они улазу, 
прво свекар, она га грлʼи, љуби му руку и тако свија редом, свекрву, и свија. 
Вала, то јутро јок, а друго јутро невеста и мијеси и музе и све мора да ради. 
Све мора да ради. (Јесу л се љутили?) Ене јесу љ се љутилʼи – годинама се 
не би помирилʼи. Године би прошлʼе нете да се помиру. Има и децу, породи 
се, и неће ро[д] да се помири, каже није питала. Дадни другу коју имају. То 
не може да се прође да они н-узму. Вала, имало је баш у Долац, ада далʼи су 
млого младу, та старија испрошена побегла. Оне седу лʼијепо. Мирују оне. 
Она невеста побегла, они хим јаву, и они дођу сви наоружати: „Ми хоћемо 
девојку“. И која има ту у то плʼеме, они морају да је даду. Далʼи му другу. 
Све то имало. Нико е не пита. Имало је и убиства, свега је имало. Кад нема 
друга, свега е имало, и убиства и свега. Алʼ оно у то плʼеме има и друга, у 
свако плʼеме има још, ко нема она отац, има од амиџе, от рођака, најблʼижу 
неку. Долац ти препада Позару. У Палʼево сам ти се удала. То ми билʼи 
приетелʼи, и ја нећу да се удам док не видим момка, још тапут. Пријетелʼи 
билʼи: „Да те дамо?“ – „Дајте.“ 

Селима Булић, 68 година
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Боторовина, Нови Пазар

За време кралʼа Петра, она песма била послʼе ослобођења, каже: „Кралʼу 
Перо, куће наше далʼеко те отераше, отераше авионом, бацише те пред Лон-
доном“. Тако је кралʼ Петар отишо, Тито га истеро, за време Тита-е он из-
мако у Енглʼеску. Тако-е била песма за време Тита, одма послʼе ослобођења 
кат је партизан уишо, кат је партизан уиђоше, па овде смо билʼи и они одозго 
једна чʼета партизана наиђе овде горе, наше жене отидоше, покупише се 
да виду ко су то партизани, чувено партизани носу петокраке оне, војска, и 
отишлʼи горе: „Партизани не верују у бога ђелʼешанухум, не верују“, каже, 
а нарот се препо, уплашио се, то каже „да останемо без вере“. То било која 
било нација, свака своје веровање има, свако на неки начʼин верује у бога 
ђелʼешанухум. Ми, сви смо, што кажу, од једнога крви насталʼи, од једнога 
чʼовека и жене, сви смо насталʼи, цео дуња. А ми, прогнозирају научњаци, 
милʼиони, па неки научњаци кажу милʼијарде година од Адем Пејгамбера 
па на овамо. Јер, можемо да замислʼимо кад је народ ципцио, ова земаљска 
планета наша, створена од једнок човека и једне жене. Све ове дуња створен. 
Колʼико је то година прошло то алах зна.

Оде су билʼе немаћке колоније. Све су то билʼе немаћке колоније 
тудијер. Билʼи су и ћетници, билʼи су неки дражовци, билʼи су Немци, ло-
гори немаћки, на другу стран Тито с партизанима. Један хаус је био живи. 
Ми смо одавде побеглʼи билʼи. Билʼи смо попалʼени све, није имо ни коко-
шар оде, што се оно каже, кокошар да је постојаво. Па након године, кад је 
партизан завладо те је партизанска војска уишла, те мафије разне паравојне 
формације, они су то све уништилʼи и ко је био у немаћку војску, ко-е био 
лојалан Немцима, то су све покупилʼи, то је све уписано било, партизани су 
све покупилʼи, стрелʼалʼи, да лʼ био Србин, да лʼ био муслʼиман, да лʼ био 
ко био, само је лʼ био он лојалан Немцима, они су га фаталʼи и стрелʼалʼи. 
Ми смо се оде вратилʼи, бога ми сиротињски се живело. Ми смо бежалʼи у 
Пазар. У Пазар смо бежалʼи. У разне куће, ко би нас пустио. Пусти неко за 
севап, ајде избеглʼице, и живелʼи смо по неколʼко времена док се тостиша 
та ситуација, и послʼен се опет врати на своје имање, нешто гради. Куће се 
нијесу градилʼе от тврдок материјала ко сат што се раду, осећи јаховине, 
греда, тури мало темелʼа камења, тури оне греде по ономе камењу, мало ди-
река овако, окуј оне лʼетве, лʼетве, лʼетве окуј, нахака блато између камења, 
чатма, оно олʼијепи и уселʼи се, то није имало други спрат, илʼи шта знам ја, 
него уиђи. 
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Није се имало брашна да се једе ко сад бијело брашно него боми му-
мурузница била и јечмено, вечћином јечʼмено, вечћином јечʼмено, јечʼам је 
рађо био и јечʼмено смо јелʼи.

Унутра ни патоса ни ништа, само землʼа, само землʼа онако на землʼу и 
сламарице оне, можда ти не разумеш ме шта су билʼе сламарице, то су билʼе 
исплʼетене као душеци од неког платна, и ту се нахакала слама, ту се турала 
слама, ионда женето, мајке деце, оне то умекшају мало, ону сламу, и про-
стри деци, одоздо тури да лʼ ћебе, да лʼ мало ћаршафа и на то би лʼежалʼи. И 
чʼетворо деце, нас је шесторо било, лʼежало на по једну сламарицу и мајка 
би не покри. Алʼ то је било живлʼење, све се то живело некако својски, не-
како, како да вам кажем, са лʼубавлʼу. Ништа се није осећала та криза, бре. 
Сад се више осећа криза него и онда.

Хусо Црновршанин, 85 година

Брђани, Нови Пазар

Ове-године ништа, то је било бехрало и бехрало, да је било среће, то се 
не би могло обрат. Кад би највиши бехар, паде снијек и уби га. Ја сам ишла 
за Вршац, нијесам, само на једно место сам видела да су шљиве родилʼе и то 
се беше до земље савило, само на једно место, ту мало нешто беше ка, како 
да ти објaсним, ка у неку долʼину, и ту ваљда није закачило, ту беше остало. 
Вршац, Београт, то све тамо прешлʼи, ниђе више нисмо виделʼи воћку једну, 
зна-шта је једна воћка. Ова ће ти, реко, узет паре. И шта смо лани шљиве 
ималʼи, и краве јелʼе и стока и пекмеза напеклʼи, до лʼетос ми је трајало 
у замрзивач. Ове године нема. Вала ка ове године није било давно, ка ове 
године није давно. Ада па не панти се ка ове-године, ово је, да извинете, мо-
рало ка ис пашчећија уста да се вади да се ради. Данас га покоси, ако га не 
покупиш, ујутру одма киша. То је било јараби сачува, ми смо ти ове године 
за три дана преглʼи те то покупилʼи, јелʼ ако га оставиш, киша уфати, немаш 
кут. Није салʼ ми, но сви су то преглʼи. Баш сам била тамо, са овијем малʼим 
у бању сам једну ишла тамо, то јараби сачува кака-е вода, кака-е киша, не 
дај боже. У хотел уиђе вода, оволʼике оне бобе, па кад удари, чини ти се цреп 
оће да га сломи. Ја зовем оде каже исто и оде пада. Ми смо билʼи у Гучево, то 
на границу Босне, тамо смо билʼи, па тудије се пролазило, алʼ стварно беше 
далʼеко. И тамо беше стварно, и радаше се. У та хотел ђе смо билʼи, нит се 
знаше ко је директор, ни ко је шеф, то радаху, то уопште се не зна ко је шта. 
Раду, и имаху. 
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Ја знам шта би оде шипурка убралʼи. Јесте родило, ал није ка из овија 
година, алʼ опе-добро. А вала ове-године ништа. Вала су бралʼи, родило је пе-
чурака, имало је лʼепота. Ја сам онумат био готово ме змија печи. Сат хи има 
највише се појавилʼе, ове врућине, оно киша доста било па врућине. Прије два-
три дана ја отишла да трехнем вреће от усивача, кат оде на пут у ове жбуње 
смук. Ту на пут. Није, он ако га не дираш, он те неће. Смук неће а змија оће. 
Кажуето ка-се пуши цигара он осећа цигару. А змија што осети духан, она 
бежи. Он што осети дим, он бежи. Ка све што осети мирис. А смук јок, он не 
осећа. Има оне што неће да дирају, они поскоки хоће. Имају оне шарке. 

Тмушић, 45 година

Избице, Нови Пазар

Дете док сам био, што би реклʼи стари, за време Краљевине, прије рата, 
то е био тежак, бедан живот, ишло се и голо и босо. Сваки трн сам лʼивадни 
мого стрљат ногом, толʼко се ишло босо. Од Ђурђевдана па до Митровдана 
не би зналʼи да обујемо нит би ималʼи опанке, носилʼи се пријесни опанци, 
от коже говеђе. То се уштави кожа, обично се осуши, уштависе, па се исече 
на кајасе како може опанак да се оно опути, а опута била от којзе коже, танко 
исечеш па се оноопуте опанци, пријечњаци, да извинете, док траје она длака, 
кострет она, опанци трају, ка-се она кострет микне, опанци се брзо цијепају. 

Рат кад је био, побеглʼи смо за Рашку, па из Рашке у Беоце смо живе-
ли једну малте годину, ја сам отишо. Недић, Милан Недић је покупио сву 
сиротињску децу која су била ко избеглʼице и билʼи смо у дом у Врњачку 
Бању, тамо смо живелʼи дуго времена, ја и мој један брат старији, он је умро 
већ, он је пуно и стари био од мене. Он је остао и даље а мајка дошла те 
не узела, довела ме-е овамо кући, а он је продужио био да иде, он је био 
мало постарији, био завршио основну школу, ја нисам био ни основну шко-
лу завршио, тек први разрет био у Врњачкој Бањи мало, оно ратно време. 
Он је осто на занат, да учи занат, мене мајка довела, овамо смо дошлʼи, 
попаљено то је све било, мало кућице направилʼи, ту смо живелʼи, богами 
јако тешко-е се живело. Било паљевина, дошлʼи су Албанци и запалʼилʼи, то 
је био рат. Аћиф Ефендија, подиглʼи су му и споменик, а он-е више упропа-
стио муслʼимански народ него православни нарот што-е упропастио, а данас 
му диглʼи и споменик. 

Било босотиња. Први опанци што су изашлʼи кованици од камиона, 
гума, то ти је било ко…жешће но данас ципела. Ја сам радио недељу дана 
брао шљиве кот човека те купио опанке кат сам пошо у школу, и то кованици 
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они од камионске гуме. Слʼични ципелама, само другачије било. Пироћани 
опанци су билʼи још, за време Краљевине да си продо добру краву, ниси 
мого купит опанке. Пироћанци су билʼи удобни за ношење. Према онијем 
кованицима оно је било јако добро удобно, кованици билʼи лоши. 

Слуша, како ко, зависи, који су билʼи трговци богати, они су живелʼи 
мало боље, а који су билʼи сељаци, било то све јефтино, стока била јефтино, 
радна снага јефтино, а иначе ко-е имо жита и ко-е имо стоке, лʼеба, та је 
панекако животарио, а ко није, богами било повуци-потегни. Осамдесет и 
прва година. Послʼе рата ово кад је ослобођење дошло, па на овамо, брат 
ми био, два брата имам старија од мене, та брат што је отишо, он је у отишо 
Ријеку, тамо живео у Хрвацкој, а ова што је стари мало од мене, четири годи-
не стари, он је свиро у кланет. Ја сам чуко у бубањ, ђе е била свадба, слава, 
весеље, игранке су билʼе. Сваке недеље била-е игранка, тамо има једно брдо, 
Водичко брдо звалʼи смо, сад је постављена антена за мобилне телʼефоне, ту 
би се скупила омладина: Избице, Соковиће, Драгунац, Осоје, Педеље, Лʼеча, 
Нетврђе, озго Пајси Поток, Неготинац, Лопиже, сва би ту омладина било, ту 
је било, ма да те не слажем, најмање руке по иљаду душа имало омладине, 
ту које би коло било, које би игранка била, које весеље. Е кад би неко зов-
нуо мобу, ишлʼи би на мобу да се жње,па би једва чекалʼи да се саставимо 
ми млади, па кад ударимо постат, па затушти, ко, ко…што кажу, ко овце, 
па да милʼина било поглʼедат у ону омладину кад жње, кад се ради, то-е 
дивота било. Сад је то већ изумрло, нит има омладине, сад опет, фала богу, 
да кажем, веселʼије, нит је било радија, нит је било телʼевизије, нит је било 
струје. Ми смо тек девесто шесет пете године довелʼи струју у Избице. Био 
сам члан комисије, што је било куференције да се одржи за струју, ту је било 
код нас у моју кућу да се покупе, па би богме било и каљаво неки пут зими 
па би било и блата се унијело. Она била млада онда, могла је и да чисти. 

Драгоје Јоловић, 81 година

Јуковача, Нови Пазар

Пријен тридес пет година, четрес, имало-е само осам кућа у ова два ки-
лометра овом долʼином, само осам кућа-е имало, а сат има сто педесет ко не 
више, како се све изменило. Бежу лʼуди са села, из брда. Седам хилʼада еври 
је оде ар. Ево онде ђе си ти ставила кола, оно-е продато по седам хилʼада еври. 
А некад, да си му поклањо оде та плац, он би реко: „Ти нијеси нормалан, шта 
ћу ја ту? Да оставим јагоре землʼу да сађем ту“. Алʼи време доноси, то вакат 
доноси, не доносулʼуди но вакат. Такав вакат. Ја сам от пет година оде. 
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Памтим мало Пеко Дапчевић кад је прошо, ја не знам кад је он про-
шо које године, ја мислʼим да је једно педесет четврте, мало то пантим кад 
је била та тактика така, препоганда. Препоганда-е опасна, опасна-е, лажа. 
Каже иду партизани озгор и све колʼу живо, нарот се узбурко, мислʼи изис-
тине, па бежи, па кри се по шума. Знам кад не отац, нас трое, одвео у шуму, 
те не сакрио, а пада киша ка ово данас па још мало више. Ту не сакрио. Ту не 
сакрио од партизана. То е раније тако било, препоганда. 

Оселʼавалʼи су педесет и пете и шесет и пете, са нашега краја одавде, 
што се тиче Санџака. 

Хајде, бре, па могу ја сврнут код ваше куће некат. Па се видимо у путу, 
па. Инсан инсану треба свакат. Не мош ти да кажеш не треба он мене, шта 
ће он мене. Па то е глупос. Свакат човек човеку треба. Ко зна кат и ђе, ко зна 
ђе ми ти мош требат и ђе могу ја тебе требат. 

То е послʼе рата било, за време Тита. Дваес пете је прогоњен 
муслʼимански живалʼ. Мој дет је отишо дваес пете. Прогоњен от стране 
џандара. Ја знам и по мом деди. Онда је прогоњен нарот био, муслʼимански 
живалʼ притиском џандара, притиском преседника општиње овде у Лукари-
ма, Јеврем је био преседник, ја га пантим. Ђе год бигиниши землʼу, ми сат 
то причамо, није то та идеја, алʼи…Бигинисо добру земљу и он сат наговори 
џандаре, и дођу џандари увече и измлату онога газду, измлату га, убију га. 
И овај сад оде код преседника општиње, то би ми мајка причала, отац, пре-
седник каже: „То није моје, то су џандари, ја саш њима немам ништа“, каже. 
„Ништа“, каже, „немам“. А то је истина, није нека прича бог зна кадашња. 
Паопет му се наврни џандари ђе гој бигиниши землʼу, опет. Најзат каже 
Јеврем: „Ја само могу да ви дам отпус да идете за Азију, друго ви ништа не 
могу“. Землʼу да продаш не можеш, само ушур, оно што е посијано, и хајде, 
бежи. А ово сат што се ишло, педесет пете се ишло, то се ишло драге волʼе, 
ко ће гој реј друкче, греши. Драге волʼе, чуло се да се у Турску добро живи, 
да има посла, да једно дијете одрасло море да храни пе-шеш чланова, оде 
лʼуди слабо живелʼи, сиромашно по тија брда и хај д-идемо. Землʼа јефтино 
била, букнуло све да се иде, знаш. Знају лʼуди број, само ја не знам. То-е 
лʼистом отишло све, што оно кажу, трбухом за крухом, за болʼе живлʼење, 
ко сад за Немачку што се иде. Педесет пете па се забранило. Ко је забранио 
ја не знам. Да лʼ Турска није примала, да лʼ је Тито забранио, не знам. Па се 
опет пустило шесете, шесет и нешто, и опет послʼен навалʼио нарот да иде 
и послʼе се забранило. За време Тита није моро нико д-иде, ако ће неко реј, 
није му тачно, није му реално, лаже значи, да ти отворено кажем, лаже, ви 
знате како се живело. Рушо фалсификово те васике за паре. Живело се добро 
за време Тита, то море да прича ко гој хоће, смео си да спаваш у Београд на 
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клупу у парк, кашто су спавалʼи: отиди тражи посла, нема посла, нема пара 
у хотел, у парк спаваш, у Београд, ђе гој хој, оде на клупу лʼегни, нико те не 
дира, тако е било, ви то знате добро. То-е интересатно врло толʼико та про-
мена да дође. Сат не смијеш да помислʼиш, алʼ добро је опет.

Землʼа је тотално јефтина била. Ево ти како, код нас је мешовито село, 
Срби и муслʼимани, уопште у ова села, то је битно, интересатно је записат. 
У село Врапче једна једина српска кућа, у село Врапче, у село Сврње један 
једини муслʼиман, у село Знушу један једини муслʼиман, у село Жуњевиће 
један једини муслʼиман, у село Гошево један једини Србин, кућу мислʼим, 
у село Лукаре, двије српске куће. Србови – Милутиновићи. Има она што је 
у војни осек, ова, шеф. Имају кућу долʼе, они раду землʼу оде и сат, њи два 
брата је, мајка хим је из Добриње. Умрла је, а жесна-е жена била, жесна, 
кака је била, виђена, крупна – човек, она није била жена него човек. Ја знам 
брат јој је из Добриње. Е посен наниже, Ратко Милутиновић један једини 
Србин, е посен наниже двије-три куће муслʼиманске, двије-три српске. Ни-
кат, колʼко ја знам, никат ицидент није имо и нека свађа, проблʼем није имо 
никат. И сад је добро прошло све, ево сад је била опасна ствар, то су ти буш-
качи кои бушкају, који купу појене, који завађавају нарот, тоиме је у души, 
алʼи добро смо прошлʼи, фала богу, и далʼе комшије, и далʼе на смртове, 
на све, ту смо, дође ова и-Жуњевића, дођу код мене д-идемо кат умре неко 
њима, овиоде, све то се иде, нормално, тако и треба. 

Расим Дупљак, 75 година

Кашаљ, Нови Пазар

Данас су ти Макивије. Дваес осмог вашар је био Госпођиндан. Од данас 
да се почиње да се жње, а до данас да попластиш, све да поденеш сијено, 
тако се то радило. Имало је ође, дијете, звало се Балоска ријека, презиме 
Баловићи па Балоска река, ту има црква зове се Света ружица, е ту на сабор 
о Макивијама би се купило сила, бре, народа. И сат се купи помало. Па на 
Јунаке, не види се одавде, тамо црква има. 

Данас је сабор био Макивије, иду жене овако која болуе нешто, ту је 
добро. Једна милʼицајска жена била бона и свуда ишла по лʼекара и није 
вајда било, и наврљи се ту, петак и недеља, петак и недеља, свакога петка и 
недеље ишла к цркви и оздрави. Питалʼи је: „Бога ти шта ти би вајда?“ „Бог 
и Света ружица ме спасио.“ А то је само зидина мало и овако. 

Вера Аврамовић, 72 године
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Лече, Нови Пазар

У лубицу, била-е ту стара кућа па сам на огниште, па сам у црепулʼу 
све месила хлʼеп. Па би дођи комшике, а ја, хатула имала једна, простреш 
на ту хатулу. Па пореди, по једанес дванесторо имало фамилʼије, тија ис 
црепулʼе лʼебова, па једна комшика дођи, па: „Како хи овако помијесиш, па 
како хи печеш?“ „Под жар.“ Посен ставиш мало брашна. Оно је поклопац 
сач, може и пот сач а може саџак. То је, има три ноге овако, оздолʼ ставиш 
жара, ту ставиш на то тепсију, озгор сач, прекријеш ону тепсију, ставиш жар 
и пепео и печеш питу. Шта-е тагар? То је мангал кот нас. То кат су билʼе 
старе куће па ниси имао шпорет, ниси имао, него форуну си налагао у соби, 
а у кући огњиште, па имало оно вериге, па ту би кувалʼи, ту би све. Ишла би 
ја, зима, снијег до колʼена, тамо у шуму, па осечи дрва, па донеси, па сирово 
налажи па печи. 

Зулејха Нумановић, 65 година

Лукаре, Нови Пазар

Има код нас она повратич, мирише оно за краве за овце, отиди горе око 
њиве, лʼиваде, нажњи онога повратича па издроби овцама и кравам посолʼи. 
Па увече кити кућу, кити шталу, кити пчелʼе тамо, све што имаш кити, ко се 
квочка испилʼила, оно прије Ђурђевдана. Ође једна, то пошто сам ође дошла, 
она ми је то причала: „Снао, да узмеш у завијачу, тад сам носила ту завијачу, 
да раздвојиш онија пилади, оно кад лʼегну увече па да обнесеш око куће: ‘ко 
погодио ова пилат која су ношена која су остала, тад ми чини учиноʼ“. Три-
пут то обнесеш око куће, око шталʼе. Ја сам то радила. Ону ведрицу да по-
музем краве, овце још нијесу билʼе почете да се музу, само изјутра, напуни 
је воде па по једну коприву у ону воду. Е кад би горе у Добрињу и отералʼи, 
е горе не знадо, они још нешто више. Ја и једна ође још једна жена отера 
овце уочи Ђурђевдана, оно на пашу код њи лʼети, ниђе зоре, не знам колʼико 
је било, тамо пустише она јагњад, помузоше оне овце, шта су оно радилʼи 
не знам. Ми двије немасмо, нешто су абаветалʼе око тора око оваца, а шта 
има, бога ми лажу, оно нема ништа. Нешто су чињелʼе, која је знала нешто, 
а ми не могосмо да видимо, ми у кревет билʼе, у оне постеље, каки ти црни 
кревет. А ја сам се подигла тако. Одовут даска, јок, одовут је зит оздољ даска 
и отуд даска, пуно сламе оно, па оно от коза се ткалʼе течерге, то-е имало да 
се тке, оно простри по оној слами а јастук колʼко до врати сламе напуни, то 
под главу и ми деца полʼијежи. Нас је било остало живија те млађе сестре 
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ни једна није а ова што је дваес осмо годиште и ова двае-шесто, оне су билʼе 
тад живе, ова дваес осмо. И тако смо лʼијежалʼи. Увече ка-ћемо д-емо у оне 
дубироге, зграда се звала, иди ми пртином боси, бог ми душа, тамо о ону 
сламу обриши ноге и завучи се и лʼегни, о боже слатко лʼи је било а сат. 
Поњавом, оно богами белче от кучина ткато, оно до нас, па послʼен она гуњ 
озгор привалʼи, топло ка мајци у срце. Ада бога ми у једно оно-е боље било. 
Шта ћу да те лажем више?

Имамо ми и сад ође оман. Ми ти га за ништа не користимо. Ето ту 
има прет кућу. А шта ће да чини с онијем? Е бога ми ја не знам, ја стављала 
нијесам но повратич. Е не знам то. Оџа је то имо да пише, бога ми овамо 
касније послʼен и то није. Девојка да узме момка, е бога ми ја не верујем то 
да може. Е то велʼико зеље кажу, ја не знам шта је то, никад виђела нијесам, 
е то су давалʼе девојке, а не знам то како је велʼико зеље. Ође ти то нико није 
имо. И то чула и ја, око куће ком ће чине да учини, јаше на вратило, а гола да 
се скине, е гола. А свашта-е било. Ада ја би је на место убила, еј ако не би, 
бок ме убио, ада како не би.

Манасија Ристовић, 91 година

Неготинац, Нови Пазар

Краве, три кравице држимо, не моремо да држимо ништа више. Ево 
ја сат причам њези, терам и на пашу тамо, лʼиваде нит се косе нити ко што 
ради. Не могу да и стигнем, бре. Оне могу да иду и отоше, да иду куд оне оте. 
Мораће да се продаду. Дошо ни је син био и снаа и ови унучићи те средилʼи 
лʼиваде, а оно киша па киша, седам дана смо се борилʼи с једном лʼивадом, 
не моремо да-е отнемо од кише. Понешто понесе, а сат су ни реклʼи: „Ви 
сналазите се а нама помоћ. Ја ћу“, каже, „да радим“, ова син ми, она је меде-
цинску уписала овамо ова унука ми, млого добри ученици. Богами петнаес 
година, шеснаес, колʼико. Девојке. Он ради у централном магацину у же-
лезници, по један дан ради, по један не ради, мало потежи посо па иду њи 
двојица, одговарајући посо, материјал за желʼезницу. Она има кућу долʼе на 
Шестово, син јој ради, куар у војску, горе на Лʼиваде. Ацо. 

Немој да се плашите да кажете да ми смо толʼико сиромашни, послу-
жите се, бре. Ако сте гладне, да доручкујете. Имамо и лʼеба и лʼеп смок, овај, 
белʼи. Углавно, немо да сте гладне, имамо ми, иако смо овако глʼедајући. 

Сви ни кажу не мрдате одавде. Ово је старинска изградња па има-
мо тамо просторије ту још неке. Нисмо воду увелʼи оде, нисмо купатило 
направилʼи, а воду добру смо довелʼи на два километра ис планине одозго, 
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ми и она Веселʼинка што сте је срелʼи. Ја сам ово баш узо у Пазару код оно-
га Жела, добар ова матријал, судоперу и ова висећи део. И то рекосмо ха 
данас, ха сутра. Правилʼи кућу сину па повећу кућу почео, пуна два спрата, 
приземље и поткровље, долʼе ко оно подруми, нису ни подруми но собе. Он 
каже ја ћу да правим, па послʼе кад је видео шта-е, покајо се, сва срества ту 
отоше. 

Томислав Вељковић, 71 година

Нетврђе, Нови Пазар

Мојега оца дет је дошо ис Баћице у Трнаву. То ћу ви мој да ви објасним 
како је постало то презиме. Та Хамза што је тога Маке син, они су ишлʼи 
горе на Пештер у Рамошево, лʼети, Срби вичʼу на бачʼије, а муслʼимани 
вичʼу на станове. Они су раније отишлʼи та три брата. 

Извињавам се, јесте ви удате? 
И он је побио два брата тија, Речʼ се презивају они, и сат хи има у Рамо-

шево, а због ти торова, па се сакрио тамо у шуму, а имо неки лʼивор. И увечʼе 
у те станове покупио се нарот кот тија мртвија људи, ка и код вас и код нас се 
чʼува она мртвац кад је у кућу. И тад није имало стакло него ималʼи папири 
на прозоре, а ти овако она папир, оквасиш га, он се пробије и ти видиш тамо 
у ту просторију све ко је и слушаш. И она реко трећи брат: „Кад га ја уфа-
тим, највеће парчʼе ће му бит ухо“, да га искомата цио у комате. Он узми па 
кроз ону рупицу поштолʼом, у срет чела га погоди њега. И побего, овамо-е 
била Турска, овамо-е била Аустроугарска, и он побего у Турску, крио се ту, 
и направио једну колʼибу тамо, и сад та землʼа се зове Хамзин поток, у један 
дочʼек направио колʼибу от плота. И тадашњи та муфтија што је био главни 
за грат, сат од некога је чʼуо да има та бегунац ту, и реко: „Нека дође да му 
дам нафуз“, нафуз је по турском лʼићна карта, ја много разумем и турски. И 
он је отишо и прејавио се, тадашња та обезбеђење тога муфтије које је било, 
да лʼ је била војска, да лʼ је била полʼиција, аскер се зво војска, а полʼиција 
не знам у то време ни да лʼ је постојавала, каже она војник: „Изволте“, илʼи 
бујрум, како му је реко, највероватније тад је бујрум било. Kаже: „Ја сам та 
и та“, Хамза Мака, ова уиђи, каже: „Ефендија, дошо ова Хамза Мака“. Он 
је Макић се презиво па Мака имо као надимак. Каже: „Узми му то оружје и 
уведи га“. Ова изађи, каже: „Да ми та пиштолʼ што имаш“, лʼивор. Каже: „Ја 
нисам дошо да се разоружавам“. „Него?“ „Он ми је обећо да ми поклони жи-
вот и да ми да нафус, лʼичну карту, и да бидем слободан грађанин.“ Ова уиђи 
поново кот тога главнога, каже: „Бога ми он не да лʼивор, него тако и тако“. 
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Каже: „Кад је така ћорда, уведи га“. Ова уишо, до изјаву, ова му напиши, до 
му тадашњу лʼићну карту. И реко: „Више ниси Хамза Макић него си ћорда 
Хамза – Ћорхамзић“. И написо му лʼичну карту Ћорхамзић. О-тад нико не 
постои оде то плʼеме осим што је било нас пет браће од његовога унука, и 
сад ми имамо око дваес. Е нема Ћорхамзић нико, ја сам био по војсци, па 
сам био у Македонију, ниђе нема то презиме. То млого тешко, посебно Срби, 
млого тешко да га напишу. У Македонију мене би реклʼи напиши га сам. 

Салих Ћорхамзић, 76 година

Осоје, Нови Пазар

Има одма, кажем, ту у ово насеље има старија жена. Како ћу рећ, како 
ћете сић долʼе што она има ова мос па долʼе трећи мос, она е окука долʼе, 
Драшкова кафана знадосте лʼ ђе је? Од Рашке, салʼ питате онденаке оне гара-
же што су. Оне ти ту знају, све ће ти то испричат. Можда имадне нека њина 
од младија да то већ и тку и раду и то. Две су, прво је муслʼиманска кућа, 
велʼика, висока она са три спрата, с моста, па послʼе горе, овај, су српске две 
па муслʼиманске. Не знам како се зову ове. Саде нема ни једнога да ми каже 
како се зове они синови, Исмет и, како се зваше она други, њина мајка. Само 
тражите стара жена. 

Е богами за Лʼечу идеш долʼе на ова долњи мос, Јошаница ђе, како 
силазите право па послʼе иде се право, испод онога бријега је пут, враћамо 
се овамо право за Лʼечу. И муслʼимани и Срби. Знам, знам ко је, баш ето 
онумад, није Никола умро но брат му-е умро, чини ми се. Сви су четворица 
горе, и она Славковић је, ја мисим, ишо с тобом. Па богами један сахат, са-
хат и по пешке. Грубетиће мораш да се враћаш горе ка Лукарима. Педеље је 
овде, баш јутрос је седео овај дечко из Педеља ту са мном. Ту и тамо, огавно, 
тамо је до ријеке добро, од ријеке је мало каменитије. И у Лʼечу нема мало, 
десетак кућа. Педеље су овамо све Срби, а послʼе долʼе има и муслʼимана 
по Јалʼији тамо, има и тија и тија. За Педеље ус пут. Овде кад изађете преко 
моста па само мало навише ка Трнави, овако, право пут горе, како сте ишлʼи 
ис Пазара па сте скренулʼи на она мос тамо ка мене, а Пљевљани је лʼева 
страна, а Педеље је овамо десна страна. А у Педеље нема и ту пе-шес кућа. 
А Лʼеча је даље, горе Цвијетње, Лʼеча. Цвијетње је прво, ту горе мора да се 
изиђе уз ова два брда, ту ћете да изађете и ту ти је Цвијетње десно. И Срби и 
муслʼимани, Срба нема двије куће с почетка. 

Милица Марковић, 78 година
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Пожега, Нови Пазар

Ратови на овијем просторима на Балкану, ћесто су ратови. Ево нема 
генерације која не запамти рат. Ја сам запантио Други свецки рат у деталʼима 
ка да је јуће било, бога ми би ти сат прићо болʼе но што је јуће било, тако сам 
то запантио све, дијете от шес година. Немци, Немци, Немци, Немци, дан и 
ноћ су оде билʼи, и дан и ноћ је та војска та сила била. Алʼи беху добри. Ја не 
верујем на свијету на земаљску куглу да има нација таковаспитата, на свијету 
то нема. Жене младе, девојке младе, немачʼки војник по три метра, неће да 
приђе блʼиже. И понешто им проговори, а ми ко деца одма наућисмо неки го-
вор са њима, само би изнио нешто и баци да узмеш нешто от одеће. Ни један 
слућај ималʼи нијесмо, у једно време смо напушћилʼи куће билʼи, побеглʼи 
смо у оне куће горе, толʼика је та сила била, изглʼеда изгубише рат па кре-
нуше да бежу. Толʼико та војска беше ћиста. Талʼијани у задње време су се 
појавилʼи билʼи, лоши беху. Талʼијани и Руси, лоши. Свашта су радилʼи алʼи 
млого кратко бише, а Немаћки војник да оплʼаћка, да уфати девојку, жену, 
јок. Ја Бугаре нијесам запазио, Руси су билʼи и Талʼијани а Бугари нијесу. У 
руску војску имало онија црнаца понекија, црне коже. Оде је била толʼика 
механизација кат су кренулʼи да иду, и они су хи само убацивалʼи у нʼиве, 
само у нʼиву га угна и остави. То је годинама лʼуди су после ломилʼи мацама 
и то гвожђе узималʼи. Толʼика та сила била.

Реџеп Џанковић, 79 година

Прћенова, Нови Пазар

Дијете, ратови су ође хујалʼи сви, ја не пантим та Први свецки рат, ни-
сам био рођен, а други, Хитлʼер кад је онда на Краљевину напао, то знам, па 
редом послʼе овамо, четири године дана ти је било тешко живет ође. А што 
се тиче овако муслʼимана комшија, ми смо живелʼи добро овако, док није 
Немац дошо, е Немац је послʼе завадио, и тај чувени Аћиф у Пазар, који је 
био тад градоначалник, он је послʼе, он је то мого да то не дође до тога, алʼ 
он је то преузео, он је шћео Албанију још тат овудије, па је то довео Шиптаре 
те не попалʼио ође, па да узму четвртину па ми нисмо шћелʼи да дамо, па ови 
су почелʼи да убијају Србе, да палʼе села, ми смо се послʼе почелʼи бранит и 
у томе проузроково рат. Они су држалʼи оне вијенце онамо, а ми смо држалʼи 
овамо, они не попалʼише, ми смо се послʼен бранилʼи, организовалʼи смо 
се сами те се бранилʼи што смо моглʼи и нијесмо ође презимилʼи но смо 
побеглʼи тамогоре ђе није спаљено, побеглʼи у Прћенову. Није салʼ ми но сви 
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ми одавде ко је ђе имо горе се некако одбрани од Дежеве, горе до Алуловића 
попалʼише, а горе послʼе одбранише се Ковачево, горе ова крај се некако од-
брани, а ми нисмо моглʼи, са онога виса су туклʼи, ми смо нон-стоп држалʼи 
полажај долʼе.

Ко су ти Николʼићи горе? Они су из Будића сашлʼи долʼе. Никићаима 
у Будиће, мене је жена из Будића била, од Дабића. Овамо посе редом има, 
познато ми горе та села сва. Кодо је од Никића, он је ту погинуо послʼе, ја 
сам био у Босну, он је погинуо, те тамо добих извештај погинуо је те ту је 
и сахрањен. Није салʼ он погинуо, онда био рат и ти су партизани чистилʼи 
четнике те. Четрес пете је и завршен рат. Он је погинуо одма ту, а ова Гем-
беш је јурен, што-е Гембеш био, он је јурен. Ја послʼе кa-сам дошо из војске, 
ја сам био одборник доста времена туне горе и знам да сам сазиво село те 
смо ишлʼи у потеру за тијем Гембешом, пропалʼи, Гембеш је доста времена 
послʼе живео. А Кодо-е погинуо док ја нисам био дошо из војске, није само 
он, погинуло је њи десетину дванаес, имало је тија четника тудена било па 
је то горе у Драмиће побише, ту-е изгинуло, чистило се то о-тија четника, те 
банде партизани су мицалʼи, унишћавалʼи, јел ето тако-е то ишло. 

Са муслʼиманима, као прво, Немци су пружилʼи отпор Србији, као 
Срби да су криви, е сад ође је била српска влас, краљевина, па све док је 
била краљева влада и то било, Немци кат су дошлʼи, муслʼимани суодма 
пришлʼи Немцима и Немци су им далʼи влас њима, та Аћиф, он је био за 
време краљевине началник града Пазара, што му је спомен подижен, ко му 
подиже, он је попалʼио све ово овудијен, он је шћео Албанију овудијен. Он је 
прво и прво пришо Немцима, он је прво код Немаца прешо ко њин да-е чо-
век, извршио им добродошлʼицу кат су дошлʼи, срео и и они су му далʼи влас 
и он је одма наредио, разоружо српске џандаре ис Пазара и најурио, примио 
ове муслʼимане у жандаре и поставилʼи њину влас, па му то није било доста, 
он је послʼе до војску Немцима, као обећао овијем аге што су билʼи некат, те 
смо ми ко Срби чивчије билʼи, земљу радилʼи а њима давалʼи четвртину, и то 
за време турског времена, до дванесте године. Дванесте године кад је Србија 
ослобођена, то је прекинуто и сви ти аге који нису радилʼи земљу, они су 
њима одузелʼи земљу, остало онијем чивчијама што су радилʼи и више им се 
није давала четвртина. Е сат кат су Немци, Други свецки рат кад је наступио, 
те су Немци дошлʼи, теаге ус помоћ Аћифа, они су тражилʼи ту четвртину да 
би јопет обновилʼи то. Е сад они су лʼијепо обећалʼи Немцима војску њину и 
онда жандомерију, преузелʼи су они влас у Новом Пазару, све то та Аћиф, и 
онда траже добровољно муслʼимане њине да се јаве да иду у немачку војску. 
Међутим, њима се мало јавило добровољно, они су послʼе зашлʼи жандари 
па су силом, баш онђе онамо неки Суљо, онамо му је сат син, њега су из 
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њиве отералʼи у војску немачку, и горе некога Ћаза из Дежеве, и њега су 
силом отералʼи жандари у немачку војску. И сакупилʼи су један део тија 
муслʼимана ко војску, и ималʼи су неки наши што су билʼи заробљени у Не-
мачку, у ропсто терати у војску краљеву билʼи, све су отут попушћалʼи оне 
муслʼимане су дошлʼи и одма су и ође узелʼи послʼе у војску, то је Аћиф 
њима дао Немцима, и они су ту војску отералʼи, да лʼ на руски фронт, да 
лʼи ђе су и отералʼи, ја то не знам. Е онда ти аге прсну да тражу четвртину, 
ми нисмо далʼи четвртину, и они послʼе оће да не нападају, да не убијају, 
Побрђе запалʼише село, Брђани, и побише неке Србе, убише неког Вељка ту 
у Врболас, убише једнога у Војниће и ми се поплашимо, почнемо да бежи-
мо, да одржавамо страже, да се боримо да не дамо, и у томе се то окренуло. 
Ови муслʼимани наши одавлʼен побегоше за Пазар ми побегосмо горе, и 
они удрише те попалʼише ође на нас, ми посен наши, ја сам био дечко, млат, 
ови наши стричеви, очеви, то се организује, бранилʼи, по неку пушку само, 
а њима Немац дао оружје и Немац се повуче ис Пазара и пропусти сву влас 
томе Аћифу. Е послʼен ми дадосмо отпор добар, три месеца се водила борба 
тунаке, стално, они онамо ми смо билʼи брдима овамо, и послʼен он доведе 
Шиптаре отут са Косова, Албанце, и попалʼи бога ми све горе до Алуловића 
па све до Рашке. Ми се борисмо и најзат протерасмо, алʼи попалʼише не. То 
је стајало тако до Божића. О Божићу се Немци поново врате у Пазар, ка-се 
вратише, то се мало примирило. Е ми који нисмо ималʼи ђе да се вратимо, 
пошто је попаљено ође све, ми смо кот тија нашија ђе ко мого, код некога, 
својти, да презими, презимилʼи смо. Ко је имао нешто да једе, ко није он је 
и просио, даво нарот ко је мого, и тако смо зиму презимилʼи. Послʼе ка-смо 
се овде вратилʼи, ми смо поново послʼен, више није било рата, Немци су то 
одржавалʼи. Е Аћиф је послʼе поставио његову стражу, жандомерију на Пи-
ларета и у Алуловиће и у Шароње горе, он је то рачуно као та Санџак што 
га данас они траже, третирају, и он је шћео да још тат д-одвоји Косово под 
Албанију да биде, замишљо је некад да ће то Немци остат њина влас, па ће 
да то претвори аутономију.

Ја видим шта они причају сад, него није то тако. Е та чувени Бико што-е 
био, он је био ко неки официр те војске, униформу немачку, један део војске 
држао он ође ко шус-полʼицију, а та један део војске, огроман део војске, 
дао Немцима и отералʼи су и Немци тамо на фронт тамо да лʼ на Русију. Та 
Суљо Метић послʼен четрес пете дошао ође, он беше у Италʼију, заробљен, 
претерат у Италʼију, беше рањен, задњица, да извинеш, и он прича, и тамо га 
лʼечилʼи у Италʼију и послʼен га комисија нека пуштила, дошо и причо. Те он 
је силом послʼе те његове муслʼимане до Немцима, мало њи је добровољно 
се прејавило, а већином силом, ти жандари су покупилʼи и послʼен су те аге 
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кренулʼи да узимају четвртину, ми нисмо далʼи и у томе се сукобилʼи. Е сат 
они су ималʼи оруже ималʼи су од Немаца билʼи су надмоћнији него ми, тако 
је то било, те ође од Алуловића па све до Рашке долʼе све спаљено било тат. 
И тако, кад је народноослободилачка војска дошла, они су га окривилʼи и 
уфатилʼи су га и стрељат је, јавно је стрељат.

Бико и Деко су с Пештери озгор они су ималʼи сестру ође за једног 
нашег комшију удату. И горе су позавађалʼи се с неким њинијем горе 
муслʼиманима и побилʼи се и они убилʼи неке горе и послʼе су од освете 
ођена побеглʼи ко-те сестре. Чим су дошлʼи Немци, они су се придружилʼи 
Немцима, пријави се добровољно у ту њину војску, и Немци су и прифатилʼи 
и поставилʼи и туна за официре, шта ти ја знам. Како су они пребеглʼи Бико 
и Деко, кад је народноослободилачка војска дошла, они су пребеглʼи за 
Турску, ђаво га зно. Ни не знам, алʼи пот командом Аћифа. Они су ималʼи 
жандомерију за сво време и он је заступо за сво време док је дошла српска 
војска, ималʼи су њину жандомерију. Е ми смо шутелʼи, трпелʼи, у Пазар 
ријетко је ко смео да оде д-иде долʼе. За Рашку, кад имаш нешто посла, долʼе 
смо ишлʼи по Рашки. Та стран отут народа то је све овамо било пребегло, ко 
је мого да оде, ко није, они убијати, то сто јада било, те овамо пребегло, те 
се спашаво нарот. То је било четрес прве некако почето од августа месеца, 
па све до Божића овамо. Посе Немци се вратише поново у Позар и послʼе се 
мало смири, радилʼи смо јопет и подизалʼи куће и тако.

Од Немаца нисмо ми ималʼи зулума никака. Немци ништа нису мрдaлʼи 
по селу, ништа. Талʼијани су мало билʼи друкчи, алʼи Талʼијани су се мало 
код нас задржавалʼи, у пролазу. Бугари су билʼи баксузи. Бугари, ђе гој си 
шта сакрио, све би ти нашлʼи, прекопалʼи, узелʼи да изеду, да опљачкају. 
Немац ништа није хтео, само преко одбора су тражилʼи, нешто мало смо 
давалʼи от стоке за месо, жита врло мало, а то преко општиње, општиња ти 
одреди и миран си, не дира те нико, а Талʼијани се нису ође задржавалʼи, 
у пролазу само, јел није био њин реон овамо, они су билʼи Тутин и Сени-
цу тамо су држалʼи а овамо су држалʼи Немци. Послʼен њина влас је била, 
муслʼимана, све док није дошла народноослободилачка војска у Позар, те су 
ослободилʼи послʼен. 

Како да ти иде, ослобођење, Немци се повлаче, оступају, партизани, 
Руси отут потиснулʼи, и рекоше једама Руси да су дошлʼи до Краљева. Посе 
Руси се повуклʼи, послʼе овамо преузела војска Титова, мобилʼисавалʼи 
нас, купилʼи, ми нападалʼи, ја сам био учесник на Сарајеву у борби, кат се 
Сарајево ослободило, и такото редом. Е послʼе су и партизани постаљалʼи 
рет, влас, и онда су они чистилʼи те четнике, те муслʼиманске банде, ко гој 
није био за њима, убијалʼи су, прегонилʼи, затваралʼи, тако то. С првог краја 
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било тешко, послʼе није било па лоше, а спрва краја било тешко. Опустела 
земља, што гој радиш није имало да се плати, но си моро да идеш да радиш, 
све џабе, да лʼ с колʼима са запрегом, да лʼ пешке, да лʼ омладина, то све 
било. Радне акције називалʼи, а ми то рачунамо ко кулук но ниси смео онда 
да кажеш, фронтовци.

Код нас ође ја не пантим да је неко терат на Голʼи оток. Мала грешка, 
одма Голʼи оток. Ималʼи су једни ти четници, млого-е четника било одена, 
код нас су већина билʼи четници завладалʼи. Послʼе ималʼе су те групе чет-
ничке што су требалʼе да се униште от партизана, те су и унишћавалʼи, ту 
био остао та Гембеш дуже времена, погинулʼи смо терајући га. Сат мало 
мало, по три дана одавде почни и тамо смо ноћијевалʼи, послʼен га тамо издо 
неко. Убише га ови у Копривницу, издалʼи га те га убише у Копривницу. 
Било њи тројица, па једнога убише, дуже времена-е он био. 

Послʼен друго време кад је Титова влас пристигла, послʼен није ни било 
лоше. Оно било, алʼи они су Дражу, Дража-е тамо уфаћен. Ишо неко тамо, 
неко овамо, није знао нарот ни ку-ће ни шта ће. Ође четници владалʼи, а тамо 
су у Пазар владалʼи муслʼимани. Знате лʼ Веселʼина Мрљеша? Ми смо билʼи 
под његову команду. Он је био при партизанима послʼе, он се послʼе појавио. 
Кодо је главни четник био, он ти је био ко регуларна војска Дражина. Ималʼи 
смо ми ођена једнога нашега, сад је умро. 

Кад би ја стао то причат у детаље, ја знам да није њи било ође, ми би 
билʼи поклати од муслʼимана. Доводилʼи Албанце са Косова и палʼили, до 
Рашке. Највећа-е борба била нa Аранђеловдан, ми њи ка-смо послʼен напалʼи. 
Нападалʼи су Петрову цркву, ја сам био на ону чуку горе на Ђурђеве ступове, 
дечко, без оружа ме отералʼи ови наши, ено ђе су. Онђе је погинуо, тада смо 
требалʼи ми да заузмемо Пазар, а Веселʼин Мрљеш и оздо та ваша странка 
све дошла до Појила долʼе, овамодолʼе сјурилʼи и и онда смо тат требалʼи да, 
оно партизани ударе на Рашку долʼе и четници се повучу да бране Рашку, и 
напусте, и они осете то и навалʼе на нас те се ми послʼе повучемо. Ондалʼе 
сам ја свуко некога Мику ис Тушимље, Видојевић мислʼим да се зове, тре-
ба да-е Видојевић, те погибе онђена на саму чуку, а она град бедем озидан, 
око цркве от камена, и кад он, ја и Раде Морачанин, ко младићи онако без 
оружија, ми долʼе мало се склонилʼи са њим, сагнулʼи се, води се борба, и 
она Мика завика ономе Милʼивоју са пушкомитраљезом: „Штити ме ти са 
пушкомитраљезом“, да баци он тобловку неку бомбу набије на пушку па да 
гађа, е кад је он клʼекнуо, ова га штитио, озгор је муслʼиман удрио и погоди 
га, и салʼ завикаше ови наши: „Погибе Мика“, ја исправи главу, синула му 
капа горе увис она се враћа озгор, он само изврну се назад долʼе, и послʼен 
га дадоше мене и Раду и све низ ове вијенце смо га свуклʼи дотлʼе. Само га 
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вуклʼи. А ми то прво да видимо мртвога, па уби боже како-е код нас било. 
Послʼе стиже један Мутавџић Милутин ис Тушимље те га он сподби те га 
довукосмо до Црновршана ту, ови наши оступише послʼен, четници се долʼе 
повукоше, изгинуше Нићифоровићи онамо на ону стран. Е тад је највиша 
наша борба на њи била, а они су не попалʼилʼи све и да није било партизана 
на Рашку, ћадију, ми могадосмо да заузмемо онда Пазар. Алʼи опет не би 
значило ништа, опет Немци се вратилʼи и опет ништа. 

Страдалʼи смо ми доста ту од њи, а додуше ове комшије нијесмо од 
овија, нисмо од комшија, о-тога Бика смо. Он је и та Аћиф, поготово Аћиф је 
био крив. Они говорише да макну па сад вичу окреће се полʼитика, не смију 
да почну. Ево на Косово виш шта се чени. Они су је сад јопет вратилʼи, оће 
да је врате алʼ не даду им на то место. То кад би ја имо комоције како је све то 
текло док сам ја завршио и док сам се вратио. Ја сам рањават тамо на Босну, 
над Вишегратом, мало ме закачило, није баш млого, алʼи закачило ме у ногу, 
и тако до Сараева. Није био у моју једеницу. 

И глат и вашка и тифус. Рањен дошо па послʼе јопет ме тифус закачио. 
Тифус сам преболʼео у Ужицама, па послʼе сам био на поправку у Ваљево, 
један месец и по дана, па послʼен оталʼен су ме отералʼи понове ме вратилʼи 
у јединицу, алʼи тад кад сам ја био от тифуса, тат се главна борба водила ш 
четницима у Босну. Тад је велʼика сила четника била и разбилʼи хи Руси са 
авионима, е послʼе су те четнике фаталʼи. Причају ови моји другови. Имало 
је послʼен тија муслʼимана који су удрилʼи у пљачку, ставилʼи се у редове 
тамо њине и пљачкалʼи су Србе, убијалʼи, то је било. 

То су комите некад за време, то је старије било, ја то не памтим, те ко-
мите су билʼе за време турске царевине, имало је и муслʼимана тија комита, 
имало је и Срба. Неко и је звао комите, неко и је звао хајдуци. Ти су убијалʼи, 
пљачкалʼи, пресијецалʼи на паре, алʼ то је било у мање групе, таИван, Ива-
нов отац, Ристан, он је био тат у то време, па послʼе кад је дванесте године 
наступила Србија овамо да ослободи ове крајеве, он се предружио послʼе 
војсци српској. А имо је неки, причалʼи су, неки Алко Качак, Гусинац, он је 
био те пљачко Србе са два друга, три њи су билʼи пресијецалʼи су Србе на 
паре, то-е било за време турске царевине, баба би то причала, ја то не знам. 
Те комите су помињалʼи, ја сам био малʼи алʼи памтим, они су и јурилʼи та 
влас и фаталʼи и ка што су партизани фаталʼи четнике. 

А ови четници само сат једни отишлʼи у партизане као сад. Дража 
Михајловић, он је био за краља а ови су билʼи за Тита и они су се сукобилʼи, 
ко је више држао терен та је био јачи и они су прогањалʼи четнике, комуни-
сти, а где су билʼи јачи четници, они су прогањалʼи муслʼимане, алʼ нису 
моглʼи оде да се одрже партизани. Партизани нису моглʼи ође да се одрже, 
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јел је ова Аћиф био јак са војском муслʼиманском и Немци а овамо су билʼи 
четници. Е послʼен партизанима признадоше Енглʼези отуд, западњаци те 
њима признадоше влас а четнике одбацише. 

Весо Јоловић, 92 године

Рајетиће, Нови Пазар

Тамо су Столови па горе Бањска, то је пот Косово. Грубетиће је онамо 
ђе она шилʼак, она велʼики крш, Јеринграт. Знам ђе Грубетиће само не би 
умео описат. За Грубетиће мора на Пазар, на Крушевачки, ка Крушевачком 
мосту. Исто нисам био до у Белањску је добар ту послʼе иде пут к Војковићу, 
горе ка Црном Врху. Био је насут пут. Све ћете ис овијем бијелʼим макадамом, 
около брда овамо, прва кућа што ћете да замакнете, прва кућа ће ве сретнут 
са лʼијеве стране. Далʼе нема опште кућа више тамо да би неко живео. Онамо 
је лоше. Она је долʼе у бориће, кат сте одовут виделʼи сте, у борове једна 
двоспратна зграда, одовут се слабо види, ограђена-е боровима. Ту не морате 
ни да станете, не дирају. Ова је био најстарији на Рогозну, пријен десетину-
петнаес дана је преминуо, он је некат био шеф туне, сад му је син, Жифко. 
Нема, опустело ово свеоде. Ја верујем да има педесет пет, незнам тачно, није 
млат а није ни стар. Јес, Каменку ја веруем да јес жена, сат морете јопет да 
проверите.

Рамиз Бећовић, 55 година

Рајчиновиће, Нови Пазар

Креч има оде у Пожегу. То кречњак камен, то је цијело подручје та 
камен, само га је мука пећ. Исто ко и сат, ено ти, ако имаш мерак, мореш да 
видиш, по Пожеги има најмање сто кречана запалʼенија. Исто ко сат само 
једино што су се плʼелʼе от плота раније а сат имају па зидају то, сазидају да 
не би то градио свакичас. Крампама, штангама, сад ово што имају тракторе. 
Ја имам теткиће тамо, по дању и по ноћи то се не спава, мој брате, то су 
патрони о-тога, свака три дана, четири, ту је печено по сто товара креча. То 
колʼко долази, десет тона, то се продае, кат она камен, ко из ватре, то е врео, 
рукавице ти не помажу, вади па одатлʼе други се допрема те се то пуни. Та 
што не велʼа он се ни не ставлʼа, они знају, баву се са тијем, камионе, тракто-
ре, преко цијелʼе године, само кад завије снијег, то је она црча зима те не море 
да се допреми дрво и камен, они тапут баталʼују. Сат су се испраксовалʼи па 
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преко лʼета то су багери по триста метара дрва ту има, а камена сачувај боже, 
и по читаву зиму то раду. Не граду се куће они сами имају оне рупе изидане 
и избетониране и гасу ту та креч, воде доста, и нагасу тога креча, то су тоне и 
тоне па онако готово га послʼе скуплʼе продају. Само додуше, та који то ради 
треба да има срце, да се умориш, алʼ они се привиклʼи, то нема времена да 
дође на ручак, божи човече. Оно не дај ти боже да човек једе лʼеба од онога. 
Свако то узима, они то граду куће, фирме, чуда, они то не могу да навакшу 
тога, јелʼ то малʼи број лʼуди ради. Сви Цурићи, Друштинци онамо, Качари, 
ни они не раду сви него само понеко. То-е мука ту, човече. То није једна, то 
се упалʼуу пролʼеће и угасу се мало прије Нове године, то нема да се угасу, 
они то поноћи чисту, то нема времена у дан да чека, каки. Нема спавања 
никад доклʼе се то не испече, на смену ради се, неко иде те то допрема дрва, 
камен, неко ложи ту, пече, неко послʼен ка-се то испече, вади се, товари се у 
трактор, камионе, миче се одатлʼе, ада то е посо не пита.

Оде је била фабрика, баш оде под ово брдо ђе су ви паркирана ова кола, 
па одма ова кућа долʼе, триес четрес радника до скоро. Затворено, фабрика 
њихна, то прифатно. Ове кројачке радионице, ова чуда. Раније ништа, ко 
краву, ко двије, ко пет, то ти је био посо, сад је болʼа једна крава но онија 
пет раније што се држало, ти си запантила оне буше, а сиротиња ко-свакога 
била до зла бога, и они што су се рачуналʼи да су, викало би се каже добар 
домаћин, то је за тапут било, сад ка-то видиш шта-е он имо, то је једно обич-
но ништа, све сиротиња била јадна.

Рамиз Бећовић, 62 године

Суха Ћуприја, Нови Пазар

То у рот кат се испроси, зовне девојке и оне баш ка ово што ви ту-
рате лак ми тапут крну туралʼе, купу се девојке, играју, певају, невеста се 
обукује у халʼине, у димије, све то променуј, сутра дођу сватови поведу је, 
тамо послʼе свадба, лʼуди, жене, џумбуси се, пева се, игра се, све то тако. 
Димије, јелʼече, свилʼеницу, све смо то обукевалʼе, фистан, запрега. Бога ми 
сам заборавила. Кат се то испроси, те те родбина тражи злата, хоће ланац, 
хоће менђуше, хоће прстење, оће све то пресијече онога што-е проси. Кат по-
бегнеш, шта ти тури, богме, ако има, туриће ти, ако нема не тури ти ништа. 
Јеси видо сад на вашар шта је злата? Нама то је обићај кот хође, послʼе у 
општињу.

Ја не знам, алаха ми, заборавила сам. Како му било име? Богоми сам, 
сине, заборавила ја то одавно. Да је био портир ја не знам никок. 
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Дочека, стигну, има она књига мусаф, даде ти, ти полʼубиш, ставиш 
пот пазухо, полʼубиш долʼе прак, полʼубиш горе прак и улазиш у кућу. 
Књига наша мусаф што е, узимаш га. То би ти далʼи да полʼубиш и такни 
горе и полʼуби прак долʼе и послʼе улазиш унутра. Тамо дају ти шербет, 
седну ти кахву, покрију те чаткијом, двориш, стојиш, играју невесте, игра 
нарот, ето тако се радило. Еј шућур мене за тебе. Нама би мусаф давалʼи. 
Далʼи би ти дијете на конче па га окрећеш овако, трипут га окренеш, мушко 
дијете, и послʼе улазиш у кућу, десном ногом, они те дочекају, седнеш, ски-
ну ти ципилʼе, донеси таблʼу, ти бацаш паре на таблʼу, пијеш каву, бациш 
опет паре на таблʼу, све то тако било тапут, девер кат те прстенује, окреће 
теи баца бамбоне, он те три пут окрене овако и тури ти прстен на руку и 
баца бамбоне на тебе, деца купу, нарот купи послʼе. Раније се то важело да 
је служио војску. Тражила се поштена девојка. Било код вас, било код нас, 
поштена девојка. Сат то не трага нико. То се он пито, нема да се пита нико 
други, само старешина.

Најприје смо ми носилʼи чаршафе, сине, ка сат ови јади што турају 
црно на главу, пече, па ћухни човека да га преврне, он не зна да-е она: „Ћухну 
ме“, каже, „једна жена, готово падо. Готово ме обалʼи“. Маскирата, а сад јок, 
но види те све. Тито то скинуо послʼен све. У, бок му до што маче то. Све 
је то носило, то ха је стасало, носило је то. Ципилʼе, кондре, тапут се звало 
кондре, купи јој кондре, каже. Ка исто ципилʼе, црне, нијесу ималʼе пету но 
равне су билʼе. Купи ти добре халʼине, димије, на свадбу, подвежи се, није 
имало гологлаво нико но подвежи шамију и отиди на свадбу, и тако се удај, 
отиди у гости кот рода, и све. Умијеси колаче одовут, пите, па посен кат се 
врни од рода, опет колаче врни у дом. Ето тако ти је то остало. Илʼи гурабије 
илʼи колаче. Мијеси и спреми овамо.

Кат се помиримо, одма првиче. Они дођу моји десет, то се првиче зове, 
први пут. Једе се, спрема се јело, посе одовут отиду, поведу мене у рот и 
останем ја у гости месец дана. Колʼко се договору. Одма дође девер илʼи 
свекар да те узме, богами тапут и коњ, па ја попнута на коња па ме стра 
да ћу да паднем. Нисам ја далʼеко но туне. Далʼеко било, ја би шашнула. У 
сриједу жене а у четвртак лʼуди, тапут ја кат сам дошла, у петак није имало 
нигђе човека, то се типут није мијешало никако, ни-се смело. Ти си то запан-
тио касније, ка-сам ја дворела никок од човека имало није, само жене. Стоји 
овако,турила руке и стоји, покрилʼи је чаткијом, ништа не смије да се прича. 
Па послʼен кат арсус, послʼе пушти језик овалʼики.

Ја не знам да је то икат игђе било, једама је било кот овија Ђерлʼека, 
галʼба. Тако су испросилʼи билʼи једну Ђерлʼекушу па за једнијем у Јерку су 
отишлʼи. Имало-е то, Хоџићи су једни билʼи па повелʼи девера те видела а 
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кад дошла послʼе у ђердек да уиђе, турилʼи тога хадалʼа. Имало-е, а ријетко 
је то било ђе. Јес вала, остала, ђе ће, а шта да е то вакат није било, ко је био 
писмен, писмама илʼон дође на џумбус па га вириш на врата, нема да уиђеш 
кад је лʼуди те нешто играју. Он префатио ка његово, а да је нешто било, 
нека мешвера, јок. Ја сам била и писмена, умела сам да напишем и писмо. 

Аза Ницевић, 82 године

Трнава, Нови Пазар

Ондар кат смо ми ишлʼи по џумбуса, зову се џумбуси игре, рецимо кат 
се неко жени. Тапут девојке и жене нијесу смелʼе да уиђу у собу да глʼедају 
кад ми играмо, запиши, него су вирелʼе на прозор, није имало стакло него 
папир, новина, било-е место стакла, па оно провалʼи, окваси га, па су ту 
вирелʼе, девојке и жене на врата, отвори врата па су не вирелʼе ка-смо ми 
игралʼи. То је тако било раније, одaвлʼе површица, у Дежеву кот Црновр-
шана, снијек, знаш оно површица, ис Трнаве у Дежеву пешке на џумбус и 
ту ка-смо нас тројица заигралʼи у собу, девојке су глʼедалʼе на прозор, тамо 
ми играмо, не видимо девојке, ми тамо помахнитасмо у собу, ми ка-смо 
поигралʼи, девојке су тамо ицијепалʼе оне новине и глʼедалʼе а жене на вра-
та, један стари држи врата лʼеђима овако, мало отворио врата, и оне она 
врата ономе старом дигну на лʼеђа ономе староме, избију и из баглама. Била 
је игра: „Заврзлама није лака не игра-е нога свака“. У школу кад би било 
најприје, она жута Момировица, она-е азгина била кад је играла, накокора 
косу овако па ка-смо игралʼи у школу, удари ногом па хоће патос да сло-
ми, разумеш ти, док ту смо игралʼи. У Дежеву и она врата ономе старом на 
лʼеђа, она врата прифатише лʼуди, каже: „Налʼет те било и са заврзламом и 
са свијем, жене укркаше у собу“, разумеш ти. Е почелʼе су жене о-тапут. Ја 
к-сам се женио, жена ми је одавлʼе, ту јој је кућица била, од лʼеса, они нису 
ималʼи браће, па сам ја купио кот свасте оде землʼу па ме та део землʼе по-
оде, и женин део и мој део, па сам ја послʼе градио кућу оде. А тамо сам ја 
рођен, тамо ђе су моји Колʼићи. 

Ризо Колић, 80 година

Цвијетње, Нови Пазар

Која би дошла млада, најстарија та снаша, црну муку би видела. То је 
глупо било, оно да јој бок децу, све то иде редом, повише, јетрва до јетрве, 
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јетрва до јетрве, па нека имена називају тамо, чинове јој дају. Е па сад ја 
кад би ти то причо. Па то ти је била нека глупоштина, бога ми да ти кажем, 
јесте, јесте, е чин. То је било, тачно-е. Девер те звалʼи га ага, те везирага, те 
шећерага, те не знам ова, те не знам она, ада болʼе узми колац те га уби. 

То је било та ћоротиња. Па овде у наш крај, а ја верујем и у Тутин, 
пошто ја имам двије снаше ис Камешнице од Вранића, е браћа су јој сат у 
Обренофцу била браћа, те једна је била за Краном, мојим комшијом, а друга 
за Радивојем. Е богами није се могло ни код Србова ни код муслʼимана с 
девојком лако прић. Са мајком овако, и зато каже све што ради, мајка зна. 

Тафиљ Шаћировић, 80 година

Шавци, Нови Пазар

Богме за време рата ми нисмо билʼи оде. Побеглʼи четрес прве за Раш-
ку. Ја триес прво. Па тако, девет-десет година. Било нас осмор. Имала њина 
мајка осам деце. И онда смо побеглʼи одавде, кад смо бежалʼи, мајка је но-
сила у наруче и једно је погинуло и оставила га је. Она рањена била мало 
у кук, па се уплашила и није могла да носи дијете и оставила га. До четрес 
пете у Рашку. Оде нијесу смелʼи, муслʼимани заузелʼи. Каки, они кат су се 
вратилʼи, оде се билʼи уселʼилʼи муслʼимани у њину кућу, који је био слуга 
код њи, он се уселʼио, једва су га избацилʼи. Да нису билʼи дошлʼи парти-
зани. Заузео кућу: „Ово ваше није“. Они послʼе командовалʼи. Далʼи му кад 
је малʼи био. Официри кад су билʼи ја слушо, да ми дају лʼеба, гладан. Пре-
ма нама су оде билʼи добро, нису ништа радилʼи, грђи муслʼимани. Послʼе 
касније су се појавилʼи партизани па се то узнемирило. Нису не диралʼи. 
Поменуло се не поврнуло се. Немци нас нису диралʼи алʼи они, муслʼимани 
су пљачкалʼи. Баба прича из Лукоцријева, суседно село, отималʼи гардеро-
бу, каже, купилʼи. Каже: „Морамо да купимо веш, дошлʼи Шиптари оде у 
Пазару, морамо да и помогнемо да им дамо“. Она, како је била извела децу 
на брек горе, послʼе се вратила кући нешто да узме, он каже у кући и купи. 
Било је оде унакрс запаљено село, у облʼику крста, намерно тако. То послʼе 
се појавилʼи четници, то се третиралʼи домобранци, да бране нарот от овија 
муслʼимана. Мене отац то није причо. То је било, ови муслʼимани који су 
правилʼи злочин у овој околʼини, нису ћелʼи да се предадну но су бежалʼи 
па су изгинулʼи. Они су од Пештери горе. Они су овде суседно село Грачане, 
они се ту као појавилʼи да бране као заштита, то су сељаци ранилʼи, јелʼи и 
на крају послʼе побилʼи су Србе. Кад је дошо Тито, онда је било прпа за њи. 
Ако си понишанио прстом: „Та ми је правио несрећу“, та је готов, тако је 
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било у Пазару. Онда, овај што-е био у нашу кућу, он је радио и нашу земљу и 
није хтео, то ја прескачем, било је четрес треће да се врати, као ослобођење, 
као ово што-е на Косово тамо да се вратимо, па се ми вратисмо четрес треће, 
нисмо билʼи ни месец дана, бежи натраг, опет не отераше. И онда кат смо 
ми четрес пете дошлʼи, овај газда што је био оде у нашу кућу, псово мајку, 
нашу мајку псово: „Ко те тебе подмаши да ти дођеш! Ово је наше, није ваше, 
мене ага дао земљу“, псово јој крс. Е кад је било ослобођење четрес пете, он 
дошо оде код наше мајке и реко: „Драгина, мој живот је у твојим рукама“. 
Зна шта-е радио. „Знам за шта си дошо, нек те носи ђаво, да ти није од мене 
ништа, алʼ да те носи ђаво. Знам шта си заслужио, алʼ нек те носи ђаво“. И 
она га није тужела долʼе у Пазар. Месец дана-два био и отишо за Турску. Ко 
је зло чинео, он се осељавао, бежао. Дошлʼи на српско имање. Дато је њима 
земљиште било, заузелʼи кад су ови отишлʼи. Ови напустилʼи куће ови се 
уселʼилʼи. Оде све то попаљено српско, нема. Немци ништа нису ишли саш 
њима да праву несрећу по селу, а они, то азгино. Долазилʼи су и повуклʼи су 
се. Они су билʼи до четрес треће и повуклʼи се Талʼијани. 

Милосија Јоловић, 83 године

Његовог су оца убилʼи муслʼимани, млада. Млад био. Њи двојица оста-
ло. Ту смо држалʼи кафану ђе ова кућа испод пута, па су ту билʼе царинарнице 
између Србије и Црне Горе, полʼиција била, па она је ту контролʼисала прелас 
преко границе, имала рампа и ту билʼи ти царинари, и само добилʼи наређење 
да бежу, а ови се муслʼимани покупи ту више те кафане, и један плотун пу-
шака пуцалʼи и једну бомбу бацилʼи и от те бомбе мој отац погинуо, само он 
погинуо. Нису лʼично хтелʼи њега. Јесу они муслʼимани ту комшије викалʼи 
су му да иде, они су зналʼи, да бежи, да иде код њи на конак, долазилʼи те 
га звалʼи, он завезо се, што кажу, судбина му така била, неће да изађе, неће 
да изађе, послʼе дођоше, та пуцњава кад је била, долʼе у подрум, кад таедан 
муслʼиман један наш, саш њим дође ту, пита за мог оца је лʼ ту. Јок вала, није 
дошо. Они јопет отиди долʼе па не смију да уиђу у ту кафану, паопет дођи, па 
долʼе, па горе, одједама рекни: „Ајде да га узмемо“, кад он лʼежи на кревет. 
Послʼе дођоше па казаше. Ја сам имоосам година. Један брат му млађи од 
њега, један послʼе се родио, био у стомак, троје остало сирочади. 

Пантим, побеглʼи су с колʼима, уфатилʼи волове и кола, ја нисам туна 
био, ту била ми једна стрина у тим колʼима, а стриц ми је био у Немачку 
заробљен. И они кренулʼи д-иду горе ка Голʼији, а муслʼимани и чекалʼи и 
пуцалʼи на њи. И она је, неко остао, неко погинуо. Изгинулʼи бога ми пуно, 
стрина ми погинула. Фема и ова рањена, још имало некија мртвија. Побило 
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још народа. Ка рат. У Никољачи смо билʼи. Двије године. Е боже се поме-
нуло не повратило се. Она тамо удата ми послʼе отишлʼи код ње те седелʼи, 
тамо смо седелʼи саш њима. Помало им радилʼи понешто. Ранилʼи се лʼебом 
и то ти је. Онда се није имало ни помоћи ни плата ни пензија ни ништа. 

Ово-е моја кућа била исто ка и сат што-е, па је они запалʼи, Турци је 
запалʼи, па је она изгорела, само цигла остала, а оно је дрво изгорело. Послʼе 
Немци дођу па све ону циглу развалʼе и отерају долʼе на Дојевиће, правили 
оне бункере, све развалʼилʼи и терају циглу, зидалʼи те бункере демек, те 
ми послʼе поново правилʼи. На исто место, исто онде. Па јесте, правило се 
над земљом, није имало подрума, направи се огњиште и ту се ложи. Пекаре 
ималʼе, црепуље и сачеви. Саде шпорет и ајд. 

Драгољуб и Драгомирка Јоловић, 80 година

Буђево, Сјеница

Прво што се радило са дрвеним ралом, ја причам, дрвена дрљача, дрве-
на кола, с тијем смо радилʼи, што но кажу није гвоздено имало ништа, дрвени 
точкови. Неко радио с воловима, неко радио с коњима, али већином је било 
дрвено радило. Онда, шта ти могу рећи, послʼе кад је изашла ралʼица, ралица 
гвоздена, то е ко сат трактор. Значи ка-се направила ралʼица, ко са тракто-
ром да радиш, то е тако било, и, овај, ошињени точкови ка-се исто изашло, 
било све о-дрвета, дрвене гобеље, дрвено све, е ка-су шине изашлʼе, точкови 
оне ошињене, свуј дрво, само обруч гвоздени, е то је било онда баш оно 
право. Гобеље то оно на точкови, има трупина прво, па су гобеље, па се на те 
гобеље, како да ти кажем, на те гобеље се та шина стави. Гобеље на трупине. 
То је све тако мука била, мученици, што но кажу, до краја. Ка-су изашлʼи 
трактори, како је ко мого да и купи. Упоредиш живот онда на село, и сад, то 
је ко дан и ноћ. Онда нит је имало трактора, једино с коњима, са воловима, 
то се тако радило. 

Сад је сасвим другојачије, ми смо ишлʼи, ја верујем, око седамдесет 
километара одавде, повише Тутина у Хум, ми смо ту ишлʼи за дрва, јесен, 
пролʼеће, ту смо ишлʼи, а сада, подигла се шума у Гиљеву, тако да се већином 
користи сад овде забрани своји, ондар није имало, то било све сагорело, тако 
да сад користимо већином ту, у планину, у Гиљеву. Лʼесковина, јасиковина, па 
врло мало буковине има, црешње, шта знам ја, то, ту је, већином лʼесковине 
и јасиковине. 

Најпријен ишлʼи смо тамо у Гиљеву, ту се имало помало буковине и 
ту би се згомилалʼи нас, село је било, имало омладине педесет омладинаца, 
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скупи се, на пример, ова долњи део по десет-петнаес омладинаца отиди те 
сечи горе исто тако и горе се састани, понеси ракију, и горе веселʼилʼи би 
се, пили, и тако то. Код нас храстовине нема па буковину. Одавде понесеш 
рукавице и у рукавице понесеш жито и понесеш и сад се зове та косир и прво 
што узмеш те засечеш, да осечеш овај бадњак, ону љускицу ставиш у жито и 
послʼе посипаш по бадњацима, из рукавица посипаш по бадњацима, тако и 
ка-дођеш овде. Слави се полазак бадњака, уђеш у собу, па у шпорет, по жару: 
„Толʼико оваца, толʼико јагњади, толʼико коња, крава, мушке деце“, набраја 
се. Е код нас се вата. Са рукавицама се то тако се тај обичај. 

Блажо Марковић, 63 године

Врсенице, Сјеница

Читлук, Цетановиће и Расно, Расно им је месна заедница тамо а нама 
је месна заедница Раждагина. Онда се иде десно за Карајукиће, лʼево преко 
села Дуга Пољана. Тамо прво село од Расна је Тузиње. Па има с колʼима једну 
триес минута, па асвалт је један део отуд мало од Расна и овде пресијеца, 
овде ку-сте хтелʼи да пређете па послʼе излази на брдо горе до пола Кијеваца 
па послʼе нема тамо. То они обећавају па нема, и не може да се ради, нема 
држава пара. Све муслʼиманска. Нема. Послʼе од Расна иде Алʼиверовиће, 
онда тамо Точилово, Баћица. Како се зваше оно једно село, не знам, тамо 
је идући исто от Точилова ка Тутину, Точилово спада под Тутин. Буђево је 
одма овде, скрене се од Читлука десно, послʼе лʼево, овај, Карајукиће, то им 
је месна заедница. 

Па просечно ка сам дошо шесет и треће из војске, имало-е четрес и 
шес кућа, што Срба, што муслʼимана. Ја сам триесдевето. Онда послʼе од 
седамдесете до седамдесет пете, оселʼило је тридес кућа а шеснаес је остало 
муслʼимана, а тридес је оселʼило Срба. Краљево, Милановац, Крагуевац, Бе-
ограт. Ови из ове наше три четири куће, они су сви у Београт. И то су билʼи 
Срби туне, баш у те прве куће. Осељавалʼи, знаш како ти је, доста, ка-деца 
оду у школу, оду, било-е оно сваке приче, те мало насиља од муслʼимана, те 
ту и тамо. Онда, већином за децом, оселʼи, прода оде имање, долʼе купи кућу, 
долʼе се запослу има исто, јаки са школама. Овај што је један у Краљево он 
је назорник тија школа. 

Не памтим рат. Мало авионе сам запантио некако четрес четврте, а че-
трес прве кад је било бомбардовање, то не памтим. Па ка и вазди, сваки рат 
кад биде, избеглʼице постоју на све стране. Овде Буђево, оно-е било избегло, 
напат је био от Карајукића муслʼимана. Немци су тада билʼи. У Буђево су све 
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Срби, и из Буђева је исто оселʼило млого, па сат се вратило једно четири пет 
кућа. Незгодно, запошљења нема, напушћило фирме, пропалʼе фирме, све ти 
је то. Па овде добро, сад није лоше, добро-е. 

Ето та кућа прва озгор идући кат сте дошлʼи, та стара, исто и десно и 
лʼево. У то доба је најбогати био у ова крај сјенички. Он дође ми као деда, 
ние рођени. Он је живео шесет и пет година, ту су му осталʼи неки синовци, 
пе-шес њи, па је одавде послʼе оселʼило у Брњицу, за Шаре, па из Брњице 
исто у Краљево, све је то било. Он је држо велʼику стоку и била је исто 
велʼика задруга фамилʼије, по дваес пет чланова у једну кућу. Тада није има-
ло да се буни сна илʼи син. Та е задруга, Милʼентије био најстарији, он ти је 
баш ко оно директор био у фирму, приватно је туда било и фирми прије рата 
четрес прве. Држо је по двеста педесет оваца, по сто коза, педесет коња. 
Имо је најамнике који су радилʼи код њега, и-села тудије, приватно, плаћо и 
је, неком житом, неком парама. Богаташ био у то доба кад није имало ниђе 
јоргана и тија мало бољија постеља, бољија кревета, он је имао све. Тада она 
с табљама, и тако. 

Томо Луковић, 76 година

Сијалʼи смо јечам, овас, раш, пшеницу, крупник, сва та житарице упи-
ши. Крупник је био у виду пшенице, салʼ овако дупло два зрна су ишла, за 
стоку. То за стоку. Раш, пшеница, јечам, хелʼда за нарот. Овас и крупник 
за стоку. Ја пантим кад је било па-е сиротиња брала оне коприве чупала, 
чупалʼи оне оздолʼ лозе, нема горе побрато па чупа оне лозе, раскопава те 
једи. То пантим. Билʼе суше, била скупотиња. Четрес и пе-динара је било 
кило шећера а није могло јагне најбоље да купи кило шећера. Е сат хај, како 
ће сирома да га изеде? А кахве, кило кахве, ако даш кацу маснок сира, с 
четири обруча, мош узет кило кахве, а друкче јок. Е, ко је био газда и мало 
јачион би купио, ко није нема. Пантим, отишлʼи би кот понекога, шаку солʼи, 
разумијеш, и мало бибера, измијеша, то ко-сиромаха, и то умаче, једе. Имало 
је ко је имо богат, а ти сиромаси јок, имало-е оде пе-шес кућа све смо хим 
носилʼи, Милʼентије, Лато, Ариф, Рамо, носилʼи смо хим на рет вечеру, то 
запиши, све на рет смо хим носилʼи вечеру, нема, ој да полʼипшу гладни. И 
ти сиромаси, вило, највише они деце су ималʼи. Највише. 

Држалʼи смо једно сто дваес оваца, једно педесет коза, једно дваес го-
веди, два коња седлʼеника, и ми смо богато живелʼи. Милʼентије Луковић и 
ми у Врсенице и Лато Токовић, ми смо богато живелʼи, а друго не нико. Ако 
ј-умро сирома, моралʼи смо ми да г-укопамо. И даску, и ћефине, оно што ми 
купуемо. Ја не знам ви јесте Срби. Није битно, само треба да знате. Моралʼи 
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смо купит ћефине и даску ону, ако си имала, ми не градимо сандук ка ви, но 
се ископа гроп и овакооде она мејт, покри. Е тако. Богато смо живелʼи. 

Нисам запантио Швабу, тапут је мој дет хранио ово сиротиње све, 
име му-е било Дервиш. И Милʼентије Луковић. Има мало, мало, двије-три 
куће, оселʼилʼи су за Србију, та Милʼентијева породица је оселʼила, а он 
је у овооколʼину најбогати био, у ова два-три села оде. Најбогати. Баш у 
његовога сина купилʼи смо дваектара и дваес ари, тамо ђе је најглавнија 
земља, у Велʼимира Луковића. 

Мене оде само један унук, два унука, један у ту кућу тамо, један оде 
са мном. А деца су ми отишла, девојке се поудалʼе, отишлʼе. Један ми је син 
у Русију, један у Београт. Вала је пријен два дана долазио. Долази, жена му 
је муслʼиманка из Гујића, од Хаџића. Све смо у ову кућу живелʼи. Имо сам 
осморо деце, од осморо, све отишло, салʼ ова унук о-сина ми је оде и један 
тамо. 

Е богоми, госпођо, халови, да ти ја причам искрено. Није имало млого 
нас у заедницу, а имало е народа око оно, што ће да једе па се џангалʼи, а 
не зашта друго, а ми нијесмо и Милʼентијева кућа и наша и Латова око тога 
није оскудијевала, нит је имало џангања, а ово-е друго имало. Ако си му по-
нио вечеру, оно хоће да отме д-изеде, оће оно, знаш како је ка-се нема. Ни-
сте ви запантилʼи. Млого смо ми нешто запантилʼи. Само јединооде док су 
живелʼи Срби те нису продалʼи, ми смо живелʼи исто ко да је једно браство 
са тијем Србима, нарочито ова Милʼентијева кућа. Ја сам ту ишо. Моја мајка 
и Милʼентијова жена билʼе су посестриме. Дан-ној смо ишлʼи, тамо-овамо. 
Добро смо живелʼи. 

Углавно, стари вакат тежак је био, госпођо, тежак. Она што има, он има 
и превише, она што нема, нема ништа. Е ово запиши: сирома нема да једеу 
љето, отиди код онога газде, дадни му товар жита у зајам и двадес дневница 
да му коси. Само то ви замисите колʼко је то. Двадес дана да му коси и врати 
му она товар жита, он му је до у зајам. У зајам, а двадес надница да му коси, 
моро је то да уради сирома. Ону његову што има лʼијек лʼетине, оно је про-
пало док је он оно одужио. Оно-е његово пропало, изгорело, и посен нема 
ништа, још горе. 

Живело се, дрвена кола, па кад би ишлʼи из дрва, колʼко они точкови 
јаучу, чуло би и тамо чак с врх онија брда, дрво о дрво оно струже и вришти 
врау, врау, врау. И то запиши. Ишлʼи смо у Голʼију. Тамо иза Брњице, тамо 
далʼеко бога ми, далʼеко иза Брњице. Драгојловиће, па Градац па Штаваљ па 
Брњица. Тамо је Цетановиће, тамо је. Далʼеко-е Камешнца, далʼеко. Сат те 
наше су шуме одраслʼе, па слабо ко иде у Голʼију, сечемо у те наше шуме. 
С воловима два дана и двије ноћи. Нијеси мого пријен отис, јелʼ волови су 
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ишлʼи полако, два дана и двије ноћи, некад двије ноћи, некат једна ној, а два 
дана губиш. 

Хасиб Никшић, 89 година

Градац, Сјеница

Слуша, онда је било друго, ја сам имала два брата, та браћа по свијету, 
ја код оца и мајке, била сам за моду, да ми се купи, набави све што би ја 
желʼела. По месец дана сам ја плʼела плʼетенице, имала сам косу дугу, лʼепу, 
и поквасим, плʼети плʼетеничице, то шути пре-сабор месец дана не би то 
дирала, а очи, тури спучу, мараму зави, само колʼко видим на очи да идем, 
тако би ишла, не само ја него све, да не поцрнимо да би билʼе лʼепе за сабор. 
А кад би на сабор, нема, кад скинеш, бела, бела, бела. А имала сам ја све, и 
помаду, да се наруменим, није се имало ка ово сат модерно но црвену артију 
што се ките сватови, ја то чувала се да не црним, ту косу расплʼети полако 
па плети па послʼе, па завежи тамо овалʼики обруч на главу, коса оволʼико 
оно јежава, ада не могу сад да причам како сам ја то носила, по месец дана 
би ја то тако наређивала се. Ишла сам у Дежеву чак ђе Свиланово, ту сам 
у сабор ишла пешака, моја је свекрва није добро, одемо одавде по двије три 
ђевојке и понека жена која је млада те пешке све уз оне шуме, све уз оне 
ријеке горе, стигнемо. Алʼи ја повр свега сам била модерна, ја оћу белʼе 
патике, Илʼиндан на сабор, само ја белʼе патике девојка, оно свако зинуо: 
„Јој, купила белʼе патике!“ Други сабор све ђевојке белʼе патике, све од мене 
виђелʼе. Била сам модерна, волʼела сам да се облачим, волʼела сам моду, 
како сам сама шћела, тако сам се модирала и стварно сам увијек. Ја и сад 
волʼим да сам чиста да сам обучена, и сад ме није срамота да се намажем, 
ја се намажем, помаду имам, све ми снае купују, мирис имам, помаду имам, 
све ја, ја волʼим и сат. Што да идем, далʼеко било, ја видим ове жене, све ми 
се осећа на нешто, па не могу да и трпим бре. Улазиш у шталу, улазиш, па 
јако је и старије, оно старо треба. Увијек ја волʼим, ево сат снајка по оволʼику 
ону нивеу помаду. „Мама, имаш лʼи још?“ „Имам“, а при крају сам, купе ми. 
Тако сам волʼела да се модирам, на моду сам била. 

Милијана Павловић, 70 година

Дражевиће, Сјеница

Оно је било обичај уочи Петровдана да се палу лʼилʼе. Па смо се то 
договорилʼи наредне године, то нисмо моглʼи на брзине. Тако да ћемо то 
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идуће године да припремимо те лʼилʼе, она планинка што је била оће да 
јој се запалʼи млʼекар, мора да изнесе кајмак, наложи се ватра, па се пре-
скаче ватра, чија ће лʼила дуже да гори, послʼе тога иде та лʼила око тора, 
онда оно кат се све изгори, однесе у компире да не би златица била, остатак 
оне лʼилʼе. Те се праву лʼилʼе исклʼучиво о-дрвета, алʼ већином од брезовог 
дрвета. Па се скине она кора да би она болʼе горела, па се нађе раклʼасто 
дрво па се она стави међу оне раклʼеве. Онда послʼе затегнеш жицом и оно 
послʼе се запалʼи. 

Ибро Хамидовић, 72 године

Дујке, Сјеница

Ја сам родом из Дражевића, Дражефка, а удата оде. Дражевиће је фино 
млого. Ја сам от Хамидовића. Ибрахим, то ми је от амиџе рођенок, ја сам од 
нʼих, алʼи шесет и кусур година ја сам оде дошла, удала се. Е ја сам од нʼи, 
то ми је от амиџе рођенок. Они држу велʼку стоку, вала ја ни краву не држим. 
Док сам могла држала, сат имам двије кокошке. Шта ће ми. Ми се презивамо 
Граци, презиме је наше Граци, а ја сам удата из Дражевића, Хамидофка. То 
ми је амиџић. 

Па, дијете, отприје живело се, сат само се живи. Педесет фамилʼија-е 
нас било кат сам се ја удала, у заедницу све, само по кућама смо билʼи. 

Млада сам се ја удала. То е ишло, знаш како је ишло, ћоротина, нит 
сам знала ја нʼега нит је знао он мене. Дошлʼи, просилʼи ме, испросилʼи ме, 
далʼи ме са сватовима, нисам побегла. Нит је он мене знао, нит сам ја нега 
знала, а имала сам тетку оде удату, очину сестру, исто у Граца. По томе: „До-
бар је момак, добро живлʼенʼе, добро живу“, отац ме до, ја сам једихница 
била. Два брата имала, ја једна. Ето тако смо се ми упозналʼи, сине, није ка 
сат идеш, познаеш се с момком, разговараш, шеташ, отприје то није било. 
Отприје ко је свадба била, женске су тамо, девојке и невесте а лʼуди на дру-
гу страну. Није било то тако. Е тако сам ти се вала упознала. Дошо просац, 
девер ми, дошо, испросио ме девер, а зналʼи се раније, била је моја зава 
удата за мок амиџу рођенок. Е по томе, они долазилʼи, упозналʼи се, а ни-
сам ја излазила кот момка, нит је знао он мене нит ја нега већ по причању. 
Није момак долазио, како. Не, не, тадијер није имало. Сватови, на пример, 
комшије, браство, браћа, а момак не долази. Момак не долази, отприје није 
било момка да се долази. Дођу, јенђе се то зову, двије девојке илʼи невесте, 
на пример, испросила се ова моја унука, е ти си дошла у росто си, и ти си 
дошла за ну, да опремиш је, да опремиш невесту. Е то се зове јенђе. Девер 

– 411 –



Бојана М. Вељовић Поповић570

исто тако, прстенује, дође, зна се девер, улʼегне три човека, улʼегну деверо-
ви, три, троица на пример. Она невеста услужи оне деверове, она хи услужи, 
е послʼе јенђе опремају је, обучу је, они донесу нихно рухо. Нека има колʼко 
хоће тога руха, они нихно донесу хоће нихно да обучу. Отприје се носило, 
није ка сат сукне, димије велʼке, венчаница, ето тако то се доносило отприје, 
ципилʼе, оне нихне ципиле, не би далʼи да оде девојка у нојне ципилʼе него 
момак. Момак није долазио. Како коме, мене-е прошло један месец, ја ве-
руем, неком прође по пола године, неком месец, неком два, три, како се ис-
проси, те се уговори. На пример, дођеш ти, ка-треба да дођу сватови, е тако. 

Имало-е кат се венчава, кат се венча имало-е, двојица одреду колʼко 
дајеш, ка и сат, имало-е. Тако ми се чини, заборавила сам алаха ми, чини ми 
се да је тако. Ето тако, синко, богоми. Има, има конче кат се доведе, изнесу 
ти конче, невеста донесе, дарује кошулʼицу, среже, конче ти изнесу, изне-
су сито, пшеницу, на пример, бацаш, оно прскаш, бaмбоне кад венчавају, 
посипљу бомбонима. Лʼеблʼебије се то звало. Тако то адет та. Двори, двори 
невеста, отприје би се поређалʼе невесте, дође она невеста па има невеста у 
село и све се поређа, двору заедно. Е џумбус, игра, песма на пример посе све 
то тако раду. Музика имала обавезно, и кат дођу сватови, отприје су коњи 
билʼи није ка кола сат, на клʼусе невеста на клʼусе, невеста није на клʼусе, 
раба се звала. Конʼи и сватови на оне конʼе иду. Раба. То долази, уфату се 
један конʼ, два конʼа и зове се ћеза, неко ћеза неко раба, тако то. Виђаш на 
телʼевизор оноисто конʼи што иду. И тако је то било, за невесту, подувачи је. 

Кана се ради ко-девојке, ка-се испроси девојка, кот девојке кана се ради. 
А кат побегне, у она дом се кни девојка. То су најпријен ону кну бркалʼи, па 
овудар по ноктима, овудар, ноге исто тако, ка ово сат што ударају ове, а тадер 
је била та кна, па она била жута, па закухаш га баш ка оно кахву. 

Хамида Грац, 92 године

Зајечиће, Сјеница

Нема дрва, ми купујемо дрва, најприје смо ишлʼи по Голʼији, по два три 
дана би ишлʼи за кола дрва. Кат смо ималʼи запрегу, волове, ишлʼи са волови-
ма, кат су несталʼи волови, онда с коњима. Е сат ка смо добавилʼи тракторе сат 
и слабо идемо у шуму него хи купујемо. Купујемо богоми. Немамо ми нашу 
шуму. Не пантим то. Имамо углʼа, у Штавалʼ има рудник углʼа, узмемо по три 
тоне углʼа, по пет метара дрва, то море годину. Оно сат су и топлʼе собе, није 
ка што-е некат било. Ја ка-сам дошла, би затрпалʼи кућу са дрвима и не море 
да биде. Оне дрвене куће би билʼе, пуха, халʼи, ложи, и било-е и зиме су билʼе 
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опасне, сад је мало друкче, прије двије-три године она снијек што је само био. 
Прошлʼе године није га ни имало снијега. Тат све на дрва. Синоћ није имало, 
нестало струје, била-е велʼка киша. Јучер у Сеницу је била киша. Оде није 
падо. Ми смо пошлʼи да идемо за Тријебине и вратилʼи смо се. Вратисмо се, 
оно усу киша и усу, не моремо да пешачимо. То смо платилʼи, платилʼи те 
јунице на чуварину те ни хи чувају. Има лʼуди који су на станове и оде код нас 
има неколко у Гилʼеву су горекане са стоком. Испраћамо се на станове. То је 
тамо та крај ка Црној Гори, они кажу на бачије, катуни. Ништа нема, имају 
наки станови, како ко, нечи болʼи, нечи гори. Кућер је оно што чува офце, за 
овцама где навече спава газда да не би вук и појео. 

Јесте, како није, имало заеднице, па кућа са огништом и по једна 
соба напријет, простри душеке и све један крај другок, укрсти ноге да биде 
топлʼије. Имало је и тога, ја сам то затекла и оде кат сам дошла, неки горе 
су живелʼи а долʼе хим краве. То све зависи од породице, како-е ко имао, по 
један дрвени кревет ако-е имао, друго ништа. Даске, неко-е имо даске, неко 
землʼу а више даска-е била. Како се живело. Све је то један је командово шта 
да се ради данас, газда куће, и он су сви зналʼи шта треба да се ради. Он им 
каже: „Данас треба да вршемо“, да вршемо, „да купимо сено“, да купимо 
сено. То се знао један који би то одређиво. Имала-е жена која је мијесила 
посебно, имала је која музе, ђе била заедница имало хи је више. Планинка, 
мешајка, измећарка по кући. Све то имало. 

Сир, масло, масло се правило, она измећај, сир тврди је био, није било 
маснога, зато није имало масноће нико у крф. Тапут је здравши народ био, 
чим се јело јечмено, а масло се јело, алʼи тврди сир, није имало паприка на 
павлаку, није имало сир масни. Стави паприке, помало наспи врнике и то ти 
је све, а сад јок, но павлаку, кајмак, и нема, што свак има масноћу. Јесте, то 
је свеисто. Имо је стап и покупи ону павлаку, кајмак, и стави туде и ручно се 
било овако, а сад јок но уклʼучи у струју и за час га измети. Стап. Брклʼаја, 
са тим лупа и лупа по једна би планинка, она би лупала у то док измети. Док 
је заболʼи руке. Шта знам, нисам то, у млʼекар. Не знам, како кот кога је то 
било, неке свекрве нису далʼе, неке нијесу бранилʼе. Јардум, то ти је од офча 
врника, сат то може да се ујардуми, то-е густо дође, лʼијепо, у паприке се 
ставлʼа, то још дође јаче баш ко павлака. Па сад је почело да се прави, авгус 
месец. Цика ти је oт сира слана она, то ти је цика. Грушавина, то ти је крава 
ка-се отелʼи, па помузеш, оно првотуриш крави, а оно заднʼе помузеш и ста-
виш грушавник. То је за два дана кат се крава отелʼи. 

Јок вала, било ти је уочи петка да ставимо питу, једну равну једну уко-
тур, како ко-е имо, неко укотур, неко равну. То су, кад је у пријетелʼе кад 
је водилʼи одиву, колаче, и гурабије, а колачи исто ко пита само су овако у 
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коцке билʼи. Е сат одива је отишла, хоће у гости, кот сваке њихнок рођака по 
она колач и она гурабија би се однијело, сат нико ништа не трага, ни колаче 
ни гурабије. От слаткок су се правилʼе гурабије и дудови, то ти-е било све, 
и халва, а сат ако умре човек, долʼе у хотел, ако су бабине, у хотел. Све у 
хотел. Не, иста храна, како газда наручи и како плати. Има печење, плескави-
це, дистано месо, има мантије, салате, предјело, суџук, сир, пршута, сокови 
разни које хоћеш. Како платиш, тако имаш. Касно је било. Касно је било за 
мантије. И ако си ћео мантије, моро си секиром овако да исецаш месо, није 
имало машине. Купио би се по џак за питу и то би се чувало кат се пита тури. 
А исто ти је то ко по Тутину. 

Јесте, имало је пекара по селу и то су пеклʼи лʼебове. Не, двије-три 
пекаре би имало по село. Овде је код нас имало само на једно место, двије 
пекаре су ималʼе, то је сад све растурено. Алʼ то што су држалʼи ови пека-
ри, пекаре те, њи је живело по пе-шес браће у кућу, па то не може једно да 
мијеси, по хефту, по петнаес дана па се мијењалʼе. Сама ти оде закуваш и 
однесеш испечеш. Ималʼи смо воденице, ималʼи смо долʼекане воденицу, 
наше село је имало, то један дан ја мелʼем, други дан ти мелʼеш, редови, 
како оно. Није имо воденичар, то је била сеоска, редовници. Није се узимо 
ујам, е ко има своју воденицу па би теро ти да мелʼеш та би узимо ујам. Ка 
што је било по Шарама, ту је имало највише воденица. Ту је имало највише 
воденица, у Шаре. 

Алаха ми како је се назвало Зајечиће, има један наш долʼе стари, он је 
то писао, ја немам појма како се назвало Зајечиће, алʼ ми смо родом от Црне 
Горе ис Никшића. Наши су посен стари тамо, валʼда су неки намешћилʼи 
крв, убилʼи се тамо и намешћилʼи су крв, и они су ту побеглʼи и отишлʼи 
су опет у Црну Гору код Бијелок Полʼа, е одатлʼе један стари тај који је био, 
разумијеш, појахо је коња и тражио је ђе ће да доведе фамилʼију, и нашо је 
оде. Грци су, кажу, некад живелʼи и заболʼи рало у површицу и отишлʼи за 
Грчку. По првом мају пао снијек и површица, тако се прича, истина каже, 
заболʼи рало и побеглʼи, виделʼи да нема оде живота. Нема, има само још у 
Врсенице, и у Дујке двије-три куће. А Зајечиће, Раждагина, нема мешовите, 
Бреза, Медаре, Крће, Дубница. Ја ти кажујем ђе има.

Садик Бихорац, 73 године

Кијевце, Сјеница

Сијо се највише јечам у то времена највише се јечам сијо, раш, овас, 
са-се и то сије, пшеница, и тако. Сат још постоји та дрлʼача што су је коњи 
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вуклʼи и волови код мене. Сад се оде сије и хелда, све се сије. Оде кукурус не 
море. Не сије се овудије кукурус. У ово неколʼко села то не сије нико. Сијало 
се, сточарство, и сат се нарот сналази, држи краве. 

Алʼ јопет је добро, ис Тутина ови Зорнићи долазе оде код нас за 
млʼијеко. Она Зорнић долази оде. Ево јутрос је дошо, остави не по два-три 
дана, има млʼијека млого. А лани колʼко гој да си имо, мого си да продаш, ове 
године не остави по једно два-три дана. Најачи Зорнић на ова крај, заузелʼи, 
има и камионе, згоду. Богами и поштено плаћају. Ада бога ми и да ти кажем, 
убијају са овом масном доста, по дваес и седам-осам динара, дваес и пе-шес, 
зависи кака ти је масна, тако ти је плату. Мене-е масна била три зарес девет, 
по дваес пет динара и још оно колʼко фенига, не знам, то мало. А није баш 
слаба, четири зарес два највиша, више не море да ти је не знам кака. Виша не 
постои. То ја мисим да и по Србији да ти је тако. Мало убијају они на тим по-
неким можда по један проценат мало, па млʼекаре су то. Они продају павла-
ку, има то, неко баш, нула зарес два је долʼе у село једном била мас, то нема 
ништа, можда десе-динара, нема. Па мало то зависи, богами има овако жена 
доста скине му ону павлаку, кад уфати, оно-е пуно мање, кад уфати оно, она 
скине, посен остане ријетко оно она врника а има лʼуди море, шта знам, море 
да стави и воду, море свега, толʼико не море да биде слаба док не стави воду, 
ја не знам стварно. Има и тога, паево ја једну сам краву купио, млʼекар дола-
зи стално, мене-е име Ризо, каже: „Како си купио ову краву, стварно, млого 
ти-е болʼа масна, и више она врника као жута“, каже млого болʼа. 

Ризо Ватић, 73 године

Кладница, Сјеница

Ова два што су ми старија сина од ове жене он имао економску и био 
четрес година директор уметних занaта. Сад је у пензију. Он се родио четрес 
треће године. Седамдесет једна година му сат. Радио у Сараево Уметни зана-
ти. То је најболʼе предузеће с парама било. A ова је имо физику и математику 
па-е био наставник, и он је у пензију, ова један има дућан, ова један нешто 
друго петлʼа, ради. Нијесу ми синови ко што сам ја паметан био да се снађу. 
Није ни један адвокат знао оно што сам ја знао. 

Милан један оде, оде му је кућа, он живи још горе у ону. Имо велʼике 
паре. Имо по сто оваца, по петнаес крава, а био је, цијелʼе пантолʼе издрте 
билʼе, био кукавац слаго у једну кутију од лʼима и неко узимо и миш уиђе и у 
овоичке коматиће изгрицка, имало је три кила пара. И носио у Пазар, у Ужи-
це, свуј носио, изео миш и шта ће. И дође код мене. Он је мене волʼео, кад 
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је био оно Други свецки рат, ми смо чувалʼи стражу да не би оздо од Србије 
неко напао, билʼи су четници, знаш, један био ту командир, по двадез би нас 
било поноћи на стражу тамо чекалʼи би да не би случајно неко напо на село. 
И та један што је био вођа, правио се да је био добар муслʼиман, спремио 
код њега да заколʼеовцу, демек да су дошлʼи шиптарски официри, албански, 
алʼон је био слободан. Они га враћалʼи, заклао офцу и турио пун она велʼики 
казан меса, они донијелʼи на колац двојица, она и спремио командир што је 
био, Мујо неки, он дошо, загаламио, реко шта ћеш ти овде, а он био ћорав. 
„Шта ћеш тиоде, ћор Милане“. „Ајде Ејупе суфуруј“ , био рамазан, постело 
се. Кажем ја: „Шта да суфурујем?“„Ево, ја сам донио јаловицу, казан пун 
меса“. „Па“, реко, „да ја једем твоју овцу што су ти отелʼи, па нисам ја луд да 
једем твоју овцу а постим, нека једу они што не посту“, и ја дођем кући, ни-
кад није дошо код задруге оде илʼ код месне заједнице што не би реко: „Неће 
Ејуп да једе моју јаловицу“. И донио те паре код мене: „Ејупе, ти си паметан 
човек, шта ћу са овијем?“ Кажем ја: „Милане, држава је те паре турила у 
оптицај, она штетује те паре, на Топчидер се штампају паре, однеси горе, 
измериће на прецизне терезије па ће ти дати толʼико пара колʼко је тешко, 
новија, алʼ од онија ће ти узети десет посто трошкова“, и тако урадио и до-
био је. И вољео ме је док је гој био жив више но да сам му био син. 

Око овок села тамо био је командант четничког корпуса Вук Алаит, 
није он нас диро ни ми њега, а у Босну је направио велʼики белај, алʼ нас није 
шћео. Он је шћео, оде је иза овога брда, одма ту, Бобовићи су богати билʼи, 
Војо био демократа и паметан био, преседник дуго година у то њихово тамо 
села и дошо та Вук што е командант корпуса и са братом Војовијем, био 
Божо виђен човек и углʼедан, договорилʼи се да почну да палу то село горе 
и Кладницу, а ова је Војо слушо, и брату: „А одобри лʼ, Брлʼо, да се палу ко-
шаре боровичке и кладнчке, ти мислʼиш чекаће те Кладничани да и колʼеш? 
А надај се сутра до Увца да ће они попалʼит куће српске. Шта то радиш?“. И 
овај Вук Алаит то чуо и није више никат на нас шћео. Ми смо билʼи вриједни 
лʼуди. Овде ово село што-е, некад било вриједно, није сад више то. Имало је 
шес стотина кућа та месна заедница. Има још доста. 

Јаимам тамо доста родбине, сестрићи ми отишлʼи тамо у Стамбол. Ја 
сам био двадес пута у Стамбол. Нема Стамбола на свијету, то ниђе нема. 
Имам ја књигу, писо је један Бранислав Нушић, Рамазанске вечери, па је 
написо: „Високо је небо под којим се праведни алаху клањају. Широко је 
царство које је алах додијелʼио. Царство му кити седам стотина седамдесет 
и седам градова, међу њима Стамбол на два свијета и на седам мора. Нема 
шта у њему нема, и злата и драгог камења и лʼијепи жена и девојака и свега 
и богалʼа“. То је Бранислав Нушић написо ту књигу. Има Пендик, у Пендик 

– 416 –



575Морфолошке одлике глаголских облика говора Тутина, Новог Пазара и Сјенице

су ми теткићи. Аутобусом је ишо. Па оно, шта ја знам, педесе-шесте године 
оде, дваес пете године дошла Србија и било оде оно турско. Мој отац био 
себет те није ово остало, он није шћео да иде, реко: „Ја ћу да седим“, ово 
зове врело, ово се зове врело, оде има пет извора, има вода на цијеви, двије 
чесме има пред кућу а пет извораима тамо, видела си поток, прескочила, „ја 
нећу да се селʼим за Турску да се потуцам, ја хоћу да живим са Србима да 
седим у моје врело“, и слагало је тада, десет лʼуди остало без имања нијесу 
отишлʼи. Имало је у Урсуле Срба, и сад има неколʼко тија Зорнића што су 
осталʼи билʼи. Ти у Сугубинама су оселʼилʼи. Још седу ти моји рођаци. Су-
седно село, имају неке ко куће три-четири. 

Има на Први мај и на Ђурђевдан, уочи Ђурђевудне. На Први мај 
горе у Понорац, а уочи Ђурђевудне оде код школʼе. Има доста. То је уочи 
Ђурђевудне. Још се то ради. То су обичаји билʼи код православаца и ови наши 
који су примилʼи ислам, то је задржато, а није, то је код ислама забрањено, 
код нас муслʼимана правија нема сујеверја никакок, нема, то сујеверје је 
забрањено. То-е имало отприје, ја знам кад би моја мајка на Божић морала 
да тура купус и месо па под прозоре пита шта радите, те ово, те оно, знаш, 
кад тура љебове, дође један срома да прлʼа да му да лʼеба. Да пита: „Шта 
радите?“ „Вечерамо.“ „А тахтабе?“, оно имало тахтаба. „Оне једу једна дру-
гу“. То су све билʼи ти обичаји, сујеверја. „А тахтабе шта раду?“ „Једу једна 
другу.“ Веровало се у Божић. А код нас муслʼимана, ми верујемо у Ису-
са Христа, ја верујем, ми га зовемо Иса, исто ко и Мухамеда, јелʼ било је 
стодвадес хилʼада тих божих посланика који су билʼи прваци, рецимо, веру 
проповиједали, Мојсије је био, Јевреји су га прималʼи, после иза Мојсија до-
лази Исус Хрис. Послʼе иза Исуса Христа долази Мухамет. И тако се то 
редом редало и от тија сто двадес хилʼада је уписано у Курану двадес и осам 
одабранија. Адам, Идрис, Ноја и тако, има и у вашу Библʼију. Три Библʼије 
ја имам. А одабрани ис тија двадес и осам, поново одабрани, Исус Хрис, 
Мухамет, Ибрахим и Муса и она Нур Пејгамбер кад је био потоп. А поједини 
муслʼимани не верују но псују Исуса Криста, а он је ко и Мухамет божи ми-
лосник, њега је створио бок у мајчиној утроби бес генитива, алах је шћео да 
прикаже своју силу, да он море, Јеврејима. Он је главни. 

Ималʼе су оне землʼене форуне, ко пекара, и он дође те прлʼа да му да 
лʼеп. Имо је ту један сирома, доље је осто, ја пантим то кад би дошо те прлʼо 
код моје мајке, и она би му дала два лʼеба. Сирома био. 

Јесте, то је махом бежало, више но просидба. Посе би се помирилʼи, а 
безбелʼи било би криво понеком. Па добро, имало-е просидба, рецимо, спре-
му по два-три човека те испросу девојку за сина, а имало је коншија неки, 
неко се нађе што је познат и она побегне. Родителʼи нису билʼи, не би ћелʼи 
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да је дају за тога алʼ она побегне, свиђео јој се момак и она побегне, за мене 
нису бежалʼе. Ова што-е убила, она-е побегла била јелʼ не би ми је далʼи 
кад је она била ту. Она-е била побегла. Осам година. С пиштолʼом. Имо 
пиштолʼ. Била је дивна та жена што ми је погинула, алʼи тако то све. Ова 
што-е убица, ја сам је оставио због деце. Није била још година дана ка-сам 
се оженио саш њом, убила је прије. Јок, нису смелʼе да се свађају од мене. 
Наговорише је ту комшије, она којега сам ја помого и изњивио га, оженио, и 
даво му, био сиротиња, он је наговори и дошо јој да је помогне. Нема данас 
више лʼуди, секо. Ја сам у моје предузеће запослʼио седамдесет, педесет из 
овог мог села сиротиње око сјеничке општиње, до Тутина запослʼио око два-
дес. Много сам био поштован, волʼелʼи су ме у то предузеће ђе сам радио у 
фабрику вагона, Срби су ме волʼелʼи, позво ме Лʼубо Похара у канцеларију, 
секретар комунистичке партије био. Каже: „Ејупе, да те уведем да бидеш 
члан партије“. Кажем ја: „Лʼубо, ја не могу ко сврака на два колца“. „А шта 
је то сврака на два колца?“ „Па“, реко, „ако ме ти уведеш да ја бидем члан 
партије, ја би требо да тој партији бидем поверен. То је један колац, Лʼубо. А 
други је колац: не да-е твоја фабрика, не да је твоје Сараево, него да кажеш 
‘Ејупе, ево ти цијела земалʼска кугла нек биде твоја да бидеш комуниста’, ја 
био не би. Ја сам верник, ја клањам, постим, верујем у бога, поштујем сваког 
човека без обзира које вере био, ја сам такав верник и мене то не треба. То 
је други колац, Лʼубо“. И зато су ме послʼе Срби волʼелʼи, да сам реко иде 
вода узбрдо у Босну, реклʼи би ‘Ејуп је то реко’. И педесет сиромаха су одав-
де дошлʼи и сви су сад богати. Био један Никола персоналац, држо ме више 
но да сам му био брат. За кога сам га год замолʼио, он га примио. Ма каки, 
они су мене мрзелʼи. Волелʼи су ис Чачка Србин да-е дошо него ја што сам 
дошо у Сараево. Босанци они што су стари у Сараево не волʼе нас. Сад мало 
се, ето, друкче промијенило како је био ова рат у Босну. Нису Босанци добри 
лʼуди. Лоши су то лʼуди. 

Ја сам хаџија, па ме зове понеко хаџија. Двије хилʼаде и четврте, био 
сам остаро бога ми, једва сам обавио посо. Саудиска Арабија нема ништа, то 
је све пијесак, пустиња. Медина-е лʼијепа, лʼијеп град а ова Мећа није лʼијеп 
град ђе Мухамет рођен, имају брданцат нека па све оно црно камење неко, 
није ми се свиђео ко град. Медина-е далʼеко шесто километара од Меће, ту 
је Мухамет побего из Меће у Медину. Нападалʼи су га тамо а из Медине су 
га молʼилʼи да пређе код њии он прешо потлʼе тамо код њи и оталʼе-е почо 
да шири ислам. Десет је он имо жена, алʼи није он се женио него узимо па и 
заштићево, није он живео саш њима. Он је имо Хатиџу, он је био сирома, он 
је послʼе смрти рођен, послʼе смрти очине, његов ђед је имо десет синова, 
његов је отац био најмлађи, и умре и родиАмина му је било име мајци, роди 
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га и на село су давалʼи тада из Меће те се одгаји ђеца и њега-е узела једна те 
га гајила и плаћо је амиџа му и он послʼе порасте алʼи био сирома и оде код 
једне удовице, била је богата, Хатиџа, трговала је и он је ишо с караванима и 
добро зарађевала и она му се повери и узме га, старија је од њега била дваес 
година, само је била добро паметна. И он послʼе ишо на брдо Хира, одвајо се 
шес месеци, размишлʼо, шта-е сунце, шта-е месец, шта су лʼуди, шта-е ово, 
шта-е оно, јавлʼала му се, разни гласови, и на брду Хира једно јутро и изутра 
се спустио Џебраил, мелећ, ви га зовете Габриел, ми Џебраилʼ. Мелећи су 
анђелʼи, они су створени од светлости. Лʼуди су створени од иловаче, џинови 
од ватре а анђелʼи су створени од светлости, и они лʼете брзином светлости. 
Спустио се онакав какав је и њему се учинело да је засијало, покажује му 
се као човек. И донесе му првоаје ис Курана. У преводу гласи: Мухамеде, 
учи, пиши, научавај! Он дође кот жене, била му жена паметна млого. Каже: 
„Приказо ми се шејтан на брду Хира“. Она каже: „Лʼегни, Мухамеде, да те 
покријем мало те се одмори“. Он лʼегне, мелећ долази поново, има у Курану 
написано: О покривени, устани, опомињи! Он зове Хатиџу, каже: „Хатиџа, 
опет ми се оно приказало, зове ме“. Она га не види, а он види мелећа, анђела, 
а она га не види. Каже: „Мухамеде, узми ме на крило и помилуј ме по коси. 
Ако биднеанђел, мелећ, он ће побеј, неће глʼедат. Ако биде шејтан, гледаће“. 
И он је узме на крило и помилује је по коси и мелећ побегне. И зато је Му-
хамет наредио да се жена покрије коса. А није наредио ону печу, оно је на-
редио Тимурлʼенко. Монгол. Џингис Кан је био роп код једнога газде и он 
га уфатио у рало да оре с магарцом, а наишо је пролазник ко ти: „Што си 
уфатио човека да оре с магарцом у рало?“ а Џингис се окрене: „Кан је цар“. 
А њему је име било Џингис, па послʼе је посто цар и кан. Он се окрени испод 
јарма, каже: „И ово ће проћи“, па се одметне па организује нарот и освоји 
пола свијета. У Багдаду му престоница. Позове једнок стара човека ко ово 
мене, не смије свак да уиђе код цара монголског, престоница сад Багдад му 
престоница, Арапи ђе су живелʼи, у Персију, ђе оно ова што је погинуо, Са-
дам Хусеин, каже: „Честити царе, што си ме звао?“, је лʼ је Џингис Кан умро 
па га је син наслʼедио, Тимурлʼенко му је било име. Каже: „Звао сам те да 
те питам јеси лʼ болʼи ти илʼ ова мој кер“, имо кера. Каже: „То не могу са-да 
ти кажем“. „А што?“ „Ја сам у вери исламу, прет смрт сам, ако останем бес 
те вере, болʼи је, царе, тај твој кер од мене. Ако бидем у вери, коју верујем, 
болʼи сам о-тебе и о-твог кера“. „А шта је то?“ Он му каже: „Па ја би ту 
веру примио.“ „Па оћеш сад?“ „Ђе сад, да ми се смије војска и генералʼи и 
државе. Но да преведем војску и генералʼе.“ А одреди му једно три-четири 
године. И стари био стар, ћео да умре, а имо сина, рекне му: „Те и те године, 
отиди монголског цара и опомени да изврши оно што је реко мени“. Ста-
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риумре, вријеме тече, дође та година, ова не смије да оде код њега нооде те 
учи езан оно на молʼитву се позива. Досади му, он га зовне: „Шта се“, каже, 
„дереш оде? Не даш ми мира у двору“ Каже: „Не дерем се ја, но позивам 
на молʼитву, алʼи ми-е учињео аманет отац да ти некуобавезу извршим“. 
„Јеси ти његов?“ Па сви, сва војска, генералʼи и он прими ислам. И био 
добар војник, тада Турци послʼе заузму то место и он оде да освајаИндију, 
да исламизира хи, а имо лʼијепу жену, у Самаркан је тамо, под руску је то 
место, имо лʼијепу жену и она му правила џамију, да му је поклони кат дође 
из Индије. Алʼона инжињер неће да је намести, дође, каже, позове га: „Што 
ми не правиш џамију, сат ће ми дој муж да му је поклоним?“ Четири мунаре 
има, глʼедо сам је пролʼетос на телʼевизију у Сараево у уписана је у сва чуда 
свијета. „Нећу ти је“, каже, „наместит што ми неј дозволʼит да те полʼубим“, 
она тури длан, он полʼуби, остане ожулʼак колʼко је био страствен. Долази 
Тимурлʼенко из Индије, жени му на обрас. „Шта ти је то?“ Она кажеистину. 
Он саблʼу да га посече, он побегне. „Е“, каже, „да идеш да скочиш са оне му-
наре. Ако бидеш исправна, остаћеш жива“. Она намешти неку ћордију, ско-
чи и остане жива, он се попне и оне мунаре све доклʼе је она мујезин поломи 
и дан данас тако седу и зато су уписане у сва чуда свијета, пролʼетос сам и 
глʼедо. Е он је наредио да му-е жена имала ону печу, не би она полʼубио. Он 
је наредио прије хилʼаду година и сад муслʼиманке носу ону печу. Он је то 
наредио, није Мухамет. Лʼуди то не знају, ја сам то чито, ја то знам. 

Ејуп Зорнић, 94 године

Кладница, Сјеница

Ханка, срмеханка, сербесханка. Везирага, шећерага, ага. Ма каки, није 
се то по имену звало, нема шансе, сем ако су била мала, оволʼика ђеца, тад по 
имену. Свако јутро је морала невеста да зађе свија да у руку полʼуби. А сад 
каки. Свијем обућу да припреми да обује и да им поспе ако се нису омилʼи, 
пешкир преко рамена, посипа па се оми па постави да се једе. 

Хафиза Тарић, 75 година

Кнежевац, Сјеница

То израније, звали милʼђевере, старинско што-е било. Моје рођене 
ђевере звала сам најстаријег ђевера ђешо, био ми је ручни ђевер, па послʼе 
другога ђевера сам звала ђевергоспода, па ево овога зовем милђевер, па 
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ђевербралʼе, милобрале, па диванбралʼе, па заове дикомила, милозаова, чу-
венице. Милозаова, једну сам звала сеја, једну дикомила. Једна ме снаа звала 
сејице, онуда оне послʼе младе, нека ме звала диковило, дикоцвеће, нека бе-
арвило, нека милоглʼедна, ето тако. Е ко је тебе звао милоглʼедна? Да-е ову 
ђевојчицу тако звао. Имала сам ја тамо родбине доста. Звали жуборцвеће, 
милосиновице, диковило.

Вукомирка Живаљевић, 70 година

Ту је некада живео кнез, овде-е био насељен. Штаваљ, Штаваљ се зове 
по штављу оно што се прави пита, зељаник, ту је рађао штаваљ огроман, 
долазилʼи су ис Крћа, муслʼимани, булʼе ове те су овудије бралʼи то зеље 
и зато је штаваљ. А Кнежевац, ту је кнез живео, била је црква ту код нас, 
у наше село. Кнез некад, питај бога кад је, па су ималʼи ту једног комшију 
ка-се ова црква правила и он шћео да иде, како се зва оно, није шћео цркву 
да прави, ђурумлʼија неки, каже: „Нећу цркву да правим, ја ћу да идем у 
ђурумлʼије“, а тад је владало, муслʼимани владалʼи, за време турско то било. 
Кажуони: „Цркву правит мораш па се турчио, ишао ђе оћеш, цркву мораш 
да правиш па ради шта оћеш“. Ђурумлʼија смо га звалʼи ту, а у ствари та је 
фамилʼија била млого и нерадна, није млого била тако радна да би нешто 
остварилʼи. 

Сад, дијете, друга су времена, свега има само треба омладине. Ја имам 
два сина, прије ми се један оженио из Албаније, довео Албанку једну, није 
прије, има, првог марта, а један отишо за Русију. Имам ти двије шћерке, једна 
је у Краљево, једна је оде у Ушће, оне имају по двије шћерке, син је скоро 
ожењен. Имамо све услове за живот но нема ко да ради. Албанке богами 
добре. Није му било нужда ни да је узме, ушо мало у године не шћео да се 
жени, е сад кад је видио. Дваес година млађи од ње, ова, она млађа. Негђе 
долʼе од Скадра, не знам, блʼизу су Скадра. Има ту једна исто у Градац уда-
та, има и млого. Има и по Тутину, ја веруем. Симо ти и је доводио овудије 
продавао ко телад. Он је сад долʼе по казни, чини ми се, у Вучитрн, ђе су 
млого Шиптари. Он је опасан. Ето ти познаеш све послове сад, ова рад, ову 
сиромаштињу, саде нису људи сиромашни ка раније, ми смо билʼи и гладни и 
жедни свега, ми смо раније дробилʼи сир у варенику да би преживелʼи, нема 
шта да се једе. Сир удробиш у млʼеко да једеш, нема љеба. То је било послʼе 
ослобођења, можда педесет пете године. Јечменице билʼе, јечменица златна 
но зобено па оне трице по овалʼике. 

А шта си то убрала? Да видим. А лʼепа. То-е за чај убило се. То да-е 
горе у шуму. 
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По три дана и данас то тако славу. Три дана, слави се уочи славе, дан 
славе и окриље, четврти дан пријетељи иду. Е сад бога ми није, а и нема ко да 
слави, нема. Дођу деца, помогну мало о слави, дођу ту, нема ни гости, нема 
ко да дође више, некад би пилʼи по педесет лʼитара ракије за прославу славе, 
сад по лʼитар ракије и сокова. Ја сам раније пио добро, сад сам нешто осла-
био, не могу ни да попијем. Слабије, ми ти оде с воћом ништа нисмо богати, 
нема код нас не море ништа да роди од воћа, роде неке дивљаке, трњине, 
крушке дивље, глогиње најбоље. Оне беарају, никад неће да пропадну. Ово 
друго нема ништа. 

Миливоје Живаљевић, 74 године

Тузиње, Сјеница

Ја сам оде, оде је био овај Србин ућителʼ и Српкња, био је Блашко и 
Ружица, они су из Аранђеловца. Ружица има једно ћетрес година је стално 
оде ућителʼица, она је кума мене. Она је и ова Блашко, њојзин отац, мене је 
умрло седморо деце, па послʼен кат су они билʼи туне, оно каже добро да се 
покумиш са другом вером, и посен ја сам пито га: „Ако си расположан да се 
покумимо, да ми посећеш детету косу“. Каже: „Како да не, Ујкане“. И ми се 
покумимо оно, изгрлʼимо се. Она послʼен имала децу, нојзина деца су спава-
ла кад нас, јела, пила, подњивила се, и то тако и дан данас то пријателʼство. 
Е сат су деца оженила јој се, на пример, она су долʼе оженила се, запослʼила 
се, раду, она једна снаха у болницу ради. А ова ми је кум преселʼио, ова 
Ружица кума још ради, она има још двије године па д-е у пензију. Тридес 
и осам година она ради бес прекида. По годину дана, по шез месеца тако 
би живела па смо ми то и писалʼи кот хођа, кот попова и кот свакога се то 
мућилʼи како море алʼ није успело, како смо се покумилʼи оде с Блашком. 
То-е ко једна фамилʼија, ишлʼи смо ми долʼе, кат је умро ованојзин човек, ми 
смо ишлʼи долʼе и кат смо га спушћилʼи у гроп тамо, ником није дала само 
ми смо га спушћалʼи. Он је, каже: „Шта сам појео лʼеба и солʼи и нимета 
туне“. Е ја са сином и још негоф син и још један, ми смо га спушћалʼи. Рекла 
Ружица: „Само кум да га спушћује, јелʼ млого је појео солʼи и лʼеба туне“. 
Пријен десет година је била оно свађа и мржна, оће да се завади, да се зарати, 
све то. Ту није имало. Она је глʼедала, каже: „Слуша куме, док ти ја ништа 
не рекнем, ништа се не бој ти. Алʼи ако нешто фалʼадне мојој деци, фалʼиће 
тебе“. Каже: „Ако нешто запуца, ми отосмо, ја ћу да ве спасим“. 

Еј шта би се игралʼи, игралʼи се свашта оно ка ћобани, направи овако, 
забоди овако једно дрво и један клʼис, и садек овако она клʼис шини, и она-
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отуд баца бајаги да погоди ово, ако погоди, бајаги ја идем. Паигра се, свежи 
оћи, свежи оћи, шта знам ја, и ондар направи један крук овако и сат њи пе-
шестину овако у та крук, и ја свежи оћи и тражим, ако т-уфатим, ти послʼе 
вежеш оћи, ако она уфати онога, он вежеоћи, то жмурке се звало. 

Оде су држалʼи лʼуди ја мисим просек од педесет оваца па до двеста, па 
се држало о-десеторо говеди до педесет говеди, оде су држалʼи једни Хађићи, 
велʼку стоку су ималʼи, ја мисим двеста-триста ектера землʼе, они су по сто 
држалʼи говеди, бикове, држалʼи су магарат, којнʼе, то је било ово Тузиње, 
на Пештер, највише богасто је било у Тузиње, алʼи сат је напушћило, огро-
било. Виш Цетановиће, није имало сиромашније село от Цетановића, а сат се 
грат направио. Све средило то по Немаћкој, Цетановиће грат, Тузинʼе садек 
сиротињско село према Цетановићу. То нема ћовека ис куће што нема неко 
у Немаћку, ти Дацићи тамо фирму имају и они су све њине повуклʼи тамо, 
све, тако су они сложни, они се заваду и све то, алʼи кад биди стани-пани, 
они су сложни. Има један Дацић главни тамо, он је све повуко. Купатило, еве 
лʼуди у Цетановиће имају базен, базен лʼуди направилʼи, двориште оградио 
гвожђено, базен, фамилʼија се купа, ка у Немаћку, јес бога ми. Ево ово је 
моје оде ово жито, ово ја радим, ово је моје жито што ја радим. Моја је кућа 
горе више школʼе, ово су лʼуди оселʼилʼи па ја купујем, купујем землʼиште 
те радим, није оно моја землʼа. Немају кут краве. 

Ја сам оно раније, ми смо се раније пратилʼи на колʼибе, на станове се 
пратилʼи, па полʼијепи оне станове, среди, на пример то је била хладовина, 
покри овако са сијеном, са шеваром, ту је била хладовина и ту је сир добро 
стварно био. Долʼе землʼа, олʼијеплʼено, покривено, испот тога турилʼи би 
наилон да не трухни, да не би падалʼи. Ја сам купио по једно триес ћетрес 
каца сира, оно би истераво србијанске офце, моје офце, моје краве, по четрес 
каца би покупио сира. Ја сам у Ивањицу, петнес година сам ја, имам и долʼе 
пе-шес кумова, исто долʼе, срамота да се фалʼим, тако-е мене сваки волʼео. 
Тако сам шалџија, нијесам разлʼиково, ено долʼе отидни ја за офце долʼе, по 
три-ћетири дана би седео на гозбу. То нема глава да те болʼи, нема ко да те 
мрзи, спаво би код овога, отиди питаимаш лʼи овацада даш, по селʼима, па 
је била слобода, мого си да спаваш на врх брда, да те нико не дира: „Ево га 
муслʼиман дошооде, хај“. Нема везе то. То није тад, а сад то није баш тако. И 
сат кат сам касније био, па сам имо газду, каже: „Ујкане, код нас десет газди 
што узимлʼеш офце, мого би да спаваш, да шеташ, да спаваш у собу, алʼи 
има“, каже, „свако село имаизрода, види овога муслʼимана ђе дошо да ми 
се шета, немој, мене послʼе криво да ти неко ријећ рекне“. То је раније било 
слобода. Добро је и садек, мисим. 

– 423 –



Бојана М. Вељовић Поповић582

На први мај у Карајукиће, ту је трка коња, други мај у Делʼимеђе, и ту 
је трка коња, на дваес пети овамо између Расна и Цетановића, и ту је трка 
коња. Оде у Карајукиће, тамо ђе горе ђе су ка Долʼићу, ту би отлʼен почелʼи 
коњи да трчу па до у Карајукиће. То лʼуди домаћини, то не држи свако, то 
је велʼка храна. Ево оде један у Ђерекаре, он имаон је држо те бикове, и, да 
ти прићам, сине, та бик што г-он држо, дећко био дваес осам година, пустио 
стоку тамо и она бик изашо ис колʼибе и он био седео, шта је радио не знам, 
није га преметио, и он, далʼеко било вас, приђи удари га роговима оде, удари 
га, удари га роговима пребаци га преко себе, и био га, и нико видо није, нико 
није ни ћуо, све у комате г-ућинео. Сат у Ђерекаре што је било, то је жалос 
велʼка била. Добар дећко, знаш како ти је то, јадна нʼегова мајка. А има брата 
у полʼицију. Њему је душа испала на мукама. 

Ујкан Ватић, 73 године

Тријебине, Сјеница

Па има, како ко, ја имам око дваесторо говеди, ко има снаге, имам ја 
овога момка, ето прича ти малоприје, не море да се ожени. Свега на неки 
начин имамо, алʼи немамо жена. Ја имам нешто жене и оно обољело, осла-
било. Нема, то није ништа, кад она не игра око тебе, нема ту жене. Ја играм 
око ње, но џаба, старо. То треба да узме ова кад се жени да узме човек пуно 
млађу жену да га послужи послʼе. Ако узмеш једно годиште ти човека илʼ 
жену, женско мало пријен стара од мушкарца, послʼе не мош да слушаш тебе, 
мораш још жену да слушаш. Мој се бабо, управо један син требо да за вре-
ме Партизана четрес прве, и ова, он просио за сина тога жену, оно послʼе, 
умрије наша мајка, он је узе за себе. То ти-е истина. И ево посе му шћерка 
моребит двадеста по реду. Са двије жене. Имало је и по тридес чланова у по 
едну кућу. Е бога ми ко те то пито. Ђеца, прут имо у ћошак доље, а људи 
и ови мало старији, то су тешка, ја сам запантио, тешка су времена за ђецу 
била. Ада, јесу. Јок вала, каку колʼибу, ама ти то не мош да знаш која је торђа 
било раније. Неђе је имало да се одвоју неђе јок вала, него младожења, ту 
фамилʼија, он обаља посо, ко ће да слуша море, ко неће, не мора. Све је то 
било тако. Он строго. Само ти је био глава куће, он што ти каже, имало нас 
по десеторо-петнаесторо, како у коју кућу. Изда ти наређење ко оно у војску, 
но ти ниси била у војску, ти то, ти то, зато е се и Тито презво по томе. Он док 
је владо у Југославију, само каже ти то, нема да оде да маши да нема.

Како ко, ко ово и сат, ове странке што су, ко се углавио у ту странку 
до сад, добро, ко није он виси. Тако и код Тита, ко је умио да се причлани 
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да је комуниста, није моро, моро је да је комуниста. То су билʼи народни 
хероји, сад и ћерају у Хак. Имала си, шта велʼиш ти, оне тачкице, ја сам и то 
запантио, и оне тачке кад истрошиш, нема више. И сељаци, онда су сељаци 
све билʼи, није имало господе ко сад. Па и село-е почело за време титовине. 
Неко га фалʼи а код мене био велʼики лопов. Он је грађанима даво и шаком 
и капом. И тебе, отиди, рецимо, мој буразер код тебе илʼ код твојега мужа, 
нема шта нема, оде нема ни љеба, и ти послʼије мене очи да ишћераш: „Идем 
и ја“, и тако су села напушћена. За бољијем животом, што се каже. Имало је 
ође у Тријебине триста кућа. То ти је истина жива. Ја не верујем сад да има 
педесетак. То осам разреда има, а најпријен само четири имало. Имало вође 
Срба моребит око едно триес кућа, муслʼимана и више, а и они одоше, неко 
по Немачкој, неко по Сараеву, све уграбу ко море за Немачку да оде, тамо 
узимају неке бабе, венчу се за њи. Ови наши Срби раније Чачак, Београт, у 
Крагујевац махом док је радила Застава то је набило и ћораво и сакато. Е сад 
ове жене ове госпође оне да се врату неће, ови људи дођи помало овудан 
авета, неко неће, послʼе назад јопе за њом тако.

Милан Бошковић, 75 година

Није, ово се подразумева као демек Пештер, алʼ није ово Пештер 
то треба да знате. Ето о-Дражевића па тамо, тамо та села источно, тамо то 
је Пештер све а ово овамо ово није Пештер, алʼ се то подразумева Пештер 
демек. Због тија хладноћа. А Тутин је више Пештер, Тутин препада више 
Пештер, горе је Горња Пештер. 

Тријебине, тo је добило, као, живелʼи су ту неки Грци, бар тако ови 
наши стари причају и онда кад је било Ђурђевдан, они су живелʼи тамо, 
имаено онде повише онога жита ђе ви треба да скренете, има ту неко гробље, 
ми смо косилʼи то имање узималʼи смо код овија Јовановића давно, и они су 
ту ваљда живелʼи, шта ја знам, и кад је требало то пролʼеће да се оре, такав 
је био снијег пао да је била површица оно, знаш, и кажу да су рало заболʼи 
у ту површицу и напустилʼи, и као истријебило се, Тријебине, истријебило 
се и Тријебине, по томе. Причаће ти, можда има још понеко од овија старија 
људи нешто више. 

Јес, оде. E некад имало сто педесет домаћинстава, сто педесет кућа, 
можда скоро три дијела је оселʼило, више, само стари осталʼи. Ево оде од 
овија нашија кућа, на пример, Колашинаца имало је дванаес-тринаес кућа 
свака кућа је имала два три сина, на пример, и скоро ниједан није ту више. 
Све отишло. Девојке се разудалʼе, раду. 
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Има деце сат па ухар, некат је било ту око триста ученика. Ка-смо ја и 
Медо јадни билʼи, четири стотине ученика имало салʼ из једнога села овога 
оде четирсто ученика. Само ово село Тријебине. Алʼ било је дошло вријеме 
кат сам ја изашо одавде и завршио средњу школу у Сеницу па сам и војску 
служио, био сам овде једно десетак година тако и долʼе сам ишо у школу, да 
је било од првог разреда до осмог двадес ученика. Сад мало има јопет некија 
четресторо ученика од првог до осмог. Ка-сам ја ишо, није било осмољетка, 
само до четири разреда и четирсто ученика је било, живота ми јесте. A послʼе 
касније се увело осам разреда алʼ то се смањило послʼе и све како је година 
мање, мање, а сад има једно двије то се мало побољшало. Нико се не враћа. 
Илʼ дођу љети, на пример, кад имају ови одмори, по десет-петнаес дана и 
враћају се. Нарот отишо у иностранство, неки су осталʼи ту по Сеници, ова-
мо, онамо, углавном већина је у иностранство отишла. Слабо се враћа, от сто 
један можда. Дођемо порадимо ово имање, покосимо, попластимо, дрва ту 
мало догнамо. 

Знаш како, јес тешко за дрва, исприје, ја то знам са мојијем рахметлʼи 
оцом кат сам ишо, зна и Рахо, на пример, то сад горе, те шуме тамо ка Бара-
ма, ту само небо повише себе видиш, ништа друго, исприје тако је било то, 
давалʼи су сељацима, ко је шћео, дадне ти неку деоницу, на пример, мене 
дадне ту, тебе ту, и ми сечемо. А сад не, сад је систем, ја сам неки купац и 
купим ектар-два те шуме која треба да се сече и онда продајем вама. Имају 
ови неки приватници имају своју шуму, он човек продаје своју шуму, значи 
то је његова шума. А ми који немамо те шуме доста је тешко за ту шуму, не 
моремо ни да узмеш, ти више не мош да узмеш, не смијеш дрво да осечеш, 
кажњава те, мораш да купиш код њега по триес пет четрес еура. Јаимам 
трактор, на пример, имам сву механизацију, ја би мого да прођем колʼко га 
дајеш по петнаес еура да осечем, докон сам, алʼи не могу, ја морам да купим 
у накупца, а ту сад, искрено ти кажем, и неке везе раду, тако да сваке године 
ти једни исти људи, не рачунам ове што имају своју шуму, тако да је доста 
тешко оде што се тиче за дрва. Ево сада ложимо, значи читава година нама 
је, ове године нема дана да ми моремо да заноћимо да не наложимо. Без угља 
што узимљемо без једанес-дванес метара што узимљемо сваке године. А 
прије ка-сам ја оно момак био, ми би ишлʼи на коње, с извињењем, ја, његоф 
отац, наша дружина цијела на коње одавлʼе до тамо до Бара, то је још даље 
од Бара у Вагане, то је већ на границу Црне Горе и Србије, на коње по месец 
дана би ми сваки дан, ми би на коње товарилʼи по товар дрва и догонилʼи 
отут. Треба ти изутра прије девет зора да пођеш, па тамо да стигнеш, па да 
препремиш па да натовариш, па да дођеш овде. И кат дођеш, и сјутрадан 
исти дан иста прича, тако за месец дана, по десетак-дваес оних цепаница и 
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то ти је. А није имало ни угља, ни ништа ко сад, и живелʼи смо некако. Па 
кат сам помислʼим како смо живи, дан-данас ме нешто чуди, бога ми, кака-е 
мука била. 

Рахо Колашинац, 70 година

Асвалт је овако путем иде, алʼи села су далʼеко од асвалта, има села 
Уго, Долʼиће, Црвско, Гошево, све то далʼеко от асвалтног пута. Гошево бо-
гоми, како ти кажем, има једно сахат и по до два пешке. Идете лʼ ви пешке? 
Полако доклʼе море ауто, море, доклʼе не море. А што морате кот свакога? 
Баре то је месна заедница, то је добро, голʼемо. Није далʼеко Баре. Сва су ова 
села припадају Барама, месна канцеларија Баре. Вала не скрећеш ниђе само 
путем право. Е богоми да лʼимаасвалт до Бара то ти не би знао тачно рећ, 
требало би да има, мајку му, нешто нисам пролазио давно. 

Раније мршаво се живело, алʼ је био веселʼи нарот но сад, ја сам се 
оженио у једну кућу пот сламу, једна соба била ту а било нас пет сестара и 
ја и брат, седам, бабо и мајка, девет. Би жена, с извињењом, скинула, угаси 
ламбу па скини се да лʼегне, то све у једну собу било, није имало да има 
двије собе но све у једну, долʼе говеда била и све чујеш ти како оно говече 
долʼе балʼежа, ти све горе чујеш. А ево сад видиш народ шта свеима и опет 
незадоволʼан, мајка га убила. Онда нешто веселʼији народ био, то је чудо 
било. Прстена највише онија, покрива прстен, кри се. Седне нас десеторо, 
колʼко има у собу, посиједа и она један узме прстен и иде редом, и овако 
руком и ти затвориш брзо руку. Тако свуда редом, редом, и онда погађа, ако 
сам прво тебе, тебе каишом, ти кажеш у Хаса, Хуса, Јанка, Марка, тако све 
редом ћера, удри. Вала, брате, код нас јесу. 

Бога ми су то била добра времена. Е па било је то код нас некат, код 
нас није, увијек је било шарено коло, увијек. Није смела, на пример, уфати се 
момак неки, није своја, није у роство, разумијеш, и ако му даона, звалʼи смо 
корпу, он јој удари шамар, и ништа. Кад му не да да се уфати до ње, он је 
удари шамаром. То је један Исмет Каришик био. Код нас је то било и увијек 
скуп заједно. То је некат, кад ми не пантимо, можда то било. А како смо ми, 
то је било све, и комшије, све то се звало на свадбе на састанке, све је то било 
код нас. 

То некат није било но не зна се ни момак ни девојка, нит се виду нит се 
чују, преко родителʼа се: „Хоћеш да ми је даш?“ „Хоћу.“ А нисмо смелʼи да 
се саставлʼамо, само писмама, овако би се виђалʼи, би се питалʼи мимогрет 
и то, а као сат да изађеш у грат да шеташ то није имало. Ено ми је кућа она 
долʼе. Блʼизу, игралʼи се прстена сваку ној. Игралʼи се. Све закажи ноћас 
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код мене, другу ноћ код другога, све тако, напечи, накуха компира, оно ђе би 
седелʼи ту би било вечера послʼе, јело се пило се, супер је било, све се ручно 
радило алʼи лʼепше је било, саде нема ни да долази нико толʼико, оваомла-
дина иде по граду, ови стари осталʼи. 

Колʼко се затвори кућа. По страни одоше, оваомладина оде, овако оста-
ло по двое старо. Нема ђе се није растурио ова нарот. 

Мурат Рахић, 76 година

Угао, Сјеница

Ми смо најпребранији, то су три плʼемена албанска била, Никћ, Вукелʼ 
и Клʼеменди, а ми смо Никћ, пребрана су на Косову најпребраније плʼеме је 
било Никћ, то су Горчевићи, а Келʼменди су ови Бороштица, они су прешлʼи 
најзадњи у ислам. Они су Шкрелʼ, то су прави они Албанци, они су прешлʼи 
најзадњи у ислам. Како прогнозирају, за време османлʼијског царства 
овде није имало ислама, доласком Османлʼијаони су исламизиралʼи Косо-
во, Албанију, део Црне Горе, Санђак и Босну и Херцеговину, и послʼенке, 
с тијем да најпрви пушку је ударио протиф Турака, Албанци су ударилʼи, 
они су ударилʼи пушку Османлʼијама. Скендербек, кад је он ударио пушку, 
шта-е он радио, Турци су раселʼавалʼи из Албаније и су набацалʼи по овија 
пустиња да не би ратовали против Турака. И зато су нам они довелʼи овамо 
расулʼи не по тија планина који су то билʼи ратници протиф. Говор стоји моја 
генерација, ја знам перфект, а ево ова не зна ништа мој син, ни један син не 
зна, а то је језик сваки је добар, то не угрожава никака. Ови који су отишлʼи, 
један мој комшија, он у Немачку ради, Кућ, и продо мерцедес Албанцу у 
Немаћку: „Да ми дотераш кола у Тирану“, то је било прошлʼе године, и каже 
отеро је кола тамо и продо и двадес хилʼада евра. „Ја сам“, каже, „говорио с 
њим исто ко са нашијем лʼудима, а са Косоварима мало друкће“, а кажу ови 
у Албанију дирек говоре као што су наши стари говорилʼи. Има имена овака, 
цијела ова планина, ово се брдо зове Маја Шклʼаут, а кат окренеш српскохр-
вацки, каже врх српски, он се зове по српскохрватском језику српски врх а 
на албански Маја шклʼаут. Оде има Маја Топовес, то тамо можда Борош-
тица. Маја Башит, то припада селу Углу, по плʼемену Курбашевића. То је 
одавде једно два километра. 

Село Угао је једно село најстарије на Санђаку, ни једно село нема да 
има осам гробалʼа, осам гробалʼа. Свако то гроблʼе да глʼедаш туима по 
хилʼаду умрлʼих, значи то је село одавно населʼено наше које пантуоде име-
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на кат смо билʼи Илʼири, та имена су хи звалʼи Калкан, Тадин, Макус, Колʼа, 
то су та илʼирска плʼемена. 

Гњуха то је језик, језик је гњуха. Они раније наши нису хтелʼи узимати 
Бошњаке, Српкину нису хтелʼи ни Бошњаку нису хтелʼи, јер ја кат сам ја 
запантио, оде су се носилʼе та времена ћакшире, фермени, шалови, бијелʼе 
капе, и оде је било као да је било у срет Албаније. Оде су носилʼи деца а ми 
смо носилʼи капе те бијелʼе, те капе су од јарине од јагнади. Опери ту јарину 
па послʼенке је ишчешлʼај, па је понеси у Пећ па тамо они су ималʼи те ка-
лупе, и правилʼи те бијелʼе капе и продавалʼи. Е све касније, касније, онда су 
тек касно, ја пантим, узималʼи Бошњаке. Само су се узималʼи Угао, Долʼиће, 
Бороштица и Лескова. Ту-е та, и Баћица, то је та говор албански био, алʼ 
послʼенке, полако, полако, они узимај наше, ми њине и језик се изгуби. Како 
није штета, то је била једна ствар. 

У то време, ја пантим, то су билʼе авлʼије, жене су билʼе посебно на 
свадбе, лʼуди посебно, нијесу билʼе мешавине, ту је мачуга трајала. Оне да 
глʼедају лʼуде који јој се свиди момак. Нијесу се носилʼе димије, албански 
који су билʼи ред, но су се носилʼе бошће, фистан. Она-е имала и позади и 
напријет та бошћа а на овом десном куку везала га-е, ја то пантим. Још раније 
које сам ја доживео, наше жене нијесу смелʼе да иду овако, пећа била-е, онда 
Тито је наредио да пећу макну и платио свакој жени, платио парама и ту 
пећу су предалʼи и запалʼили. То је било педесете године пећа је макнута. 
Онда ја не пантим све су то билʼе бошће па би и навезалʼе оне, лʼијепе су 
билʼе, а оде на десном куку су хи везалʼе. 

Е то су те капе бијелʼе, ево видиш је, ово-е мој отац. Оде сад нема нико 
да носи капу бијелу ни ништа. 

Није, за свадбе, знаш како-е било, ти девојку у то време ниси мого ни да 
се договараш с њом ни да је видиш, него по млого ћланова имала-е кућа, он 
је по гласу тражио једну углʼедну женску и нит је видео, ћораву, сакату, они 
су му-е довелʼи, у та једна времена. 

То је једна плоћа, и сат она-е осећена, муслʼимани кажу Ђевђелʼес 
Алʼија, а Срби кажуИлʼија, Илʼиндан. Срби кажу та празник што га празнују 
то је СветиИлʼија, муслʼимани кажу није но Ђерђелʼес Алʼија. До подне био 
Илʼија а от подне се потурћио Алʼија. Те су те бајке како коме навија и одго-
вара. Е сад види, како је он то ударио саблʼу, ту се познаје његова рука кат је 
кренуо да пије, стопа от коња, хузда от коња, ту је већ докас, стотине нови-
нара, да је имо ко да те одведе да снимаш, то-е жива истина. От коња колʼена 
кат је пио, ту се укресало у та камен, то није га могло да га укреше никат у 
та времена. Он је ишао планинама, ово све су планине, пустиње билʼе, тако 
историја каже и реко је: „Дабогда“, не знам каку клʼетву кћео да рекне, па 
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повратио се реко: „Дабогда стада оваца пасла“, није шћео да га укуне. И 
није имало ниђе водеон је ту учио и махнуо, ту је пио воде. То је Карађа у 
Бороштицу, ту је неки Карађорђе. Тројан, е ко-тога Тројана та је извор. Маја 
то је врх брда. Уго се највише традиција, ти кад би видела гроблʼа, јелʼ све 
мореш да установиш историски на основу гробалʼа, ниједан град нема осам 
гробалʼа, а Угоимаосам гробалʼа. По том албанском језику не зове се Угао, 
но на албански Угла, јелʼ територија землʼе до Браћака, до Буђева до Биоца, 
све је та територија села Угла јелʼ то је најстарије село и он је заузео велʼке 
територије. Угао, то је, по српскорватском, то је неки троугао, нешто увуче-
но. Ја нијесам, рецимо, био, они су то комунисти тако урадио. Ћамовић тада 
се говорило Цамај, е онда изгубилʼи су та презимена, Албанци немају -ић. 
И ова Џуџевић сат што тражи то, то тачно ја доживео, Ћамај, Плʼакић није 
Плʼакић но Плʼакај. 

Амир Горчевић, 70 година

Цетановиће, Сјеница

И за коноплʼу и за вунено. Коноплʼу ја нијесам, а свекрва моја јес, 
алахрахметелʼе, коноплʼу поси па ишчупа па понеси у воду те седи двадес 
дана па је извади из воде па је извади те је осуши. То-е имало мочило се зва-
ло а то-е било каовде сад око ове, одврни ријеку, ријека ка-точи и сат ископа 
мало да се напуни, ископа на пример ту, илʼи ископа илʼи ђе су они коловра-
ти се звало ђе иде ријека на оне окуке тамо и тамо па у оно једно узми, загра-
ди, па забоди колʼе, па набаца ту коноплʼу и камења и вода је скрос прекри, 
ниђе нема да се види, само се виду колʼи, а коноплʼа се ниђе не види, па се 
послʼе извади навр двадес дана, па је осуши, па док се оциједи, па је донеси 
на хрбат код куће, све на лʼеђа, па је услони овако ус стреху, да-е не кваси 
киша те седи те се добро осуши. Па направи трлʼице се звало то, једно дрво 
одоздол овако ископато ту, а друго дрво одозго овако, уби, уби том трлʼицом 
и оно све долʼе пада поздер. Поздер оно нојзино отпат, то се не употреблʼива 
за ништа, ето запалу посенке илʼи бацу у ђубре те иструхни то. То се на-
гомила богами ђутуре. Па послʼенке узми те га огребена, стави на гребене, 
два гребена гвожђена са зупцима овако оволʼики колʼко цијело то, а исто од 
жице па само зашилʼено, па стави на ону коноплʼу на оно, па уби, па уби, па 
огребена, као чешлʼало се, удри један у други гребен, па послʼенке узми те 
ишчелʼа илʼи извади влас, ако хоће влас за основу. Па оно посенке тури на 
вретено па опреди, заседни у собу па преди, преди, па оснуј, па изатки, са 
извињењом, долʼни веш и кошулʼу горе. А то ка от коноплʼе, ако га оквасиш, 
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са извињењом, деци веселој поцрвењи овудијер ноге, вала ја носила нијесам, 
нећу да рекнем, а виђела јесам те вешове и кошулʼе. Посен се бес доносио. 
Код вас је свуђе то тешко било. Послʼен је почело, по продавница је почео 
бес, послʼенке почеше да избацују гаће и кошулʼе о тога беза срежи кошулʼу 
па послʼен од патиске богами полʼијепо. Патиска, то је било платно бијело, 
пуно бијело, не би ти могла опште описат колʼко је то било бијело. А од беза 
јог но је било мало жутуњаво, жутуњаф је био бес, алʼи то је било тврдо, по 
три четири године. Па га пери у лубицу. Лубица то ти је једна каца а нема 
дно, нема дно, паузми ту лубицу па долʼе тури сламе илʼи сијена, па наби 
оно долʼе, наби, наби, па послʼен се она веш сложи, па добро узми па овако 
наби, наби, овакооколо. Па посенке проси пепела па тури озгор и један пеш-
кир коноплʼани. Пешкире ти не реко и пешкири су коноплʼани. Бога ми и за 
руке и за лʼице, штаима да се обрише. Тури та један пешкир, он би највише 
прлʼав био, тури та један пешкир от коноплʼе на врх па послʼен она пепео 
па понеси воду те проври у котлʼиче, на шпорете илʼи тури на огнʼиште па 
проври, па ону воду клʼучану трехни у ту лубицу у та веш, а оно она вода 
пролази долʼе. Само с времена на време, не мора брзо да прође, ти си на-
била оно, и она полако тихо пролази она вода и прође та вода. По једно то 
котлʼиче илʼи по двоје тури у ту лубицу. Е послʼенке кад видиш горе те нема 
воде на пепео, а богоми и кат има воде на пепео, узми па, е богме, сине, бок 
да помогне овом народу, није задоволʼан нико, па се отхири, избристри се 
на она пепео на средину, овако се направи, ти насипаш ону воду а оно се 
овако направи, с извинʼењом, ето овако. Вала ја нијесам, па ти узми сафу 
оне воде, тури у лавор, опери кошулʼу, шамије. Нема прашка. Па она сјера, 
она се шамија опери пау очи те удара колʼко је бијела. Па однеси послʼенке 
потура у лавор, у тепсију, па намести котрлʼач, па на главу, у ријеку долʼе кат 
си сат прошла видела си. Испод Латове куће долʼе однеси, па опери она веш 
пералʼком те га изби, па га донеси те га разгрни а он салʼ шкрипи от пепела 
колʼко то нешто ко масан долази та веш. А сат нити га пере ручно, само што 
га изнесе ка ја од седамдесет година каона од двадес, изнеси, покупи. А ми 
јок, однеси га на главу, па коима више фамилʼије илʼ деце, једно на главу а 
једно онако. Кад носиш на главу, не беше блʼизу. А богами јок, кад баци ко-
рито, оду ти лопатице за коритом. Учинело би ти се лопатица ти и врат оде 
за коритом. Напуни га пуно, ја сам дванес роба имала, седморо деце, и двоје 
старија и ја и муш ми, па однеси по едно на главу по едно на кук, па одне-
си на ријеку. Паоде кат дођи, разгрни га на брзине, па трчи два километра 
ко-тора. Даназ неће да помузе у шталу но каже нема доста, а ми јок но за 
четири лʼитра отиди километар па трчи на брзине да видиш јадна деца кад 
је попишано кад није. Сат јок но машина и купатило и лʼепота, боник, стар, 
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млат, он је мороуполʼе, да извинеш, да иде да врши нужду, а данас јок но у 
собу, један прак, тап, заседе ко кралʼ и ћоса. 

Ти си морала да родиш кот куће. Седморо сам родила, свија седморо 
кот куће. Помогни како помогни, шта ће да ти помогне, никакаф помоћ није 
имала да ти помогне, никако знање имала није ни технику ни ништа, ни да 
ти, са извињењом, помогне да избациш дијете, само чека дијете кат пануло 
у лавор, дофати га из лавора, окупа га, баци га. А сат јок но отиди, о како је 
сат дивно за та порођај, то не мош да замислʼиш, и чисто и лʼијепо, и други 
сређује, а ово тапута јок. А ми јок но за шпорет, и то ради и тки. Цио дан 
сам са најпрвим дететом ткала, кат се разболʼи, ја се дигни, из разбоја, кад 
ме прођи бол, ја дођи за разбој. Два дана-три ја не мога да се породим, ни 
лʼекара ни ништа. А сат, сине, јок. 

Није имало лʼекара за велʼке красте и за малʼе, ми смо то звалʼи, то би 
хим изашлʼе оне плʼуфке мало мање но ово, то би звалʼи велʼке красте, па 
бога ми ко не море да га чува оно се ишчеши па му остани оно лʼице исто ко 
сат ко оноима оне пуфке па истиска па му остану оне рупе са извинʼенʼом, 
по лʼицу, исто би тако то деци изашло по лʼицу. Не мош да га чуваш, све те 
чека, и тор и офце. Данас пала киша, ове године пала киша, ово лʼето је ки-
шовито било, свака-е жена морала да има разбој. Аман и ове жене нису сад 
задоволʼне од лʼуди, но дођи, она га чека ка мечка с решетом. А ми веселни-
це нисмо ималʼе кат, но трчи смири децу, пови га и трчи за разбој. Ударила 
киша, вала се закишило, па тражи, ако нема, иди те купи основу па тки. Како 
се сад живи, алаху шућур. А ја сам живела ка цар према мојој свекрви. Она 
је све ложила, изјутра се дигни, пухни снијег, испод хатула се звало то, испод 
стреха овако уфујава снијек на огниште. Па у то огниште, она узми метлу па 
избриши оно, па наложи ватру, а ја сам, фала богу, у шпорет. Извечер унеси 
дрва. 

Сабрија Дацић, 70 година

Црвско, Сјеница

Ђе море да држи воду. Земља која је, смоница, она држи воду, овудије 
не може, копалʼи су стари овуда, и не може да држи, пушћа. Тамо ја ђе сам 
копо овебунаре, тамо држи. Сат су ови чистилʼи су булдожерима неке локве 
онђе крај бунара те правилʼи то, сад има воде, алʼ мање стокеима. Вође-е на-
рот живео од стоке и от пољопривреде и од рада, оде није имало човека који 
није имао дваес до сто оваца и више су људи држалʼи. До сто десет. Говеди 
по тридес смо држалʼи. 
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Е ово су станови. Ово је само за љети. О Ђурђевудне се испрати до 
Митровудне. Вође немамо, долʼе имам кот куће. Догоним, кад идем до села, 
за пиће из бунаратија. Нема, вође ималʼи су некибунари грчки још што су 
билʼи, сат се то пустило, ја не знам ни како ти бунари, до прилʼике да су 
и копалʼи ђе сам ја ове бунаре копо тамо сад на ту земљу. Међу камења 
зидани, сат су оно обурвалʼи па су пустилʼи. Оселʼило, нема. Седамдесет 
домаћинстава имало у ово село, сат ту дваес и двије. Ја у Чачак сам купио 
шесет ари земље па сам правио кућу сину, шћери, и оне изудавалʼе се.

Јелић Комнен, 78 година

Чедово, Сјеница

Не можемо да знамо тачне године, нема још двеста година како смо 
вође. Од Суводолске битке, Карађорђе што је водио битку у Сувом Долу на 
Пештер. Ту је била битка велʼика, тамо се Васа Стојковић завадио са Хајдук 
Вељком и изгубилʼи су битку. Седамдесет иљада, не, сто четрес хиљада је 
са подруча пашалука сеничког отишло с Карађорђем кат се Карађорђе по-
вуко одавде. Сто четрес хиљада Срба, тако да није остало на подручју па-
шалука сеничког, само су осталʼе Обућине, једна кућа и зафаљујући, то је 
Лепојевиће и Буковик, зафаљујући томе Продану што-е био кнез, у то време 
су имала подруча кнезови, е та је остао ту, и само су ти Обућине осталʼи ту. 
Седамдесет иљадаарнаута је Турска, кат се Карађорђе повуко, доселʼила из 
Албаније на Пештер, алʼи су они билʼи римокатолʼици, алʼ под условом: 
„Идите тамо на Пештер алʼ да примите ислам“. И дан данас се познају ти 
људи, лʼичу на арнауте. Значи тачно је то. У Новом Пазару послʼе Косовске 
битке населʼилʼи су Шкријељи, Клʼименте, Љајићи су Клʼименте. Шкрељи, 
Хот и Клʼименте. Љајића имате три сорте, да не кажем врсте, узимају се 
између себе, нису никакав род. Послʼе, виш како, то се делʼи Берлʼинским 
конгресом на српски и црногорски Санџак. Прва Србија само двије године 
трајала па послʼе дошо први свецки рат, пропало то, па тек осамнаесте годи-
не оно ослобођење Краљевине. 

Прво су билʼи Усташе, па су послʼе дошлʼи Немци. Немци су дошли 
у априлу и билʼи су три четири месеца, па су ис Хрвацке организовалʼи, 
дошлʼи су усташе а и Немци су билʼи кат су билʼи Усташе, само су ималʼи 
влас. Усташе и Немци су стиглʼи овде заједно. А послʼе договор Хитлʼер 
Мусолʼини, ми смо Зетска бановина билʼи за време Краљевине. Пошто 
је краљ Емануел ожењен Црногорком, Зетска бановина припала-е цела 
Италʼији, то је за српски народ, за Србију, било ослобођење. А знаш ко је 
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даво, то док је имала утицаја краљева влада, то-е долазило, према броју чла-
нова. Ја сам био малʼи, мене помало пиринча дадну. Е ка-смо напуштилʼи 
Мезгеле, дошлʼи смо у Чедово. Са седам чланова-е ова породица дошла. 

Вујо Шекуларац, 84 године

Шаре, Сјеница

Ко ти трага то, благош, то све пропало. Ја сам држо док није ме потре-
фио ова удар, држо сам четири-пет крава, да извинеш, бика два, па то угаји 
па прода, узми паре, а сат како сам се поболʼео, не могу. Ево са-сам једва 
двије краве отеро горе. Не могу, да извинеш ко моје дијете, ови колачи ми 
оде све пропалʼи, па ми срећа ова колач ова кос оде, и то пропало кат овако 
корачујем, срећа кос у кос и не могу да померу. Богами од рада, оде се бедно 
живело. Не мош ми вероват никако, оде знају да дођу багери, бундожери да 
чисту па пробију ко тунел, па послʼен зађу, отут се врну па поново чисту, а 
сат има она машина, повучује снијек и баца га долʼе. Алʼ не море да стигне 
кад је мећава. Нема ти мрдања посен ниђе. Све, дрва, огрев, угалʼ. 

Авдија Вејселовић, 70 година

Штаваљ, Сјеница

Она чувала говеда, а ја чуво говеда, она оглʼедало у оно брдо онамо, 
а ја у ово, свиткамо једно другом, добацуемо се, није имало телʼефона, није 
имало згоде и ја с бабом кат се сретнемо: „Оно твоје оглʼедало некат свитка 
добро, некат неће“. Каже: „За временом: кад грије сунце, оно свитка, кад је 
облачина, нема“. Ето тако сам ти бабу нашао. А ја сам ти мало био и шерас, 
а мало сам ти био, овако је срамота, и међу овијем средњијем, виђен, па сам 
ти волʼио мало љепшу, алʼи нисам баш мого да дођем до љепше, требо сам 
неку докторицу, неку која је завршила, да она мене рани, но јопет узе неку 
сељакушу. Касно ми се памет развила. Свађамо се. „Ја сам могла да одем на 
глас, па да живим, узела сељака“, млого јада виђела. Кад је требало да га узме, 
каже: „Мене су примилʼи у милʼицију“, она није шћела. Каже примљен сам 
у милʼицију, и стрина га узме. Кад је дошла: „Шта би за милʼицију?“ Каже: 
„Укрко се други“, примилʼи другог. Добро, наша деца данас престаљају. 
Сељакуша је била, ис торова, ис кућа онија дрвенија, каљавија, није било 
купатила. Лʼијеп сам био, међу првим, алʼ није она била за мене. Е да је мене 
сад докторка а ја да седим. Каже: „Јаодем у Буњачко брдо“, а доље му снае и 
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шурњаје и свастике, каже, „оне се издућилʼе, лʼеже на ирамчад, а ја дођи оде, 
ја моју закоко до кољена у блато, у ђубре“. „Шта се ради доље?“ „Ма шта 
шта се ради, немају љеба да једу.“ 

Двије сам куће наместио у Краљево, локале за децу ја урадио, друга 
није опремљена само је покривена, доље ћерка ради и све смо разминулʼи 
ове наше који су отишлʼи у Краљево. Радио, алʼ ђеца не верују но каже: „Шта 
си ти радио?“. Куповалʼи ође земљу, градилʼи. Разумем ја шта је она рекла. 
Ја то њози причам. Питам је до чега је дошло до имовине, ја знам шта сам 
ја радио. 

Његов је таст овде поп. Ово наше село овде видиш колʼико-е, тун је има-
ло велʼик нарот, кат сам ја дошао из војске, из овога нашег села је излʼегло и 
професора, наставника, доктора, инжињера свакојакија. То-е све с радом. То 
су људи школовалʼи своју ђецу, сви се трудилʼи за своју ђецу д-ураде што 
су моглʼи. Са стоком, мучило, јадило, ето тако. Оно некад роди алʼ га убије 
слана, некад и роди. Све што-е држо Турчин, то је голометно. 

Велʼика је слога била у ово наше село, не у ово но у сва села, пријетељ с 
пријетељом, кум с кумом, комшија, с никим нисмо ималʼи завађу. Муслʼимани 
су с нама граничилʼи, по пијацима, никад нисмо се свађалʼи, један другог 
позајми паре, дођи, прода, купи. У ово наше село имало је четника, имало-е 
и партизана, они су вуклʼи њину партију, они су вуклʼи њину партију, брат 
брата је убијао, алʼ живелʼи су добро. 

И мора да се трчи да се ради, ви сте млади, да радите морате. Ималʼи 
смо ми воденицу на Вапу, четири витла и ка сад моја генерација да причају 
унучадима, кат сам добио унуче видио сам да је милʼије но своје. Везо ме за 
ногу па бадањ, она цијев што иде вода ка воденици, па прсло, ако сад стави 
закрпу споља, притисак откива, и оволʼики сам био, свежи ме за ногу па низ 
бадањ ме спушти, парче лʼима избушено, така, така, да прикујем изнутра, па 
оно прикуј, и он ме пушта послʼе даље долʼе, ко ме повуче оће да ми искроји 
горе оне друге закрпе. „Ај полако“, а доље одврнуо воду на она три бадња, 
четири бадња има, паме-да ти стане, хучи вода, оно доље ниско. А сад не би 
имало пара Марка. То време више се не враћа. 

Има један деда одавде, родом из Штавља а живи у Краљеву, алʼи здрав 
чича и прошлʼе године син му довео доктора ту кући да га преглʼеда и он 
каже све глʼеда, каже: „Деда што се тиче срца и здравља уопште, још сто 
година можеш да гураш“. Овај син му испрати доктора, а чича почео да пла-
че. „Шта ти је, шта плачеш, чујеш шта каже доктор?“ „Ада ја чу, него чујеш 
лʼи ти? Видиш лʼи колʼко ми рече да ћу да живим, ви ћете помријет, шта ћу 
послʼе да радим.“ Даје мене доктор лʼијекове двапут дневно: „Докторе, ја 
једем три пут“. Он ми даје лʼијекове два пута послʼе јела. 
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Ми смо Алʼексићи Калʼичани, то су све Калʼичани, једни су Алʼексићи, 
једни су Керебаћи, једни су Павићевићи, једни су Галоње, једни су Глуваћи. 
Не узимамо се, једну славу славимо, ми славимо Дмитровдан. Требало би 
стварно да се пише овијeм горе у Владу у коју је народ кризу. Шесете годи-
не ка-сам ја дошо из војске, па би билʼе коференције, сто четрес домаћина 
имало, а сад ја верујем да има четрес, педесет. О-тија педесет, то-е пола за-
творено. Да и пребројиш на прсте. Павићевића нема долʼе пе-шес кућа. Олʼи 
озбиљно да податке неке му узимаш. 

Влајо Каличанин, 80 година
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VI. SUMMARY

MORPHOLOGICAL FEATURES OF VERB TENSES IN THE SPEECH 
OF TUTIN, NOVI PAZAR AND SJENICA

The goal of the study is to determine the inventory of morphological cat-
egories and means which are included in building verb forms in the speech of 
Tutin-Novi Pazar-Sjenica. The dialect in question belongs to the northwest region 
of the Zeta-Sjenica dialect. It is located in Serbia and covers three municipalities 
– Tutin, Novi Pazar and Sjenica.

In the introduction of the paper we shall define the geographic posi-
tion of the researched area, single out historiographic and ethnographic 
remarks, that is, facts about the population (origin, confessional belonging 
and ethnical structure), migration, traditional spirit and material culture. 
A review of dialect characteristics of the aforementioned speech is given 
along with the most relevant aspects of each level of the language structure, 
which enables us to typologically determine the analyzed speech, define its 
relation towards adjacent idioms, thus determining the micrlayering within 
the idiom that is the focus of this research. With the aim of determining the 
degree to which this topic has been researched we present an overview of 
previous studies in the field of dialectology that have included the speech 
of Tutin-Novi Pazar-Sjenica and neighboring territories of this part of the 
Serbian ethnolinguistic space. Introductory remarks about the methodolog-
ical aspects will include defining the ways of gathering and forming the 
corpus for the study and the criteria according to which it is analyzed and 
presented in the paper itself. 

The central part of the paper consists of a morphological analysis of 
verbal units. By presenting an overview of the verbal categories we may 
determine the relation between bases and monitor how they are mixed, that 
is, the transition of a verb from one category to another, leading to varie-
ties and parallel usages of two or more morphological functions. Follow-
ing this, verbal forms are analyzed individually. Special attention shall be 
placed on verbal suffixes, whose distribution is significant for following 
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the evolution and synchronic status of each of the units. Analogical equa-
tion within the paradigm, elimination of morphological means driven by the 
principle of linguistic economy, intersecting suffixes of two or more forms 
– these are all phenomena which may be detected in the collected material. 
Throughout the entire analysis the fixed state of the researched environ-
ment is compared to the characteristics of other Shtokavian idioms so as to 
enable areal tracking of the noticed phenomena. 

In the concluding remarks we extract the most signifi cant conclusions and 
provide a general picture of the tense system, based on which the speech of the 
researched region is precisely positioned within a wider dialectal area. The most 
dominant developmental tendencies are also stated, that is, the path for the pos-
sible future evolutionary course from the synchronic perspective. 

The texts presented at the end of the paper include examples of connected 
speech, noted in conversation with informers. 
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УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

Речник говора Лужнице објављен је 2018. године у књизи LXV/2 
Српског дијалектолошког зборника у издању Српске академије наука и 
уметности и Института за српски језик САНУ на 1166 страна. На Речнику 
је рађено осам година, и садржи око тридесет хиљада речи и фразеолошких 
израза. Одмах по објављивању Речника осетила се потреба за његовом до-
пуном. На Допуни Речнику говора Лужнице рађено је две године. Допуна 
садржи 167 страна и око две и по хиљаде речи и фразеологизама.

Лексикографски поступци примењени у Речнику задржани су у потпу-
ности и у Допуни. Скраћенице за подручја са којих је прикупљана лексика, 
као и техничке скраћенице, остају исте, али се у Допуни не наводе поново, 
јер ко поседује Речник вероватно ће поседовати и Допуну.

Свака лексема из Допуне била би унета у Речник да је била забеле-
жена до његовог коначног обликовања, али би била другачије уклопљена у 
његово азбучничко ткиво. Неке од њих у Речнику не би биле посебне одред-
нице као у Допуни, друге би и у Речнику биле посебне одреднице, као што 
су у Допуни, али би свакако боље функционисале у Речнику као интегралном
лексикографском делу. Ово се посебно односи на хомониме, синониме и по-
лисемантичне речи. Поједини хомоними и синоними накнадно су забеле-
жени и у Допуну унети као нове одреднице, с друге стране, накнадно забе-
лежена значења полисемантичних речи унета у Допуну као нове одреднице 
у Речнику би ишле у исту одердницу, са новим редним бројем значења. То 
се може рећи и за глаголске именице, од којих би добар део унетих у До-
пуну као нове одреднице у Речнику био инкорпориран у речнички чланак 
одговарајућег глагола. Све ово се може сматрати као недостатак Допуне као 
засебне целине, али је и доказ да се без допуна не може када је у питању 
дијалекатски речник. Апсолутно сам уверен да у лужничком говору постоји 
лексичка грађа бар за још једну овакву допуну. Али ја за тај посао немам 
више времена (како је то својевремено лепо рекла Десанка Максимовић).

На свршетку овога напорнога вишегодишњег посла хоћу да поменем 
изворе из којих сам црпео лексичку грађу, како за Речник говора Лужнице 
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тако и за Допуну Речнику говора Лужнице, као и Лужничане, моје земљаке, 
који су сваки на свој начин помогли да овај патриотски посао буде довршен 
у последњем тренутку, јер је лужнички говор, као и остали српски говори, 
на издисају пред навалом стандардног језика чак и у руралне средине, скоро 
обезљуђене миграцијама млађег становништва у градове.

Једну групу извора чини дијалекатска грађа коју сам прикупљао то-
ком вишедеценијског бављења лужничким говором. Оно је изнедрило 
монографију Говор Лужнице, која поред описа говора садржи и прилог од 
око две и по хиљаде речи. Овде спада попуњавање „Упитиника за Српскохр-
ватски дијалектолошки атлас“, као и дванаест упитника за бележење 
дијалекатске лексике, које је попунила Соња Цолић специјално за потребе 
писања овога Речника.

Другу групу извора чине фејзбук-групе: „Лужничани у Београду“, „Лу-
жни ца, Лужничка котлина, Бабушница…Најлепши крај Србије“, „Стриже-
вац – Горњи и Доњи“, „Оратимо, зборимо и вревимо си по нашки“, „Луж-
нички говор – да се не заборави“. У овим групама многи Лужничани у 
објавама на својим профилима верно презентују лужнички говор, и труде се 
да у посебним збиркама речи и фразеологизама забележе што више ретких и 
архаичних речи и оставе их потомству. Својим објавама о догодовштинама 
са својом дружбеницом питорексном Госпавом нарочито се истиче Братис-
лав Браца Петровић. Исто тако и Горан Ранчић са објавама о Калуђереву и 
Калуђеревчанима у серијалу „На калџерелсћи макадам“. Веома је активна и 
Љубинка Дукали, рођена Крстић из Извора, која је стекла највише образовање 
на иностраним универзитетима, данас живи у Тунису, али се никада није 
одвајала од свога лужничкога говора, који је у конзервираном облику из шез-
десетих година прошлог века сачувала до данас. Опчинила ме је њена објава: 
„Неје зарубил шију с туршију“ (‘није направио дебео врат туршијом’) коју 
сам истог трена убацио у Речник. Овакве објаве представљају дубок бистри 
извор из кога се прегрштима могу захватати лужничке речи.

Трећу групу извора представљају књижевна дела писана лужнич-
ким дијалектом. Групу књижевника који пишу и на књижевном језику, али 
поједина своја дела (песме, приче, романи) и на дијалекту чине: Анкица 
Николић, Драгослав Манић Форски, Братислав Петровић, Горан Ранчић, 
Јовица Ћирић и афористичар Бошко Раденковић Горштак. Најсвестранији је 
Драгослав Манић Форски, добитник Вукове награде. Он је урадио и Луж-
нички речник (додуше скромног обима и лексикографске обраде). Значај 
ових књижевника за лужничку лексикографију јесте у томе што они, будући 
обдарени књижевним даром, могу да у стваралачком надахнућу дозову из 
подсвести ретку, а експресивну реч, и да је сместе у реченицу где најбоље 
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долази до изражаја њено значење и експресија. То обичним смртницима рет-
ко, или никако, не полази за руком. Књижевна дела из којих су преузимане 
поједине речи за Речник наведена се у ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА. Могуће је 
да има неко дело за које ја нисам знао, или се касније појавило па нисам чуо 
за њега, али за свако дело наведено у Литератури сваки аутор је прихватио да 
буде коришћено као извор из кога ће се преузети покоја реч са ужим контек-
стом за писање Речника. Свака преузета реч подвргнута је лексикографској 
обради (акценат, граматичка дефиниција, семантичка дефиниција...), јер и 
оне, као и оне из осталих група, припадају лужничком, и мом матерњем, 
говору. У Уводу Речника говора Лужнице из 2018. ја сам са захвалношћу 
навео имена ових књижевника, осим Бошка Раденковића Горштака, јер 
његову збирку афоризама тада нисам користио, поменувши да сам се кори-
стио појединим речима из дела писаних на дијалекту, али сам пропустио да 
наведем наслове тих дела, па ево то сада чиним, уз извињење за ненамер-
ни пропуст. Такође се због овог пропуста извињавам и Уређивачком одбору 
Српског дијалектолошког зборника.

Свима поменутим у овим Уводним напоменама још једном се срдачно 
захваљујем на помоћи и сарадњи у настајању овога дела.
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Београд, октобар 2021. године

А
а-ли прил. одмах потом – Колко год да си паметан, а-ли немаш школицу 

– никој те не сматра за ништа. Код нас а-ли буду избори, одма по њи работе 
пиштаљће.

абање с хабање, упропашћивање. – Несьм остарел у овеј моје младе годи-
не од уживанције, нело од абање и аргатување.

абаџија м кројач народног одела од домаћег сукна. – Башта ми беше 
абаџија, а ја млада девоћа, оно љуђи одсвуд свртају и доносе клашње, али 
повиш мен да виде, нело што им стануло до облекло.

агалисување с беспосличење, уживање. – Несьм остарел у овеј моје мла-
де године од уживанције и агалисување, нело од абање и аргатување.

аздисување с ленчарење, живљење на туђој муци и рачуну. – Неје он за-
рубил шију од рмбање и шпарање, нело од аздисување и гостевљање.

ајван м живинче, животиња, пренес. лош човек. – Што се не смириш, 
ајване један, и приванеш се за некакву работу, нело само сћиташ по путишта 
ко крна крава.

алтосување с подсмевање уз непристојне гестове и гримасе. – Ја ако сам 
остарела још несьм дошла бьш дотле да ви служим само за алтосување, а и 
ви че остарејете, и вас си тој чека.

алис прил. потпуно, сасвим. – Џаболебосујемо пред задругу, по кућу и по 
двор ни све развлечено, у цркву идемо само кад има варено вино и грејана 
рећија, алис не вољајемо.

алиште мн. алишта с догодовштине, поступци који изазивају подсмех. 
– Идем уз пут и мислим се у себ ква ли че сьг алишта да прајимо. Моја и 
твоја алишта су голема, него па и животав неје бољ, зачьс те некво стреви и 
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зажмиш. Мани више да причаш тај алишта која су правили деда и баба, тој 
неје за причање у свако друство.

ан м друмска механа где је могло да се преноћи, коначиште. – Сарћин ан 
је бил једини ан у Сливовик у турско време, бил је онам у Дубраву.

аниште с место где је био хан, остаци хана. – На Аништето куде је Сар-
ка држала ан са је Тома Црњинсћи насадил сливе. Веле да је туј бил турсћи 
ан, затој се местото зове Аниште.

аперисување с хируршка интервенција, операција. – Три пути сам имал 
аперисување, али са сам ко нов.

араџија м пљачкаш, отимач, који намерно некога ил нешто пустоши. 
– Кад ми муж умре, девери су ме једноман арали док ми деца не ојачаше, а 
најмладити девер је бил најголем араџија.

араџика ж она која намерно некога ил нешто пустоши. – Кад млада по-
бего за Игњата душмањи су ни гоџа арали, а најголема араџика беше Павлија, 
црви ју појели.

аргатување с надничење, тегобно живљење. – Цел век моје је било само 
кулучење и аргатување, ја не знам ни кво је море, ни куде се наоди.

аресује несвр. допада се, свиђа се; одговара (некоме неко или нешто). – 
Аресувала сам се на једнога воденичара, а малко се и он на мен аресувал, ал 
ме грабну Игњат, ако је бил три године постар од мојег башту.

астрење с окресивање грана са лишћем за брстину стоци током зиме. 
– Беше човек ко горун, али у астрење шуму паде из границу и повреди си 
кичму, и са се не помера от кућу.

ашикује несвр. води љубав (с ким); удвара се (коме). – Она сева с очи и 
ока колко ју глас служи да мора да топи маз и да не може све сама, а он оче 
све да мане и да си ашикује на славу куде пустосватице. ■ ашикување гл. 
им. – Море, жени се на време док си млада и док те сви оче, ашикување буде 
и пројде, а старос брзо дојде.

Б
бабамарта ж персонификација претпролећа у легенди о баба-Марти, пе-

риод од почетка марта до Младенаца (почетка прлећа). – Бабамарта мен 
нече да уплаши да не искарам овце на појату, само ли малко окопни снег.

бабетерина ж пеј. зла и опака баба. – Млого си ме турал у теј твоје приче, 
че се питују јутре ква је тој бабетерина била, кад је суде стизала, и свакоме 
ману наодила.
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бабешњак ж много стара баба. – Бабешњакат се сьв спекал, само што не 
мре, ете ју у ижу, а још, бре, работи, још ју место не држи.

бабура ж агр. врста крупне затупасте паприке. – Ми садимо два трапа 
паприку, једьн трап су бабуре за пунење, а једьн си обичне наше паприће за 
пржење.

бабурка мн. бабурће ж дем. од бабура. – Дошьл от косење, и на астал за-
текал пуну шерпу пуњене бабурће, он се примькне и све ји отепа до једну, 
кат се после збрали сви да обедују, виде празна шерпа.

бабусћера ж в. бабешњак. – Тамьн да отћинем гроз, кад ете ју Љубинана 
бабусћера, наострила се ко бесна кучка, че се маши с тојагу да ми главу 
отћине.

бавење с кашњење, одоцњавање. – Бавење при нашега башту неје смејало 
да буде, малко ли се забавимо от корзу, бијење ни не ђине.

бађавџише несвр. ленствује, беспосличи. – Тој је једьн неработник, 
бађавџија што га нема, метнул се на ућу, кад дојде врша само бађавџише сас 
вршачи окол задружни дреш. ■ бађавџисување гл. им. – Здрав и прав, и до-
бар мајстор, кво би све до са могьл да створи – мани га, али од бађавџисување 
нема кьд, па си му доста тој кво је наследил од матер и башту.

бајадера ж врста ситних колача. – Ућипимо пóла ћило шићер, у њег 
туримо триста грама млевени ореси, триста грама кекс, једьн маргарин, и 
све помешамо, поделимо на пола, и у једну половину туримо чоколаду. За 
славу спремамо по неколко врсте колачи, али се госјањи највише отимају за 
бајадере.

бајадерица ж хип. од бајадера. – Што моја ујна умеје да праји бајадерице 
– мани га! За душу се лепе!

бакалченце с дем. и хип. од бакал, бокалчић. – Најблаго ми беше ујутру 
да слезнем у подрум и наште срце да попијем једно бакалченце вино.

бакаруша ж бакарни новац мале вредности, бакрењак. – И паре смо на-
одили по планин, бакаруше, имам ји у подрум пуну једну конзерву.

баклук м ђубре, смеће, старудија. – Тија баклук ис кућу све да исврљиш, 
само смита, а ништа не вреди.

бакро с јагње (на ромском језику). – Упролет стигну јаганци, тьг се и 
Цигањи размрдају по села, траже рогато бакро за Ђурђовдьн.

банзов м човек високог раста, а незгодног карактера, уз то и лењ.– Има-
мо једнога банзова, вьздьн лежи, суноч сћита, работу не пипа, а пробирљив 
на једење.

банза м в. банзов. – Гле кьв је банза, изргал ко грсница, а мозак ко у ко-
кошку.
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бандоглав, -а, -о тврдоглав, својеглав. – С њега никој неје могьл да из-
лезне на крај, бандоглав је ко овьн.

барабување с мангуповање, скитање, беспосличење. – Барабување и 
школа не иду заједно, сви позавршаваше школе и запослише се, а нашити 
бараба че си барабује цел век.

бареткица ж дем. и хип. од баретка. – На главу натакарил некакву барет-
кицу сас ћулумку на вр, ко онија педерко у Курсаџије, што ји на телевизују 
гледаомо.

батисује се несвр. квари се (о намирницама). – Вурда требе да постоји 
недељу-две да прећипи, па тьг да се једе, а не ваљаје ни да је млого на топло, 
мож да узбучи и да почне да се батисује.

батише свр. поквари, упропастити. – Тека се не работи, ако не пазиш 
само че батишеш тој кво си започел да работиш, па ти залуд работа.

бачка се несвр. купа се у плиткој води, жабурка се. – Садимо оцутра сас 
комшику квачку, и гледамо како се у лавор бачкају моји пачичи.

бачкало с блато, каљуга где се свиње радо задржавају. – Свињар пред-
вечер докара селсће свиње до Црњинску чешму, а туј се направило каљиште 
до колена, право бачкало, и туј си сваћи домачин преузима њигов брав.

баџенак м пашеног, свастикин муж. – Били су кумови, али по жене и 
баџенаци.

башење с прећуткивање, избегавање истине. – Волела је да баши куде 
иде и с куга се виџевља, али ју брзо увате у башењето, па је често јела ћотек.

башкари се несвр. ужива у удобности, излежава се. – Муж вој беше 
трклет на работу, а она је била у стање по цел дьн да се башкари по кревет, а 
пуно пут не пријде ни до шпорет нешто да спреми.  разбашкари се.

бьгьљив, -а, -о инвалидан, неспособан са ногама. – Он ујет, а жена му 
бьгьљива, па се нашли ко с белу кобилу да су се тражили.

бедоча ж велика беда, пука сиротиња. – Била је бедоча до бога, морало је 
за све да се штеди и мучи, али који је туј школу прошьл, друга школа му неје 
требала да се снајде да преживи.

беђендисување с узајамна симпатија. – Од вајкада си је било 
беђендисување измеџу момка и девоћу, али се тој крило; неје било ко са да 
се они пригрну и целивују, а народ да ји обикаља, и да одврта главу од стид.

беђендише свр. жели, прижељкује, симпатише. – Напред је било коју 
девоћу башта и мати беђендишу, њу је син морал да узне за жену.

Београџањи м мн. етн. становници Београда. – Кад је могьл Марјан из 
Масуровци да се коље сас Београџањи у Скупштину, што па ја да не могу, па 
ја сам за сваџу тата-мата.
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берећетчак м хип. од берећет, плодови који се роде у пољу. – Прогреја 
сльнченце, че никне моруска и че роди ошавчак, че видимо берећетчак и 
овуј годину.

бечи се несвр. гледа јако отвореним очима, гледа зачуђено или 
непријатељски. – Бечи се ко бодљиво говедо, ел ко теле у шарена врата.

бигр м каменац који се хвата на суд у коме се греје вода. – Котлето у које 
стално грејем воду ватило бигр, морам да га очукам и оперем. Нечу сок, нечу 
да ми црева ватају бигр, боље ми сипи рећицу.

бир прил. редовно, увек. – Бир година, бир дете у кућу, они не дангубе да 
праве потомство.

бирибикош м шатр. лола, мангуп, пропалица. – Госпавина родбина си 
отиде, остадоше само бађевџије и бирибикоши. По целу ноч збира селсћи 
бирибикоши те пијанче, че му попадају до пролет обручи на буришта.

бистрење с вођење туђе бриге, политизирање. – Од бистрење политику 
дом не напреџује, нело ти да почнеш да си гледаш жену и деца, и њиве и 
стоку од које се живи.

бичи се несвр. горди се, прави се важан. – Милисов седал, прекрстил 
ногу преко ногу, и бичи се ко да је министер, ако нема куче за кво да га уване.

благдьн м дан у коме се не ради, празнични дан. – Напред се баница по-
често месила само у газдинсће куће, а при нас сиротињу само на благдьн, и 
кад дојду подолечњи госјање.

благотиња ж 1. предео богат добром травом за испашу. – Овцете на-
шле благотињу, па кроте ли кроте, а мен мило: че набречу млеко ко никад. 
2. телесна наслада. – Прво се пренемагаше, па ме цуну, а мен по целу снагу 
стану неква благотиња.

блазнење с саблажњавање, вређање јавног морала. – Оно и напред је 
било да се понећи напије па блазни свет, али овакво блазнење, и тој и од 
стари и од млади, неје било никад.

блајање с оглашавање обве блејањем. – Овце се ублаје, козе се уврекају, 
од блајање и врекање не може глава да ни се смири.

блејање с в. блајање. – Не чује се више ни блејање овце, ни лајање пцета, 
ни ровање говеда, ни вриштање коњи, замрло село, па тој ти је.

блесавење с неурачунљиво понашање. – Море, престани да се блесавиш, 
блесавење нече да ти помогне, само ако се рипнем и узнем тојагу.

блесавштина ж наивна и приглуоа женска особа. – Блесавштино, врто-
главштино, ћурко, што не гледаш како твоје друшће работе, сви че те иско-
ристе и оставе.

– 10 –
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блокче мн. блокчетија с свешчица, нотесић са листовима за кидање. – 
Питај га што че му толка блокчетија, да је узел две-три, па ајде-де, а он на-
узимал ко да само њему требу, па ако се деле џабе.

блсне свр. блесне, сине, засија. – Ноч тьвна, ми се шуњамо, кад одједнуш 
ни блсну батерија пред очи.

бљување с повраћање. – Напије се, па после да ти се стужни од њигово 
блантање, бљување и подригување.

бљутав, -а, -о који је без пријатног укуса (о јелу и пићу). – Чорбицава 
ти бљутава, ко да си спремала помије за свиње. Књига ти је ко јело – ил је 
укусна, ил је бљутава.

богоради несвр. мољака, преклиње. – Престани више да богорадиш, неси 
саде ти у кућу, па да сви само тебе слушамо.

богопросница ж обичај паљења свеће покојнику пре сахране. – И морал 
сам да отидем да вој запалим свечицу, помисле да окам Госпаву да идемо 
заједно, она не пропушта такве богопроснице.

Богсавица ж вер. пр. посвећен св. Сави Освећеном (5./18. децембра) 
празнује се за заштиту деце од ватре и вреле воде, тога дана се кува тзв 
‘шарено вариво’ које се справља од пасуља, кукуруза, пшенице, боба, грашка, 
леће и др. – Варварица (4./17. децемра) вари, Богсавица кладе, а Свети-Нико-
ла (6./19. децембра) куса.

бодне свр. дем. од боде, боцне чим шиљатим. – Ја се снебивам, дошьл ми 
сраман госјанин, једва се снајдо та спреми нешто на скару, да некво боднемо 
на чьчкалицу.

бојаџиница радња у којој се боји пређа. – Напредемо преџу, па ју носимо 
при бојаџију у бојаџиницу да ју бојаџисује, после плетемо, или ткајемо.

бомбонче с дем. од бомбона, бомбоница. – Нече Тилко да се жени, а они 
да га одобровоље прво му купише половно тракторче фергусонче, па му по-
сле доведоше женче ко бомбонче.

босотување с ходање босим ногама због сиромашлука. – Било је и 
гладување и босотување, али је тагьшањ народ бил поздрав нело даньшањ.

ботурльк м зловоља, намћорство. – Нашити старц кат се потуњи не при-
оди при њег, и ништа му не тражи, после кад му попројде ботурлькат све че 
ти даде.

бошчальк мн. бошчальци м 1. дар увијен у мараму (бошчу) који дарива 
млада, бошчалук. – Невестата вредна, бьш убави бошчальци наспремала за 
кумови и старојће. 2. рубље увијено у мараму (бошчу) спремљено за укоп. – Ја 
сам си спремила бошчальк и за мýжа и за мене, кад умремо само да изваде 
из ковчег и да ни премене.
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бранење с 1. забрана, ускраћивање чега коме. – За дете је боље да му се 
објасни да неје добро све кво потражи, бранење може да буде повиш штетно 
него корисно. 2. одбрана од насртаја. – Бранење ти не помага, колко год да 
се браниш од мене, једьн дьн че будеш моја.

брбњање с брбљање, зановетање. – Престани више да брбњаш, стужни 
ми се оди тој твоје брбњање.

брбоче несвр. 1. клокоће (о води). – У Ѕавни камен, у Стрижевачку руди-
ну, кад прислониш уо на камену плочу чује се да брбоче вода негде удлабин. 
2. крчање (о цревима). – Мора да сам појел некво лоше, само ми брбочу 
црева по стомак.

бренување с поштовање, уважавање. – Помгајте ме док сам још жив, 
кад умрем помагање и бренување ми више не требе.

брисогуз м шатров. тоалетни папир. – Видим у једне преграде натурана 
папирната марамчетија, а у друђи брисогузи.

брстује несвр. брсти. – Козе највише воле да брстују диволесковину.
брундав, -а, -о дубок, промукао (о гласу). – Крупна баба беше, пантим ју 

ко сьг да ју гледам, имаше некьв дльбок и брундав глас.
брчина ж велики брк. – Илија Цветин имаше големе брчине ко Краљевић 

Марко.
брчкање с жабуркање по плиткој води. – Ајде, деца, излезете из водуту, 

какво је толко брчкање цел дьн.
брџуља ж општи назив за краву. – Пасу краве у нашено ориште у Бербеч, 

а пројде једьн Сливовчањин па ме питује: „Чија је онај брџуља, бьш би волел 
да ју купим ако је на продаву“!

буа несвр. наилази у гомилама, нахрупује. – Напред кад дојдеоше славе 
народ сас венери по село само буа а у једну, а у другу кућу.

бубачка ДЛ ж дем. од буба. – Смири се, да не узнем тојагуну, па има да 
будеш миран ко бубачка.

бувљак м нов. бувља пијаца, пијаца за продају старих ствари. – Бео на 
бувљак, па сам за мужа купила три шловијањће и три мајце трегераче за ис-
под кошуљу, а за мен сам си накупувала блузе и комбилизони, да имам да 
промењујем, да ме не оговарају како идем све у исто.

будзашто прил. врло јефтино, у бесцење. – Наши стари су за тој имање у 
Сулиманово давали меће мамудије, а ви га са распродавате будзашто.

букач м онај који прави буку, галамџија. – Ако довечер дојде Санда 
Цвркало, он голем букач, нече можемо да одржимо Мировно веће, има се 
разгалами и на сви има да досади.

була ж општи назив за жену Туркињу, али и синоним за жену која се на 
појављује у јавности, која време углавном проводи у кући у припремању јела, 
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одржавању хигијене и удовољавању мужевљевим прохтевима. – Држи ју 
дом ко булу, не пушта ју да излезне да се види с људи.

булка крава риђе длаке са белом пегом на челу, и име таквој крави. – 
Наша Булка ретко коју годину да не близни.

бунџија м онај који се буни, и подбуњује друге. – Синоч не одржамо Ми-
ровно веће, довлекоше се селсће бунџије, и растурише ни договор.

буриште мн. буришта с пеј. од буре. – Ако овак настави да довлачи селсћи 
бирибикоши да пијанче, до пролет че му попадају обручи на буришта.

бућкуриш м јело или пиће без укуса, фиг. нешто што је без вредности. – 
Од голем мућкуриш – испадне голем бућкуриш.

буцање с фиг. момковање, лудовање. – Сви другари му се поженише, и 
веч воде деца за руку, а он се још не мањује од буцање по путишта.

бучавеје несвр. зараста у длаку, постаје неочешљан, или неотимарен. 
– Чим на некога говеда почну да бучавеју значи да је газда манул да води 
бригу од њи, или да нема с кво да ји рани.

В
важи несвр. 1. има важност, вредност, цену, углед. – Бил је виден човек, 

реч му се важила, сви су волели да га угосте и попричају с њега. 2. сматра 
се, ужива глас. – Једино се Прока осмели да вој пријде, једьн наочит човек, 
а важил је за доброг цугаџију.

валџика ж хвалисавка. – Бобо-Наца биџинска је била голема валџика, 
на цело село се повалила кад вој Чеда купил од печалбу сандале. Голема је 
валџика, да ти се стужни кат почне да се вали и да се уздиза, ко да ју не знамо 
која је, и каква је.

ваљање с процес дораде сукна у ваљавици. – Изаткајемо клашње, па ји 
однесемо у Љуберажду у ваљавицу на ваљање, после се од њи за мужи кроје 
панталоне и капути, а за жене сукње.

вармерће ж мн. фармерске панталоне, фармерице. – Једно време искочи 
мода да млади носе вармерће, даньс ји носе сви, и мужи и жене, и стари и 
млади, и у град и по села.

варошанка мн. варошањће ж становница вароши. – Ти, мори, се под-
големи како постаде варошанка, престаде да познаваш нас сељањће, ако смо 
до јучер заједно овце пасле и из ивору воду пиле.

васпитачка ж васпитачица, одгајатељица. – Тавралија поче онак ногу 
пред ногу да шета прекај аутобус, сас кукови клати ко магаре сас самар, а 
они по њу ко деца по васпитачку.

– 13 –
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ватање с додиривање, мажење у љубавној предигри. – Напред се чека-
ло да се угаси светло, или да се мрдне негде утавнин па да почне ватање и 
целивување, са се ватају у сред пладне, и куде стигну.

вати се свр. нађе се у некој неприлици, буде прикљештен каквим стицајем 
околности. – Ватил се у бездир од тољће закасотине. Ватил се у сиротинльк 
ко сирома за патку, па га не попушта.

вашарување с провођење на вашару. или уочи вашара. – Кад дојдеше 
Крстовдьн, вашар у Бабушницу, вашарување за омладину је трајало и по три 
дьна, али имало народ, а са све намалело.

вејавица ж јак ветар са снегом. – Вејавица голема, једва смо могли очи 
да отварамо, а нигде заклон главу да склонимо.

вејање с одвајање зрневља пасуља или жита од плеве уз помоћ ветра. – 
Чини ми се најтешко беше вејање жито, мораш с лопату да га врљаш увис, а 
ветар ти носи плеву право у очи и нос.

векување с фиг. дуго трајање, дуго остајање на власт. – Постаде буџа, 
големьц, први човек у варош који се за све питује, и мислел је да че довек да 
векује, али и њиговото векување не потраја млого.

велемајстор нов. м врхунски мајстор, онај који је ненадмашан у не-
ком послу. – Она мисли мен че да предрибла, па ја сам за њу велемајстор у 
дриблање.

венчалан, -лна, -лно који се односи на венчање, венчани. – Врнул се от 
печалбу и нападал жену, ушчинило му се да је видел њигов венчални прстен 
на комшијин прс с куга су заједно радели, ако не призна оче да ју искара ис 
кућу.

весељачћи, -чка, -чко који припада весељаку, који је потиче од весељака. 
– Американка повела коло, па извадила некво марамче и само га врти, види 
се да је родена за весеља, од весељачку сорту.

веселење с весељење. – До оточ је руцала и сльзе неје могла да заустави, 
а сьг од онолко викање прејде на веселење.

вечито прил. без престанка, увек, стално. – Човек мисли да че је вечито 
млад, али старос се прикрадне, украдне ни младе године и побегне преко 
брег, а ми тој и не приметимо.

вештак, мн. вештаци онај који је сналажљив, који је вешт да се снађе у 
сваком послу и свакој прилици. – Љуба Севетин из Срижевац беше веш човек, 
па су га сви звали Љуба Вештак.

вилџанче мн. вилџалчетија с дем. од вилџан, шољица за кафу. – Седомо 
на дрвник да се одморимо малко, кад ете га иде домачин, носи грејану рећију 
у кондир, и на послужовник вилџанчетија.
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висћи нов. м виски, врста јаке ракије од жита. – Овој је рећија што сам 
си спремила за укоп, да пред енглеску краљицу принесеш њу и њојан висћи, 
за мојуву би се ватила.

вичан, -чна, -чно који нешто добро познаје, који је навикнут, стручан. 
– Снао, чу те молим да ми помогнеш да натрукујем овија чаршав, ти знаш 
да ја несьм бьш вична у трукувањето. Њу не требе да учиш, она је вична на 
туј работу.

виџује несвр. виђа. – Виџувала сам га млого пути сас њу, ако он баши да 
има нешто меџу њи.

виџује се несвр. виђа се. – Курјаци се несу често виџевљали, а са се на-
котили, па се и лети виџују. Ете кви смо роднине, живимо у Бабушницу, а 
ретко се виџујемо.

влакно (уз бр. влакна и влакнети) с танка влакнаста нит, природна или 
направљена, влакно. – Обосел по главу, начисто оћелавел, ни две влакнети 
му несу остала.

влачен, -а, -о оно што је обрађено на влачари (о вуни). – Баба принесе 
нову цедилку на големе црне и беле коцће сас дльђи тракови, напрајену од 
влачено сукно.

влашћи, -шка, -шко оно што се односи на Влахе. – Затекал ји Љуба у 
шталу где се онодили (сексали), и одма се сетише да че да раздаде влашће 
патће (гласине) по цело село.

волира се несвр. фолира се. – У лужничку орату нема глас „ф“, затој се 
понећи Лужничањи често волирају.

вотеља ж фотеља. – Кад дојдем там одма че те водим у „Симпо“ да ти 
узну мерку оди гузицу, и че ти купим голему вотељу, а и нову климу да се 
смрзнеш у сред лето.

воћка ж дрво на којем расте воће. – Који воћке сади, а трње не вади, ко 
да ји неје ни садил.

вочник м воћњак. – Деда Пејча, бре, посади најубав вочник у Сливовик.
враже несвр. мрда прстима. – Детенцето вој млого трклето, и стално 

враже сас прстичи ко да свири у кланета.
вранче мн. вранчетија с младунче вране. – Сврака изводи сврачетија, вра-

на вранчетија, а чавка чавчетија.
врдање с избегавање истине; извлачење од неке обавезе. – Врдање нема, 

има да признаш и када си матер за сису уапал кад те дојила, камо ли да не 
признаш дуг који дугујеш на државу.

вреви се безл. прича се, говорка се. – Вреви се по село да че се Вецко и 
Катица мањују (разводе).

– 15 –



Љубисав Ћирић620

вревљив, -а, -о причљив, говорљив. – Наша баба беше млого вревљива, 
од њу се до реч не доодеше, па ју снаје кlнеоше: Што једнуш не занемеје, да 
ни се душа смири.

врекање с оглашавање козе врекањем. – Овце се ублаје, козе се уврекају, 
од блајање и врекање не може глава да ни се смири.

вречетина м ауг. од вреча. – Имало је вречетине које збирају и преко сто 
ћила, по двојица човека вречу једва подигну.

вржальц м човек који врачањем предвиђа будућност, или има способ-
ност да излечи неке болести, врачар. – Негде кажу вражальц, у наше село га 
зову вржальц. Сента вржальц из Витановци је бил најголем вржальц у целу 
околину.

вржалица ж жена која врачањем предвиђа будућност, или има способ-
ност да излечи неке болести, врачара. – Бобо-Товилка, вржалица из Периш 
је знала да гледа, нема човека коме она неје растурила маџије.

врзина ж закржљало ситно растиње. – Излази, бре, да те видимо, што 
се куташ ко зајак у врзину. Потрча, оно ми се врзина уплете у нође, па кат 
сам акнул, разби се ко звечка!

вриштање с њиска, коњско оглашавање. – Не чује се више ни блејање 
овце, ни лајање пцета, ни ровање говеда, ни вриштање коњи, замрло село, 
па тој ти је.

врндупи се несвр. излежава се. – Ене га Браца, изврндупил се ко ага! – 
Па што да се не врндупи кад је пун с паре ко брод.

вузне се свр. оклизне се. – Беше га поледило, па озгор опељужил снежьк, 
ја појдо у задругу по цигаре, па кат се вузну, падо ко ис крушку, замалко без 
главу да останем.

вуница ж упредена вунена пређа од различито обојених влакана. – Баба 
вој исплела џемпирчьк и рукавичће од вуницу, па има она да ми буде најубава 
бабина унучка.

вутрола ж футрола. – Гурну ливовер тулумбаш у вутролу, и излезо над-
вор да идем у-планин.

Г
гадурина ж аљкава, лења и вулгарна особа. – Свекар ми је бил добар чо-

век, а свекрва је била гадурина голема, до смрт ме је јела.
газдаричка ж хип. од газдарица, газдаричица. – Дојде убава газдаричка, 

па се још нађиздила ко невесле.
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газење с гажење. – Пободемо стожер на гувно, па окол њега наредомо 
снопови жито, па укарамо коњи, а који немају коњи може и волови, те га сас 
газење овршу.

галес, -ста, -сто црнпурсат. – Јучер на пијац продадо галестуну краву.
гьгњање с гуњђање, зановетање. – Доста, бре, више с тој твоје гьгњање 

и наодење ману главу ми проби.
гьњђање с в. гьгњање. – Од њојно гьњђање дошло ми да ванем свет, ел 

некво да уработим с мене, па нек се рашири сама по кућу.
геџа м погрд. сељак, геак. – Ори, геџо, кад немаш школу, а кад умреш че 

се одмараш.
геџован м шатр. в. геџа. – Прави је геџован, али збари најубаву школарку 

која преко лето дојде у село.
гиздав, -а, -о накићен, украшен, отмен. – Невестава бьш гиздава, а да ли 

је и вредна топрв че се види.
главник м 1. онај ко је главни у каквом послу. – Тилкова сестра беше уда-

та за управника у пошту, па он Тилка запосли, и тој да буде главник поштар 
на шес села. 2. део точка запрежних кола, в. главчина. – У главник се удевају 
спице.

главурана м тврдоглава и приглупа женска особа. – Стаили се оба исти, 
главуран и главурана, па им и деца таква.

главчина ж средишњи, ваљкасти део тошка, у који су учвршћене спице 
(паоци). – Најбоља главчина је од брес, у њу се удевају спице, а на њи иду 
наплати.

гледање ж утисак који се стиче на основу спољашњег изгледа кога. – Не-
вестицата им на гледање неје лоша, а каква је онак – они си знају. Кравата 
добрá на гледање, а каква је на телење и на млеко, топрв че се покаже.

глибав, -а, -о 1. млитав, неухрањен, слабашан (о човеку или живинчету). 
– Детето му арно глибаво, не знам да ли че га приме у војску. 2. блатњав (о 
терену). – Идо у Барје да садим лук, ама гоџа глибаво, па си се врну дом.

глоџање с фиг. нервирање, живцирање. – Цел век ме је сећирал и глоџал 
ко свињску ногу, од тој њигово глоџање сам и станула оваква да несьм више 
за у љуђи.

глупавачак, -чка, -чко приглуп. – Неје злогледна, убавачка, а неје ни глу-
павачка, али има једну ману – воли тека да цврцне понекад, оно па куји не 
воли, али га она умеје и прекара.

гњетење с фиг. преждеравање. – Иструже ни рећија, па кад навалимо на 
пљескавице и цревца не гледамо колко че поједемо, гњетење до могање.

гњил, -а, -о фиг. клонуо, слаб, трошан. – Како, бре, зачьс дојде невоља до 
човека: до јучер ко дрен, а гле га сьг – гњил ко мушмула.
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говејање с ленчарење, битисање. – Од говејање нема вајда, нело ајде да 
се диѕамо па на работу, наше работе никој нече да уработи.

говеља несвр. битише, дотрајава. – Још говељамо, а до када чемо, тој 
само овија одозгоре занаје.

гологузија ж неуки и неваспитани људи, прост свет. – Синоч у кавану 
намуала се гологузија колко оч, једно пијано, једно поје, једно ока, па кат се 
степаше, милиција ји не мож развади.

голотување с пуко сиромаштво када се нема ни одећа ни обућа. – Било 
је и голотување и босотување, али је народ бил поздрав и повесел нело са.

голошија м/ж 1. живина голога врата. – Дојде кум, а жена одма закла 
најубавог петла голошију, те га обьпамо. 2. фиг. незрела и несналажљива 
особа. – Тија голошија још нумеје сам да се обује, а веч почел да се оглеџује 
пред огледало.

гонка се несвр. удвара се (о зечевима). – Предвечер зајци слазе из Страње 
у детелине, па се играју, гонкају, прцају, док понећи не плати з главу, јер и 
ловџије знају где да ји траже.

горак м ситна и ретка шума, шипражје, в. ретежак. – У браништето у 
дољњи крај има и крупна гора, а у горњити више горак.

горолом мн. гороломци м који је вредан и јак, који гору ломи. – У Стри-
жевац беоше два брата: Драга Горолом и Љуба Горолом, вредни и поштени, 
са обе куће запустеле, деца се растикала по свет.

гороломсћи, -ска, -ско онај или оно што се односи на гороломце. – Све-
та ормансћи доведе Мирјану гороломску из Стрижевац, вредна жена, чудо 
напрајише.

готован м који воли да други ради за њега, нерадник. – Мачькав поален и 
голем готован, нече поганци да јури, само чека да му се даде залок леб.

госјар м онај који радо и често непозван иде у госте. – Госјар је те му 
нема раван, куде улезне заборави се, али неје такьв и да другога дочека и 
пречека.

госјарка ж она која радо иде и када није позвана у госте. – Нашли се, она 
голема госјарка, он голем госјар, по три дьна се не вртају от славу.

госпоче с фиг. господичић, размажено дете. – Баба Радојка се на сва уста 
вали: Моје госпоче да работи поче.

готвено поим. прид. оно што је спремљено кувањем. – Чим улезомо у 
собу, одма се осети да мирише на готвено.

гоштева несвр. дочекује с пажњом и части пробраном храном и пићем, 
угошћује. – Дојду упролет, у најголеме работе, па се заседу, а ми немамо 
време ни да се омијемо од работе, кам ли њи да гоштевамо.
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грабање с дохватање на пречац, присвајање. – Како се је обогатил с 
грабање и отимање, тека му се имотат брзо растури и кућа опусте.

градисал, -а, -о онемоћао, оронуо. – Несьм га одавно видел, ама арно гра-
дисал. Куде погледаш у село туга голема, људи градисали, куће запуштене, 
све се ућутало...

грбавење с повијање леђа од рада и напора. – Големо имање тражи голе-
мо грбавење, а не сћитање и луксузацију.

грбњач м кичма. – Боли ме грбњачат, некако сам се пореметила, па сам 
се, еве неколко дьна, савила дозем.

гривна ж 1. дуга и густа длака на врату коња. – Он испольк испружи 
руку прво пред прљицу да га подуши, па ју тьг помазни по гривну, и коби-
лата се умири. 2. анат. зглоб који повезује шаку и подлактицу, или стопало 
и потколеницу. – Руће ме боле у гривнуту, претеретила сам ји у загртање. 
Нешто поче нога да ме побољћује доле у гривнуту. 3. метална карика која 
повезује лист косе са косилом. – Расклимала ми се коса, ја узе па измери сас 
врцу од тотомак до вр на косу, па промени заглавће на гривну, те ми са не 
мрда косата.

гриз м жито самлевено у ситну прекрупу, крупица. – Супу правимо сас 
фиде, или сас кнедле од гриз.

гриска несвр. грицка. – Грискај напомалко, немој све одједнуш да 
поједеш, па да нема за после.

гркаво прил. промукло, ослабљеним гласом. – Петьлат поче гркаво да 
поје, попрдел га, зрел је за чорбу.

грлица ж зоол. птица слична голубу Turtur turtur. – Млого волим да слу-
шам грлице кат се упролет упоју у наш шљивар.

грмес, -ста, -сто жбунаст. – Пасуљат убаво никал и процьвтел, па грмес, 
да те је мило да га гледаш.

грнчарльк м лончарски занат. – Живели су у Бабушницу од грнчарльк, 
али су си придржавали и село.

грнчьк мн. грнчичи дем од грне, грнчић. – Сирома љуђи који су они су 
варили у грнчичи, а који су били погазде у шерпе.

грнченце мн. грнчетића хип од грне, грнчић. – Имам си једно грнченце 
у које си варим само за мене и за деду кво ни се једе, да ни на наоде ману 
младити.

гробар м човек који копа гробове и укопава мртваце. – Ђура гробар се 
рацепи сас паре, jутре че идем куде њег или куде споменџије да ти најдем 
работу, да не умреш гладан.

гроздобер м берба грожђа. – Украсен ко кола кад појду у гроздобер.
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грозотија с грозота. – Пут до њиното село је грозотија, польк вози да не 
покршиш колата, па кад стигнеш.

грсница ж фиг. индијска конопља, марихуана. – Јао, гледам га, нализал се, 
а сигурно се и насмрадил сас грснице, кад би га цицнул једанпут запотајил 
би га.

грулење с, одвајање плода ораха од коре. – Кад буде у грулење ореси 
обоје ми се прсти у црно, после по недељу дьна не могу да ји оперем.

губење с губљење. – Играмо карте у паре, па буде и добивање, али повиш 
губење.

губосан, -а, -о који има кожно обољење, губав, лепрозан. – Улезо у сопче, 
а он там држал губосано дете, престрави се кад га погледа. Има губосана 
говеда, а не предузима ништа да ји лечи.

гузан м који има велику гузицу. – Дете им гузан, једва најду панталоне 
њигов број да му купе. Сашко Гузан извади паклу цигаре, запали једну, а 
једну тури иза уо, остало даде на деду.

гулење с фиг. једење једнолике и неквалитетне хране. – Они гуле само 
качамак и морузницу, а од гулење морузницу се не дебелеје, нело од меш-
чину.

гурање с померање с једног места на друго употребом снаге. – Кво је, 
бре, толко карање и гурање по аутобус, смирете се да ви са одма не исврљим 
сви напоље.

густирање с уживање у доброј храни и пићу. – Немој се журите, мезелите 
и густирајте, даньс је дьн за густирање, а од јутре кад отидемо на њиву знаје 
се кво ни чека.

Д
далечан, -чна, -чно 1. који је просторно удаљен. – Имамо далечне њиве, 

па морамо зором да поодимо да ји работимо. 2. који није у блиском родбин-
ском односу са киме. – Ако смо долечна рода, ми си се поштујемо, и зовемо 
се за славе. ■ подалечан комп. удаљенији. – Моје њиве су дaлечне, млого 
подaлечне од њигове, па морамо порано да се дизамо од њи.

далечко прил. који је прилично удаљен, али не превише далек. – Далечко 
је, али неје млого далеко, ако поитате пре мрак че стигнете. ■ подалечко 
комп. који је нешто удаљенији. – Кућа им је малко подалечко од нашу, па 
морају порано да крену од нас.

дарувaње с даривање. – Убава невеста, али и гоџа дар донела, никога неје 
заминула сас дарување, чьк и комшије који су били позвати на свадбу.
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дарчьк мн. даровчичи м скроман поклон који се добије од младе на свад-
би. – Невеста дава најубав дар на кума и кумицу, па на свекра и свекрву, али 
се гледа да и друђи сватови добију по некакьв дарчьк.

дьньшьњ, -шња, -шњо данашњи, садашњи. – Дьньшња омладина не воли 
да работи, воли да живи на олькшицу.

дьньт м важан и непоновљив дан, дан маркиран неким судбоносним 
садржајем. – Моја мати си спремила све кво требе вечером за вечеру преди 
дьньт кат смо требали да идемо да просимо невесту, па кат се врнумо она си 
постави увечер вечеру, а ми оставимо дар у собу на кревет, па излезомо на 
оро у авлију.

дводинарка ж метални новчић од два динара. – Чудо смо некада могли 
у задругу да купимо за дводинарку, а са се не може купи ни једна бомбона.

двоногоња м пренес.човек, двоножац. – Од двоногоњу се ништа неје от-
ело кво науми да уработи.

дворење с служење, угађање. – Арам да му је моје дворење и угаџање, 
кад ме са пот стари дни напушти и остави да мрем сама ко пустињак.

дебељaк м дебљи крај мотке или одсечене гране. – Кад дeнемо лисник 
шума иде унутра, а дебељаци остављамо напоље. Јак је човек бил: отсече 
буку, па дебељакан тури на јерм на волови, а он дебелиште тури на рамо, и 
тека буку докара дом.

деждевњак м зоол. врста водоземаца сличног гуштеру Salamadra muculoza. 
– Неје добро да се утепа деждевњак, који га утепа че му рука усьне.

дежурана ж просторија где дежура дежурна служба полиције. – Коман-
дир се прво куде њег насмради, па слезне у дежурану, те накара милицајци 
да поваде шишетија из плакари, там куде си чувају пиштољи.

делидба ж деоба. – Има патку ко да је бил сас магаришта на делидбу кат 
се делиле големе патће.

деловођа м раније сеоски писар, данас шеф месне канцеларије. – Жива-
дин Лепојнсћи је бил деловођа на Белу Воду.

дељање с тесање (о обликовању греда). – У дељање да пазиш да не от-
есниш гредете, да место греде одељаш дьсће.

дембел м нерадник, лењивац. – Циганска сорта, све дембели и ладолежи, 
и па си живе, и тој боље од нас Срби.

детињство с доба човечјега живота од рођења до дечаштва. – Она је у 
детињство прележала запалење мозак, и туј си сас ментални узрас остала.

дијомансћи, -ска, -ско који је од дијаманта, дијамантски. – Очеш ли да 
те и у руку цунем, можда и дијомансћи прстен да ти купим.
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дилер м нов. растурач и препродавац дрога. – Решавам се да дигнем руће 
оди њу, али џабе, чим вој чујем глас одма вој пристањујем на све, ко нарко-
ман кад га дилер окне, па му још даде и џабе шмрк.

дилиндара ж најдужа и најковрџавија стидна длака код жене. – Врчи 
вој зној од чело, а на веџе вој капће од зној ко на дилиндару кад моча. Овеј 
даньшње жене сьг све бријане, а ја да навлечем овакве мьлецће гаче куде да 
скутам дилиндару? Е бьш ми га уз дилиндару и за тебе, и за сви друђи ко 
што си ти.

диплома ж званична потврда, документ којим се признаје каква 
квалификација. – Колко год да си паметан, а-ли немаш диплому – никој те 
не тимари за ништа.

дльгодршка ж крушка са дугачком петељком. – Има једна сорта крушће 
сас дльђе дршће, звали смо ји дльгодршће.

дльгообразес, -ста, -сто човек са издуженим лицем, који је дугих образа. 
– Дльгообаразес, а ћосав, па му се лицено льшти.

дльгопрљес, -ста, -сто брав са дугом њушком. – Купимо свињче за до-
мазлк, убаво свињче, ем тьнкопрљесто, ем дльгопрљесто.

дльгорепка ж овца са дугим репом. – Имамо једну овцу сас дльг реп, 
зовемо ју дльгорепка.

дльгуњав, -а, -о неко или нешто приличне дужине. – Све њиве су ни 
тесне а дльгуњаве, тека је тој кат се једна њива дели на пет брата, па ју мож 
прерипиш да се затрчиш.

добивање с добијање. – Без рескирање нема ни добивање. Отејање ми је 
малечко, затој ми је добивање големо.

довезе (рад. пр. довезьл, -зла, -зло) свр. донесе, допреми, пребаци кога или 
што везећи. – Довезе ме син при черку, да поседим нећи дьн и ја у Београд, 
да видим како се овде живи.

довијање с домишљање, сналажење. – Живи се мучно, али ми смо си на-
викли на немање и довијање.

договарање с договор. – При моји да ти не оратим: све убаво и све сас 
договарање, а где ме доведоше неје бьш све тека, ни има слога, ни има до-
говор.

додавање с дометање, придавање чега што није постојало. – У њојното 
причање неје бьш све како је било, има и додавање, да прича испадне по-
убава.

додирување с додиривање. – Једино што се с моју бабу успешно догова-
рамо је да се волимо, али без додирување.

додолеје свр. постане неподношљиво, неизджљиво. – Додолело ми, овака 
се више не може, очу сама да си смрт створим.
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дозагрта свр. доврши огртање кукуруза. – Јучер дозагртамо, са нећи дьн 
да одьнемо, па че почне жетва.

дозволи се свр. покори се нечијем малтретирњу. – Ја се несьм никому 
дозволила да ме гази и потцењава, ако сам била сироче без башту.

дојење с храњење младунца својим млеком. – Ти си, снао, још млада, 
немој дете да насметеш у дојење да буде гладно, па да забькне, да га после 
не можемо сврнемо.

докара се свр. дотера се, удеси се. – Порасла, заокруглила се, па кат се 
убаво облече и докара, сва момчетија се претицају које че до њу да се уване 
у коло.

докача несвр. дохвата, досеже. – Кратка мотката, не могу да докачам 
висоће грањће с њу, а стар сам да се поткачим на орејат.

докопа свр. доврши прво окопавање кукуруза. – Само што докопамо, веч 
почиња загртање, још не дозагртамо, жетва пристигла, ете такьв је наш жи-
вот на село.

докоси свр. доврши косидбу. – Ја докоси, а комшија још неје ни почел 
косидбу.

докрајчи свр. учини крај (коме или чему), убије, уништи. – Мислел ако се 
растави сас жену че се спаси од ђавола, али га докрајчила шволерка.

докупује несвр. докупљује још нешто од онога што је већ купљено, или 
чега понестаје. – Колко год да спремим сено и рећију, увек су на мањьк, ни-
како да истрају до ново сено и нову рећију, сваку годину морам да докупујем.

домаћинльк м успешно вођење домаћинства, домаћиновање. – Чим чо-
век крене у курвальк, одма пречука домаћинльк.

домаћинује несвр. живи као домаћин. – Оче да домаћинује, али воли и да 
се заседи у кафану, а једно з друго не иде.

домери свр. дода при мерењу да буде потпуна тежина или мера. – Жена 
ми рече да купим две ћила шићер, али ти домери да буду три, да ме не врта 
по још ако вој је малко. Де ми домери још пола ћило оди петлиџањиви, бьш 
су убави.

домили свр. испуни се милином. – Она се малко засмеја, па поче наглас 
да се ћикоти, некво вој домиле, па помисле да че срце да вој прсне у груди.

допече свр. доврши печење, испече до краја. – Виџ да видиш да ли се 
јагњето испекло, али ако требе нека се још малко допече, боље да је малко 
препечено, него недопечено. Извади лебат из релну, ама још глетав, па га 
врну да се допече.

дописује свр. писањем допуњује оно што је пропуштено у претходном 
писању. – Пилетија има од сорте, ја исприча иметија која сам се сетила, али 
сигурно има још, па ви ако се досетите још некоје име, ви дописујте.
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дописује се свр. води преписку, води дописивање. – Мојви син за сво вре-
ме док је бил у војску се дописувал сас Смиљиноно девојче.

допладне прил. до поднева; пре подне. – Допладне смо били у сено, са 
малко да одморимо, па да се влачимо у градину.

доплачување с накнадно долпаћивање уговорене цене. – Он је тежак и 
на плачување и договорену цену, а на доплачување оној што је остал дужан, 
оди тој мораш да се обришеш.

допрачување с допраћивање кога до његове куће. – Неје могла да се 
помири да више нече да буде њигово допрачување до њојну кућу, и њојно 
испрачување кад он појде нанегде, да је тој све прошлос.

досаџување с досађивање. – Досадан је, досадан, па ми је душу појел с 
досаџување, и за које сам крива, и за које несьм.

досечљив, -а, -о досетљив. – Била је бистра и досечљива, њу никој неје 
могьл да преведе жедну преко воду.

досипување с доливање. – Неје давал да чаше буду празне, чим некој 
отпије из чашу, он одма досипује, понекад и прекара у досипувањето па се 
госјањи напију да забораве где му је глава.

досољување с додавање соли већ сољеном јелу. – Веле: биле две јетрве, 
па стално прекарувале у досољување, једна пројде па тури шаку сол у грне 
које ћипи на шпорет, после друга пројде, па и она тури шаку сол, а не вреве 
једна з другу.

доставља несвр. фиг. придодаје, наставља. – Ја сам причљива, и 
нумејем да кријем кво сам чула од друђе жене, али не волим да измишљам и 
достављам кво несьм чула.

достиг м достизање. – Решил да умоча ветар, пробал на достиг, али који 
може да достигне ветар, ветар побегал.

дотьвнин прил. до мрака, док не падне ноћ. – Кад дојде зима ми деца 
узнемо санице, па се вьздьн низ шљивари санкамо, дотьвнин дом нумејемо 
да се врнемо.

дотепа се шатр. мртвоше се од пића. – Ма у тија кафић сте се дотепали, 
затој ти украли мобилан.

дотепује несвр. фиг. убија у појам. – Еј, немој ме и ти са дотепујеш у мо-
зак, неје ми до зајебанцију!

дотури свр. дометне. – Од наше си млеко потсиримо сирење за две и пол 
качетија, па докупимо млеко та дотуримо и у трећото, да је и оно пуно.

дочекување с дочекивање са посебном пажњом и гостољубивошћу. – 
Наша баба беше млого добра жена, њојно дочекување и пречекување је било 
за причу, цела рода ју је волела.
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дрвари несвр. опскрбљује дрвима, обезбеђује кога огревом. – Ја да ви ра-
ним и дрварим, а ви да препишете имање на брата, тој тека нече може да 
буде. ■ дрварење гл. им. – Крпари се од дрварење, али не продава дрва из 
њигово браниште.

дрвење с укрућивање (о пенису). – Дрвете ли га? Ако, ако млади сте, али 
немој да прекарате у дрвењето, и оди тој може да боли глава.

дрдњало с брбљивац. – Он добар човек, а женчено му једно опасно 
дрдњало, док сам им ковал говеда он си ћутеше, а она је сво време дрдњала: 
те тьњће плоче им турам, те кратћи клинци, дојде ми да ју ударим сас чук-
чено посред чело.

дрешче мн. дрешчетија с хип. од дрешка (дреха). – Узимај дрешчето и 
бегај, док те неје стигла тојага по грбину.

дриблање с фиг. варање, надмудривање. – Она мисли мен че да предриб-
ла, па ја сам за њу велемајстор у дриблање.

дрмбољина ж музички инструмент од четири пера, дромбуља. – Излезо 
на ракошку отћидију, па се огрну сас андрмољ, и узо дрмбољину те засвири.

дрњћање с гл. им. од дрњћа,блебетање, зановетање. – По цел дьн само 
дрњћа по кућу и на све наоди ману, од њигово дрњћање ми се стужни, што 
нече једампут да занемеје да ми се глава смири.

дрољав, -а, -о дроњав, који је у ритама. – Вреви ми како сам дрољава, 
и како сам се утенчила од пијење, а што му се тој њему тича каква сам ја, и 
што пијем. Пројде једьн човек оточ, ама га не познавам, неје нашинац, сьв 
дрољав и мьшкав.

дрпљак1 м дроњавко. – Ти ли се најде, дрпљаче један, мен да се смејеш, 
а теб си не видиш, нема куче за кво да уване.

дрпљак2 м стара крпа, отирач. – Дај ми дрпљакат, још овија пут чу сас 
њег да обришем ћунци, па чу га врљим.

дрпољак м поцепани комад одеће, али и нов са потцењеном вредношћу. – 
Немам кво да облечем, сто дрпољка имам, али ни једьн неје за у народ.

дртачак, -чка, -чко који је веч прилично стар. – Погледам се на огледало, 
усминем се и помислим си: Ма дртачак сам, обелел, али ми душа још млада, 
још ми се живи.

дружељубив, -а, -о који воли друштво, који се радо и често налази у 
друштву. – Напред, бре, народ бил дружељубив, било стављање, било 
помагање, било идење на славе и свадбе, са никуј никуга не гледа.

дружење с буде са ким друг или другарица, провођење времена са ким као 
са другом или другарицом. – Повише дружење било напред него са, са ни 
брат з брата не може, кам ли другар с другара, сваћи живи за себе, и граба 
што више за себе.
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друшкан м рет. пријатељ, друг. – Де, друшкане, да мунемо још по једно 
пиво, па да си идемо дом.

дубак м врста столице у коју се ставља дете да учи да стоји и прави 
прбе кораке. – Детено само враже сас ножице у дубак, радује ми се, и пружа 
ручице да га узнем.

дуванисување с снабдевање кога дуваном. – Ја да те облачим и 
дуванисујем, а ти да се сас друђега швалерисујеш, може ли тој тека, и до 
када че тој тека.

дугује несвр. има дугове према коме, који је стално дужан. – На сви дугује, 
дужан преко уши, држава не може да отплати њигови дугови. ■ дугување гл. 
им. – От како кућу заправимо никако да излезнемо из дугување.

дува се несвр. горди се, уздиже се, хвалише се, прави се важан. – Он кад 
почне да се дува да ти се смучи, мисли да је ванул Бога за браду, а не види да 
му се сви потсмивају, и да се шољћају сас њега.

дуовит, -а, -о шатр. онај који се дува, који се прави важан. – Не беше, бре, 
такьв док беше сиротиња, а са како стури штроку диже нос и поче да је арно 
дуовит.

дупебрис м шатр. тоалетни папир. – Беше ме припело, а ја немам никак-
ву артију, па меша по џепови те најдо аутобуску карту, па њу искористи ко 
дупебрис.

дурлење с дурење, инаћење. – Дурлење нече да ти помогне, нело турај 
матику на рамо, па на њиву на копање.

Ђ
ђерђев м оквир у коме се учвршћује затегнуто платно за везење. – На 

ђерђев се разьпне натруковано платно на које се везе.
ђиздав, -а, -о лепо одевен, отмен, поносит. – Висок, прав, убав, ђиздав ко 

краљев гардиста, нема која неје узданула кад га сретне.
ђикавац мн. ђикавци м иронични назив за Пироћанце због изговарања 

енклитика ђи, ђу (‘их’, ‘ју’ / ‘је’). – Нашла момка из пиротската села, че по-
стане и она ђикавка.

ђозлуци м мн. наочари. – Отвори прозор, кад има кво да видим – једна 
женица сас ђозлуци за сльнце, убава, тьначка, коса риџа, ум да ти стане.

ђубрен, -а, -о посут ђубретом, нагнојен. – Чим се погледа у поље одма се 
примети где су била трљачишта, све кво је посејано у теј њиве разликује се 
од њиве које несу ђубрене.
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ђурђил ЛЗ м рогато мушко јагње које се обредно коље о Ђурђевдану. – 
На Ђурџовдьн се вијеоше венци, па се закоље јагње које смо звали ђурђил.

Е
еклање с хеклање. – Еклање је плетење само сас једну иглу.
еклица ж специјална игла са ручицом којом се хекла. – Напред смо еклале 

сас еклицу миљетија, а са се купују готова, даньшње жене су и заборавиле 
како се екла.

експарзета ж врста детелине Onobrychis viciaefolia. – Бео задремал, а 
говеда ми улезла у Тодорову експарзету, па голему штету напрајила.

енекција ж ињекција. – Ни сама не знам колко сам енекције издобивала 
док су ме аперисали и после аперацију.

ентересување с интересовање, занимање за чим. – Он нема никакво 
ентересување, за ништа се не сећира, њега ентересује само да добро једне и 
пине, и после где има убава ладовина да прилегне.

ерђенче рет. с бећарче, момчић. – А што тога дртљу водиш сас тебе, па га 
жене га јуре ко да је момче ерђенче.

еспадриле нов. ж мн. лака обућа, обично од платна, са ђоном од канапа. 
– Госпава сврљила опьнчотинене, на нође навлекла некве еспадриле, мора 
да су вој ји децана купила.

Ж
жабуркање с купање, брчкање по води. – Ајде, деца, излазете из водуту, 

какво је толко жабуркање цел дьн по воду.
жалце с дем. од жало, жаокица. – Челица има жалце на дупе, оно ко трн, 

па ако те убоде с њег млого боли.
жьгање с пробадање, севање у костима. – Нешто поче често да ме жьга у 

крстетину, нарочито ночу, од жьгање до који ред не могу да заспим.
жьца несвр. 1. пробада, штреца (о болу). – Нешто поче да ме жьца под 

леву плечку. 2. боцка, вређа (речима). – Жьца ме с погане речи какве му све 
падну на памет, па чу да препукнем од јад, а ништа му не могу.

жвака несвр. жваће. – Жвакамо цревца от скару, пивкамо грејану рећију, 
и замлачујемо се ко беспослене бабе.

жврља несвр. ружно пише, шара, шкраба. – Сине, престани више да 
жврљаш по дадинуту свеску, требе вој за школу.
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жгадија ж збир. они који својим поступцима изазивају презир, неваљалци, 
гадови. – Кад работим нигде ћорав човек, а чим дојдем до нећи динарчьк, и 
отидем у задругу неработна жгадија се збере ко да им швикнем у-прсти, и 
џамкају да им платим неко пиво.

ждрака несвр. гледа кога. – Довела баба унукуту на приредбу, и седле до 
мен, а ја само ждракам у њу, убаво девојче.

ждракне свр. баци поглед, погледа радознало. – Укачи се у аутобус, седо 
до једну госпођу, и поче да ждракам у њу, а и она повремено ждракне у мен.

ждрање с преједавање. – Кад седне уз астал не знаје колко му је доста, 
ждере ко гладна година, од ждрање се направил ко вепар.

жед м жеђ. – Стрижевачка рудина је безводна, ако не понесеш одом воду 
има да скапеш од жед.

жедује несвр. трпи жеђ. – Остадомо сами, па и гладујемо и жедујемо, 
нема кој да ни наѕрне да види и живи ли смо, та кам ли да ни водицу принесе.

жежьк, -шка, -шко врућ, чија је температура знатно виша од телесне. 
– Нема ништа поблаго од жежьк леб и овчо сирење. Посипи ме сас жешку 
воду да си омијем косу.

жеља ж чежња, жудња (за ким или за чим). – Али ми за Сурачево жеља, 
онам да отидем да се видим с моју роду, а налезла бугарска војска, па не 
давају да се улази у село. Жеља ми је да оженим и унукатога, после нека 
мрем.

жена-муж ж снажна и одважна жена, жена са особинама мушкарца. – 
Она, бре, жена-муж, јака, радна, вредна, здрава, али сьг га утупила арно, ма 
че оздравеје она, не подава се она лько.

жентурача ж аугм. и пеј. од жена. – Доведе некакву жентурачу од негде, 
па се по цел дьн карају и тепају.

женско с поим. прид. жена. – Заалос година, еве га авгус месец, а ја још 
ни за руку не пипну туџо женско.

жењет, -а, -о ожењен. – Игњат беше жењет, и девојче имаше, али му умре 
прво жена, па девојче, и мен превари та отидо за њега, ако сам била девоћа.

жешко прил. фиг. много, јако, веома. – Море, жешко га изударај, кво га 
милујеш, да упанти кво смеје, а кво не смеје.

живац м фиг. болна тачка. – Дирнула сам ју у живац пред цело село, да 
сви виде да и ја умејем да вртам дугови.

живење с живљење, провођење живота. – Мој живот и моје живење 
никога да не стиза, само работење, трпење и ћутање, али таква ми, бељћи, 
судбина била.

живо прил. сви присутни, све што је живо. – Са сви живо се скарала, 
никој вој неје добар, до пладне мрзи цел свет, от пладне и саму себ.
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живописац м уметник који осликава цркве и манастире. – И стрижевач-
ку цркву обновише, па је са поубаве нело што је била, само још не могу да 
пронајду живописца да ју украси сас фресће.

животарење с живљење у беди, таворење. – Овој ли је живот, овој неје 
живот, овој животарење, а поједини веле животињарење.

животињарење с живљење животом живинчета. – Још ли си жив? – 
Жив сам, али не живим, животињарим.

жигање с в. жьгање. – Кат че се мења време почне жигање, прво у раме-
на, па слезне у колена, и нема спање од болови.

жилав, -а, -о виталан, здрав, издржљив. – Сви у туј фамилију су вред-
ни, овак злогледни, ал су здрави и жилави. Оди јасеново дрво да напрајиш 
држаље, нема пожилаво дрво од њега, пре че сећируту да строшиш, него 
држаљето.

жлтањћа ж 1. зоол. жутовољка, птица певачица Emberika citrinela. – 
Жлтањћа, дивјо пиле, исто ко славуј, само има жлте груди, а не сели се ко 
славуј. 2. фиг. неко ко је мршав, неухрањен. – Детето ич нече да једе, ене га 
стануло ко жлтањћа.

жлтуњћа ж в. жлатањћа. – Жлтуњће ватамо зими сас примку, па ји по-
сле оскубемо у жешку воду и печемо на жар.

жљебав, -а, -о 1. који je великих истурених усана, уз то и кривоуст. – 
Убава девоћа, само малко жљебава, уста вој малко настран искривена, а онак 
ју има за све. 2. који је плачљив. – Де не жљеби се толко, цел комшильк те 
чује колко се дереш.

жљебьц м/ж пеј. који је ружан због великих усана. – Тија жљебьц само 
знаје да се жљеби, и да се потсмива, а њу си не види каква је.

жљуве несвр. глође. – Кучено нашло некакву кочину, па ју по цел дн 
жљуве под амбар у ладовину.

жмање с фиг. дангубљење. – Море, ајде да се диѕамо да работимо нешто, 
од жмање нема вајда.

журење с журба, хитња. – Немој да ме пожурујете, моје журење одавна 
прошло, ви идете, ја кат стигнем. Дојде лето, работе колко оч, али нарочито 
у жетву беше црцање од журење да се што пре ожње.

З
заалос прил. лоше, кварно, ружно, за подсмех. – Времиштево заалос, 

ћишљакав не дава да се некво поработи. Сви су мислили заалос се родило, 
па че заалос и да умре.
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забађева прил. забадава. – Забађева се ми спремамо за приредбу, отка-
зали ју.

забакне свр. заборави, занемари, престане да мисли о чему. – А ви што се 
не жените, забакнуле сте начисто, ваше друшће веч воде деца за руку.

забанзари се свр. задржи се, заборави се. – Иде испред мен, па се с вре-
ме на време поврцне да види идем ли, ел сам се негде забанзарил, па да ме 
причека.

забькне свр. в. забакне. – Забькне ли момче, од њега нема женидба, али 
има пијанка. Девојчето му је арно паметно, ама малко забькнуло, стра ме да 
га више никој нече узне.

забьнче мн. забьнчетија с дем. од забьн, зубунчић. – Забьнчето вој окра-
тело, али нема друго па га још облачи.

заблажује несвр. заслађује, зашећерује. – Немој да заблажујеш млого 
каве, има нећи не воле заблажено каве, а нећи га па воле кад неје ич забла-
жено.

забере се накупи се нешто више него што је у датом трениутку по-
требно. – Забрале ми се работе, па не знам на коју страну пре да се обрнем.

забрекне свр. набрекне стајањем у води. – Потопи буриштата у воду да 
забрекну, још малко па че почнемо да беремо сливе да печемо рећију.

заброји свр. погреши у бројању. – Убаво броји парете, немој да забројиш, 
па да ми дадеш повише нело што требе.

забучави се свр. престане да се чешља, запусти се. – Забучави се начи-
сто, онедьгаве, па немам руће ни очи да си омијем, та камо ли да се чешљам 
и премењујем.

забуши шатр. свр. превари, закине. – Погодимо се да му продадем теле за 
двеста евра, он ми забуши, и даде ми само сто и педесе.

завада ж свађа, мржња, неслога. – Док се браћа не ожене у кућу влада 
слога, чим се ожене створи се завада меџу њи, и браћа мора да се деле.

завењује несвр. 1. зацељује (о рани). – Свака рана временом завењује, али 
рана на срце од злу траји док си жив. 2. спарушује се (о биљци). – Цвећево 
почело да завењује, заборавила сам воду да сипем у вазну.

завија несвр. урличе од бола или туге. – Жена ме остави „што млого 
лајем“, сьг завијам по њу, ал она се више не врну.

завревљује несвр. покушава да изглади односе, да речима оствари неки 
прикривени циљ. – Огадила ми се от како се свадимо, а са ме завревљује да 
прооратимо. Идемо по пут, она се срамује и њури, а ја ју намерно завревљујем 
да се ослободи.
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заврзољ м марамица завезана у чвор у коме се нешто крије. – Де, бабо, 
где ти је заврзољан, дај нећи динар да и ја ко друђи попијем неко пиво у за-
другу.

заврзује несвр. завезује. – Сваћи своју тајну замотује и заврзује, али се 
она сама одмотује и одврзује.

загазди (рад. пр. загаздел, -а, -о) свр. постане имућан, огазди се. – Она му 
је изродила деца док је још бил сирома, после је загаздел.

заглеџување с пиљење у кога или нешто, разгледавање. – Кво си зинул 
ме толко у мене, че ме урочиш од толко заглеџување.

заглобица ж блатњава барица на путу где може да се угази и испрља. 
– Пази куде штрапаш, по тија пут има млого заглобице, па можеш да се за-
глобиш до колена.

заговара несвр. замајава испразним говором. – Немој да ме заговáраш, 
че ми побегну овце у Миладинову детелину да ју испасу, а знаш какьв је он 
лош човек.

загомиљање с досађивање упорним запиткивањима или приговарањима. 
– Мани ми се од главу с толко загомиљање, најди другога који је залудан ко 
ти, па му загомиљај цел дьн.

загуди свр. фиг. почне да дува (о ветру). – Кад у јануар ветрина загуди, 
колко год да кладеш огањ не може се кућа згреје.

загуљен, -а, -о својеглав, задрт. – Неч да мож да купиш тој од њега, он је 
млого загуљен човек.

загуљује несвр. фиг. ради супротно и у инат другима. – Сложимо се сви 
да поправљамо пут до Славубару, једино га Најден загуљује, него га прегла-
само, и морал је се ућути.

задьшче се свр. почне да дахће од напора. – Узбрдњичаво, а она се ужу-
рила, па се задьшчала ко кола да влачи.

задевање с задиркивање. – Девојче, не задевај се с мене, тој задевање 
може скупо да те кошта.

задира се несвр. задиркује се. – Искара ни наставница из учионицу, ја си 
мирујем и слушам наставу, а Милан се сво време задира сас мен, ако је њега 
искарала, али неје требала мене.

задорљив, -а, -о који воли да изазива конфликте, који је задорица. – Ста-
роно дете му добро, а младини задорљив, једноман га наставници брукају у 
школу.

зажиња несвр. почиње да се жање, почиње жетва. – Жита веч узреше, 
још нећи дьн па зажињамо, и нема одмор док све не ожњемо.

зажуљен, -а, -о, в. загулен. – Не надај се да че да га убедиш, он је зажуљен 
човек, кад запне не попушта, па триста попа да му читају.
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зазара се свр. почиње да свиће, зора најављује нови дан. – Чим почне да 
се зазара ја сам веч на нође.

зазебне свр. охлади се. – Не вољаје тесто да зазебне, после нече да нарас-
те, па леб буде глетав.

зазреје свр. почне да зри. – Месечина је све видела, и крушка сланопаџа 
тамьн зазрела пот коју смо се ваљали туј ноч.

зазртање с загледање, проматрање са свих страна. – Немој више да ме 
зазрташ, несьм рогат, стужни ми се од тој твоје зазртање.

заискача свр. крене да изилази, па се опет поврати. – Бађим заискачаше 
да си иду, па се досетише да попију још по једну, и па се врнуше уз астал.

зајебант м неко ко воли да се свакоме и свему подсмева. – Рачко беше 
голем зајебант, кад пинеше почне да зајебава сви по ред који смо у задругу.

зајнатење с инаћење. – Море вртај се дом, код мене зајнатење не помага, 
ти си могла да се зајнатиш само док си била при матер и башту.

зајчичи с мн. фиг. грчеви у стомаку као предзнак нечега лошег, или тре-
ме пред наступ. – Ма лепо си на мен зајчичи играоше по мешину кад пооди 
на овуј славу, требеше си дом седим, али алава душа.

закасоч м малер, невоља, неко или нешто што производи секирацију. – 
Он је голем закасоч, само гледај да се не најдеш у њигово друство. Прави је 
закасоч, кад мораш туџу краву да музеш сваку ноч.

закерује несвр. шатр. приговара, налази ману свима и свему. – Дојде нови 
шеф, и одма поче да га арно закерује, јури ни ко Бог ђавола.

заклаџување с. потпаљивање ватре. – Нумеје сваћи брзо и лько да за-
кладе огањ, и за заклаџувањето требе мајсторија.

закове свр. фиг. заспи за столом од пијанства. – Пије док уз астал не за-
кове, после по целу ноч от кућу до нужник снове.

заковује несвр. закуцава. – Заковуј убаво тарабете, да не може комшија 
да ји лько раскове.

закози се свр. почне сезона кожења. – Козете се веч закозѝше, пролет 
наблизила.

закоњоше свр. фиг. почне да коњоше, тј. спава. – Најдо једно празно 
седиште, спљеска се на њег, и одма закоњоса.

закрка свр. дубоко забоде. – Море, закркај вој га до балчак, да запанти 
како сељак закркује.

закрмави свр. добије крмељ у очима, закрмеља. – Поче се дизам польк, 
оно ми очи закрмавеле ко на маче.

закупи свр. узме у закуп, привремено коришћење уз одређену цену. – Љуба 
ис Коритњицу тека работеше: закупи браниште у Сливовик, па у њега ис-
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копа ћумурану, и прави ћумур све док не посече сва дрва, и силне паре на-
млати.

залага се несвр. заузима се за кога или нешто, чини велике напоре да кога 
изведе на прави пут. – Колко смо се ми више залагали да заврши факултет, и 
од уста одвајали да стално има пару при себ, толко се он повише мангупирал 
по Београд.

залединчи се свр. постане ледина, уледини се. – Куће се накривиле, њиве 
се залединчиле, народ се растикал, село замрло...

заледничи се свр. премрзне, нахвата ледену покорицу. – Много се смрзо, 
ноч ведра, а снег само крцка под нође, заледничи се, па штрапам ко да имам 
дрвене нође.

залеми свр. састави лемилицом и калајем. – Однесо тигањ куде Милчу 
Циганина те му залеми дршку.

залитач м пеј. особа која више семета него што користи, сметало. – И 
у праву си је жена, оно кат се све погледа жена је прави домачин, муж је само 
госјанин и залитач.

заличен, -а, -о добро уређен. – Излезе башта, обријан и премењен, зали-
чен ко краљев гардиста.

заличи свр. дотера, уреди како доликује. – Отрсимо и пометомо авлију, 
заличимо ју да ни неје срамота кад јутре дојду госјањи.

заличи се свр. дотера се, упристоји се. – Несьм се бричил, само си на-
мокри косу сас воду и очешља ју те се малко заличи, да на човека личим.

заложи се св. заузме се за кога или што. – Ко млад секретар ја се заложим 
да га примимо, јер само он, јадничко, неје бил примен у партију.

замаан, -а, -о неурачунљив, ћакнут. – Замаана баба, нити знаје кво прича, 
нити разбира кво друђи причају.

замajује несвр. замајава, одвлачи пажњу. – Видим ја да че изђинемо: 
Вили се заоратил сас Радишу, Слобдан замајује некво Сузану, а конобар 
само приноси ново пијење.

заманда се свр. заборави се, занесе се, заговори се. – Дошьл Стојко од пе-
чалбу, несмо се видели од пролетос, па се замандамо у задругу до предзору.

замерка ж примедба, приговор. – Он је човек на своје место, не може да 
му се најде ни једна замерка. Добар је овак, али једина замерка му је што 
воли кад пине да пцује политичари.

замертечи свр. фиг. удари га, прикуца га ударцем за земљу. – Комшијо, 
боље ти је да смириш, јер ако те ја замертечим с песницу меџу очи, туј има 
и да си останеш.

замешување с замешавање, мешање. – Замешување неје добро ни кад су 
браћа роџени, боље да си сваћи знаје које је чијо.
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замица несвр. замиче, губи се из видкруга. – Змандамо се успут, тамьн 
избимо на Лисичково лозје, кад видимо да аутобус веч замица над Ресничку 
ћуприју.

замлцкување с замуцкивање. – Све је добра и паметна, али ју малко ква-
ри замлцкување, и тој само пред туџи љуђи, онак су убаво орати.

замочување с фиг. ниподоштавање, потцењивање. – Куде год отидемо 
он је волел кад пине да се шољћа сас мен, ко да ме замочује пред народ, тој 
њигово замочување ми је најтешко падало.

занесен, -а, -о будаласт. – Овак је работан, ал у орату занесен, само тро-
па, што веле јако: заноси се сас вреву ко муда у косидбу.

заорачување с заговарање, испразно блебетање. – Од твоје заорачување 
не могу никакву работу да пованем, ти си узбујала жена, а мене триста ра-
боте чекају.

заоџује несвр. заобилази. – Гледам га, улезал у морузу и крши класје, ја 
поче да га заоџујем одозгор да ме не види, да му поблизо пријдем, па да га 
ванем за гушу.

запари свр. врућом водом убије клице (о дрвеном суду). – Куде Крстовдан 
се запарују буришта за ново вино.

запарложен, -а, -о оно што је запало у парлог, што се запарложило. – 
Њивата му је била родна, са запарложена, ал да се разоре човек ексери да 
посади у њу, ћусћије има да порасту.

запекља се свр. запетља се, упреде се. – Преџава ми се сва запекљала и 
умрсила, једва ју распекља и размрси.

запиткување с запиткивање. – Мани више да ме запиткујеш и 
затрачкујеш, оди тој твоје запиткување и затрачкување глава ме заболе.

заплитање с почетак плетења (низање бодова на иглу). – Поче да запли-
там џемпир, али ми заплитањето не пооди за руку, па га разману.

запљескоја м онај који много прича, не водећи рачуна о ономе шта при-
ча. – Синоч на седењћу се примакнул до Мару, и запљескује се како је она 
гоџа убава, али да је нашла асли блесавог мужа куји неје за њу.

заповеда несвр. наређује, командује. – Башта ми заповедал да на вашар 
купим острило за косу, али ја сам заборавил, па са не знам како да се изва-
дим кат се врнем дом.

запон м ослонац, оно на шта човек може да се одупре при неком напору. 
– Немам запóн да могу да се одупрем, затој не могу да погурам колата да се 
не вртају назад.

запржување с зачињавање јела запршком. – Главно је запржување, ако си 
у запржувањето мајстор свака манџа буде добра.
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запрџување с омаловожавање кога пуштањем гласних ветрова у 
његовом правцу. – Немој да ме запрџујеш, будало једна, ако узнем кудељуву 
има да ти на нос излезне тој твоје запрџување.

зарад прил. због, ради. – Зарад њег сам све манула, а он ми се са потсмејава 
и прави ме на никакву.

зараза ж заразна болест, епидемија. – Поједини пламентаре да овеј вак-
цине против корону су измислене само да народ помре без дьн, да не лече, 
него да оне преносе заразу.

заражотина ж пеј. од зараза. – Појави се неква корона, жене колко оч, 
ми само зевамо, гледамо и уздисамо, гоџа њи би питали за онуј работу, ал ји 
стра оди заражотину.

заран прил. цик зоре. – Петлови чим запоју мора се дизамо, такьв је 
селсћи живот, па заран – незаран.

зарасте свр. 1. урасте у косу и браду. – Неје аљкав, нело воли да зрасте у 
браду и косу, да изиграва билмеза, мисли да је тој модерно. 2. урасте у коров 
и трње. – Једну годин ли промашим да окосим ливаду, одма зарасте у коров 
и трње.

зарати свр. почне да ратује, објави рат коме. – Притискају ни од све 
стране, али ако и са заратимо, тежак пропадльк че буде за народ.

зариза несвр. шатр. игнорише, не зарезује. – Мислим се у себ да ли че 
Гарча да ме дочека сас њиговуну невесту, а он ма јок, видим га преди амбар 
истопузил се и не зариза ме.

зарипување с заскакивање при оплодњи код појединих животиња. – 
Овьнан се сьв спљоштил и измршавел од зарипување, али он се затој и чува.

заруби свр. тестером пресече најниже што може. – Деда наби чеп у 
буре, и заруби га до дугу, да никој не дира у рећију до моју свадбу.

засек м мала удолиница обрасла шумом. – Видиш ли онија засек поди 
Мечу дувку, е, туј, у тија засек, сам наодил најубави вргањи.

засмивање с пеј. смејуљење, иронично и непристојно смејање. – Селсћи 
бирибикоши, од њино засмивање ни једна невестица не може на мир да улез-
не у задругу да си купи кво вој требе.

застрањује несвр. 1. онај који са правога пута скреће у погрешан правац. 
– Гледам га од Прибов дел, он уместо да иде комто мен, поче да застрањује 
према Љубин бунар, видим да че се разминемо. 2. онај који се одаје пороци-
ма. – Који се здружи сас тога пропалицу одма почне да застрањује, и да га 
милиција често приводи и саслушава.

затапа се несвр. 1. потапа се у воду да набубри (о дрвеном суду). – Буре-
во се, бре, три дьна затапа, и пај тече. 2. фиг. налива се алкохолом. – Мезимо 
убаво, па ручкамо сас мерак, на крај почемо да се затапамо сас вино.
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затемељи се свр. фиг. дође и не уме да пође, постане стални гост. – Ене 
га, па се затемељил код Бошка, не може си човек од њега работи.

затечен, -а, -о поим. прид. дете које маћеха затекне преудавши се. – 
Најстарити је затечен, а онија два помлади је родила сас Тилка кат се поже-
нила за њега. Бију се ко приведени и затечени.

затлцује несвр. заглупљује. – Ја стварно несьм бьш све акьлна, али па и ви 
немојте да ме толко затлцујете. Жената га умоломочила, и стално га затлцује.

затрацкује несвр. запиткује. – Мани да ме затрацкујеш више, него се 
врни дом и докарај ауто да идемо куде Сенту вражалца. ■ затрацкување 
гл. им. – Мани више да ме затрацкујеш, оди тој твоје затрацкување глава ме 
заболе.

затрачкување с запиткивање. – Мани ми се више од главу, од тој твоје 
затрачкување ми се стужни.

заћецује несвр. шатр. исмејава кога, руга се, закецује. – Цел свет вреви 
да је малко замлатен, али чу се правим алтав да заћецујем Госпаву, да видим 
кво че она да вреви од њега.

заћецује се несвр. шатр. спрда се са ким, закецује се. – Са че се Брацко па 
заћецује сас народ, затој што му савес чис.

заћида несвр. закида на мери. – Нема коме тија неје заћинул на меру, 
затој га и искарали да неје више магационер у задругу.

заћути свр. умукне, ућути. – Ко да је призетко, а-ли се жената појави, 
одма заћути ко да је нем.

заубавлильк м ирон. велика брука, срамота. – Јучер сас поп-Симу и 
Ђуру Гробара куде Тонку на сарану напрајимо голем заубавлильк – напимо 
се и само што не запојамо.

заузне се свр. буде преокупиран пословима. – Има тека понекад, ал неје 
стално, заузнем се у работе, па заборавим и леб да једем.

зацепоја м закерало, ситничар. – Зацепоја голем. докарамо камење да 
постављамо калдрму у сокак, а он ни кори да камењето неје округло и убаво 
за калдрму.

зацмака свр. умаже, уфлека. – Све зацмака шпорет док вари пекмез.
зацопује се несвр. шатр. заљубљује се. – Зацопује се у свакога који се 

појави у село из варош, ко да смо ми у село сви шугави.
зацрвеје се свр. зајапури се. – Тамьн се поче качим уз басамаци, кад ете 

ти ју моја друшка излази из подрум, зацрвејала се ко петлиџан.
зашашавен, -а, -о омађијан, ошамућен. – Кумица га омаџијоса, ене га оди 

ко зашашавен, веле да оче да се и сас жену мањује.
заштуротина ж усамљена, сенилна особа. – Село опустело, куће зашту-

реле, само можеш да видиш понекоју заштуротину да оди по двор.
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зьвре се свр. завуче се. – Ћуркана снела јајце поди големини трендавил, 
ти си малечак, зьври се, те га довани, да га куче не најде.

збари свр. шатр. заведе, опчини, емотивно веже уз себе. – Прави је 
геџован, али збари најубаву школарку која преко лето дојде у село.

зван, -а, -о који је позван на породичну свечаност. – На славу иду и звани 
и незвани, али за незванити је место на крај астал, близо до врата.

зверење с запрепашћење, унезвереност. – Што си се толко узверил ко да 
си мечку сретал, од зверење нема вајда, нело се ватај за работу.

зверка мн. звéрће ж звер. – По-планин има свакакве зверће, али неје ко 
што је некда било.

зврнди несвр. зврји, звони (о телефону). – Зврнди ми мобилан ко на же-
лезничку караулу, једва га најдо, само што неје падал од машину за прање 
штрокавци.

згаџање с угађање, испуњавање сваке жеље. – На даньшњу омладину 
нема згаџање, они све боље знају, а умеју и да уживају.

згњетен, -а, -о који је малога раста, али набивен снагом. – Тилко ако је 
згњетен, ал сас акьл и снагу неје сметен. Где ли онакьв згњетен најде онакву 
убаву Радојку

згране се свр. запрепасти се. – Да се згранеш какьв је све дар донела.
згргури се свр. погури се. – Бобо-Мира остарела, па се згргурила, па 

једва, сирота, оди, а деца вој се разбегала по свет.
згреши свр. 1. погреши. – Колко да пазим да не грешавам, па згрешим, и 

стално сам си ја крива. 2. учини грешно дело. – Кој знаје који је кво згрешил, 
та са ја плачујем њигови греови.

згрибање с купљење грабуљама заосталог сена. – Прво иде косење, па 
збирање сено и прекарување у плевњу, или денење у стогови, на крај дооди 
згрибање од несабрано сено, да ливада буде чиста.

згртање с фиг. присвајање, гомилање богатства на непоштен начин. – 
Згрта, граби, отима, присваја, све да је њигово, али тој згртање је проклето, 
има на нос да му излезне, ако не њему, некоме његовом сигуррно

згрчен, -а, -о искривљен, скупљен, укочен. – Имаше једну руку сакату, 
беше ју изгорела сас ћипеч воду ко малецка, па вој рукуту једва спасили, али 
шаката остала згрчена, а прстити саде кочине и кожа.

здева несвр. садева, дене (о сену у стогове, или пожњевених снопова у 
крстине). – Жетвари сас српови, по њи сас јужја врзани снопови, после ји 
сносе и здевају у трећаци или крстине.

здригосан, -а, -о укварен иструлео. – Здригосане јабућеве, несу више за 
једење, требе да ји исврљимо из подрум и дадемо на свиње.
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здроби свр. исече на ситне комаде, измрви. – Здроби се једна грутка 
сирење, па се посоли по качамак озгоре.

зељенце с хип. од зеље, зељице. – Чу сврнем у Луку да наберем ливадско 
зељенце, да баба напраји баницу, а има и младе покривће да свари чорбицу.

зељка мн. зељке ЛЗ ж главица купуса. – Гле колке су се големе зељке ро-
диле у онуј градину.

зимьц мн. зимци м општи назив за крушке које током зиме саме по себи 
дозревају. – Имамо крушку присад у двор, присадити вој крупни и тврди, а 
кад дојде зима они тека-тека па омекнеју, па сила добри за једење, зовемо ји 
зимци.

зјало мн. зјала шатр. гледање у празно. – Мојна ми вреви да се мањујем 
више да продавам зјала, него да се узимам у акьл, и да будем малко домачин.

златан ДЛ поим. прид. сунце. – Златан се дигал високо, а ми не стигомо 
ништа да уработимо.

злогледан, -дна, -дно који је несимпатичан, ружан, који на први поглед не 
оставља повољан утисак. – Неје злогледна, убавачка, а неје ни глупавачка, 
али има једну ману – воли тека да цврцне понекад, оно куји па не воли, али 
га она умеје и прекара.

знајач м онај који много зна, свезналица. – Наши стари су одувек били 
знајачи, знали су и оној које смо ми даньс почели да не знамо. Избегавај да 
саветујеш свакога, че испадне да си голем знајач.

зове се несвр. узајамно се са киме позива на крсне славе. – Сас Госпа-
ву се не зовемо, и несмо си ни ишли на славе, несмо никакав род, али се 
поштујемо ко да смо најроџени род.

зубрување с беспосличење, доколичење. – Зберу се пред задругу, па 
зубрују до пладне, а њиве и ливаде им од зубрување леже неокопане и не-
окосене.

зука ж бот. зуква Heleocaris palustris. – Сéно у које има зука овце нече да 
једу, али га кóњи и магарци једу.

зучање с зујање. – У оној дрво у шупљар се чује некакво зучање, ел су 
осе, ел су стршељи, па је боље да му се не приоди близо.

Ѕ
ѕьѕа несвр. шатр. обавља коитус. – Ѕьѕам ју отпозади, па прејдем одна-

пред, а она се не буни.
ѕьѕање с шатр. обављање коитуса. – Одавна се мерачим да ви зборим од 

једно ѕьѕање.
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ѕврцање с пуштање гласних ветрова, прђење. – Накусају се пасуљ, па 
почне ѕврцање ко митрољези кад почну да дејствују.

ѕеѕа несвр. оглашавање зрикаваца, зрикавчево певање. – Ноч, све се 
ућутало, само ѕеѕаљће ѕеѕају њину песму.

ѕива ж слина. – Бегај, бре, од мене, да те не ударим да одлетиш ко ѕива на 
калдрму.

ѕидурина ж зидурина, остатак некакве грађевине. – Биле појате, са само 
остале ѕидурине, али и оне урасле у шуму и трњаци.

ѕинѕуљћа ж ситни украс који виси обешен на телу или одећи. – Изведоше 
младу невесту, она сва исћитена сас разне ѕинѕуљће.

ѕубрување с беспосличење, доколичење. – Женино је среџување по кућу, 
месење и готвење, а моје је намиравање стоку ујутру и увечер, и по цел дьн 
ѕубрување пред задругу.

ѕумбир ДЛ м бот. назив за неке тропске биљке из пор. Zingiberaceae, и 
за зачин који се добива из тих биљака, ђумбир. – Постоји некакьв кинесћи 
корен много здрав, а зову га ѕумбир.

ѕурлење с гласно плакање. – Престани да ѕурлиш више, сас ѕурлење мо-
жеш само бијење да добијеш, а оди тој кво си наумила нема ништа.

И
игралиште с место где се деца играју. – Деца, идете па си се играјте на 

игралиште, манете да се мешате у работе које ви се не тичају.
игриште с место где су се хајдуци надметали у својим играма. – У нашу 

рудину има место које се зове Ајдучко игриште, там, веле, има закопане 
паре, само кој да ји најде.

изазивачћи, -чка, -чко изазоваан, провокативан. – Девоће се зацрвиле, 
жњу и поју, а песме им разне: веселе, тугаљиве, изазивачће, ал све убаве.

изаткан, -а, -о саткан. – Живот ти је ко изаткана шареница од разнобојну 
преџу: и белу, и црвену, и зелену, и плаву, али и црну.

избечи свр. широко отвори очи, погледа разрогачених очију. – Избечил 
очи ко вапира да је видел.

изблагосивља свр. благослови све по реду. – Баба ко баба, прво ни све 
изблагосивља, малко после почне да ни клне.

избуруни шaтр. свр. изудара, избубета. – Ако се наљутим чу те избуру-
ним, да три дьна нема леб да ти се приједе.

изветел, -а, -о олињао, изгубио боју. – До мене ново неје додило, све сам 
преносувал од друђи старе и изветеле дреје.
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изводи несвр. водећи кога учини да изађе однекле и доспе негде. – У Луж-
ницу је обичај да се млада невеста јутредьн пошто је доведена у нови дом 
изводи на воду сас свирачи и сватови, да види одокле че воду да носи, а и 
село да види какви је све дарови донела. Сечам се како деда изводи задњу 
краву из шталу да ју продаде порез да плати.  ~ бесне глисте глупира се. – 
Ајд немој да изводиш бесне глисте, нело причај нешто паметно ако умејеш.

извољује несвр. извољева. – Дојду па само извољују да им се спрема те 
једно, те друго, ко да ми друђе работе немамо, него само њи да гоштевамо.

изврда свр. избегне неку оавезу. – Теше да изврда да одговара из матема-
тику, ама не може, и остаде на поправни.

изгрбачи се свр. фиг. преоптерети се, премори се. – Изгрбачимо се док 
очистимо ливадуну од камење.

издашан, -шна, -шно који није шкрт, који је широких прстију. – Издашан, 
кад дојде до нећи динар сви частевља, после гледа да му нећи даде цигару.

издьн-удьн прил. из дана у дан, непрекидно, стално. – Место мен да ош-
тети, он је сам себ повиш оштетил, јер пијење издьн-удьн само шкоди, а 
добро не доноси.

издльжи се свр. издужи се. – Арно га зајесенило, греје сльнце, ама си је 
студ, издльжиле се сенће у пладне ко кад је сльнце на заоду.

издравује се свр. испоздравља се са свима по реду. – Има једна стани-
ца на пут где ме пречекују роднине, другари и пријатељи, па само док се 
издравујемо и исцеливујемо требе време.

издрндан, -а, -о искоришћен, израубован, расклиматан, али још у возном 
стању (о аутомобилу). – Нече да региструје „Ладу“ (марка руског путничког 
аутомобила), а потребује ни, и на мен, и на њег, ако је стара и издрндана.

издувчен, -а, -о избушен, просврдлен. – Појди од Перину појату комто 
Јотин јасен, прво че наидеш на једьн голем издувчен камен, одма иза њег је 
тај ивора која се зове Тулица.

издумује се несвр. изговара оно што треба да се прећути. – Никој га не 
бије по шију да се издумује како су крали сушенице у ижу, после му крив 
ђавол кад добије тепање.

изјада се свр. повери се коме да олакша себи. – Де седни да ти се изјадам 
од моју снау, како ме чува, с какво ме рани и у какве црђе спим.

излитац прил. изатрке, трчећи хвата залет. – Ја могу да рипнем изме-
сто, колко ти рипнеш излитац.

излупа свр. 1. изудара, избубета. – Ма вани детето, па га убаво излупај, 
да му дојде памет у главу. 2. потезањем конопа покрене звоњаву звона. – Би-
ров излупа звону, мора да че буде некьв збор у општину.
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изљуснул, -а, -о који је оштећен тако што му је отпао део глеђи, па ту 
зарђао (о тањиру или шерпи). – Домачинска кућа, убав намештај, тањири 
порцелансћи, несу ко наши плекани, и понегде куде су изљуснули рџави.

измак м стање кад је нешто при крају. – Одужи се зима, сточна рана ми 
је на измак, а и нашата је веч на мањьк.

измациња несвр. измиче, склања. – Сви требе сложно да работимо, а не 
некој да измациња дупе, а друђи да скапују.

измести свр. 1. пресели на друго место. – Ми изместимо наша говеда из 
шталу на гувно док не пројде овај жега. 2. ишчаши, избаци из зглоба. – Па-
дал, бре, па си изместил раме, мора га водим код лекара.

измести се свр. помери се. – Пај му се изместил пупак, иди му га немсти. 
– Нек си му га намешта жена, што ја да му га намештам.

измешан, -а, -о помешан. – Бьш овакво време беше: снег и ћиша измеша-
но, са нема снег, али че има и снег по ћишуву.

измодреје свр. добије тамну боју (о боји лица). – Препил, па измодрел ко 
да је из расол излезал.

изново прил. поново, испочетка, изнпва. – Тамьн му зарасте раната, а он 
узел па ју рашчешује, може да ју подљути, па да почне све изново.

изоздол прил. одоздо, са доње стране. – Не можемо одовде да пријдемо 
да променимо осовину на вршалицу, морамо изоздол да почнемо да расту-
рамо.

изребри свр. изудара мотком по ребрима. – Игњат се укачил на камијон 
и колко они натоваре, толко он стовари, ја узе једну тојагу да га изребрим, 
али га не могу доватим горе на камијон.

изребри се свр. истури гузицу, натрћи се. – Она заврну гузицу, па се из-
ребри комто њега.

изуми свр. осмисли, створи представу. – Прво га изуми, па га после речи, 
ел уработи, а не тићем напамет.

исабен, -а, -о покварен, дотрајао. – И комшија купи трактор, али он иса-
бен, сваћи друђи дьн га тера на поправку.

исврља несвр. избацује. – Лисица исврљала рибе из кола, док не исврљила 
све до једну.

исврљи свр. избаци. – Рипне се деда, извлече бабу ис кревет и исврљи ју 
надвор.

искарување с истеривање жене из куће, развод брака. – И напред је било 
и карање и тепање, али неје било искарување ко са, даньс се узну, малко по-
живе заједно, па муж тиће искара жену.
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искласа свр. пусти класове, извлата. – Сушна година, че буде глад, вре-
ме за жетву, а поједина жита још несу искласала, морузе пожлтеле и усукале 
се, само да се покосе за стоку.

искилави се ЛЗ свр. фиг. намучи се. – Теј тавањаче беоше млого тешке, 
искилавимо се док ји подигомо и наместимо.

искориштава несвр. искоришћује, експлоатише. – Залудела га начисто, 
иде по њу ко омаџијосан, а не види да га она само искориштава.

искоси свр. нагне укосо. – Искоси појануту повише да може боље да 
држи.

искривен, -а, -о искривљен. – Све што је криво, тел сам да исправим, док 
сам не постадо начисто искривен.

искрштеван, -а, -о који је именован, коме је наденуто име. – Које како 
је место искрштевано тека се зове, некоје крстено Страње, некоје Габро-
ви, некоје Кленов кладеньц, некоје Лишков дел, некоје Дльђи дел, некоје 
Коњорница, има свакаква иметија.

искундачи се свр. фиг. испречи се, појави се нека сметња. – Че идемо и 
ми, ако се нешто не искундачи.

испасе свр. пасењем поједе сву траву. – Немој да ме заговáраш, че ми 
побегну овце у Миладинову детелину да ју испасу, а знаш какьв је он лош 
човек.

испесничи свр. изудара песницама. – Џабе се с њега дичи, кад малко-
малко па ју испесничи.

исплези свр. истури језик из уста, исплази. – Гарча залаја, па кад виде 
да сам ја поче да ћимка сас реп и да ми се радује, протегну се, исплези језик, 
облизну се и пај се трколи поди шевтелију.

исповеди се свр. искрено исприча све о себи, исповеда се. – Морам да се 
исповедим пред некуга, да ли због старос, да ли због савес, јега ми малко 
лькне, овак чу полудим начисто.

испола ж привремени имовински однос у коме принос попола деле власник 
и обрађивач, односно одгајивач, наполица. – Брат ми се отсели у Обреновац, 
па ја и њиговото имање работим на исполу.

иполагьцка прил. лагано, опрезно, успорено. – Стоји ко камен стеньц и 
ћути, па се обрну исполагьцка комто мен, и остаде тека, да чује кво чу ја да 
кажем.

испољава несвр. открива тајну, исказује нешто што се других не тиче. 
– Оној које не испољаваш на јаве, у сьн ти дојде да те једе.

испосњен, -а, -о 1. изгладнео, неухрањен, слабе телесне грађе. – Арно се 
испоснил, испосњен, па га нема тријес ћила са све кревет. 2. ненађубрена 
њива. – Испосњена њивата, да се нађубри раџала би убаво.
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испратница ж отпраћање регрута на служење војног рока уз музику и 
славље. – Ако је некуде свадба или испратница војника у војску, обавезно је 
ишла да гледа, али станеше си тека по страну, неје тела да се намета, нити 
да смита.

испрегнут, -а, -о ослобођен из јарма. – Испрегнути волови пуају на муши-
це кроз крошње што им врзали да не једу струкови морузу.

испреден, -а, -о добијен поступком предења. – Имам испредену преџу 
белисвет, али нече сама да се ткаје или плете, па си па мене чека и тај работа.

испреко прил. попреко. – Само иди испреко, полько че ти буде, и зачьс 
че стигнеш.

испрекрштује несвр. надева надимке свима по реду. – Свакога ни колко 
смо у кућу испрекрштувала, и никога по име не ока, а на свекрву надавала 
неколко иметија, за сваку прилику друго.

испуа свр. испусти ваздух кроз ноздрве, издахне. – Кад излезнемо на туј 
равничку, станемо да се волови одморе и испуају, а и ми да малко зберемо 
душу.

иставри се свр. лепо се обуче да се покаже у бољем светлу. – Очеш ли 
да ми дадеш новуту сукњу јутре за на пијац у Бабушницу, да се и ја малко 
иставрим с њу.

истинсћи прил. уистину, доиста, збиља.– Одавна сам ју видел, беше ме 
стра да неје нашла нећега, она ми рече да попринајде тека с време на време 
некуга, ал да мене неје заборавила, и да само мене истинсћи воли.

истинул, -а, -о охлађен. – Она жешка ко распалена вурња, а ја сам исти-
нул ко теньц, па кат се гранбумо, само се чури од наше знојење.

истопузи се свр. фиг. испружи се, ленствује. – Мислим се у себ да ли че 
Гарча да ме дочека сас њиговуну невесту, а он јок, видим га преди амбар ис-
топузил се, и не зариза ме. Мој командир се истопузил куде Мицу удовицу у 
кревет ко бег да је.

истровен, -а, -о 1. изгубљен. – Еве неколко ночи завија нечијо истровено 
кученце, али га никој нече прибере. 2. фиг. забораван, сенилан. – Даньс ми је 
слава, Свети-Никола, а на славу се не ока који неје роднина, али знам да си 
истровен, па реко да те потсетим.

исћилчи свр. окилави, онеспособи. – Има те исћилчим само ли те још 
једнуш видим да се моташ окол моју жену.

исфушери свр. површно, рђаво уради какав посао. – Сви га вале да је 
добар мајстор, а он фушер што га нема, кво да уработи по њег требе одма 
друђи мајстор да поправља кво је он исфушерил.

итање с хитња, журба. – У овеј наше работе, и у оволко наше итање, они 
дошли да поседе неколко дьна да се одморе од грацћи живот.
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ишкање с пударење од живине или птица вичући „иш“. – Ако за другу 
работу више неси, за ишкање пилетија по лозје још неси престарела.

иштемује свр. издуби длетом. – Узни штемез па иштемуј рупе куде сам 
обележил, тој че ти буде даньшњи посо.

иштирица ж неплодна женка, али се исти назив користи и за жену 
нероткињу. – Тај овца ни се нешто поремети, еве две-три године се не јагњи, 
постаде иштирица. За жену која не раџа у наш крај велу да је иштирица.

ишћемби се свр. повреди стомак, добије килу. – Деца, не рипајте толко од 
високо, да се не ишћембите, после да несте за нигде.

ишумољи свр. појави се из шуме шуморећи. – У тија ма ишумољи не-
кво иза њи из шипраг, и појави се једна баба носејечи поди мишку печурку 
скрипьц.

ишчепрљи свр. ишчепрка. – Најдо у-планин линцуру, али вој се тешко 
дооди до корен, ја једва ишчепрљи неколко корена.

Ј
јабука ж пренес. дојка. – ...Па се маши з десну руку, з десну руку до па-

зуку, па извади две јабуће, нит су зреле нит зелене, таман су си за гризење 
(нар. пес.).

јабучица ж анат. избочена хрскавица у грлу над улазом у душник код муш-
карца. – Како се бријал с бријач порезал се на јабучицу, па изгледа ко пре-
клан.

јабучка мн. јабучће ж дем. и хип. од јабука. – Јела при тетку, тебе тетка 
млого воли, еве набрала сам ти јабучће, да знаш само колко су блађе.

јаганчичи с мн. јагњићи. – Ми имамо петнајес јаганчичи, али ни се несу 
још изјагњиле све овце.

јадничко м онај који изазива сажаљење, јадничак. – И ја се заложим ко 
млад секретар да га примимо, само он, јадничко, не беше примен у партију.

јадување с јадиковка, туговање. – Запали ми комшија шталу да ми се 
освети, знам који је, али не могу да докажем, па чини ми се чу препукнем од 
јадување.

јакне свр. постане јачи у дем. значењу, прилично ојача. – Сачекај да 
огьњат јакне, па тьг пристављај кво си мислела да спремаш за једење.

јамац м онај који јамчи за другога, јемац. – Ма не могу ти ништа, ја сам 
ти јамац да си бил на печалбу кат се тој десило у село.
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јамчи несвр. прима на себе одговорност за кога или што, тврди да је 
нешто било, јемчи. – Бил сам у борбу кад је твој башта пођинул, пред сви 
судови могу да јамчим када је било, и како се десило.

јао! узв. за изрицање бола, жаљења, туге, несреће. – Татко чьс засльзи, 
чьс се дерне: Јаооо! – а кво је све стануло у тој „јао“ само си он знаје.

јарина ж вуна од првог стрижења јагњади у наредној години по јагњењу. 
– Јарина је лоша вуна, а власна вуна је убава вуна од стару овцу.

јаруга ж спуштени издужени део тла окомитих страна. – У јаругу се 
раџа најбољ берећет.

јевтиноћа ж ниска, мала цена (супр. скупоча). – На пијац све појевтинело, 
јевтиноћа, али за онога који продава, за онога који купује, а живи само од 
пензију је скупоча, па одонуд.

јегрек м покретна кућица за пастира на местима где овце ноћу бораве. 
– Деда Драга беше скутал у јегрек једно полокче рећију, те вој се обрадувамо 
ко да смо си башту видели.

једносисеста прид. која има млеко само у једној сиси. – Убаво чува јагње, 
али једносисеста, па вој јагње мора да подсисује друђе овце.

јездес, -ста, -сто који је охол, који се горди, хвалисавац. – Пријетељ му јако 
јездес, а он скроман човек, не знам да ли че сваре воду.

језди се несвр. горди се, држи се охоло. – Језди се ко да је прецедник, а он 
само служитељ у општину.

језичьк с дем. од језик. – Дете, немој само да плезиш језичькат, да ти га 
не уапе куца.

језичетина ж пеј. од језик. – Има језичетину ко лопата, и никако уста не 
затвара, а свакоме ману наоди.

јерьмчина м пеј. од јерьм. – Човек је срећан док је дете, и док знаје за 
игру, после му туре јерьмчину на шију, и не стурају га док му начисто не 
огули шију.

јерђенин м вечити момак, нежења. – А кво је било сас тог твојег деду? – 
питује ме. – Ене га дом сас шес жене, а ја си остадо јерђенин.

јечмиште с њива са које је пожњевен јечам. – Нећи овчар му ономад на-
пуштил јечмиште, па још не може да прејадује што га он неје напуштил с 
њигове овце .

јутроклек м шатр. јутарња велика нужда. – Кад завршил јутроклек, ви-
дел да му жена потрошила задњи лис од тоалетни папир, и изашла негде, па 
нема ни с кво да се обрише, ни коме матер да опсује.
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јучерьшањ, -шња, -шњо фиг. који је недозрео, млад и неискусан. – Ти, 
тупшо, не занаш ни колко је два и два, а овам ни продаваш памет, ко да смо 
ми јучерьшњи. Море, и ти неси јучерьшња, и ти знаш теја работе.

К
кава ж кафа. – У џезве се стопли млеко, тури се на вр ложичку кава и 

шићер, кад се свари ми тој зовемо бела кава.
кавга ж бој, свађа. – Потепале се жене, па се збрали и мужи, па ишло 

џабала, карање, кавга се дигла ко на Косово.
кавгалија м свадљива мушка особа. – Овак миран човек, а-ли малко 

пине, постане кавгалија, и боље да му неси близо.
кавгаџија м в. кавгалија. – Тој је једьн катил и кавгаџија што га у свет 

нема, да се ти манеш од њега.
кавгаџика ж свадљива женска особа. – Мужан вој ко да је с мочку пра-

вен, миран и туњав, а она алапача и кавгаџика.
казује се несвр. открива се, показује се. – Кој оче да га чује, само му се 

казује.
казување мн. казувања с казивање. – Деда-Донина казувања и даньс се 

панте не само у Стрижевац, нело у целу Лужницу.
каил прид. непр. вољан, задовољан, споразуман. – Неје каил да ми помог-

не са кад ми је најпотребно, врда, а толко сам се надал у њега, и толко пути 
сам му се ја наодил кад му је било потребно.

каишич мн. каишичи м дем. од каиш, каишић. – На нође смо носили 
опьнци свинсћи сас црне врце, ретко си могьл да видиш да је нећи купил 
у Пирот правени опьнци од штавену биволску кожу, па сас бели каишичи 
искрстени врзани уз ногу.

кајдише несвр. кидише, нападне. – Једна има убаву главу, друга црне очи 
и тьњће веџе, трећа убава у струк, а ја не бирам, кајдишем ко вук.

калабастер м шатр. мушки полни орган, пенис. – Отидомо да мочамо, а 
он, маће му га, кад извади калабастер, голем ко у магаре.

калавуз м примитивни ручно израђени кључ, калауз. – Деда негде скутал 
кључ од подрум, а ми напрајимо калавуз, па си отворимо врата по потребу.

калаисан, -а, -о превучен калајем, калајисан. – Па кво си чекал до са, 
сльнце ти калаисано, ти ли мислиш да ја имам време за губење, па тебе да 
чекам цел дьн.
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калаисује несвр. превлачи, облаже истопљеним калајем. – Он калаисује 
казање по села, а жена му вражалица па вражука, а залуав свет колко оч, на 
будале се највиш зараџује.

калаџија м занатлија који се бави ливењем калаја или калајисањем. – 
Башту му звали Стамен Калаџија, али затој што је бил црн ко Циганин, а не 
што је стварно бил калаџија.

 калемарка ж ножић на склапање оштрог сечива помоћу кога се калеми 
воће. – Мој деда нигде не идеше без калемарку, и где види младо некалемено 
дрвце одма га калемује.

калупење с пресовање осушених листова дувана у бале. – Подјесен поч-
не калупење дуван за предају у дуванску станицу, збере се омладина, па до 
половин ноч иде смејање и шалење.

камарњак м просторија у колиби у којој се чува млеко и прерађује у сир. 
– Камарњак требе да је чис и проветрен, ако оч да ти је сирење добро.

каматаш м онај који даје новац на камату, каматар. – И напред су биле 
и камате и каматаши, али ко овија даньшњи несу били, овија, бре, човеку 
кућу продаду за камату.

камчи несвр. тражи, мољака, досађује. – Немој више да камчиш, тој кво 
тражиш нема да добијеш па на трепће да дубиш.

кандило с метална посудица са поклопцем и ланчићима у којој се на 
жару пали тамњан за кађење. – Немој да викате за мен, нело док ми поп 
манда сас кандилоно према гробишта ви да појете ко да сте на свадбу.

канење с нуђење, послуживање. – Немој га више канаш, сас канење му 
само врчиш реп, кад огладнеје сам че тражи да једе.

канзир м 1. обешењак, угурсуз. – Много си канзир човек, замлачујеш се 
сас мен, а ја те у свет уведо, и от сељака гсподина направи. 2. човек незгодног 
карактера. – Млого је загулен, тежак канзир, за три струка морузу што му 
моје краве обориле узе ми цел кош олупени класови.

кантери се несвр. пентра се. – Не кантери се на дрвото, че се срондаш 
одозгоре главу да изгубиш.

капарисује несвр. даје капару. – Пошли у друго село да капарисују 
девојћу, па кад ју видели – како пошли тека се и врнули.

капица ж овца која има другачију боју пеге на глави, и име таквој овци. 
– Ако је црна, а има белу главу, ил ако је бела, а има црну главу, зовемо ју 
капица.

капутьк мн. капучичи м хип. од капут, капутић. – На вашар у Бабушни-
цу присвиђа ми се једьн сивкас капутьк, млого убав, али скупачак, и не мога 
да га купим, па си се жалан врну у село.
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караман м човек црне пути, уз то и зао. – Мани се ти од тога карамана, 
не задевај се с њега, има да те изеде ко куче.

картица ж документ којим се посведочава право коришћења плаћања 
чега. – Поп Сима увел плачање сас картицу у цркву: дадеш му картицу, он ју 
муне у џеп док не донесеш паре.

касан, -сна, -сно који сазрева после других сличних или истоврсних (о 
плодовима и усевима). – За кьв ђавол че човеку касно грозје кад му жеља 
умине. Модро зеље је касно зеље, али ја си повиш садим од белото зеље.

каубојац м говедар, коњар који јашући на коњу чува стада у Северној 
Америци, каубој. – Највише смо волели да гледамо филмови од каубојци и 
Индијанци.

каубојштина ж литература, најчешће стрипови, са тематиком о 
каубојима. – Кад бео у школу млого сам читал стрипови, каубојштину 
највише.

кафанче с дем. и хип. од кафана, кафаница. – Упали аутишетево, и ко 
метак поче да возим до Газибарино кафанче на друм, да се видим сас њу.

кашкање с прљање блатом. – Деца, ајде улазете у кућу, доста је толко 
газење и кашкање по каљиштакат.

кваран, -рна, -рно који је подложан кварењу, покварљив. – Све што је 
кварно требе да се изврљи из кућу.

кези се несвр. шатр. смејуљи се, кеси се показујући зубе. – Нешто ми иза 
уо лази, ја га ватам, она се кези и вреви да ме ђилка сас травку да не заспим.

клапоша ж овца која има дуге клемпаве уши. – Трампимо се сас Тодора: 
ја му дадо моју Калушу, он мене њигову Клапошу.

кленѕи се несвр. в. кези се. – Што се кленѕиш, будало једна, кажи да се и 
ми смејемо.

клима ж атмосферски услови карактеристични за један крај. – Ми смо 
чували нашу стару пасмину овце, оне несу давале по млого вуну и млеко, 
али беоше цврсте и отпорне на студ и болес, после се појавише меримће, 
оне давају повише и млеко и вуну, али су понеотпорне за наш брдовит крај 
и климу.

клиновит, -а, -о који има болове у стомаку. –Детето им клиновито, не 
дава им да заспе, по целу ноч се жљеби.

кльчиштарка ж четка за чешљање кучина. – Имале смо посебне четће с 
које смо чешљале повесма од кльчишта, звале смо ји кльчиштарће.

кломчање с бућкање. – Кат протресем буре, ако се чује кломчање, значи 
да је рећија намалила, да је веч на дно у бурето.

клосне свр. зграби зубима, загризе (о псу). – Тој куче опасно, не приоди 
му близо да те не клосне за ногу.
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кљукса ж мишоловка. – Накотили се поганци у подрум, па се сваћи чьс 
понећи увати у кљуксу.

кнедла ж комадић теста у облику лоптице скуван у води, ваљушак. – 
Супу правимо сас фиде, или сас кнедле од гриз.

козарује несвр. чува козе на паши. – Ја несьм ишьл у школу, ја сам с козе 
ишьл, козар сьм бил, козарувал сам до дванаесту годину, од дванаесту годи-
ну сьм почел да орем.

козињавка мн. козињавће ж врећа или торба од козје длаке. – По три 
козињавће от по сто ћила мливо откарам у Љуберажду да смељем у воде-
ницу. Ја сам с козињавку торбицу завршил малу маттуру, а моји другари су 
имали и купене кожне ташње.

кокорење с кочоперење, шепурење. – Ништа му не помага кокорење, џабе 
се кокори ко петьл на плот кад га ни једна нече.

кокордав, -а, -о заостао у развоју, кржљав. – Братан му ко бик, а он ко-
кордав ко сугаре.

кокошињћа ж ваш која напада живину. – Кад сам бил ђак учитељ је 
за казну терал немирни ђаци да му чисте кокошкарник, па се напуне сас 
кокошињће, после ји матере једва отребе од њи.

кокошче мн. кокошчетија с поодрасло пиле које је стасало до полне зре-
лости. – Јутре да закољеш једно кокошче, почињам косидбу.

кокошченце с хип. од кокошче. – У све кокошће овој кокошченце ми је 
најубаво.

кокрење с дворење, угађање. – Џабе га ви кокрите и угаџате му, мангуп 
си је мангуп, туј кокрење не помага, за њега је само тојага.

коланче с танак женски појас у виду врпце. – Убаво се пременила, па 
опасала ледено (свилено) коланче, па се сија на њу.

колешка рет. ж колегиница на факултету. – Моја унука студира, и станује 
с још две колешће у центар Ниш.

кoљне свр. закоље у дем. значењу, прикоље. – Нече се они смраде на ска-
ру, кољну си они прасенце, па га домачинат расћине у тепсију, и изнесе ју на 
астал.

комaндување с издавање команди, командовање. – За работу га нема, али 
за командување и наодење ману нема му раван.

компируша ж пита са кромпиром. – На маз пржиш главицу црвени лук, 
у тој туриш нарендисан компир, кад се испржи, склони се од огьњ и пролади 
се, сипеш малко воду, туриш вагету и малко бибер и редиш у обђе.

кондирџија м особа која у свадбеној поворци носи китени кондир и сва-
товима нуди ракију. – Кондирџија носи наћитен кондир и служи с рећију, 
али он мора да буде весељак, и да умеје смеј да прави, да сви буду весели.
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кондрче несвр. треска, парви буку. – Детиштено набавило накаву бици-
клу без гуме, па по цел дьн кондрче по сокак.

конзерванс нов. м супстанца за конзервисање воћа и поврћа. – Даньс се 
конзерванс тура у сву зимницу, а напред ми несмо ни знале кво је тој.

конопац м дуг савитљив предмет упреден од конопље или каквог другог 
влакнастог материјала који служи за везивање. – Има дльђи конопци да се 
врзују кола кат се натоваре сас сено или шуму, и конопчетија да се само пре-
пашу кола, или да се с њи води некоје живинче које неје за јулар.

конопчар м човек који израђује и продаје конопце, ужар. – На вашар 
видо конопчари, и реши да се малко шољћам сас Госпаву, па вој реко: Купи 
си конопче, че ти требе.

констатује несвр. утврђује, установљује, фиг. примећује кога. – Ја зевам 
да видим да ли че Госпава да се чукне сас мене, а она јок, не констатује ме.

контејњер нов. м велики метални сандук за одлагање или паковање чега. 
– У Сливовик нема десет њиве да се ору, а по Београд сваћи контејњер на-
газен до вр, и чавће се из село овде довлекле на бесплатну гозбу.

контролисује несвр. контролише – Нити је он мене будан сачекувал да 
види када чу да се врнем, нити сам ја њега контролисувала куде иде, затој 
смо и сачували брак.

коњосување с рмбање, сатирање од посла. – Каква те љуљћа заљуља 
тека че ти је, ал ти коњосување не ђине.

копање с прво окопавање (прашење) кукуруза са циљем одстрањивања 
корова, за њим следи загртање (огртање). – Тамьн завршиш копање, дојде 
загртање, још оно неје завршено стигла жетва, тамьн ожњеш, ајде врша, 
тамьн овршеш, ајд угарење, па му крај нема...

копиљак м копиле, копилан. – Не може ли да најдеш некоје момче сас 
башту и матер, нело си ми копиљака привела у кућу.

корпиче с корпица. – Конобарка пронесе у пластично корпиче некакво 
скупоцено црно вино, а нам си добро и светло зајечарско пиво.

косење с време и процес убирања сена, косидба. – Бьш у косење ме по-
зваше на војну веџбу, а могли су да се стрпе нећи дьн. Кат се врнем от косење 
има да кољем прасе. Море, че га окамо у косење, туј да се покаже какьв је 
муж.

космурљак м пеј. од коса (на глави). – Гле какьв ти је космурљакат, што 
не узнеш чешаљ да га малко начиниш, на човека да заличиш.

косурљак мн. косурљаци м дуга и неуредна коса. – Гледам ји, они урасли 
у косурљаци, а косене им ко вуна. Одма видо и онога сас косурљакан, седи 
сас једну исто ураслу у косурљак, и вреве ли вреве.
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котлица ж посуда са дршком и поклопцем за ношење куваног јела на 
њиву. – Понела свекрва обед на копачи, уврзала се у цедилку с леб, а у руку 
носи котлицу с пасуљ.

котне удобно смести кога, ушушка. – Ајде да те баба котне у кревет, па 
чу ти испричам једну причицу да се успиш. Котну се Љуба куде Миру уда-
вицу, че праве работу.

кочињак мн. кочињаци м пеј. од кочина, велика кост, кошчурина. – Из-
врндупил се Гарча поди амбар, а около њег недоглоџани кочињаци колко оч.

кошкање с задиркивање. – Деца, престанете да се кошкате, какво је тој 
толко кошкање вьздьндьн.

коштото прил. као што, баш тако. – Све је тека коштото оратиш, и требе 
ји напцујеш, зарадели су си пцување.

крадуцка несвр. дем. од крадне, краде повремено. – Млого је задорљив, 
а воли и да крадуцка, али кад га увате че га ошуте, че му учукају рогови у 
милицију.

кракљичина м пеј. онај који је кракљав, који има дуге ноге. – Познаваш 
ли ти Јоцу Кракљичину из Љуберажду, кад га видиш да му се поздравиш од 
мен, само речи: поздрави ти се једна, а он че знаје која.

кратење с скраћивање. – Добро измери, па тьг крати гредуту, да не по-
грешиш у кратењето, па после да морамо да ју настављамо.

краткошијес, -ста, -сто који је кратког врата. – Убаво девојче, али мал-
ко краткошијесто, глава ко да му је насадена одма на рамена.

крвавеје несвр. постаје крвав, фиг. злопати се. – Млади се измакнуше у 
град, а ми стари остадомо на село да крвавејемо од работе. Крвавеју му очи, 
че буде калабьльк.

крварење с пуштање крви из себе. – Браце, беше Тоша доктор да ни 
преглеџује, и саветује ни да је лек за спољно крварење мочка, а за унутрашњо 
рећија.

крварица ж кобасица надевена крвљу, крвавица. – Госпава прикла свињу 
да неје ни мрднула, и поче да ока газдарицу: Давај сол и тепсију, и сабирај 
крв да прајимо крварице.

крвни, -а, -о који се односи на крв. – Мој деда неје имал крвни притисак, 
цел век се расправљал само сас стоку, а не сас нељуђи. Они су ни крвни 
непријатељи, и тека че си буде довек.

кревељи се несвр. криви лице у непристојне гримасе, пренемаже се. – 
Немој да ми се кревељиш, несьм ти врс, кревељи се на твоју матер, срам те 
било.

кречана ж јама у којој се пече или гаси креч. – Закупише једно браниште, 
и озидаше кречану, па испекоше креч и за њи си, и за продаву.
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кречење с бели зидове премазујући их раствором креча. – Право да ви 
вревим, без жену сам празьн ко соба у кречење. Сваћи динарчьк који узне на 
кречење доноси дом.

крештање с испуштање оштрих високих или храпавих гласова, 
вриштање. – Доста више крешта по кућу, с твоје крештање комшильк учуди.

кривња ж кривица. – Значи, овдена ја немам никакву кривњу, те не мож 
да ми ни најду некви докази да сам крив..

кривоклетка ж женска особа склона лажном заклињању. – Нечу ни да 
чујем за туј кривоклетку и кавгаџику, а кам ли да ми дооди у кућу.

крља се несвр. гура се, обара се, бездушно се млати са киме. – Море нек 
се крљају, па главе нека си поћину, тија бесници друго и не знају.

крмење с давање крме стоци. – Овце крмимо кад веч требе да почну да 
се јагње, и нећи дьн после по тој, и више крмење нема.

крмече несвр. кмечи, изражава незадовољство. – Цело вече је крмечал 
што сам заборавила дуван да му купим.

крнтија ж дотрајала ствар, старудија. – Возимо се у некакву крнтију 
од кола, пут лош, рупа до рупу, од цимање чини ми се зуби че ни поиспадају 
из главу.

кротење с ходање ситним корацима, споро ходање. – Ајде пушти корак 
малко, с такво твоје кротење че стигнемо кат се пијац растури, па за кво смо 
тьг и поодили.

крпење с крпљење. – Без крпење и трпење нема напредльк у кућу.
крстен, -а, -о крштен. – Ма да ли сте ви крстени ел некрстени, чим се 

тека изорачујете пред стару жену.
круче несвр. кашље без искашљавања, суви кашаљ. – Што толко кручеш, 

што се не искашљеш некада! По целу ноч круче од цигарљаци.
кружьк м мала дашчица кружног облика са дршком. – Деда ми направи 

кружьк, па си на њега постављам на астал шерпу кад ју стурим от шпорет.
крупан, -пна, -пно оно што је важно и значајно. – Улезоше у крупну 

орату, са ако се не побију – никад нече.
крушак м место где расту крушке. – Имали смо и крушак, и дуњак, и 

јабучар, а друђи имају само шљивар
крџља м који је заостао у развоју. – Тија ли крџља зет да ми буде, тој се 

нече деси док сам ја жив.
крштевља несвр. даје надимке. – И Гога ме куди да га тека не крштевљам, 

али га ја пај тека крсти.
кудељка ЛЗ дем. од кудеља, мала кудељица. – Татко ми направи кудељку, 

па ме мајка рано научи да предем, још бео девојчица.
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кудрав, -а, -о који се коврча, који је коврчав, гргурав. – Видим сас њи седи 
једьн муж, не познавам га, јер ни обрнул грбину, видим само да има кудраву 
косу. Еј оној кудравоно детиште, не знам чијо је, оно је најбесно, све ни сас 
камење гаџа.

кукица ж зарез на врху игле. – Кат се плету чарапе користе се мале игле, 
плетиље, иду пет у пар, и обавезно имају кукице.

кулак1 м имућни сељак који своју земљу обрађује уз помоћ туђе радне 
снаге. – И при нас су после онија рат одузимали зевњу од кулаци, веле кулак 
– а он једва да има десет јектера целокупну имовину.

кулак2 м испуст на дрвеном стубу који се углављује у издубљено лежи-
ште у угаоном камену. – Искасапи се сас ћесер док зарезува кулак на дирек.

кулеђија ж омчица на рукаву кошуље за закопчавање, или на чарапи кроз 
коју пролази канап за везивање чарапе уз ногу. – На таслице има и пулов-
чичи и кулеђије, али ји никад не запекљује, научил да иде распекљан и сас 
смькнуте черапе ко сьблаз.

кулучење с обавезан бесплатан рад. – Једни су кулучили само што су 
морали да иду на кулук, а моје кулучење је било дупло: кулучимо и ја и го-
веда; ја да товарим камење на кола, она да га довлаче.

кумче мн. кумчетија с у односу на кума дете које је он крстио. – По ста-
рину били кумови, после оженили две роџене сестре, па постали баџенаци, 
кат почела да се раџају деца она су им била кумчетија.

купатилко с дем. од купатило, купатилце. – Уведе ни у њојан стан, неје 
голем: две собице, купатилко и голема тераса.

купен, -а, -о купљен. – Некада неје имало купен квасьц, нело смо си га 
сами правили. Ја не волим купен леб, мен си поблаг наш куји си ја омесим.

курварштина ж курварлук. – Кво можеш да очекујеш од њега или од њу 
кат се даде у курварштину још у осмогодишњу школу, оно ли че се после 
врне у село да коси и жње.

курвештина ж покварена женска, курва. – Првана му жена, Бог да вој 
душу прости, беше домаћица, овај другава тешка курвештина.

курталисување с избављање, отарашавње, спашавање од кога или чега. 
– Че се курталишете и ви од мен, и ја од вас, али на тој курталисување има 
да се још попричека.

кучешћи, -шка, -шко оно што се односи на куче, псећи. – Ма овој кучешћи 
живот, чекаш да ти некој пружи залок леб и чашу воду, а сам неси кадьр ни 
да нешто привредиш, ни сам себ да услушаш.

кучћин, -а, -о оно што се односи на кучку. – Сетил се да требе да се ра-
боти, али у кучћин замьн.
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кучетиште мн кучетишта с пеј. од куче, псетиште. – Кад ни силдисаше 
горњомалска кучетишта једва побегомо.

Л
лáвка несвр. лаје у дем. значењу. – Кучето нешто лавка, иди да видиш 

кво му је.
ладење с хлађење, фиг. трежњење водом после пијанчења. – У задње 

време кад пијем бьш ми требе ладење, прегревам се.
ладноћа ж хладноћа. – Стеже мраз, незапантена ладноћа, дрво и камен 

пуца.
ладноча ж в. ладноћа. – Отиде те из голему собу изнесе питије, оно отуд 

ладноча вури ко на цивун.
ладује га несвр. проводи време у ленчарењу. – Гоџа њи га ладују, а мен 

слан зној облива, мора се пооре и обере њива.
лажовка ж – 1. она која лаже, лажљивица. – С туј лажовку сам се скара-

ла, и нечу више реч да продумам с њу. 2. оно што је лажно, сурогат. – Кад 
немам паре да купим млеко, жена ми даде цуцлу лажовку.

лажовсћи, -ска, -ско оно што се односи на лажова. – Од све школе 
најбоље му је ишла лажовска школа.

лазење с пузање. – Детето почело да прави први кораци, али си му лазење 
по собу још посигурно.

лазне свр. почне да мили (о мравима). – Деца престадоше да се чепљате 
по село, а на нас стари лазнуше студени бробинци (жмарци) низ грбину.

лајњив, -а, -о који је запрљан житком балегом. – Што си улезал у собу с 
лајњиви опьнци, што ји прво неси обрисал, па тьг да улазиш.

лакардијаш м шерет, лакрдијаш. – С тога лакрадијаша ти не мож да 
излезнеш на крај, он знаје триста ђаволије, жеднога те може преведе преко 
воду.

лакмáш м халапљива и зграбљива особа, лакомац. – Тија лакмаши, држа-
ву би појели и попили, а њино си чувају, што је туџо да је и њино, а њино је 
ко црквено.

лaндра несвр. скита. – Не мoже тој тека, ти да лáндраш по село ко глува 
кучка, а ја све сама: и окол деца, и окол стоку, и по кућу, и у поље.

лапав, -а, -о који се односи на лапавицу (када падају помешани киша и 
снег). – Лапавица, лапаво времиште, не дава да на време пооремо и посејемо.

ларма ж галама. – Каква се тој ларма дигла по село, да се несу посвађали 
горњомалци и дољњомалци..
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ласес, -ста, -сто брав, обично коза, који има преко лица беличасту пругу у 
виду ластиног репа. – Ласесту козу крстимо Ласа или Ласка.

льгање с лагање. – Поче ју льжем, али ми льгање не иде од руће, она ме 
малко послуша, па се обрну и зареза ме.

льжован, -вна, -вно лажљив. – Пролетњо време льжовно, зачьс заване 
ћиша, малко после пак огреје сльнце.

легло с лежај, преноћиште. – Њигово легло се не знаје, на једьн крај ом-
ркне, на друђи осьвне. Затекал ју на легло сас комшију, па комшија побегне 
кроз прозор, а он убије душу у њу.

лековчине м мн. пеј. од лекови. – Нећу никога да мучим, затој си водим 
ред и пијем овија лековчине, па докле си тикем буде.

лелековац м особа која често, и без праве нужде, лелече. – Што сте по-
вели овога лелековца сас вас, има само да ви лелече, а ништа да не уработи.

лелећа ж креветић за малу децу подешен за љуљање. – Вика и устрsа по 
њу, ко детe у лелeћу за матер, али му се она не врну више.

лелечање с изражавање бола или жалости вичући „леле“, јаукање. 
– Учитељи напред прилично бијеоше, из школу се често могло да чује 
швискање с прут и лелечање, али су деца била мирна, неје ко са.

лењ, -а, -о фиг. који се мучно справља (о јелу или пециву). – Лења пита се 
праји сас јабуће.

лепушкáс, -ста, -сто који је прилично леп. – Лепушкаста, да је млого уба-
ва – неје, али па ни сасвим ружна неје, а мож па и он неје за бољу.

лесарка ж капија исплетена од прућа. – Паркира ауто преди порту, и 
польк, да ме не виде Моравка или Цвета, примькну се те отвори лесарку, и 
улезо у авлију.

лецање с склањање, уклањање. – Сви вој вреве да си се лецне у њојну 
кућу, да деца могу слободно да дишу, али од њојно лецање не би ништа.

ливадетина ж аугм. од ливада. – Колка си је овај ливадетина, не знам да 
ли че можемо да ју окосимо само нас двојица.

ливоверче с хип. од ливовер, револверчић. – Ти мен претиш с празну пуш-
ку, али и ја имам једно ливоверче, па да видимо куји че куга.

ломак м приземне поломљене стабљике конопље, које остану после 
брања, па се накнадно беру. – Прво оберемо грснице и вржемо ји у снопо-
ви, па оберемо и ломак, па и њега вржемо у снопови, и топимо ји заједно у 
топило.

ломотење с брбљање, трућање, говорење скаредности. – Кво, бре, ломо-
тиш, будалетино једна, видиш да сви обртају главу настран, срамота ји од тој 
твоје ломотење.
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лудара ж бот. врста отровне гљиве Boletus satanas. – Печурће лударе се 
не једу, а тешко се распознавају од онеј које се једу.

лудача ж женска особа склона лудоријама. – Стареве му черће добре, а 
најмладава – ко да ју неје он прајил, тешка лудача расте.

лудачьк, -чка, -чко који је мало ћакнут. – Неје сасвим луд, лудачьк по-
малко, па му сви гледају кроз прсти.

лудбалон м луфтбалон. – Возеше некьв џемс, па му кaросерију препра-
вил да може да вози дрва из Раков Дол, а гуме му ћелаве ко лудбалони.

луксузација ж лагодан живот, расипништво. – Големо имање тражи го-
лемо грбавење, а не сћитање и луксузацију.

луксузира се несвр. проводи време у лагодном и расипничком животу. – 
Како вој се муж запосли, поче да се луксузира, кућа и деца престадоше да ју 
интересују.

лунза се несвр. скита се. – По целу ноч се лунзају по путишта ко недо-
тепана псета.

лупење с комишање; време комишања. – Моруза се млого роди, пропадо-
мо од лупење. Пуштише га из војску у лупење морузу. напред беше Најубаво 
на село беше кад дојдеоше седењће и лупење морузу.

Љ
љапавина ж атмосферска појава када пада киша и снег истовремено. 

– Цел дьн пада љапавина, па сокаци постадоше љизгави, теомо главе да си 
покршимо.

љигав, -а, -о 1. балав. – Где најде тога љикшу, неје ли те гад с таквог 
љигавог да легнеш у кревет. 2. некарактеран. – Тој је једьн љигав човек што 
га нема, док му требеш добар ко мелем на рану, чим му више не требеш, не 
познава те.

љигавење с пренес. љубљење, мажење. – Доста се љигависте, како ви се 
не смучни оди толко љигавење.

љубависување с симпатисање, вођење љубави као превасходна 
преокупација. – Ако мислите да че живите само од љубависување, а друђи да 
ви издржава, грдно се варате.

љуљање с њихање на љуљашци. – На Покладе ми вржеомо љуљашку от 
клашње на високо дрво, па се зберу момци и девоће, и по цел дьн се љуљамо, 
тој љуљање, смејање и шалење никад нечу да заборавим.
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љутеничка ж хип. од љутеница, салата од скуваних љутих паприка 
уз додатак сецканог празилука и зејтина. – Ништа нема поблаго од посан 
пасуљьк и љутеничку, барем за мене.

љутење с испољавање љутње. – Оди твоје љутење, мрштење и пцување 
више се не може живи, дошло ми да се негде девам из овуј кућу.

љутито прил. на љутит начин, гневно, срдито. – Што ме тека љутито 
гледаш, ако сам га погледала, несьм га у кућу довела.

М
мава несвр. маше. – Даньс је испрачувала сина у војску на воз у Пирот, и 

док воз не замакну мавала му је сас марамче.
магаренце мн. магаретића с дем. од магаре. – Дечица пуна кућа, па 

рипкају ко магаретића, да те је мило да ји гледаш.
магацинче с дем. од магацин. – Видим Газибару, чьс по чьс па утрчује у 

магацинче, осечам да се некво цврли на скару, али не видим кво још износи 
отуде.

маказе ЛЗ ж мн. алатка од два ножа причвршћена један за други 
завртњем, в. ножици. – Има си специјалне маказе за шишање овце, зову се 
овчарске маказе.

макљажа ж шатр. туча. – Ни једна макљажа не може да пројде без њега, 
ко да ју сас свечу тражи.

малерисување с призивање несреће, чињење да се не успе у нечему. – Чим 
ју видим знам да че ме бије малер, родена је за малерисување.

малтерџисување с малтерисање. – Петар и Божа Стругљинсћи беоше 
главни за малтерџисување, побољи малтерџије од њи неје имало.

маљне удари батином као маљем. – Мрдни се, бре, од мен, да те не 
маљнем сас расколац меџу рогови, толко че ти и буде доста.

мамење с вабљење, дозивање. – С мамење и убаву реч пре чеш да успејеш, 
него сас претење и бијење.

мамудија ж турски дукат кован за време султана Махмуда II (1808–
1839). – Наши стари су за тој имање у Сулиманово давали меће мамудије, а 
ви га са распродавате будзашто.

мангало с метални суд у који се стављао распаљени дрвени угаљ или 
жар за загревање просторије, пренес. кубе, шпорет. – Распали мангалото 
да се малко огрејемо.

мандање с махање, фиг. замајавање. – Само ме манда натам-навам ко да 
сам ја дете, мисли да че с тој мандање да постигне да ју одма узнем за жену.
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мане свр. фиг. удари, одалами. – Кад те манем има свитће да ти излету. 
Море, ја ако те манем има те очистим начисто.

мантилче мн. мантилчетија с дем. од мантил, мантилић. – Видим једна 
убава сестра у бело мантилче прооди куде нас, бьш убава, а мантилчено вој 
арно кусо.

мањување с остављање, растајање. – Напред је било: који се узну – 
мањување више нема, тој ти је – што ти је, а са не живе ни једьн месец 
заједно, и веч се мањују.

маркизет м танка прозирна тканина од памучног или свиленог конца. 
– Кад ми стурише вал кумица ми забради шамију зејтинлију од маркизет, и 
тека од девоћу постадо жена.

марширање с грубо обраћање некоме вичући му „марш“. – Од њега сам 
могла да очекујем само марширање и попреко гледање, благу реч никад 
несьм чула.

мас ЛЗ м фиг. богатство, иметак. – Секирал се, не секирал се – исто ти 
се вата, оде мас у пропас.

масьт м челични брус за оштрење ножева, масат. – Вили се диже и от-
иде те из фијоку извади ножеви и масьт, и одма поче да ји остри.

мáчав, -а, -о дете из првог брака које је затекла маћеха преудајом за 
удавца или распуштеника. – Ја сам и мачава и мајћа, две деца сам затекла, и 
она су за мен мачава деца, а две природимо сас њинога башту, и за њи сам 
мајћа, али ја несьм правила разлику меџу њи, сви сам ји волела и чувала ко 
да су сва моја роџена.

мaчница ж болест мачака од које цркавају мјаучући. – Мачница ви по-
ватала, готовани једни, идете па ловете поганци, а не само да чекате да ви са 
даде да једете.

мачоја ЛЗ ж маћеха. – Моја мајка умрла док сам још малецка била, мене 
је мачоја очувала.

машљак м мотка, батина. – Че ми једнуш паднеш на машљак, има те 
изгрбавим од бијење.

меди несвр. ствара мед (о медоносној биљци). – Овуј годину нема да 
имамо мед, залади време тамьн што багрен процавте, и он престаде да меди.

мезенце с хип. од мезе. – Ја извади шише сас рећицу, насипа ни у чашће, 
а мојна принесе некво рећијско мезенце, и убаво си поседемо.

мези несвр. залаже се мзетом уз пиће, мезети. – Почемо оди траварицу, 
мезимо убаво, па ручкамо сас мерак, на крај се почемо затапамо сас пиво.

мекишар ЛЗ м који је мек, неотпоран, слабе физичке конституције. – 
Неје се метнул на татка, мекишар, метнул се на мајку.
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ментални, -лна, -лно нов. који се односи на свест и дух, душевни. – Она је 
у детињство прележала запалење мозак, и туј си сас ментални узрас остала.

мера ж 1. јединица за мерење чега. – Не можеш ти да будеш мера за цел 
свет, па да се сви управљамо према тебе. 2. фиг. граница до које се сме, и 
преко које се не сме. – Који нема меру у пијење, не требе да пије, а не да се 
напије, па да не знаје ни кво орати, ни кво работи.

мераклика ж она која ужива у нечему, која је љубитељ чега. – Ја си 
јоште мислим оди онуј нашинку, беше убава, једра, зрела, ма мераклика за 
све, а нема човека који да ју оправља.

мерачи се несвр. припрема се за неки посао који се обавља са мераком. 
– Одавна вој се мерачим, ама никако насамо да ју закачим, али једампут че 
ми падне у шаће.

месен, -а, -о умешен. – При нас, снао, нема месен па обесен, нело мора да 
се работи од-јутро до-тавнин.

меснат, -а, -о 1. који даје доста меса, који је погодан за производњу меса. 
– Њине свиње мазарће, а наше су повиш меснате. 2. који је сличан месу, со-
чан (меснати део плода). – Родиле се вишње, крупне, па меснáте, ко ни једну 
годину до са.

месни, -а, -о који се односи на месо, који је од меса. – Зимско време, збе-
ремо се у задругу, наотварамо месни наресци па ји насецкамо на артију, па уз 
чашу рећију ел влашу пиво до сред ноч се шалимо и смејемо.

метење с чишћење метлом. – Твоје је метење, месење и готвење, а не да 
водиш селску политику, тој код мене не може.

метленце с дем. и хип. од метла, метлица. – Одавна несьм имала овакво 
убаво метленце, кад месим банице и леб да си сас њега одмитам и намитам 
брашно на астал.

метиљавеје несвр. обољева од метиља. – Метиљавеју и овце и козе, али 
овце пóвише. Видел како ми на овце пуштамо крв на уо да не метиљавеју, па 
почел и он тека да работи.

метрење с слагање дрва у метре. – Комшијо, чу те молим јутре да дојдеш 
да ми помогнеш у метрење дрва.

милкување с умиљавање. – Пис, мачко, иди па лови поганци, нече ти по-
могне милкување окол моје нође.

милокурка с она која обожава секс, нимфоманка. – Кабати си роџену 
жену да је милокурка, да се влачи ко кучка сас пола село.

миломужица с она која обожава мушкарце. – Код жену миломужицу и 
човека пијаницу измеџу „очу“ и „нечу“ увек победи „очу“.

миран, -рна, -рно узвик којим се ко умирује. – Мирна, Рогушће, пушти си 
дете да се насиса, после чу и теб да нараним.
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мириска ж мирис парфема. – Вреви ми на уо како ме воли, а ја уживам 
у њојне мирисће. Исцеливувамо се, честитамо си Нову годину, осечам ми-
риску на некьв кинесћи парфем, помешан з говеџи мирис како музла краве.

мирне свр. постане мирно, примири се, смири се. – Оћути се, занеми веч 
једампут, да ми мирне главá од тебе и твоје окање.

мирован, -вна, -вно појединац или орган који расправља о мирним 
решавањима спорова у селу. – Синоч не одржамо Мировно веће, довлекоше 
се селсће бунџије, и растурише ни договор.

мирување с мировање, смирење. – Зетови навалили да целивују шурњаје, 
оне се ко бајаги бране, али кад им окаче огрлице настане мирување, тьг 
пристањују на целивување.

мицање с покретање, удаљавање. – Немој да ме мицате од кућу, очу туј 
да си умрем, несьм више за мицање у овеј старе године.

миши, -а, -о који се односи на миша, који припада мишу. – У наше село 
скоро на сваћи кров виде се мише уши у саксије, негде овија цвет зову 
чуваркућа.

млади се свр. представља се много млађим него што уистину јесте. – 
Немој да се младиш, образ и коса те издавају, по њи се види колко си стварно 
млад.

младишар м дечак, адолосцент. – Ми још беомо младишари, па ни кри-
во што она њи повиш поштује, и повиш се сас њи дружи.

млатара се несвр. фиг. бави се нечим. – Још се млатарам по работе по 
туџину, а до када чу, не знам ни сам.

мљаскање с гласно жвакање, мљацкање. – Кад једеш немој да мљаскаш, 
никој не воли да слуша твоје мљаскање.

мобилан нов. м мобилни телефон. – Врнди ми мобилан у џеп, одма га 
прилунзи уз уо и чу њојан глас, ока ме да се најдемо на Врело. На Ковиљку 
се јавил сас мобилан да не може више да дише, и да га на телевон више не 
ока.

 мек, -а, -о фиг. слаб, који садржи низак проценат алкохола (о ракији). 
– Целу ноч смо оратили, мезили тврдо овче сирење и пили меку сливову 
рећију.

модеран, -рна, -рно који је у моди, савремен. – Облече рашијен сукњор, 
на нође обује патиће и фусикле, и мисли да је и она модерна, а не примечује 
да вој се сви потсмивају.

мозгување с мозговање. – Од големо мозгување само може глава да боли, 
а оно како че буде че си буде, туј ти ништа не мож да помогнеш.
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молерисује несвр. боји зидове; шара окречене зидове разнобојним шара-
ма. – Молерисује од кад знаје за себе. ■ молерисување гл. им. – Све работе 
работи, али молерисување му најубаво иде с руће.

молећиво прил. с молбом, молећи. – Некво шьпче и поглеџује молећиво 
конто небо.

момкување с проводи момачки живот. – Ја несьм имал време за 
момкување, моје момкување је било у-планин с овце и козе.

моњће ж мн. две кићанке испод губице неких коза. – Некоје козе имају 
моњће, некоје немају, зависи од расу.

мотавилче с дем. од мотавило, направа за намотавање предива. – Не-
чемо ваљда да седимо ко жене дом и да врткамо, или да мотамо преџу на 
мотавилче и заплитамо џемпери.

мотљавење с фиг. збуњивање, слуђивање. – Немој више да ме мотљавиш, 
од твоје мотљавење чу да померим с памет.

мрдогузица ДЛ ж зоол. врста птице која непрекидно мрда репом горе-
доле, гнезди се на тлу у шупљини камена, плиска Motacilla alba. – Кад угари-
мо мрдогузица слети на орање, и само помрџује сас реп нагор-надол, тражи 
бубаљће.

мрзосветан, -тна, -тно лењ. – Њега ли си окнул да ти работи у надницу! 
Па он, бре, мрзосветан што га нема, нече си лајна по двор изрине, та кам ли 
нешто друго.

мркач м онај који добро мрка (о овну). – Госпава пазари од Пејчу из Вету 
овна, и питује га: – Пејчо, добар ли је мркач? Он вој одговара: – Госпаве, 
нема да омане, гледај мен, за њег не питуј.

мрмњање с мрмљање. – Кво, бре, мрмњаш, кад ти никој не разбира 
мрмњањето, а мож ни ти сам не знаш кво оч да кажеш.

мрс м храна која садржи у себи масноће (месо, нарочито сухо, сланина, 
млечни производи и сл.). – Баџеви на Миту донели некьв мрс из Немачку, 
кобасице и сланина, да им се не наједеш, ма Немци су закон за сувомеснати 
производи.

мрсан, -сна, -сно 1. који је спремљен с мрсом, или замашћен мрсом. – Ја 
не волим мрсна јела, мен си подобро кат поједем нешто посно. Чу те сцепим 
ко свиња мрсан џак. 2. фиг. сувише слободан, непристојан, вулгаран. – Такве 
мрсне приче несу за суде, пази какво причаш, овде има и старе жене.

мрсен, -а, -о – замршен, умршен. – Комшијо, овој мрсено жито су напра-
виле твоје кокошће, поведи ред да се тој више не понавља, и да наставимо да 
спореџујемо ко и до са што смо.
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мрсначак, -а, -о који је прилично мастан (о јелу). – Жено, јутре че је 
Првображење, че ни дојду пријетељи, супа да ти буде мрсначка, а ја чу по-
ручим роштиљ, да ји пречекамо како требе.

мрсомуди несвр. брбља, прича глупости, преувеличава. – Попије неку, 
па кат почне да мрсомуди како је и најпаметан, и најубав, и најјак, и да нема 
жена која не би пошла за њега, само што се још ни једна неје родила за њега.

мртвоше свр. пребије намртво. – Немој више да ми се моташ окол жену, 
јер ако ви негде затечем насамо, оба ви има мртвошем.

мруцка несвр. умире у дем. значењу. – Губи се село, сваћи дьн мруцка 
понећи, а деца се одавна не раџају.

мрштавац с особа са намрштеним лицем, несрећник. – У овуј државу се 
народ смањује, али се мрштавци придавају.

мрштење с мргођење. – Нема да се некьд насмеје и з деца поигра, код њег 
само једно мрштење и ћутање, ко да смо му за све криви ја деца.

мрштит, -а, -о, намрштен, намргођен. – Башта дојде мрштит из Бабуш-
ницу, и рече да су запретили ако за три дьна не плати порез че почну да ни 
пописују ствари ис кућу и говеда ис шаталу.

мужања м поодрасли дечкић, момчић. – Гле га, порасал голем, права 
мужања, веч за женидбу.

мулка ж фиг. приглупа женска особа. – Мулка си је мулка, глупава и 
тврдоглава, ништа вој се не доказује, па триста попа да вој читају.

мулча м фиг. приглупа мушка особа. – Е, мулчо један, сви виде да те жена 
вара, само ти не видиш.

муљав, -а, -о растрзан, сметен, унезверен, усплахирен. – Оцутра ме ока 
на мобилан Госпава, сва некако муљава, да одма дојдем на Врело, а онак ју 
не може никој надорати.

муљавина ж фиг. лукаво понашање, намештаљка, подметачина. – Он да 
узима од богатог а да дава на сиротињу! Чудно! Зверим се, и не могу да се 
назверим. Осечам да је неква муљавина.

мурдарење с вређање поганим речима. – Има понекоје погане жене, 
кат почну да се изорачују и да мурдаре једна другу да те Бог сачува, такво 
мурдарење не мож да смисли ни једьн мушкарац

муријаш м шатр. полицајац, полицијски доушник. – А ти, рођаче, јебо те, 
чујемо да си муријаш?

мурџење с врдање, избегавање неке обавезе. – Даньс га неч измурџиш, 
мурџење ти нече помогне, има да ти цепимо кошуљу, сина си добил, пијење 
има да даваш.

мустаћ м брк. – Убав ко уписан, уши му ко скрипци, мустаћи ко на грли-
цу гњездало, а уснице ко да је целу ноч дувал у бас.
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мустаћес, -ста, -сто бркат. – Сваку ноч ми у сьн дојде, па ме, онак 
мустаћес а младоличес, ока при њег да дојдем.

мутавштина м пеј. неодлучна и сметена особа, врдалама. – Каква му-
тавштина! Цел дьн ме је мајал за плацан, и на крај ништа не напрајимо, не 
могамо да се погодимо.

мућкуриш м оно што је смућкано на брзину и без воље (о јелу). – Од 
голем мућкуриш – испадне голем бућкуриш.

мушичка мн. мушичће хип. од мушица, пренес. провокација. – Море, ти 
ко да имаш двајес године, а не близо педесе! – замлачујем се и пуштам вој 
мушичће.

мушкарче мн. мушкарчета с. иронично значење за одраслог мушкарца, 
најчешће супруга-млакоњу. – А ти, мушкарче, чим загрми први бегаш у собу 
и покриваш се преко главу, а ја и деца како знамо. Тека си, мушкарче, и онија 
пут бегал чим си видел милицајци.

муштерика ж женска особа која пазари. – Иде ми муштерика за ајвар, 
тај госпођа га једино од мен купује.

муштерића ж в. муштерика. – Кад изнесем сирење на пијац прва 
муштерића ми је увек била тај апотекарка.

Н
набага се свр. фиг. добро се наједе, преждере се. – Набагали се, па не 

могу да престењу.
набаба се свр. в. набага се. – Набабамо се жежак леб и сирење ко да леб 

несмо сто године видели.
набьба се свр. в. набаба се. – Сине, еве баба ти попржила јајченце, убаво 

се набьбај, па на играње.
набабњичав, -а, -о онај која је већ почео да поприма изглед и особине 

старе особе. – Још убава и дрежећа, али веч почела да је набабњичава. Јес 
да је набабњичава, али вој не би одрекал.

набарамбачи се свр. дотера се, накињђури се, – Први пут кат сам видела 
Брацу милицајца проценила сам га да је млого добар: дојде он у Ракош, на-
барамбачил се ко краљ Милан, а строг ко црн облак, али са свакога порича 
и нашали се.

набаса свр. неочекивано наиђе на кога или што, натрапа. – Лутамо, па 
залутамо, једва набасамо на пут та некако излезомо из шумакат.

набит, -а, -о који је здепаст, али снажне грађе, који је набивен снагом. – 
Помладити брат мрледан, а постарити набит ко бик.

– 63 –



Љубисав Ћирић668

набрца свр. назабада главичице лука у земљу, посади. – Излезла пролет, 
па се питујем у себ да ли баба набрца лук, ма, набрцала га је, вредна је она.

наваљачка мн. наваљачће ж наслон столице, оно на шта се човек 
наслања при седењу. – Има свакакве столице: троношће, шутаре, столице с 
наваљачће, на њи се човек најбоље одмори.

наваљује несвр. нагиње. – Не наваљуј толко бурето, да се не отне и пад-
не, па да се расипе комина.

наваљује се несвр. нагиње се. – Дете, не навáљуј се над бунарат, мож да 
се омькнеш и да упаднеш у њег, после ти нема спас.

навачује се несвр. насрће на сваки посао, прихвата се свих обавеза. – 
Вредан, навачује се на сваку работу, и свака му иде од руће.

наветричав, -а, -о ћудљив и напрасит. – Боље ти је да се не закачујеш 
с њега, он је наветричав, не знаш када кво може да му ћуне у главу, с њега 
никад не знаш како че испадне.

навешкан, -а, -о 1. који је се налази на грани. – Лего на кревет и зажма, 
пред очи ми дојдоше црвене црешње и деца навешкана по грањће. 2. окачен 
да виси. – Разапели конопац у двор, па на њега навешкали дарови, да виде 
комшије какву вредну снашку су довели.

навиглавина м/ж тврдоглава и својеглава особа. – Баксуз што га нема, 
тешка навиглавина, кад он некво намери, нићи га не преправи. И мужат на-
виглавина, али жената па поголема, па се нашли ко з белу кобилу да су се 
тражили.

наврви свр. поређа у ред једног за другим. – Сльнце на заоду, овчар навр-
вил овцете на Голаш, че ји спушта у село на музење.

нагњитање с сабијање под притиском. – Пази да не пукне џакат оди тол-
ко нагњитање, све да стане не може, а друђи немаш.

наговарање с подстицај речима да се прихвати нечије мишљење. – Мати 
ме наговара да га узнем, башта ми прети да га не узнем, на крај победи ма-
терино наговарање.

наговор м в. наговарање. – Кво чу, поводљив сам, льк на наговор, још па 
кад дунем некоју чашку нумејем да одречем ни на једну.

нагревање с излагање топлоти, загревање. – По цел дьн се нагрева на 
сльнце, а стално вој зима, њој више ни нагревање не помага.

нагурује несвр. гурањем увлачи, угурава. – Сас туј руку с укочени прсти 
је стално нагурувала понећи прамен од косу испод шамиче.

надгледа несвр. надзире, пази.– У вршу има работа за сви, једни приврљају 
снопови до вршалицу, друђи ји врљају сас набадњу на дреш, трећи отврљају 
сламу од вршалицу и дену камару, четврти носе џакови сас жито у амбар, а 
домачин све надгледа, и служи с рећију.

– 64 –



669Допуна Речнику говора Лужнице

надизање с говорење високим гласом, надвикивање. – Кад је слава, па у 
коју кућу се не чује надизање, значи да је слава без госје, или да домачин 
жалеје некога си својега који се скоро преставил, па се не надиза у причање.

надјидање с такмичење у брзини једења, и количино поједеног. – Било је 
и натпијување и надјидање, да се види који може више да попије или поједе, 
али несьм чул да су се надрабочували.

надлати несвр. лети изнад чега, надлеће. – Маши сас очи кроз пенџерчено, 
и стварно видо да надлатимо над некьв голем град, кад поче да ока онаја на 
звучници: Врзујте се, че слатимо!

надльгување с такмичење у лагању, надлагивање. – Било је и надльгување 
и надмочување и надрипување, залудан народ па се у све такмичил.

надмочување с такмичење ко ће даље да добаци приликом мокрења. – 
Било је и надльгување и надмочување и надрипување, залудан народ па се у 
све такмичил.

надорачување с такмичење у говорењу. – Море, куде ја могу с теб да се 
надорачујем, ти си оратаџика и-по, у надорачување тебе не може никој да 
победи.

надрипување с такмичење ко ће даље да доскочи приликом скакања. – 
Било је и надльгување и надмочување и надрипување, залудан народ па се у 
све такмичил.

надрабочује се несвр. такмичи се са киме ко ће више да постигне у не-
ком послу. – Било је и натпијување и надјидување, да се види који може више 
да попије или поједе, али несьм чул да су се надрабочували.

надрчи се свр. добије прохтев за чим, надражи се. – Дрчан на женско, 
поготово на туџо, на коју се надрчи не мањује се док му не даде.

назаџује несвр. назађује. – Беоше меџу први у Лужницу, како се промени 
влас почеше да назаџују, са су меџу послегњи.

назимњичаво прил. почне да личи на зиму, почне да бива хладно. – Поче 
да је назимњичаво, че почнемо да тражимо зимсће дреје.

назртање с надгледавање, помагање, посећивање. – Назртаоше ни деца с 
време на време, дојду, помогну и у работу и с паре, али се назртањето про-
реди, овуј годину само једнуш дојдоше.

наѕьѕа свр. вулг. набије (о пенису). – Ко бајаги се отеза, али се млого не 
отима, док вој га не наѕьѕа до балчак.

наѕира несвр. 1. надгледа, пази, посећује. – И син и снаа си ме наѕирају 
редовно, све кво ми требе доносе, у ништа не оскудевам. 2. кришом мотри, 
шпијунира. – Неје свака таква, али мојата јетрва је бьш таква, а-ли ми нећи 
улезне у кућу, стално наѕира на прозор.
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наида се несвр. преједа се. – Тија човек се не наида, њему све малко, 
држава га не мож нарани и напоји.

најаден, -а, -о ојађен, тужан. – Никад ју несьм видел овак најадену и 
тужну, и да овак убаво вреви од њојнога Игњата.

најближањ, -жња, -жњо најрођенији. – Поче најближњи да мрзнем, и 
маћу, и башту, и браћу и сестре, ако они ништа несу криви.

најебување с западање у невоље, надрљавање. – Оно има да човек закаса 
и најебе, али овој наше најебување га нигде у свет нема, ни такво, ни толко 
големо.

најмладо с поим. прид. најмлађи члан породичне задруге. – У њину кућу 
петьл не поје, жена све расправља и командује, сви морају њу да слушају од 
најмладо до најстаро.

најстаро с поим. прид. најстарији члан породичне задруге. – У њину кућу 
петьл не поје, жена све расправља и командује, сви морају њу да слушају од 
најмладо до најстаро.

наказан, -а, -о који је са неким недостатком, кажњен, прокажен. – Уба-
ва, али у главу малко наказана, неје бьш читава. Будалу не кажњавај, њу је 
Бог веч наказал.

накандери се свр. попне се један за другим. – Моју браћу башта почне да 
ђилка, они се накандере на њег, он ји милује, мен и не примечује.

накањување с двоумљење, оклевање. – Море, диѕајте се да работимо, од 
големо накањување вајда нема.

наклапица м/ж особа незгодног карактера, конфликтна особа. – Она до-
бра домаћица, а мужан вој голема наклапица, нема сас куга се неје посвадил.

накмети свр. намести, постави на добар полжај. – Кад на каванску сто-
лицу гузицу накметим, тьг се за свакакву песму сетим

налаган, -а, -о који је сложен један преко другога. – Најтешко се спрема 
налагана баница, затој што обђе требе прво да се испечу на плотну, па да се 
налагају у тепсију једна преко другу, и поново да се баница пече.

налатљив, -а, -о жустар, насилан, који лако плане и скаче да се бије. – 
Пазѝ се од њега, налатљив је на бијење.

налока се свр. напије се, претера у пићу. – Налока се Мирко синоч у за-
другу сас вино, па се направи на свињу.

наљевање с прекомерно напијање. – Прво се наљевамо с рећију, па руча-
мо саглам и пимо пиво, али га прекараше с наљевање који прејдоше на вино.

наљутњичав, -а, -о прољут, љуцнут. – Реши се да попржим лужничко 
пржење, у тигањ тури две ложице маз, па нареза наљуњничаве попошће, 
петлиџањи и зелени лук, па га пржи док омекнеја, на крај му строши четри 
јајца.
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намаљување с смањивање. – У нашу државу све може да намаљује и да 
се придава, али се још неје десило намаљување порез, нело само придавање.

намоли се свр. измоли се, постигне се што молбом. – Да би Бог дал на-
граду требе се намоли, а награда од жири се може и купи.

намотување с намотавање. – Моје је ткање, да изаткајем све кво требе, 
а свекрвина работа је намотување цевће.

намуа се свр. нагура се, нахрупи (о људима). – Синоч се у кавану намуала 
гологузија колко оч, једно пијано, једно поје, једно ока, па кат се степаше, 
милиција ји не мож развади.

наокување с издирање, вређање кога дреком. – Несьм ја куче па да ми се 
само наокујеш, а и не бојим се оди твоје наокување, пре чеш ти да излезнеш 
ис кућу, него ли мене да изнесете з главу напред.

наоџује несвр. измишља, налази (о личном недостатку). – Уватил ји оба 
бес, па се по цел дьн глоџу, и мане си наоџују.

наоџује се несвр. налази се, ствара се. – Куде га не сејеш, туј се наоџује, 
не може човек од њега да се усмркне.

напенали се свр. постави се на право место. – Он арно циција, ал се 
синоч напенали те се клади сас комшију да че му крава отели мушко теле, и 
изгуби опкладу.

напендечи се свр. надури се, расрди се, уинати се. – Ма има ли ју, бре, 
некуде Госпава? – питује ме Павлија. – Јок, она не вреви сас мен, за некво 
се напендечила, а за кво ни ја сам не знам. Напендечила се мојва, и нече да 
орати сас мен што сам на свадбу цунул пријетељичину кумицу.

напендуши се свр. в. напендечи се. – Такьв је тој човек, зачьс се напенду-
ши, сас њег мораш испольк ако оч да нешто постигнеш.

наплави га свр. изудара кога толико да добије крваве подливе. – С кога 
си се тепал, па те толко наплавил, сьв си модар ко модрилка.

направа ж алатка, машина, справа. – Убаву направу измислел, па са не 
мора ручно да дува с меови у вигањ.

напратушка мн. напратушће ж магија, чини, оно што се некоме пошаље 
са циљем да га магијском снагом унесрећи. – Напрачује ми маџије тај 
маџијарка, свако јутро прекај капију наодим разне напратушће.

напреџување с напредовање у сваком погледу. – Порастоше деца, почеше 
да печале, и одма поче да се примечује напреџување у домаћинство.

наприбада свр. на више места прибоде што. – Узни пешес ексера, па 
ји наприбадај на овија зид, да ни служе ко чивильк за пресвлаку док смо на 
градилиште.

напудерише га свр. фиг. изудара кога толико да добије крваве подливе. – 
Смири се, да те не напудеришем да ни роџена мати нече може да те познаје.
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нарезак мн. наресци м нов. месна конзерва. – Цело јутро косимо, а после 
ни Стојна донесе леб и наресци из задругу те поврнумо душу.

наречен, -а, -о који је некоме намењен, или судбински предодређен. – Ти 
си мен наречена, и моја има да будеш, па цел свет нек се обрне наопако.

наркоман м нов. уживалац дрога. – Решавам се да дигнем руће оди њу, 
али џабе, чим вој чујем глас осечам се ко наркоман кад га дилер окне, па му 
још даде и џабе шмрк, одма вој пристањујем на све.

нарока се свр. шатр. напије се, наљоска се. – Отишьл Ђока у задругу, па 
се нарокал ко стока.

нарочито прил. посебно, особито, првенствено. – Ако комшија почне да 
чести с додење у кућу, нарочито кад је жена сама, тьг домачин мора дебело 
да се замисли.

насамо прил. без присуства других особа, на месту или у прилици где 
нема других особа. – Немој више да ми се моташ окол жену, јер ако ви негде 
затечем насамо, оба ви има мртвошем.

насилице прил. на силу, присилно. – Девери насилице запели да ми узну 
имање од покојнига ми мужа, ал ја не дам.

наслаџује се несвр. наслађује се, ужива у туђој несрећи. – Јетрва ми се 
наслаџује што се с мужа понекад скарамо, а њу си не види што је стално 
сама, што га њојнити муж никад дом нема, па нема с куга ни да се скара.

насминут, -а, -о осмехнут, са осмехом на уснама. – Дојде вашар, издо-
оде продавци сас разну робу, насминут народ се разоџује по вашариште, до-
мачини разглеџују косе и острила, девоће приоде и запиткују за руменила, 
прстење и маниста, а момци заглеџују њи, и ћикоте се.

насмраден, -а, -о фиг. који је попио коју, који се осећа на алкохол. – Одма га 
осети да је насмраден, некуде је свртал где се пило, а он на тој неје одрочљив.

настављање с дометањем чини што дужим, продужавање. – Трипут 
мери, а једнуш крати, јер ако прекараш у скрачување, настављање нече да 
помогне.

наставушка мн. наставушће ж фиг. дометак, измишљотина. – Неје бьш 
све тека било, једни причају да је било овака, једни онака, али сви додавају 
понеку наставушку.

настојување с настојавање, дворење, долажење у згоду. – Поштувала 
сам га и настојувала му, кад на крај он најбоље њиве преписа на девера. од 
толко моје настојување не би ништа.

настојница ж она која послужује, која је стално на ногама. – От како 
сам дошла у туј кућу ја сам настојница на сви, од најмалечко и усрано, до 
најстаро и кљакаво.
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натам-навам прил. тамо-амо. – Само ме манда натам-навам ко да сам ја 
дете, мисли да че да постигне с тој мандање да ју одма узнем за жену.

натанкира се свр. шатр. напије се. – Кат се натанкирам сас винце, насмеје 
ми се лице.

натьнко прил. прилично танко, отање. – Узне се малечко кравајче оди 
тесто за леб, па се расуче сас сукаљћу натьнко, и опече се на плотну от шпо-
рет, ми тој зовемо лепиња.

натврљује се несвр. такмичи се са киме у бацању чега удаљ. – Док 
смо чували стоку натврљували смо се с каменчичи, да видимо који може 
најдолеко да се врљи.

натера свр. 1. примора. – Натера ме син та му преписа и мој дел имање, и 
остадо без ишта. 2. вулг. набије до краја (о пенису). – Матере му га натерам, 
он че мен да соли памет како се камара дене.

натка ЛЗ ж попречне нити које се при ткању уткивају у основу, упор. по-
тка. – Основа је намотана на кросно и уведена у нитке и брдо с набрдила да 
има зев, кроз њега се провлачи совељка сас натку, и с набрдила се прибива, 
и тако се ткаје.

натпије свр. победи у пићу. – Чврс цугаџија, никој га још неје натпил у 
наше село.

натпрџување с такмичење ко ће гласније да прдне. – Накусају се пасуљ, 
па једьн прди отуд, друђи одовуд, ко да се натпрџују, неје ји срам, стари чо-
веци а понашају се горе од деца.

натрза несвр. навлачи. – Најдо панталоне и поче ји натрзам на нође, чап-
ну се сас водицу надве-натри по лице, и улезо при њу у собу.

наћевели се свр. навади се, намерачи се. – Наћевелили се, и једноман ми 
иду у браниште да крадну дрва, док ји не пријавим код шумара нече се ману. 
Мислим се у себ: колко би овија наш Београд бил богат град, него га млого 
руше, и окупатори и наши, ма сви му се наћевелили.

наћорњичав, -а, -о који је ослабљеног вида, слабовид. – Не би ја пристал 
да ме вози, знам да је наћорњичав, ал немам куга другога да молим да ме 
одвезе до болницу.

наћуне свр. падне на памет, досети се, изненада донесе неку одлуку. – 
Наћýне му тека понекад да ме тиће за ништа напада како несьм никаква 
жена, да неје ни требало да ме узима, и да могу ако очу и да си се врнем при 
башту и матер.

натртаће прил. наузнак, наузнако, полеђушке. – Мој деда Светислов кад 
му се приспеше куде пладне овак ми причаше: Деда че малко да прилегне 
натртаће, после че наставимо да работимо.
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нацуга се свр. опије се. – Куде ли се нацуга толко от собајле да ми је да 
знам, који ли је имал рећију за врљање да га толко напије, болчица га црна 
ватила па га не пуштила.

начека се свр. дуго и узалудно чека. – Ако њега чекате, има да се начекате.
начењђел прил. бедан живот, живот у сиромаштву. – Момир живи 

начењђел, али нече да работи, цел дьн се излегује по ладовине, и оче да има, 
а имот се не стица сас лежање, нело сас работу и муку.

начорка се свр. опије се. – Невеста се начорка, па се диже и поче да слу-
жи, и само ни наздравља, а сас момче поче и преко руку да пије. А јел се, ви 
мајсторе, напијете понекад? – Само кад има мезе, докторко, мен мезе пре-
вари те се начоркам.

наџапњичав, -а, -о груб, јогунаст, напрасит. – Незгодан, наџапњичав, 
пази се од њега, кат се не надаш може да те изеде ко куче.

наџапњичаво прил. грубо, напрасито. – Какво да ми продума, продума 
га наџапњичаво, ко да се кара с најгорег душманина.

наџворка се свр. в. начорка се. – Неје ми се пило, па сас Миту уземо по 
пиво, па још по једно, док ни вода улезе у уши, после смо се тека наџворкали 
да не памтимо ни када смо, ни како смо си дом отишли.

наџиброше се свр. напије се. – Овак добар, ал кад се наџиброше да му 
неси пред очи, има да те напцује ни кривог ни дужног.

наџиџи се свр. надигне се, усправи се (о пенису). – Почемо се стискамо, 
завлече ми руку у гаче, ја остети – наџиџи се моје паче.

наштесрце прил. на празан стомак, на таште. – Ујутру попијем једну 
рећију наштесрце, те ме раздрма.

небричен, -а, -о необријан. – Преко лето издооди господа у село, а не-
почишани, небричени, зарутавели ко четници што беоше.

невесле с ирон. девојка коју згледавају пре прошње, будућа невеста. – Ја 
искористи прилику те га пита како му се свиђа невеслево које смо дошли да 
просимо за њиговог сина. Дојде убава газдаричка, па се још нађиздила ко 
невесле.

невеш, -шта, -што који није вешт, невичан каквом послу. – Немој да се 
правиш невеш, знаш ти триста ђаволије.

невијен, -а, -о неуштројен (о браву). – Јунчето још невијено и неупреза-
но. Јури жене ко невијен јуньц. али че му некој учука рогови.

негрулен, -а, -о неољуштен плод од коре (о орасима). – Само од једно 
дрво набрамо три врече негрулени ореси, кад ји огрулимо че буду две, а и 
тој малко ли је!
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недељно прил. за недељу дана, седмичнмо. – Мука ме увати од њојно 
заглеџување и разглеџување, ко да вој несьм унука, и ко да ме први пут види, 
а виџевља ме бар двапут недељно.

недоглоџан, -а, -о неоглођан до краја. – Изврндупил се Гарча поди амбар, 
а около њег недоглоџани кочињаци колко оч.

недосолен, -а, -о недовољно посољен, бљутав. – Никако да потревиш у 
солење кад вариш пасуљ, ил ти је недосолен, ил пресолен, ко да му не тураш 
исти сол кад га солиш.

недосташе свр. не одстоји довољно времена да се одмори после мешења 
(о тесту). – Кат се омеси, тесто требе да се остави да сташе и да се надигне, 
од недостасало тесто леб буде глетав.

недостигне свр. нема нечега у довољној количини. – Колко год да испечем 
рећију, увек ми недостигне, никако да дочека нову.

недостиѕа несвр. нема нечега у довољној количини. – Све си имамо, и све 
ни се раџа, али ни све недостиѕа, па морамо да докупујемо, а бајаги смо не-
какви пољопривредници.

недошишан, -а, -о који је допола ошишан. – Заприча се, па престане 
да шиша муштерију, док онија недошишани не почне да ока от столицу: 
Мајсторе, че ме дошишујеш ли, журим се.

нежноча ж нежност. – Ја сам позинул у Госпаву и мислим се у себ: сас 
колку нежночу вреви оди човека који је пола век постар од њу, а неје жив 
веч толко године.

незаменљив, -а, -о који се не може заменити, који је изванредан, недо-
стижан. – Тија политикант от како се докопа да буде преседник у општину 
постаде незаменљив, а главна политика му постаде како да буде поново из-
абран кат су нови избори.

незапантен, -а, -о који се не памти, који превазилази све оно што се пам-
ти, незапамћен. – Стеже мраз, незапантена ладноћа, дрво и камен пуца.

незбран, -а, -о непокупљен, несабран. – Пуштил си овце наприпус, нема 
да ји варка него иду редом, пасу где стигну: и по отаве, и по незбране сливе, 
и по некосен звездан, ич га брига неје.

неизмаздрен, -а, -о неуглачан. – Пера се навали на лопату, држаље вој 
грапљаво, неизмаздрено, неје стигал да га измазни. Море, за њег је само наи-
змаздрена мотка, па да видиш ко че се смири.

некрс мн. некрсти м онај који није крштен, атеиста. – Промени се вре-
ме па и некрсти почеше да се крсте и иду у цркву.

неластрен, -а, -о неокресан, са патрљцима грана које штрче и могу да 
повреде. – Мојва (супруга) ми стално клепа, само што ме не тепа: За вас који 
не вата вага (који су превише дебели) требе неластрена мотка.
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нељуђи м мн. нељуди. – Мој деда неје имал крвни притисак, цел век се 
расправљал само сас стоку, а не сас нељуђи.

немање с оскудација у свему, свеопште сиромаштво. – Немање убило 
народ, затој никој с никога не спореџује. – Ма кво немање, у моје време смо 
сви ишли сас гола дупетија, па кво ни је фалило?

ненатаврен, -а, -о који нема са чиме да се таври, сиромах. – Ненатаврена 
невеста, али млада и убава да вој се не нагледаш.

неносен, -а, -о неношен, неупотребљаван, нов. – У ковчег сам си спреми-
ла све неносене дреје да ме у њи закопају.

неоправен, -а, -о неокретан, несналажљив, спетљан. – Туњав је сирома 
до злабога, несьм у свој век видел да може човек оволко да буде неоправен.

непокријен, -а, -о који није покривен (о згради). – Туга голема, гледаш 
црепови попадали, куће брнче непокријене, зидови се истресли, дворови 
урасли у травољак и копривљак, а туј су се некада свадбе прајиле и деца 
раџала...

непрепокријен, -а, -о који није препокривен (о згради). – Кућа ни је за 
препокривање, али требе да докупимо цреп, а паре немамо, па си стоји тека 
непрепокријена.

неправдиња ж неправда. – Несьм ни замлатена ни проста, ако сам без 
школу, него ме уби овај неправдиња.

неработник м лењивац, нерадник. – Цела фамилија таква, неработници 
су што ји нема у свет.

нераденик м в. неработник. – Башта им је бил поштен човек и раденик 
што га у крај неје имало, а деца нераденик куји от куга поголем, на матер се 
метнула.

неразработен, -а, -о неразрађен, који дуго није обрађиван. – Овој орничје 
млого добро за работу, и раџаше силан берећет док беше разработено, са 
стоји тека неразработено и запустело.

нерањен, -а, -о ненахрањен. – Говеда ненарањена рову у шталу, а он си 
пије по кафане, бьш га брига за све.

нервни, -вна, -вно који се односи на нерве, који лечи нерве, неуролог. – 
Морам да идем при нервнога доктора да се прегледам, да ми даде нешто за 
смирење, сас живци ич несьм добра.

несьбран, -а, -о несакупљен. – Наш деда неје дозваљал да му лежи несь-
брано сено по ливаду, ел па незбране сливе пот сливу.

нескопен, -а, -о некастриран, неуштројен. – Лудује ко нескопено вепре.
несреча рет. ж несрећа. – Не може свет да буде ко нанизана маниста, има 

и добро и лоше, убаво и гадно, гладни и сити, среча и несреча.
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неукашкан, -а, -о неупрљан блатом. – Гле ји овија, укашкани до гушу, а 
мој Мирча гази ко мачка, ни опьнци му несу укашкани.

нечешљан, -а, -о који није очешљан. – Како те неје срамота да излезнеш 
у народ таква нечешљана, а бајаги си некаква девоћа.

носење с дуго ношење (о одећи). – Има саде једне панталоне, и оне се од 
носење усалмиле, а на места и проретеле, и само што несу прогледале.

носи се несвр. фиг. бакће се, рве се, стара се (о коме, или са киме) – И 
башта и синови наметну пушчетине на рамо, па си отиду у лов, а мати се 
сама носи сас стоку и живину.

ноћни, -а, -о нов. који се односи на ноћ, упор. ночњи. – Има једно цвеће, 
окамо га ноћна врајла, оно млого убаво цьвти и мирише.

нумејање с супротно од умејање, одсуство умећа. – Има умејање, али 
има и нумејање, ко што има паметни, али су повиш онија за који не може да 
се каже да су бьш паметни.

Њ
њурна ж својеглава и подмукла женска особа. – Њурна њурава, она че 

мојега Перу да наговара да ме тепа.
њуцање с плакање на силу, ко бајаги. – Њуцај од даньс до јутре, али ти 

њуцање нече помогне, заоди ли сльнце очу да си дом, и готово.

О
обарање с такмичење у обарању руке. – Ајде да обарамо руће, да видимо 

који је појак у обарање.
обьпа свр. поједе у сласт. – Дојдоше кум и кумица, жена се одма рипну и 

закла најубавог петла голошију, те га обьпамо, а добре и пинумо.
обедување с обедовање око поднева. – Зими обедување малко закаснимо, 

а вечерување малко поранимо, те тека ушпарамо једно једење.
обешљак м онај који се обесио. – Она неје сарањен у гробишта јер је 

обешљак. Обешљаци сарањујемо ван гробишта да ни село не бије град.
обзрта се несвр. усплахирено гледа унаоколо. – Утрча у ауто, ко швалерка 

да ми је, и све се обзрта около. Седимо на Летњу позорницу, она се обзрта да 
види да ли ни нећи познат не гледа.

обивање с насилно отварање врата, обијање. – Напред, бре, немаше 
тека да се крадне ко са, са се крадне и дьњу и ночу, поче и обивање подруми, 
крадне се пијельк, а највише бакрени судови.
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обигрује несвр. обиграва, салеће. – Море, че се пријатеље Мирко и Бора, 
Боринини син једноман обигрује окол Мирковуну черку.

објакне свр. ојача, поодрасте. – Јунчето још не упрезамо, чекамо да још 
малко објакне, а јерьм му не ђине.

облазина ж алергијска упала коже на месту додира инсекта са њом. – 
Облазила га гусеница, па местото где га облазила, зовемо га облазина, поцр-
венело, и створиле се мрсничине.

облива несвр. јако овлажује са свих страна. – Гоџа њи га ладују, а мен 
слан зној облива, мора се и пооре и обере њива.

обраџује несвр. фиг. наговара, придобија, наводи на нешто. – Поче ме 
обраџује да манемо село, па да отидемо негде долеко где ни никој не познава. 
Сьг ме польк обраџује ко ковач ћесер, обрта ме отуд-одовуд ко свиња клас 
само да пристанем да појдем за њега.

обрис м брисани простор, чистина. – Њивата малко падињава, али је на 
обрис, раџа се све кво посејеш.

обрицање с лажно обећање, обећање без ваљане подлоге. – Не обрицај 
кво не мож да испуниш, да те не проносе да си пун с обрицања ко политичар 
кат су избори.

оброк м храна која се у одређеним данима износи на гроб покојника. – Кад 
некој умре износе му се оброци, при нас се зову: деветина, четиријес дьна, 
пола година, и година.

обртљив, -а, -о превртљив, непоуздан. – Льсно је сас њега, обртљив је 
како ветар дува.

обушен, -а, -о 1. који је са рупом (о бедему, обалоутврди). – У вират нема 
вода, обушен, обушил га нећи и сва вода истекла. 2. игла којој су оштећене 
ушице кроз које се удева конац. – Има саде једну иглу у кућу, и тој обушену, 
ко и да ју нема, коньц не може да се удене у њу.

овнина м, аугм. од овьн. – Не приоди до тога овнину, он боде куга не по-
знава.

оволицко прил. дем. од оволко, у овој мери, у овој количини. – Оволицко 
леб ли си ми турила да понесем за цел дьн.

оволичко прил. в. оволицко. – Детево пантим кад оволичко беше, а гле са 
кољћи муж изргал.

овољава несвр. осваја, савладава. – Польк, польк почемо да овољавамо 
њивуну, јутре, од Бога здравље, че ју дожњемо.

овревљување с оговарање. – У! каква па жена че ме овревљује, њојно 
овревљување ме не иннтересује.

огадеје свр. постане одвратан. – На нас сирење никад нема да огадеје, 
ми без сирење не седамо уз астал, једемо га уз сваћи оброк.
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огáзди свр. учини кога богатим. – Некога жена огазди, а некога затре.
оглеџување с огледавање, испитивање погледом самога себе. – Једно је 

зглеџување, а друго је оглеџување, зглеџују се момак и девојка, а оглеџује се 
на огледало онија који мисли да је млого убав.

оговарање с ружно говорење о одсутном лицу. – Бьш ме брига за њојно 
оговарање, сви знају која сам ја, а која је и каква је она.

огугла свр. навикне се, постане имун на нешто. – Огуглал сам ја на 
такви политичари, који се у четри године само једнуш појаве у народ, а на 
телевизију су сваћи дьн.

огулотина ж огреботина. – Беше малечка огулотина на колено, па се 
подљути, и гле са ква рана се напраји.

одалами свр. удари, ошамари. – Примакну се, па кад му одалами шамар, 
све звезде је видел у сред пладне.

одаљује се несвр. 1. физички се удаљује. – Не одаљујте се млого од нас, 
вашар је, да се не потровимо, па да не мож да се најдемо у туј гунгулу. 2. 
емоционално се хлади према коме. – Поче да иде по жену, од нас поче да се 
одаљује, што смо родитељи – тој ништа, тој се више ништа не важи.

одвива несвр. открива, склања оно чиме се ко покрио. – Немој да ме од-
виваш, тој кво си намислил нема да добијеш док се не поправиш.

одвизльк м беспосличење, ленчарење, неактивност. – Уалтави га од-
визльк, деда дава, баба сува, татко печалбар, мати мирашчика, он само лежи 
и гоји се.

одвикњује се несвр. одвикава се. – Ако узнем тојагу, а тој се нече заба-
ви, брзо че почнеш да се одвикњујеш да легаш пред-зору, а дизаш се окол 
пладне.

одврзује свр. одвезује. – Сваћи своју тајну замотује и заврзује, а она се 
сама одмотује и одврзује.

одврљи свр. одбаци. – Најавили се да че сврну, а ја у кућу немам ни каве 
ни рећију да одврљим срам пред непознати људи. Одврљи ни сви, ко да не-
смо иста вамилија, са му њојна рода постаде једина рода.

одврта несвр. окреће (о глави или погледу). – Узрл се у њу, па не трепче, 
а њој непријатно њигово узирање, па одврта главу на другу страну, и прави 
се да га не примечује.

 одврчка свр. распертла. – Несьм видел што ми се одврчкале перкле на 
патиће, па кат сам се соплел, тео да скрам нос.

одврчује несвр. окретањем скида наврнути део, одшрафљује. – Само 
што поче да одврчујем шрав на точак од приколицу, пуче кључ, и даньс од 
работу нема да буде ништа. ■ одврчување гл. им. – У подрум имамо јеьн 
сандьк, деда си у њега држеше свакаву ситнурију: кључеви за одврчување, 
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шравови, кљешта, чуклетија, нитне, ексери, грађевинсћи метар, висак – ма 
туј неје имало само од попа уо, како он думаше.

оди несвр. пренес. вода се са ким, у вези је са ким. – Што ли се па овија 
не узимају, кво оде више.

одигрује несвр. исмејава, спрда се са ким. – Где год да отидемо она мене 
одигрује, а њу си уздиза, али вој ништа не помага, сви ју знају која је и каква 
је.

одири свр. тајно дозна, сазна околишним путем. – Одиримо Гвоздена 
куде иде чим падне тьвнина, откримо да иде при Грозду удовицу.

одјесен прил. почетком јесени. – Óдјесен почињамо на свиње да прида-
вамо рану, да ји спремамо за клање.

одјутредьн прил. од сутра. – Неје баксузљива, брзо заборави кво је било, 
па си одјутредьн па орати сас човека.

одлаби свр. одлабави, отпусти. – Одлаби малко штрангуту на кравуту, 
видиш да не може да дише.

одлагање с одуговлачење. – Немој да одлагаш од даньс до јутре, од 
одлагање вајда нема, кво те чека – тебе си чека, друђи нече да ти га уработи.

одлани прил. од прошле године. – Ма убаво си живеоше, али одлани не-
што почеше да се мрзе.

одлелече свр. оде лелечући. – Одлелечáше натам, не знам кво им се деси-
ло, али добро сигурно неје.

одмагање с чињење сметње, супротно од помагање. – Од даньшња деца 
више одмагање него помагање, а напред је било да деца почну да помагају 
стари чим пристигну за работу и печалбу.

одмагли фиг. одјри, побегне. – Ја први одмаглим кад ни учитељ затече у 
школсћи шљивар да играмо лопту.

одмалечка прил. одмалена, од детињства. – Тилко је одмалечка бил 
болешљив и прекућен, ко поди татка да је сисал.

одметан, -тна, -тно који брзо ради и има учинка у послу који ради. – Све 
жњемо брзо, али најодметна у жетву беше Убавка Гороломска, кад она узне-
ше срп ко с метлу да мете пред њу.

одмогне свр. учини сметњу, нанесе штету, нашкоди. – Ако сам остарел 
ја још несьм за раскодување, још могу и да помогнем, и да одмогнем.

одмрси свр. размрси, распетља. – Једва одмрси конопацав, уплел се у 
нође на краву, че ју соплете да падне да си рог окрни.

однапред прил. с предње стране, спреда. – Ѕьѕам ју отпозади, па прејдем 
однапред, а она се не буни.

однекња прил. од прекјуче. – Однекња почемо копање морузу, а топрв 
једну њиву окопамо.
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одокне свр. одазове се вичући. – Има серт жену, ако он ока, ока и она, ако 
се он запне па окне колкоможечћи, она му још појако одокне.

одоли свр. савлада, сузбије жељу за чим. – Какви је мати убави колачи 
напрајила за славу, једва одолемо да вој не обьпамо цел послужовник.

одом прил. из куће, из дома. – Војислав бил при овце, изокали га одом да 
одма докара овце, кад ји докарал они му рекли да су га оженили, а он невесту 
неје ни видел. Стрижевачка рудина је безводна, ако не понесеш одом воду 
има да скапеш од жед.

одреже свр. одсече. – Деда на сви одреже по парче леб и по парче месо, и 
насипе по чашу рећију.

одрињује несвр. уклања лопатом снег. – Снегав арно нападал, цело јутро 
га одрињувамо да напрајимо стазе до стоку.

одроџување с одрођавање, занемаривање родбинску повезаност и бли-
скости. – Браћа почну да се одроџују када се ожене, тој им женете праве, јер 
оне несу род, али напред се одроџување и делење неје дешавало толко често 
ко даньс.

 одува свр. дувањем однесе (о ветру). – Кад је дунул ветрина да те бог 
сачува, на млого куће у село потроши прозори и одува црепови от кровови.

óдушка ж одмор, предах. – Празник је, веле не работи се, кад је тека ми 
си дадомо одушку у кафану, уз мезе и пијење.

оѕьнѕа свр. оде, одлута, удаљи се. – Оѕьнѕа негде низ малу, а куде се од-
влече не знам.

оsирица ж унезверено обазирање. – Иде, али све на оѕирицу, стално се 
оѕрта ко кат је пошьл у краџу, ел у шволерацију.

оѕирушка ж в. оѕирица. – Ако слезне у град да некво купи све иде на 
оѕирушку, на свакога се склања, и једва чека да си се врне дом у село.

окасни свр. закасни. – Свекрва ни окасни обед, изгледа че спојимо обед 
и вечеру.

оклепа свр. клепањем истањи рез на мотици или ашову и потом на то-
цилу изоштри. – Мита Циганин беше добар ковач, када ти он оклепа матиће 
на њигов вигањ и наковању, па ји наостри на точило, сечу ко сећире, мож у 
дрва сас њи да идеш.

окљембоше се свр. омлитави се, опусти се, отромбољи се. – Напил се па 
заспал насред двор, али кат се пробуди па че се напије и окљембоше.

околан, -лна, -лно који се односи на околину, оближњи, суседни. – Само 
што се заиграмо, те ти га учитељ, ми тутањ који на коју страну по околни 
шљивари.

окопни свр. отопи се (о снегу). – Бабамарта мен нече да уплаши да не 
искарам овце на појату, само ли малко окопни снегав.
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окопуje невр. окопава (о винограду или кукурузу). – Стигомо на њиву, 
и само што почемо да окопујемо морузу кад дотрча комшика и заока да се 
одма вртамо дом, баба заумирала.

окотен, -а, -о окоћен (о младунчету које долази на свет коћењем). – По-
чемо се дизамо, промрдамо ко окотена зајчетија у котак.

окуњи се свр. сневесели се, снужди се. – Какве су те мечће целу ноч гази-
ле, та си се толко још одрано окуњил, ко да ти несу све овце на број.

окуси свр. узме у уста сасвим мало јела или пића, испроба укус. – Туј 
усмрделу туршију неје требало ни да износиш на астал, никој ју нече ни по-
гледа, камоли окуси.

олабује несвр. попушта, слаби, смањује какву активност. – Изгледа да 
че почне да олабује студат. Остаре и Тодор, поче да олабује сас работу.

олизује несвр. олизива, језиком купи остатке хране. – Млого воли да 
олизује панице, кат се жени мечава има да му завеје сватови.

олоши се свр. поквари се, постане лош. – Олоши се времиштево, сваћи 
дьн ћиша, не може да се поване никаква работа од њу.

олошњак м покварена и некарактерна особа, олош. – Док не поче да се 
дружи с тија олошњаци беше дете за пример, са га опоганише, па не знаје 
коме кво дума и како се понаша.

омакне свр. 1. гурне некога или нешто да упадне негде. – Омакни га у 
бунар, да не могу више никад да га најду. 2. фиг. намерно пусти стоку коме 
у њиву да му направи штету. – Омакне овце у комшијину детелину та се 
добро напасу, после се прави луд да тој несу биле њигове овце.

оматори (рад. пр. оматорел, -а, -о) свр. остари. – Немој да џагриш у њу 
ко мачка у сланину, оматорел си ти за њу, има си она помлади, ш-чеш вој ти.

омаџијосан, -а, -о омађијан, зачаран магијом. – Залудела га начисто, иде 
по њу ко омаџијосан, а не види да га она само искориштава. Видиш да је 
блесав ко да је, прости ми Боже, омаџијосан.

омаџијоше свр. омађија, зачара магијом. – Опасно крадне тај Циганшту-
ра, зачьс омаџијоше жену, и све вој узне ис кућу. Омаџијосала га тáј роспија, 
па само по њу трчи, дом се не скаџује.

омьциња несвр. фиг. упућује нешто погрдно другоме, а не ономе коме 
се обраћа, смешта другоме увреде изокола. – Јетрве се божном посваде, па 
једна на другу дума како онај друга неје никаква жена, али га тој на свекрву 
омьцињају.

омили се свр. постане мио, прирасте за срце. – Омили ми се Цвета, па 
само од њу мислим, топрв са видим колко је добра жена и добар човек.

омлаџује се несвр. подмлађује се, обнавља се. – Чур се некьв дигал, ко 
кад овчариви запале Зелени вр да им се омлаџује трава.
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омлитавеје свр. омлитави. – Чим човек прејде шесе године омлитавеје, 
жене тој најбоље знају.

омота свр. замота, обавије што око чега. – Омотај му убивотинуту сас 
лис од зељћу из градину, да видиш ко че за два дьна да пројде ко да неје ни 
било.

омотује несвр. омотава, обавија што око чега. – Бугари беоше мојега 
деду душмансћи тепали, па су морали комшије да га омотују сас сирове овче 
коже, и тека га спасили.

омотује се несвр. омотава се. – Наѕрну у шталу, кад једьн смучина тамьн 
почел да се омотује на краву окол ногу.

омрзељиви се свр. разлењи се. – Доведоше невесту, па једно време беше 
вредна и чиста, после се омрзељиви, и постаде каква си је и била при башту 
и матер.

омрзњује несвр. почиње да осећа мржњу према коме или чему. – Почиња 
да ми омрзњује да работим, догодин чу помалко да орем и сејем. Добра 
рећија и убава жена никад не омрзњују.

онаџување с надање са стрепњом, имање танке наде да ће се нешто 
обистинити. – Сваћи дьн се онаџујем да чу да те видим, да чеш да дојдеш и 
да да останеш, али бојим се да че цел живот да ми пројде само у онаџување.

онемоча свр. онемоћа. – На тија вируси да се у уста намочам, док пројде 
епидемија ја чу онемочам. Онемочал, сирома, гледам га једва оди сас два 
штапа.

оњури се свр. покуњи се, ућути се, умуси се. – Дете лько мож да приме-
тиш када је за кабат, чим се оњури и сас нићег не вреви – у њег је кривица.

 опакачује несвр. изврћући туђе речи сваљује кривицу на другога. – Немој 
да га опакачујеш, несьм тека рекла а несьм ни уработила тој за које ме ка-
батиш.

опамети свр. фиг. батином утера памет у главу. – Море, ако узнем једну 
говњиву мотку зачьс чу те опаметим ја, па ти никад више такво нешто нече 
на памет падне.

опамечување с опамећивање, адекватним поступцима утеривање па-
мет у главу. – Дете опамечуј док је још малецко и оче да слуша, кад порасте 
и престане да се боји опамечување му више не помага, тьг почне оно тебе 
да опамечује.

опьњћување с оговарање, цинкарење. – Ти ли мислиш да чеш сьс 
опьњћување мен да унизиш, а теб да уздигнеш, али сви знају каква си, и да 
тека највише себе опьњћујеш.
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опердаши свр. фиг. удари батином по туру. – Задева си чичу, ама он му 
нетеја ћути, него узе лисковину, па га опердаши по гузицу, да му дојде памет 
у главу.

óпет, -а, -о припрто, са великим нагибом, место с узбрдицом. – Опето ме-
сто, не знам да ли че можеш туј сас трактор и пуну приколицу да излезнеш.

опивање с опијање, конзумирање алкохола до потпуног алкохолисања. – 
При нас ретко која свадба да пројде без опивање и тепање, али се знају који 
су такви, и који такво работе, па ји народ избегава.

опипује несвр. 1. опипава. – Свако јутро ми опипује џепови да види пре-
текло ли је нешто од парете. 2. фиг. околишно опипавање чијег мишљења 
кроз разговор. – Мирко поче польк да опипује кроз орату Стевана да ли че 
продава ливаду на коју одавна беше врљил мерак.

оплитeje свр. оплића. – Нема ћиша, бунари почели да пресушују, река 
скроз оплитела, че буде мука за воду и за људи и за стоку.

оратљив, -а, -о говорљив, брбљив. – Она њурава, а мужат вој млого 
оратљив и прикажљив.

орезување с орезивање (о воћу). – Дојдете од јутре сас зета да ни малко 
помогнете, он у орезување, а ти у расаџување.

оречује несвр. проређује, прави веће размаке. – Немој да оречујете 
додење, доодете почесто, ми волимо кад ни људи дооде у кућу.

орешар м засад ораха. – Орешарат му стар тријес године, тамьн је са у 
пун род.

орманче мн. орманчетија с дем од орман, орманић. – После почеше да 
излазе пацови из једно орманче покрупни од мачће, а ми ји гледамо и не 
смејемо да мрднемо.

орничје с више парцела које се не обрађују, запарложена обрадива повр-
шина. – Овој орничје млого добро за работу, и раџаше силан берећет док 
беше разработено, са стоји тека запустело.

ороџује се несвр. пренес. ступа у интимне везе. – А, она се ороџује и 
разроџује често, тој за њу ко кад кажеш „добар дан“.

ортакује несвр. пословно се удружује са киме. – Боље да ортакујеш сас 
комшију него сас својега, мање че се замерате. Сас гоџа њи ортакује, ама 
неје тачан.

осами свр. остане сам, осами се. – Беше време кад су се и на село куће 
кућиле и деца раџала, али дојде некво лоше време кад млади почеше да 
бегају по градови, а стари осамеше, и сваћи дьн понећи отоди.

осьвиња несвр. будан дочекује освит зоре. – Ја и мој таст смо се ретко 
виџевљали, далечина нас раздвајала, али кад год смо се видели, код њега или 
код мене, обавезно смо осьвињали уз рећицу и нашу орату.
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осебно прил. одвојено, посебно. – Сваку јесен наватм вурду осебно за нас, 
и осебно за сина и черку.

осеверување с буђење, опамеђивање, освешћивање. – Стопут сам вој ора-
тила да не верује свакоме, да кад се једампут погреши после осеверување не 
помага, оној што се изгуби не може да се врне.

осећира се свр. насекира се. – Једну кравицу имаомо, и она ни црче, е тьг 
сам се бьш арно осећирала.

осрегњос ж осредњост, особина онога који је осредњи, онога што је 
осредње, просечност. – Бранислова, какву ју Бог здал, неје никад била за 
осрегњос, у ништа, па ни у жалос.

остањување с остајање, останак. – Колко пути су ни моји остањували 
на спање, да се се не вртамо ночу, али остањување на спање у туџу кућу за 
мојега мужа никад неје долазило у обзир.

отаљује несвр. нерадо и с муком обавља какав посао, отаљава. – Работи 
ко без руће, гледа само да отаљује работу, а како је уработено бьш ју брига.

отегом прил. мрзовољно, без воље и жара. – Кад требе негде да појдемо, 
мен ми срце примрда, полетела би, чини ми се, а он све отегом, иде ко на 
силу, ко да га воде у апсу.

отезање с одуговлачење. – Немој да се отезаш, отезање ти нече помогне, 
дизај се и одма пооди, да не ради мотка.

отејање с жеља, прохтев. – Отејање ми је малечко, затој ми је добивање 
големо.

отида свр. одлази, удаљује се. – Болка на кола дооди, али на иглене уши 
излази, отида, дооди, врта се, суче а на једну страну, а на другу, док те на-
чисто не сковитли.

отира се несвр. избрише се тарењем (о боји). – Поче да се отира креч, 
требе да се прекречују собе, слава се приближава.

откатанчи свр. отвори катанац; раскопча зихернадлу. – Пукоше ми пан-
талоне на задњицу, жена брзо откатанчи катанчак од блузу, па ји закатанчи, 
и спаси ме од бруку .

откленѕа се свр. удаљи се, оде негде далеко. – Има море, има и друга по-
арна места где човек може да се откленѕа, да малко одьне од работе, али бес 
паре се нигде не мрда.

отпладне прил. поподне. – Допладне смо били у сено, а отпладне че 
посипујемо градину. Тија је баксуз голем, допладне мрзне цел свет, а от-
пладне и самог себе.

отпозади прил. са задње сране, одостраг, страга. – Ѕьѕам ју отпозади, па 
прејдем однапред, а она се не буни.
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отпрета свр. уклони пепео са жара, отпреће. – Наша баба увечер запре-
таше жар сас пепел, па се у некоје добо ночу дигне да га распрета, и накладе 
огањ, да се не помрзнемо.

отранчување с издвајање, удаљавање од родбине, изоловање. – Заврши 
школу и поче да се отранчује од родбину, ма му тој отранчување нече донесе 
ништа добро.

отрпа свр. лопатом уклони навејани снег. – Голем ни снег затрпа, па сьг 
морамо да га отрпамо, а оно само сас лопату не можемо да постигнемо.

отћидија ж велика стрмина, провалија. – Не смејамо туј да слазимо, го-
лема отћидија, а на тракторат ми лоше кочнице, него че обикаљамо где неје 
толко припрто.

отудњи, -а, -о онај који је са наспрамне или супротне стране. – Овој несу 
нашинци, овој некакви отудњи љуђи, и ората им се разликује од нашу.

отутумеје свр. побудали. – Како га жена ману скроз, сирома, отутумеја, 
сам иде по пут и нешто прича, ко да се с некуга расправља.

отшьпчe свр. доврши шаптање, шаптањем постигне какав договор. – 
Видо ја, отшьпчаше кво шьпчаше, и комшика отиде да увати петла, а комшија 
слезе у подрум да доточи кондират.

отшколује свр. помогне деци да заврше школе, ишколује. – Ђула и ја смо 
сас лозја и вино сва пет деца отшколовали, па она вануше свет, а ми остадо-
мо сами.

оћидљак м отпадник, онак који се тешко уклапа у друштво. – С тог 
оћидљака никој не воли да има голему мешанију, сви се склањају од њега, а 
и он не воли да је млого у друство.

офрље прил. шатр. површно, траљаво. – Офрље вој напише писмо, и тој 
једнуш у пола годину, колко да се јави да је жив и здрав.

офуца се свр. шатр. отрца се, истроши се дугом употребом. – Арно се 
офуцал, а какьв је тој господин бил! Где си ју, бре, нашьл такву, видиш да се 
офуцала ко шугава овца.

оцедљив, -а, -о простор на коме се вода не задржава, место погодно 
за боравак. – Појата се прави на заклоњено и оцедљиво место. Тај страна 
оцедљива, затој се раџа убаво жито.

оцепљак м фиг. који ради све супротно другима, контраш. – Још из шко-
лу га пантим, вьздан си је бил оцепљак.

оцутрашњи, -а, -о одјутрошњи, оно што је још јутрос урађено. – От-
идем зими код Коџљинци на поседьк, па наседамо окол кубе и распридамо 
приче од свакаво нешто, а насред собу им стоји смитотина од оцутрашњо 
метење, па ју прескачају, а не сечају се да ју исврље на ђубре, чудни некакви 
људи.
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очовечи свр. хуманизује, учини нечовека човеком. – Тешко је некога да 
рашчовечиш, да од човека направиш сьблаза, али је још потешко да га очо-
вечиш, да од сьблаза направиш човека.

очисти свр. фиг. уклони са овога света, убије. – Мани ме, бре, што си ме 
спопал от собаље? – Море, ја ако те манем има те очистим начисто.

оштети свр. нанесе штету, начини квар, поквари. – Место мен да оште-
ти, он је сам себ повиш оштетил, јер пијење издьн-удьн само шкоди, а добро 
не доноси.

оштрбљак м предмет или суд од кога је окрњен део, оштећени предмет. 
– Фали му сиска, оштрбљак, али ми је стовненцето успомена на бабу, па си 
га чувам.

оштроконџа ж опака, зла и свадљива жена, оштроконђа. – Сас туј 
оштроконџу више нечу реч да продумам, кам ли да ми у кућу улази.

ошуми се свр. прекрије се шумом, постане шумовит. – Какве су туј ли-
ваде биле, а са се цела тај страна ошумила.

ошутен, -а, -о коме је обијен рог, који је без једног рога. – Добар и расан 
овьн, али ошутен, мораш да му смањиш цену ако оч да се погодимо.

ошути свр. поломи рогове, фиг. пребије. – Млого је задорљив, а воли и 
да крадуцка, али кад га увате че га ошуте, че му учукају рогови у милицију.

П
падињав, -а, -о кос, нагнут (о земљишту). – Купимо њиву од једног 

Крњинца, дојде малко падињава, али је на обрис, раџа се све кво посејеш
пакленица ж несносна вруђина, врућина као у паклу. – Кад ју видо заѕвери 

се, наоблачила се и заћурлила се сас шамију у сред лето, на овуј пакленицу 
од жегу.

пакожџија м/ж особа склона прављењу пакости, пакосник. – Причају за 
туј бабичку да је од малечко била голем пакожџија.

палавера ж/м алапача, торокуша. – Мужи су, колко га ја ценим, поголе-
ме палавере од женеве, кад они почну да палавере све се тьг сазнаје: и куји 
сас коју, и која сас куга, куји кво украл, куји се степал сас куга, и који утепал 
срну место зајка.

паламар м фиг. полни орган код животиња, најчешће коња или магар-
ца. – Кољћи си паламар исука коњинана, па кад га муну на кобилу, она само 
уздану од муку.

паламудење с брбљање, хвалисање. – Престани, бре, више да се валиш и 
уздиѕаш, на сви ни се стужни оди тој твоје паламудење.
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палангурка ж шаљив назив за пса мале расе, пудлица. – Не плаши се, он 
само лаје ко палангурка, а не напада човека.

паланза ж ручна вага са два таса за мерење мањих тежина. – Ђаволу 
кад је досадно он си мери муда на паланзу.

палапасњак м. велико парче хлеба. – Он нигде не пооди без палапасњак 
леб у торбицу, а с леб кво се најде.

палкање с драпање, пипање у љубавној предигри. – Смири се једнуш, 
мани се више с тој палкање, љуђи ни гледају.

панађур м вашар. – Урекьл се деда да че иде з бабу на панађур у 
Љуберажду, па порекал.

панаија ж кувано жито које се носи на задушницама и о поменима. – 
Деда Радомир беше добар човек, али имаше ману да пцује цркву у панаију.

папирче с дем. од папир, папирић. – Извади из џеп оди тренерку некво 
згужвано папирче, и даде га на Љиљану.

парастас м помен умрлом, парастос. – Чим на свекрву туримо парастас, 
че дојдемо при вас да поседимо нећи дьн.

паркирување с остављање аута или каквог другог возила на за то 
одређено место, паркирање. – А-ли отидем у Пирот, не могу си видим 
шофершајбну од налепене пријаве за паркирување.

парложина ж запуштена њива, њива која се не обрађује. – Каква је туј 
родна њива била, а гле са ква је парложина.

парница ж парњакиња, блиска и поверљива пријатељица. – Убаву парни-
цу нашла, спариле се ко говеда у јерьм.

пасмина ж група животињских или биљних примерака у једној врсти, с 
нарочитим особинама које се преносе на потомство. – Ми смо чували нашу 
стару пасмину овце, несу давале по млого вуну и млеко, али беоше цврсте 
и отпорне на студ и болес, после се појавише меримће, оне давају повише и 
млеко и вуну, али су понеотпорне за наш крај и климу.

патење с подношење патњи, паћење. – Никој не знаје моје муће и моје 
патење које сам морала да поднесем док сам га ишколувала сама без мужа.

патник мн. патници м онај који пати, паћеник. – Голем је патник бил, 
башта, чича и постара браћа му изђинуше преко Албанију, он је морал све 
сам да ствара, и од сви да се стара.

патња ж бол, мука (обично душевна). – Тринаесту годин објавише Бугари 
на Србију рат, четрнаесту годин објавише па Швабе рат на Србију, патња 
колко оч, патимо, мучимо се, гладујемо, јели смо највише морузу и зеље 
ливацко, кад га има.

патофне ж мн. папуче. – Ономад купи на пијац убаве патофне и на мужа, 
и на деца, а мен си не купи.
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патуљко м који је заостао у расту, патуљак. – Млого им је паметно де-
тето, најпаметно у цел разред, али некако застаде у растење, па га прозваше 
патуљко.

паче (збир. пачичи) с младунче патке, пачић. – Садимо оцутра сас ком-
шику квачку, и гледамо како се у лавор моји пачичи бачкају.

пашаног м муж женине сестре, пашеног. – Беше ми ономад пашаног 
нагосје, те осьвнумо.

пашкодрен бот. м пасјаковина, паздрен Rhamnus frаngula. – Пашкодрен 
има жлт цвет и плод ко црно грозје, али се не једе. Реко ти да отсечеш притће 
оди дрен да, а ти си отсекал од пашкодрен, вртај се и отсечи дренове.

пьњћало с закерало. – Свекрва ми беше големо пьњћало, на свакога на-
одеше ману, и сви вој смитаомо.

пьшњак м желудац код преживара, шкембе. – Нећи чисте и једу пьшњак 
од овцу, ми тој врљамо на куче.

пьшчање с дахтање, стењање. – Море, диѕај се, па на работу, пьшчање 
ти нече помогне, неје ти ништа, знам те ја.

педерко м шатр. педер. – На главу натакарил некакву бареткицу сас 
ћулумку на вр, ко онија педерко у Курсаџије, што ји на телевизују гледаомо.

пекљави несвр. животари, сналази се, петља. – Како живимо ми си зна-
мо, пекљавимо од даньс до јутре колко да преживимо, такьв је наш живот.

пембелија ж ружичаста женска марама. – Кад жњемо, па да што брже 
жњемо, деда ни речеше: Која пронајде жито сас два класа чу вој купим 
шамију пембелију, и кадиве забьн.

пензионисување с превођење из активне службе у пензију, добијање 
статуса пензионера. – Ја се на пензију не надам, ја пензионисување нема 
да дочекам.

перваз м наслон на прозору, прозорска даска. – Кат се надвечери седне 
до прозор, подупре главу сас руку на перваз, па се загледа негде у даљину, и 
тека остане док се потпуни не стьвни.

перне свр. одалами батином. – Смири се, бре, престани да ме изазиваш, 
да те не пернем с тојагуву да ти свитће излету из очи.

пескуљив, -а, -о који садржи доста песка у свом саставу (о земљи). 
– Лозје поуспева куде је пескуљива зевња и припечина. Чу те стьпкам ко 
ваљак пескуљиву земљу.

песничи несвр. удара песницама, боксује. – Ја сам миран човек, али куга 
ја песничим тија ме лько не заборавља. Тој стрвина от човека, а-ли га малко 
увреде почне да ји песничи, па си јутре пак пије сас њи.
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петлижан мн. петлижањи ГЛ м повртарска биљка и њен плод који се 
употребљава као људска храна, парадајз. – У Ројак се раџају млого убави 
петлижањи, Каменка је ономад пуне канате докарала.

петодинарка ж новчаница у вредности од пет динара. – Док Чеда 
држаше каванче у Сливовик, сас петодинарку смо могли чудо карамеле да 
накупујемо.

пецкан, -а, -о који је тек овлашно испечен. – Има једна туршија која се 
зове пецкана туршија.

пецне свр. овлаш, споља запече. – Попошће се само малко пецну на плот-
ну, па се ољуште и турају у теглу.

печалење с зарађивање новца печалбом. – Моје је било печалба и 
печалење по туџину, од снег до снег, само месец-два ако будем дом сас жену 
и деца.

пивкање с свакодневно пијуцкање. – Море, њему си пивкањето иде с 
руће, има си праксу, па му не пада тешко, а и не шкоди му.

пијаница м пијнац. – Кад је мушко па ајде-де, али нема га горе него кад 
је жена пијаница.

пијанчење с банчење, пијанка, опијање. – Забькне ли момче, од њега 
нема женидба, али има пијанчење.

пијачари несвр. продаје по пијацима, тезгари. – Најурише га из службу, 
па са пијачари по пијац, препродава да мож да опстане.

пикљав, -а, -о закржљао, танак, слабашан. – Браћа му ко стене, а он се 
изродил, пикљав, једва оди по пут.

пипкав, -а, -о невешт, трапав, спор. – Сви у кућу вредни и окретни, а он 
пипкав, ма и кад једе нема да једе ко што се једе, него једноман некво пипка, 
да ти се стужни.

писамце с дем. од писмо. – Ако ти је тешко да ми напишеш писамце, пра-
ти ми бар дописничку, само да знам куде си и како си.

писанија ж фиг. ауторско литерарно остварење. – Песма „Мукување“ 
победи на конкурс за најубаву писанију на лужничћи дијалект.

пискав, -а, -о танак, пиштав, крештав (о гласу). – Мужетерина, може 
печеног овна да поједе и бика с песницу да обори, а има пискав глас ко жена.

питување с постављање питања, испитивање о чему. – Идомо да про-
симо девојче, правимо питување оче ли да појде за нашега сина, да ли се и 
родитељи слажу, на крај се све договоримо, и уговоримо и свадба када че 
буде.

пићенце с дем. од пиће. – Чу си турим шише сас некво пићенце у ташни-
че, долек пут до Београд, да си цугнем с време на време у аутобус.
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пиче мн. пичетија с фиг. незрела девојка, она која још није стасала за 
рађање здравог потомства. – Жена га клне, па почне да му вреви како је не-
способан, да га је родило младо пиче, и да неје ни требала да пооди за њега.

пиџама ж одећа за спавање која се састоји од панталона и блузе. – Ми 
несмо имали посебне аљине за преоблачење пред спање, у коју кошуљу смо 
ишли даньс, у њу си спимо начьс, а са је сасвим друкше, са мужи имају 
пиџаме, а жене дльђе кошуље за спање, које се зову спаваћице.

пиџамка ж дем. од пиџама, пиџамица. – Мојна опекла баницу, спрема ми 
облекло, гњави некво по јенџьк, тура, набива, а видим купила ми и пиџамку, 
плаву сас некве коцће по њу.

пиџамица ж хип. од пиџама. – Унућете ми веч попорасле, па сам ишла 
у Бабушницу и купила сам три метра фланел, да им Нада сашије пиџамице.

пладнување с фиг. ленствовање. – Сви гледају да се убутају у државну 
службу где је дебела ладовина, добра плата и пладнување колко ти душа оче.

плази се несвр. дражи кога, руга се коме показујући језик. – Неваспитано 
детиште, на сваћега који пројде по пут се плази.

плакар м ормар у зиду, уграђени ормар. – Командир се прво куде њег 
насмради, па слезне у дежурану те накара милицајци да поваде шишетија из 
плакари, там куде се чувају пиштољи.

пламентари несвр. шири гласине, сеје панику. – Поједини пламентаре да 
овеј вакцине против корону су измислене само да народ помре без дьн, да не 
лече, него да оне преносе заразу.

пластење с садевање сена у пластове. – Не може сваћи да пласти сено у 
стогови, и за пластење требе мајсторија, ко и за све друго.

пластика ж вештачка материја која се при загревању може да меси, и 
трајно да задржи добивени облик. – Напред су сви судови били ел дрвени, 
ел зевњани ел стаклени, после се појави пластика, па се појавише пластичне 
и чаше, и влаше, и балоњи, и буришта, чьк и обућа.

плачање с плаћање. – Поп Сима увел плачање сас картицу у цркву: да-
деш му картицу, он ју муне у џеп док не донесеш паре.

плашење с чињење да се неко боји, утеривање страха у кога. – Ја ти се 
више не бојим, твоје плашење да чеш да оставиш и мене и деца ме више не 
интересују, мож да идеш где очеш, али ја одовде не мрдам.

плитеје несвр. постаје плитак, плића. – Поче да плитеје рекава, суша 
голема, нема ћиша да придаде вода, да можемо грснице да натопимо.

плиткомозес, -ста, -сто који је плитка ума, плиткоуман. – Плиткомозес, 
ја причам једно, он друго, ја велим овак, он вели онак, све наопако орати, и 
види се да ништа не одбира.

плиткоум, -а, -о в. плиткомозес. – Жена је дльгокоса, али плиткоума.
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пљаскало с особа која прича гадости и безобразлуке. – Од њег да ти се 
стужни, пљаскало големо, ни знаје кво када каже, ни где га каже, да га човек 
не прима у домаћинску кућу.

пљочак м сорта пасуља крупних зрна, тетовац. – Зрно на пљочак пасуљ 
је крупно, и дојде округло и пљосно, па га једни зову пљочак, а друђи тета-
вац.

пљување с фиг. изражавање презира према коме не држањем задате 
речи. – За каквог ме ти држиш, бре!, ја сам озбиљан човек, нема при мене 
пљување па лизање, ја моју реч држим.

побацује несвр. губи плод, насилно прекида трудноћу. – Са девоће 
побацују, и тој јавно, код доктора, непред се тој работило тајно, имало жене 
које су тој работиле, али се ретко дешављало.

поближањ, -жња, -жњо онај који је ближи (о сродству). – Нече да прави-
мо голему свадбу, че позовемо само кумови и који су ни поближњи од роду.

побољује несвр. повремено поболева. – У село се брзо такве ствари 
рашчују, тека се и са пронесе глас да Тилко више не побољује, веч да се 
раставља сас душу.

побрж прил. брже, у што краћем временском року. – Кад дојдемо до 
Ливађе, близо до село, ми не идемо около по пут уз Лишков дел, него по 
ливаде уз долину, туј понаправо да побрж стигнемо.

повари се свр. кува се краће време, докува се. – Бојана прво извади 
кочичће из сливе, па ји тури да се варе, кад се сваре она ји скљечка сас дрве-
ну ложицу, па им тури шићер те се још малко поваре, па мармалада та пуца.

повезе свр. одлазећи узме кога са собом у соје превозно средство. – Чу ви 
молим, ако има још једно место у колата, повезете и мене, да не идем пешћи.

поведе се свр. искоси се, накриви се. – Стани, Милисове, поведе се сеново 
на туј страну, само што се не изврне са све приколицу.

повеч прил. више, у већем обиму (упор. и повиш). – Куји че повеч да рабо-
ти, и кво че работи, туј нема правило, него нека си се у брак слажу, нека си 
воле деца, и деца њи, и здравје да си чувају.

повлачување с дангубљење, траћење времена и губљење живаца. – Ако 
ишта мрзим, тој је тужевљање и повлачување по судови, туј само адвокати 
корис имају.

повлечен, -а, -о аљкав, лењ, немаран, непедантан. – Доведоше повлечену 
снау, па им кућа постаде још понечиста него што је била, а муж си и даље 
иде у непрану кошуљу и незакрпене панталоне.

поврзаљка ж узица или трака за повезивање. – Грне лепо обрисано, па 
с новину или сас белу крпу опасано, па озгор поврзано сас поврзаљку, ел си 
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па има за њега поклопка, па се с њу поклопи, и носи се обед на копачи ел 
жетвари у поље.

повртаљка мн. повртаљке ЛЗ ж део ткачког разбоја, дрвена полуга којом 
се повремено затеже и попушта задње вратило при ткању. – Разбој има 
затезаљку за прегњо кросно, и повртаљку за задњо кросно.

повртушка ж узвратна посета. – Прави на баџу повртушку, и на ручьк 
и на вечеру му бео госјанин, ми смо оба такви, волимо да си поседимо, а и 
да једнемо и пинемо.

поврцне се свр. повремено се обазре. – Иде испред мен, па се с време на 
време поврцне да види идем ли, ел сам се негде забанзарил, па да ме при-
чека.

површњи, -а, -о оно што се ставља одозго, на површини чега. – Раздува 
се ветрина, па пообара површњи снопови на стогови и камаре, зденуте на 
гувно где требе да дојде вршалица да врше.

поговедари се свр. постане говедар, определи се за говедарство као 
главно занимање. – Сестре се поженише, једьн брат се одаде на печалбу, 
постаде печаловник, једьн остаде на имање и родитељи да дочува, а мене 
поговедарише, да чувам говеда по-планин.

погоспођи се свр. почне да се осеђа и понаша као госпођа, уобрази се. 
– Слезе у варош, предреши се, погоспођи се, диже главу и ману да гледа 
дојучерашњи комшије и сељаци.

подбаџује несвр. подстиче, подстрекава на какву лошу радњу. – Ма си-
нат би си убаво живел с матер, али га жена подбаџује да се кара с њу, па кат 
се закарају че си очи поваде.

подбьзикује несвр. дражи, сексуално узбуђује. – Муживи аздисали, а-ли 
пину у задругу почну да се подбьзикују који је с коју, и која је каква.

подбьцкује несвр. подбада речима, задиркује, подстрекава. – Примечује 
да ју нервира, а не престањује да вој се потсмива, и да ју подбьцкује како је 
видела да тој њојно момче сас другу шета.

подбељување с гледање са избеченим беоњачама, гледање непријатељски. 
– Немој више да ми подбељујеш с очи, не бојим се више, с подбељување мо-
жеш матер да си плашиш, мен више не можеш.

подбира несвр. бере плодове који су раније дозрели. – Стојанка поче да 
подбира њојне сливе. Некој ми ночу подбира градину, а некоја попошка по-
порасте, он дојде па ју отћине, руће му се отћинуле дабогдал.

подбутне свр. погурне, фиг. помогне коме да успе у чему. – Помогнуше му, 
подбутнуше га да дојде на влас, са кат се дочепа влас, са ји више не познава.
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подваљување с служење подвалама, намерно подметање коме да је ура-
дио ово или оно. – Очу да купим од тебе, али ти волиш да подваљујеш у 
мерење, а ја подваљување не волим.

подвати свр. фиг. спопадне, заокупи питањима. – Деса припроста и наи-
вна, а оне лукаве ко лисице, па кад ју подвате да ју запиткују с куга живи 
добро, а с куга никако, она им све исприча, а нарочито је волела да оговара 
јетрве.

подвири се свр. појави се вода, забари се. – Напил се па заспал насред 
пут, па се умочал, под њега се подвирило, ко да је у бару легал.

подвирује несвр. задржава се вода плавећи одређену површину. – У 
горњити крај детелина убава, а у дољњити неје, малко ли падне ћиша 
подвирује вода, и детелина не може да прквеје.

подвлече се свр. фиг. прилагоди се коме, уђе коме у вољу. – Ма рођен је за 
призетка, на сви у кућу се подвлекал пот кожу.

подвуцкување с јурцање, тумарање, шврљање. – Де седи малко и 
при нас, немој само да подвуцкујеш натам-навам, досади више с тој твоје 
подвуцкување.

подевање с задиркивање, чикање. – Изазива ме, подева ме, прави ме на 
будалу, али једнуш тој подевање има да ју скупо кошта.

подигравање с исмејавање, спрдање, шегачење. – Немојте, бре, деца, да 
се шољћате сас стару жену, стара сам ја за подигравање, ене ви младе жене 
колко оч, па си трошете главу колко очете.

подјебавање с магарчење, потсмевање, спрдање. – Ако си ти научил сва-
кога да подјебаваш како очеш, при мен подјебавање не прооди, или чеш да 
будеш како требе, или да се одма разлазимо сваћи на своју страну.

подлатење с наметање, насртање. – Још подлати и на жене и на работу, 
али остарел, сирома, побегло му подлатењето.

подлипи свр. почне да користи неки одевни предмет који је требало да 
се чува за свечане прилике. – Што си подлипил кошуљуту, бре, кад знаш да 
смо ју купили да ју причуваш за ново, а не да ју сецаш сваћи дьн. Подлипил 
си џемпират, а могьл си још да га зачувујеш, да ти се најде кад негде појдеш 
у народ.

подложи свр. наложи, запали (о ватри). – Еј, жено, де ти подложи кубето, 
свежа вечер, ако је пролет. Подложила сам, па топлачко у собу, улезни да се 
угрејеш.

подмаши свр. подговори, подстрекне. – Снаа с мене не орати одавно, па 
и дете подмашује да ми не приоди и не орати с мене.
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подмета несвр. подмеће, приписује коме нешто што није урадио. – Сас 
коју год жену се заприча подмета ми како ју суде оговарам, и набеџује ме да 
сам свакаква.

подмешување с пре печења већ замешено и одморено тесто још 
једампут се умеси и обликује у хлебове. – Море, ја кат сам била млада снаш-
ка моје је било и месење, и подмешување, и размешување, и печење, и тој по 
десет леба у вурњу, а са снаа не приоди ни вурњу да напали.

подмица несвр. подмеће што испод чега – На текне једна нога пократка, 
па сваћи пут кад месим леб морам да подмицам треску под ногуту да се не 
клима.

подмлаџување с обнављање, подмлађивање (о становништву). – У наше 
село малди приватили свет, само стари остали, и који како умре замену нема, 
подмлаџување одавна престало да постоји.

подмудњак м бескарактерна особа, полтрон, улизица, – У предузеће је 
бил голем подмудњак, са че и ко политичар такьв да буде. Чујем командира 
како командује не једнога подмудњака: Јављај у Београд да че пут да буде 
чис за пет минута.

подносење с гордење, хвалисање, истицање и натурање себе. – Подноси 
се ко удавьц у оро, и мисли да че се због тој подносење свака залепи за њега, 
а ни једна га не шмиргла за ништа.

подолечањ, -чња, -чњо онај који живи у удаљенијем месту или крају, који 
се ретко виђа. – Напред се баница месила само у газдинсће куће, а при нас 
сиротињу само на благдьн и кад дојду подолечњи госјање.

подопуни свр. допуни с времена на време. – Биба, певаљка ис Пирот, кад 
нема свирка куде Карла у Темску, она излезне на друм, па си подопуни буџет 
сас Турци.

подревање с испуштање гласова које изазива нагон за повраћање, 
подригивање. – Преједе се, па почне да подрева, па нема да искочи надвор, 
нело сви морамо да слушамо њигово подревање.

подгруди прил. део тела који се налази у пределу груди. – Еве неколко 
дьна како ме запотајило подгруди, па не могу да уздьнем.

подирне свр. изазове, чачне, испровоцира. – Подирне ме како су ми запо-
слили жену у само што је убава, после се прави луд ко да ништа неје било, и 
наздравља ми с пиво.

поднавља несвр. обнавља, прави нешто ново. – Ништа не поднавља, 
нити нешто поправља, живи у кућу коју је правил још деда му, а такьв му и 
башта беше.
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подрива несвр. поткопава земљу испод чега, ријући разваљује што. – 
Вредан ко кртица, али само да комшију подрива. Нечу више туј да садим 
компири, слепо куче ми једноман подрива градину.

подригување с испуштање гласова кроз уста изазваних преједањем. – 
Напије се, па после да ти се стужни од њигово бљување и подригување.

подшиша свр. скрати косу, подашиша. – Убаво да га подшишаш, веч се 
замомчил, па че га најесен женимо.

подшишување с подашишавање. – У Стрижевац машину за шишање 
имаоше само Санда Чућин и Чала Бранковсћи, па смо сви ишли код њи на 
шишање или подшишување.

пожењување с жењење или удавање по други пут, после смрти брачног 
друга, или развода. – Море, одвајкада си је било и женење, и ражењување, 
и пожењување, само што је у даньшњо време ражењување и пожењување 
млого почесто.

позатира свр. затре једног за другим, или једно за другим. – Позатира 
ни зетат, само тражи паре, ко да ји ми штампамо. Појави се, тека, некаква 
болешчина, некаква затра, па позатира и љуђи и стоку, да после не могу да 
се опораве за млого године. Удари град, па позатира све кво је било у поље 
посадено и посејано.

поздрављање с слање поздрава коме преко посредника. – Немој више да 
ми писујеш писма, ни да ми се поздрављаш, твоја писма и поздрављања ме 
више не нитересују.

поиздалек прил. 1. са нешто веће удаљености. – Кара се Цветко сас 
комшију, не дава да му пројде преко њиву, ал поздалек стоји и гадно пцује и 
прети. Измакни се малко да погледам аљинату, поиздалек се боље види како 
ти стоји. 2. фиг. заобилазно, изокола. – Кажи му како је било, али малко по-
издолек, да се не пресече кад чује да га више нема, и да више никада нече 
да га види.

поискубе свр. ишчупа овде-онде покоји коров у расаду или њиви. – 
Посејамо морузу у Нерезине, па пре нећи дьн идо да ју видим како изгледа, 
кад она утравњивела, ја пројдо кроз њу, поискубо овде-онде поголемуту тра-
ву, али без матику не вреди, матика мора да вој дооди.

поиспада свр. испадну сви један за другим. – Возимо се у некакву крнтију 
од кола, пут лош, рупа до рупу, од цимање чини ми се зуби че ни поиспадају 
из главу.

показ м показивање, стављање на увид. – Даде ми фирма карту на показ, 
кад наиде контрола само ју покажем, и возим се сербез.

покана ж понуда, нешто што се нуди као знак пажње и уважавања. – 
Беше добра баба, добро ју пантим, нема човека кад вој у кућу улезне пред 
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куга не изнесе на астал некакву покану, какво се затекло, али слатко од сливе 
и домаћу рећицу обавезно.

покварењак м морално покварени мушкарац. – Он је једьн покварењак 
што га у свет нема, с њега немај никакву мешанију, има те превари па да си 
му из око испадал.

поклекне свр. фиг. малакше, онемоћа, клоне духом, преда се. – Че поклек-
неш и ти, само тој да дочекам, па после нек мрем.

покревељи се свр. мало се слободније пошали са киме на рачун кога. – 
Дојди да се малко покревељимо и изоговарамо једнога-другога, да ни пројде 
време.

покривање с стављање црепа на кров. – Јутре че покривамо кућу, да 
дојдете и ти и зет да ни помогнете, зет у покривање, а ти у спремање, че се 
зберу и комшије.

покрпување с тегобно живљење, мучно покривање неопходних потре-
ба. – Да ни неје зетат ми не би имали паре ни за сол и гас, али он ни испрати 
понећи динар колко да имамо за покрпување.

покра свр. поломи, упропасти. – Немој да му се супростављаш, да се не 
рипне да покра све по кућу. Ква су дечиштава бесна, има да покрају и руће и 
нође на овуј поледицу.

покуван, -а, -о испржен пошто је претходно умочен у излупана јаја, по-
хован. – Нема тога куји не воли покуване шницле.

полагачке ЛЗ прил. лагано, без журбе. – Ја сам стара, морам полагачке 
да идем, а ви пожурете.

полак прил. полако, без журбе. – Полак, куде толко трчиш, не дели се мед 
нигде, не могу те стигнем.

политикант м човек који се бави политиком не држећи се никаквих прин-
ципа и не бирајући средства да постигне и оствари своје циљеве; демагог, 
сплеткар. – Тија политикант от како се докопа да буде преседник у општину 
постаде незаменљив, главна политика му је како да буде поново изабран кат 
су избори, а народ како живи тој га не интересује.

политичари несвр. расправља о ситним политичким питањима, води 
политиканску политику. – Кад завеје снег на Ракош је ко у Сибир, људи 
наране стоку, па се само претакају једьн куде друђега, греју рећију, мезе, 
оговарају и политичаре.

пољсћи, -ска, -љско који се односи на поље. – Опраише пољсћи пут до 
Шаньц, са лько да се стигне до њега.

помазен, -а, -о размажен. – Јединица, помазена па аздисала, али нече да 
је тој тека довек.
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помази свр. размази, учини кога мекушним, навикне кога на удобност. – 
Они њината деца помазили, па ји направили на ништа, нити пипају работу, 
нити се от кога плаше.

помазољ м онај кога мазе, размаженко. – Имају једног помазоља, па му 
сви угаџају и трепте над њега.

помальк, -лка, -лко ЛЗ мањи, мањих димензија и вредности. – Дарови 
све девојка урадела: черапе, кошуље, црге, чаршави, пењаве, и на свадбу 
дарује: куј је за велику аљину таква му се дава, куји је за помалку мала му се 
дава, а сьг се тој све купује.

помање прил. прилично мало, сасвим мало. – Славе смо исто славили ко 
и са, само је тьга помање спремање било. Даньс се и на село помање работи, 
никој се више не диѕа и пооди на работу док се арно не расьвне.

померемети свр. рет. в. поремети. – Ете га там у собу, нешто писује, 
немој да улазиш да га не помереметиш.

померемети се свр. рет. доспе у болесно стање, полуди. – Дете ми постра-
да са у послегњиви рат, мора да сам се тьг помереметила, ништа не пантим, 
и само ме заносим на једну страну кад одим.

помињување с живљење у несташици, у лишавању од свега сувшног, 
па и неопходног. – Живели смо на помињување, месо смо окушали на славу 
па на славу, а дреје смо носили док се не распадну на нас, а даньс је сасвим 
друкше.

помлаџује свр. чини кога млађим одузимањем година живота. – Немој 
да ме помлаџујеш, по косу ми се види колко сам млад, а и не намеравам да 
се топрв женим.

помор м нагло умирање (људи) и цркавање (стоке) од какве заразне бо-
лести, глади и сл. – Наиде, тека, некаква болка, некакьв помор, па помори и 
народ и стоку, па се дуго панти време када се тој десило.

помрдне се свр. мало се покрене. – Вржи га цврсто, да не може ни да се 
помрдне, и остави га тека врзаног, да му једнуш дојде памет у главу.

помрдушка мн. помрдушће ж фиг. нестална, некарактерна особа. – Па 
где сас њег најде да се ортачиш, он је најголема помрдушка у околину, има да 
је ортак с теб само док има корис, после че се разортачи, и з другога уортачи.

понабрука свр. изгрди покаткад. – Понекад ме понабрука кад зарадим, 
али па гледа да ме млого не увреди.

понављање с поновно остајање у истом разреду због слабог успеха. – 
Били смо сиромашни, пешачили смо до школу и по седом-осом километра, 
али понављање неје било, никој из наше село неје бил понављач.
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понакара се свр. поодрасте и попуни се у телу, стаса и добије облине. – 
За једну зиму порасте у висину и понакара се у снагу, заокругли се и постаде 
убавица окол коју су се вртели и уздисали селсћи момци.

понаовам(о) прил. мало ближе на овој страни. – Пријди понаовам да си 
повревимо, али да ни не чују друђи кво вревимо. Понаовамо прикарај кола-
та, да одма у плевњу истоварујемо сено, а не да га после уносимо.

понапије се свр. напије се свако без изузетка. – Сви се понапивали 
ћорћутук, па не знају ни кво орате, ни кво работе, ни где им је дупа, а где 
глава.

понаправо прил. пречицом, краћим путем. – Кад дојдемо до Ливађе, бли-
зо до село, ми не идемо около по пут уз Лишков дел, него по ливаде уз до-
лину, туј понаправо да побрж стигнемо.

понатам прил. нешто мало даље у том правцу. – Беше најубав момьк у 
село, такьв не беше одовде до Бабушницу, ни одовде до Пирот, па чьк и по-
натам. Деда Сента, вражальц из Витановац, седал, испред њег икона, крс и 
босиљак, понатам, на друго асталче стоји кадилница, и у њу запален тавњан.

поначини се свр. среди се, доведе у ред гардеробу, упристоји се. – По-
начини се кад излазиш у народ, немој да излазиш такава каква си по кућу, 
немој ко сьблаз да брукаш и тебе и нас.

понеае прил. не хаје у већем степену, мање осећа немаштину, бољег је 
здравстевоног и имовног стања, и сл. – Деда Добросов веч понеае, поче 
да се диза ис кревет и да шета по двор, че га буде. Домачин који понеае 
измеша бомбоне сас жито у сито да невеста врља кат се доведе у кућу, а у 
посиротињску кућу невеста врља само жито.

понизује се несвр. доводи себе у положај који вређе лично достојанство, 
понижава се. – Немој да се понизујеш и да га молиш да се врне, ништа он 
неје од тебе бољ, ти си стопут у све боља од њега.

пониско прил. оно што се налази ниже паса. – Кад се мунем у габрак не 
може ни милиција да ме најде, може само да ми се ване пониско.

поновам(о) прил. мало ближе на овој страни. – Јела поновам, седни у 
сењћу да си пооратимо. Поновам се примакнете, да могу да ви сви видим. 
Поновамо се заустави, да могу друђи да мињују.

пононам(о) прил. мало даље на оној страни. – Ја пинем малко рећију, 
туга се малко посмири, побегне малко пононам од мене, али стоји там, и 
чека када да ме пај силдише. Мрдни се пононамо, не мораш све да слушаш 
кво се прича.

поoкречи свр. окречи све просторије које су за кречење. – Свако лето 
дојду син и снаа, па син поокречи собе и попрегледа столарију, а снаа по-
чисти по кућу и измете двор.
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пооноди свр. позабави се пословима који су познати из контекста. – 
Идóмо да малко поондимо по градину, али завану ћиша, ми га зарезамо, па 
си се врнумо дом.

попальк прил. лаганије, спорије. – Ја сам стара, не могу да журим, ја чу 
пальк, па кат стигнем, а ви млади можете како очете, и попальк и побрзо.

попанти свр. запамти све о чему се говорило, или шта се предавало на 
часу. – Моји другари попанте све кво учитељица прича на час, ја ништа 
несьм пантил, док она орати ја си у задњу клупу мислим на мој Смрдан, 
Голаш, Осови…

попари се свр. озледи се врелом водом. – Ако је жешка водата разлади ју, 
да се не попариш док си мијеш косу.

попевкује несвр. повремено али редовно пева, каткад и у инат други-
ма. – Пристигоше му деца, малко се забогати, накриви капу и по цел дьн 
посвиркује и попевкује по двор, да комшије виде и чују како му је.

попишмани се свр. одустане од нечега променивши одлуку, покаје се. 
– Млого си дал за њивуту, не вреди толко, ако неси све исплатил боље се 
попишманиш.

попка мн. попће ж рет. патика, патике. – Облекла мајцу оди Тадићеви, а 
качкет турила на главу оди Дачићеви, ја не мога, а да вој га не мунем: Госпа-
во, а попће ли су ти оди Томини? (Борисав Тадић, Ивица Дачић и Томислав 
Николић су на једним изборима били председнички кандидати).

попрди га изр. учесталим попрђивањем наговешћује слабљење виталних 
животних функција, свој близак крај. – А, деда Душан га веч попрдел, вла-
чи нође по двор, брзо че му кусамо гус пасуљ. Петьлат поче гркаво да поје, 
попрдел га, зрел је за чорбу.

попредува свр. ослаби јачина дувања (о ветру). – Де да се склонимо мал-
ко док попредува ветринава, па че наставимо копање, ако па ћиша не почне 
по њег.

поприльгује несвр. мало, с времена на време лаже, лажуцка. – Знам га, 
још од малечко си је поприльгувал. Воли да поприльгује, а и да крадуцка.

попринајде свр. с времена на време нађе новога љубавника. – Одавна сам 
ју видел, беше ме стра да неје нашла нећега, она ми рече да попринајде тека 
с време на време некуга, ал да мене неје заборавила, и да само мене истинсћи 
воли.

поприпрос, -ста, -сто који је прилично неук, једноставан, без већих зах-
тева и прохтева. – Бобо-Дарина беше поприпроста жена, али искрена и 
правдољубива, а льжу никако неје волела.

поприпростачак, -чка, -чко поприпрос у већој мери, веома припрост. – 
Слуша га синоч на Збор бирача, ау! арно поприпростачак човек бил, нема 
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кво паметно да чујеш од њега, а они нашли бьш њега да прате да ни соли 
памет.

попритесан, -сна, -сно који је прилично тесан. – Доби и ја стан, убав, 
малко попритесан за мој рачун, али на поклон се мана не наоди.

поприћелав, -а, -о који је почео да ћелави. – Момченцето ни дочека ко да 
је књаз Милан стигал, убавшьк, али поприћелав малко, а оно па куј неје на 
даньшњицуву.

попромеша свр. промеша с времена на (по туђим стварима или 
џеповима). – Воли да ми попромеша по торбицу и књиђе, да види кво све 
читам. Свако јутро ми попромеша по џепови да види да ли су парете све на 
број.

попуштање с прављење устуака, повлачење пред нечијим захтевима, 
показивање слабости. – На дете не смејеш да попушташ и да му испуњаваш 
све кво потражи, сас попуштање само га квариш, а тој важи и за жену.

поразбољева се свр. разболе се сви редом један за другим. – Поразбољевамо 
се сви од некакву магарећу кашљицу, па вьздьн кrучемо и пијемо чајеви.

поредьк м постојеће друштвено и државно уређење, режим. – Наступи 
нов светсћи поредьк, сваћи гледа куји че куга да прејебе.

пореди се несвр. упоређује се. – Ти с мен не мож да се поредиш па још 
толко да порастеш, ја и ти смо ко бог и шаширџија.

поремети свр. омете, наруши нормалан ток и стање чега. – Дете је по-
чело да прездравује, давајте му редовно лек, и пазете да га не пореметите да 
што пре оздравеје.

посавије се свр. мало се, превије у пасу. – Лаза Кокошкар из Братешевац 
почел да иде потутено, посавил се, мора да му је ћичма попуштила.

посвиркује несвр. повремено звиждуће изражаајући своју радост, кат-
кад и у инат другима. – Пристигоше му деца, малко се забогати, накриви 
капу и по цел дьн посвиркује и попевкује по двор, да комшије виде и чују 
како му је.

посвојче мн. посвојчетија с хип. од посвојак, посвојено дете, усвојеник. – 
Детето неје њино, оно посвојче, несу могли да имају даца, па га посвојили, 
и пазе га ко да је њино.

посечување с навраћање, обилажење, посећивање. – Од напред су се 
људи посечували, питували се за здравје, помагали се, са се посечување 
орети, и роџена деца ако једнуш годишњо посете родитељи, а родитељ је 
родитељ, а не појатарско куче.

посини свр. законским прописима усвоји мушко дете и тиме му да сва 
права која има син. – Алал вера на Мирка, од покојног брата је посинил и 
сина и черку.
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посињеник м онај кога је ко посинио, посинак. – Тој дете му неје син, 
посињеник му је, несу могли сас жену да имају деца, па га је посинил.

посипан, -а, -о 1. преливен масноћом. – Ми смо гоџа у кућу, па су сва-
ко јутро жене спремале по две тепсије посипан качамак. 2. заливен водом, 
наводњен. – Онај посипана градина је наша, а онај непосипана до њу је 
комшијска.

поскрај прил. у прикрајку, са стране, уз ивицу. – Стани поскрај, да не 
смиташ, а и да те не згазе који играју у коло.

посо м рад као стално занимање, посао. – Живи од препродавање и 
шверцовање, друђи посо нема, а и не труди се да га најде.

пособара свр. пообара, поруши све једно за другим – Како бабата умре 
чьс-почьс па некво све чаше пособара по креденац, да ли се бабата увапири, 
па дооди да прави штету, да ли је нешто друго, кој ти га знаје.

поспара свр. приштеди. – Поспарајте си чудење, топрв че чуда да буду.
постарује несвр. чини кога старијим него што јесете. – Кад год се срет-

немо не ока ме по име, него „чичо“, ако му несьм никакав род, и ако знаје да 
сам доста помлад од њега, али ме намерно постарује, и прави на глупавога.

постатџика ж она која одређује ширину постата, која је на челу оних 
који жању или окопавају. – Убавка Гороломска најбрже жњеше, жње ко с 
метлу да мете, она увек беше постатџика, прва почињаше и прва искарујеше 
постату на крај.

постиѕа несвр. постиже, успева да посвршава неке битне послове. – За 
преорување је и крв падал на меџу, са никој не постиѕа ни њиговото да си 
пооре, та кам ли туџо да преорује.

пострижује несвр. пролећно шишање оваца око репа и задњих ногу, 
постригује. – Нема га Најден дом, отиде код Милорада да пострижују овце.

поступање с опхођење према коме или чему. – Задрса ме свекрва от како 
сам дошла у њину кућу, ко да сам вој сина украла, али и она има черку, и њу 
чека такво поступање од њојну свекрву.

посукује се несвр. насрће, облеће, трчкара. – Чере, дај да те ударим са 
сукаљку, па има момци да се посукују по тебе, ко челе окол кошницу.

посуши се свр. због недостатка влаге све повене и постане суво. – Одав-
на нема ћиша, све се живо посуши и увену.

потаври се свр. дотера се, улепша се. – Узе ми џемпир бајаги само малко 
да се потаври сас њега, па га присвоји, и не мисли да га врне, а мен срамота 
да си га потражим.

потајница ж лукава женска особа која тајно лови нечије грешке и по-
ступке, и користи их касније светећи се. – С њу никако да се не дружиш, она 
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је једна потајница која че код првога који наиде да исприча све кво си негде 
од њега лоше изоратила.

потајно прил. скривено од других, тајно, кришом. – Прави се на светицу, 
бајађи не пије, а потајно пије ко Рус, и пуши ко Турчин.

поткарување с натеривање оваца једну за другом на загон да буду пому-
жене. – Свако јутро и вечер чича и башта музу овце, а ја и бата поткарујемо, 
наше је поткарување, а музење ни чека кад порастемо.

потклобучи се свр. надигне се површина, обично воде, у облику клобука. 
– Потклобучују се бареве, че пада још ћиша.

поткоружи се свр. одвоји се спољни омотач, кора, од осталог дела. – 
Срамота да погледаш, задруга сва умочана, па се дувари поткоружили, и 
малтер почел да отпада.

поткрачује несвр. скраћује одоздо, чини што кратким, или краћим. – Са 
и на село жене почеше да поткрачују сукње до изнад колена, а некоје и по-
нагоре.

поткупување с подмићивање, поткупљивање. – Са се запошљавају с 
поткупување, школа ти не требе, само ако имаш паре, или ућу-големца у 
општину.

потомство с младо поколење у односу према родитељима или прецима. – 
Бир година – бир дете, а дојде јесен нова принова у кућу, они не дангубе да 
праве потомство.

потпечување с фиг. стављање кога под петом, гажење, експлоатисање. 
– Потпетила ме свекрва, па ме гази ко навоште, али њојно потпечување че 
траји само док ми се муж не врне из војску.

потпечује несвр. квари обућу газећи задњи део због невезивања перт-
ли. – Мрзи га да врзује перкле на ципеле, па ји само натькне ко папуче, и 
потпечује ји док гази.

потпирање с фиг. материјална потпора, материјално потпомагање. – 
Баба и ја остаремо и онемоћемо, од државу не добивамо никакву потпору, а 
и од деца немамо потпирање, па се најдомо у чудо.

потпојес прил. испод паса, у стомаку. – Знала сам чим сам те осетила 
потпојес да чеш да будеш черка, моја дика у младос, и потпора у старос.

потпрцивачћи прил. вулг. враголасто, цинички, шеретски. – Профира из 
Ваву одавна несьм видел, оцутра га видо, он си остал исти: набил ногавице 
од фармерће у беле вунене черапе, и онак исто се потпрцивачћи смишка 
свакоме куга сретне.

потпрцује несвр. вулг. исмејава, магарчи, руга се, спрда се. – Највише 
волим да потпрцујем политику и политичари, ма на душу ми мерак да ји 
потпрцујем, а и несу зарадели за боље.
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потребује несвр. има се потреба за чим, бива свакодневно потребан. – 
Нече да региструје „Ладу“ (марка путничког аутомобила), а потребује ни, и 
на мен, и на њег, ако је стара и издрндана.

потрѕање с безвољно повлачење по неким местима, губљење времана на 
мрским пословима. – Никако не волим да се с некуга тужевљам, највише на 
свет мрзим потрѕање по судови сас адвокати, али има који и у тој уживају.

потсмивка ж подсмех. – Одма видо да је баксуз, још од врата је почел да 
се потсмива на сви и на све, какво год да продума, продума га сас потсмивку.

потсуши се свр. почну да се суше најнижи листови усева. – Суша голема, 
потсушиле се морýзе, нече да има ни за људи, кам ли за стоку.

потуњи се свр. убаксузи се, постане намћор. – Остарела, прозлила се, сви 
вој смитају и све вој смита, потуњила се, па се направила на ботура.

потурање с подметање, пребацивање кривице на другога, изазивање раз-
дора. – Све кво лоше уработи јетрва га потура на другога, а највише на мен, 
испадо да сам ја за све крива, од њојно потурање не може више да се живи.

потцењување с омаловажавање, потцењивање. – Дрносан, уобразен, 
мисли да је најпаметан, свакога потцењује и све кво му се каже прима сас 
потцењување.

потштипе свр. штипањем скрати млада пера код празилука да боље ра-
сту, у исто време одстарнивши пожутеле листове. – Ене ју Младенка у 
градину, потштипује лук. Кад год отидем да навадим градину, ја потштипем 
зелени лук, да ми боље напреџује.

поуплитко прил. на нешто мањој дубини. – Не мораш толко длибоко да 
риљаш, риљај поуплитко, риљамо градину, само се за лозје риља два ашова 
длибоко.

поускратак, -тка, -тко нешто мало краћи него што треба. – Скројил 
ми убаве панталоне, ама ми малко поускратће, али какве су – такве су, да се 
продуже не могу.

поучан, -чна, -чно који садржи у себи поуку, који може послужити као 
поука. – Слушам га и видим да је акьлан човек, све што вреви је паметно и 
поучно, ма тревил сам га што сам се сас њега запричал.

почесто прил. прилично често, у краћим временским размацима. – На-
пред се баница почесто месила само у газдинсће куће, а при нас сиротињу 
само на благдьн, и кад дојду подолечњи госјање. До ланску годину доодеоше 
почесто, са оретише додење.

поџевеља се свр. споречка се, поџавеља се. – Снајете малко-малко па се 
поџевељају за нешто, не пројде млого време, оне си па лепо спореџују, ко да 
ништа неје ни било.
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пошунтави свр. поблесави. – Кво је, бре, теб даньс, да ли си пошунтавел, 
ел ти памет фали. Живим сама у четри дувара, немам с куга реч да проду-
мам, пошунтавела сам начисто.

правдиња ж оно што коме припада по закону и заслузи, правда. – Неје, 
Павлијо, неје бил такьв, волел је правдињу, еве га Браца, па нек он каже, а он 
га је најбоље познавал.

правен, -а, -о израђен, направљен – Сваћи дьн смо носили свинсћи опь-
нци који смо си сами правили, а правени опьнци од говеџу кожу су се купу-
вали у Пирот, и обували се само кад негде појде човек, на нећи сабор, славу 
ели свадбу.

прабаба ж бабина или дедина мајка. – Прабабе и по башту и по матер су 
ми још живе.

прáдеда м дедин или бабин отац. – Мој прадеда по башту се звал Сава, 
веле да је бил јак човечина, и да је живел преко сто године.

празњување с празновање, светковање. – Куји умеје да живи, и има с 
какво, за њега је сваћи дьн празник и празњување.

праксување с стручно подучавање кога каквом послу, или начину 
живљења. – Боље ја да те праксујем него милиција, од моје праксување 
може само боље да ти буде, а од милицијско ребра боле цел век.

пран, -а, -о који је опран, чист, одмашћен. – У вуновлачару се носи само, 
прана вуна да се влачи, непрану вуновлачар нече ни да погледа, камо ли да 
прими да ју влачи.

прансћи, -ска, -ско који је намењен за прање, којим се пере (о сапуну). – 
Прансћи сапун смо си сами правили од мрснину и соду, и боље је прал од 
куповьн сапун.

праска несвр. 1. грми, прашти, пуца. – Арно га заоблачило, а поче и да 
праска од Сливовик, че буде непогода. 2. говори гласно и љутито, виче. – Ма 
немој да праскаш, бре, џабе се дереш кат ти се никој не плаши.

прачување с слање (о пошиљкама). – Стално ми прачује аброви да сам 
оваква и онаква, да несьм за ништа, али једнуш че вој тој прачување излезне 
на нос.

прашкување с заштићавање семенске пшенице хемијским средством у 
виду прашка пре сетве. – Дојде черка те ни поможе у прашкување жито, па 
од јутре че почнемо да сејемо и дрљамо.

Првображање с вeр. пр. Преображење (19. VIII). – Дојде Првображање, 
вашар у Паланку, ја се от собајле рипну да се поначиним за вашар.

првопрасћиња ж свиња која се први пут праси. – Овај ми је свиња 
првопрасћиња, че видимо колко прачинка че опраси, и како че да ји чува.
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преапување с прави прекид у ритму куцања (о срцу). – Нешто срциште-
во поче да ми преапује, не дешава се тој често, али ако преапувањето учести, 
че буде мука.

пребарање с такмичење у рвању. – Тија наш другар из Богдановац, Ми-
рослав, беше најјак у тепање, најбрз у трчање, и највеш у пребарање, а у 
знање је бил осрегањ.

преблажи свр. преслади, превише зашећери. – Ја стварно не волим гор-
чиво каве, али ти си па овој скроз преблажила, направила си га ко шербет.

пребран, -а, -о одевни предмет са фалтама, наборан. – Какву ношњу 
смо имале, вутара пребрана, па немало како сьг што има пегле, нело туримо 
лапатицу на кубе, па ју угоримо, и с њу испегламо вутару, па се облечемо.

превини се несвр. осети велику потребу за чим. – Превини ми се у ме-
шину нешто да поједем, бар залчак леб да има, ал нема ништа, празна кућа, 
па си лего гладна.

преврзан, -а, -о фиг. 1. спетљан, неокретан, несналажљив. – Оно има да 
је човек мутав и несналажљив, али смотан и преврзан ко што је њојан муж, 
таквог нигде нема. 2. сакривен, склоњен на скровитом месту. – Човек требе 
увек да има нећи преврзан динарчак за недајбоже, и само он да знаје за њега.

превртање с окретање, преметање с једне стране на другу. – Целу ноч 
се преврта и лелече по кревет од болови, од њојно превртање и лелечање ни 
ми не можемо да трепнемо да заспимо, а тој неје једна ноч.

преглабина ж улегнуће на путу у виду оштрог усека. – Једва пројдомо на 
преглабину куде твојну њиву, замалко да се кола изврну.

прегостује свр. проведе неко време у гостима. – Подјесен кат посташемо 
с работе, отидемо при зета и черку у Београд та прегостујемо неколко дьна, 
али кат се врнемо, у нашу кућу си ни најбоље.

преграбување с грабљење свега до чега се дође, присвајање. – Научили 
да грабање и преграбување, научили да је све њино, а за друђи колко остане.

прегусла свр. фиг. пресече, преструже. – Појдо да отсечем сливу која 
се осушила, али сам понел тупу тестеру, па се прилично намучи док ју пре-
гусли.

предаде се несвр. попусти пред потешкоћама, помири се са судбином. 
– Чала Бранковсћи беше жилав човек, али се предаде како му се син обеси, 
леже у кревет и више се не диже, закопаше га четиријес дьна по сина.

предвиџа несвр. предвиђа. – Ако стварно буде ко што га Госпава 
предвиџа, че се споје напредњаци и социјалисти, и тьг овај прича нече да 
буде интересантна.

предвиџује несвр. в. предвиџа. – Поп Славко предвиџује да че и овај го-
дина да буде сушна.
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предењује несвр. поново пласти стог сена или зденуте снопове. – Ветар 
им оборил стог сено, па га са предењују. Снопови се предвечер снесу и при-
времено здену у редови, па се после неколко дьна предењују у крстине ел 
трећаци.

предњица ж предњи део тела од паса навише, недра. – Грмнуше трубе, 
Моравка разгура тањири сас руку, па рипи на остал, руће диже до тавањаче 
и поче да игра ко да ју струја дрма, а сас предњицу само клати.

предрви свр. претера у дрвењу (о крућењу пениса). – Дрвил га, дрвил, 
арно га дрвил, а кад га предрвил, сам се удрвил.

предрибла с фиг. превари, надмудри. – Она мисли мен че да предрибла, 
па ја сам за њу велемајстор у дриблање.

предума свр. наговори кога да промени одлуку. – Збраше се тетће и поче-
ше да ми думају да он неје за мене, да могу бољега да најдем, и предумаше 
ме, ја одреко да појдем за њега.

пређа ЛЗ ж вунени, памучни или ланени конци, састављени упредањем 
и распоређени по дужини (упор. преџа). – Напредемо пређу, па ткајемо и 
плетемо све што ни је потребно, напред се неје млого куповало, са се носи 
скоро све куповно.

прежењушка ж прескакање реда по старешинству при женидби или 
удадби. – У наше време прежéњушка је била ретко, водило се ред да се не 
прежени постар брат ел сестра, а са се на тој не гледа, сваћи живи и работи 
како му се оче.

прежми свр. фиг. преседи дуго времена негде на водећи рачуна да ли је 
коме на сметњи. – Дојде па зажми и нумеје да си појде, још ако најде некак-
ву оклапчину у стање је цел дьн да прежми човеку у кућу.

прежње свр. пожање преко међе део туђе њиве. – Бајаги газда, а дрчан, 
па воли и да преоре, и да прекоси, и да прежње у туџо, па макар колко за 
једьн пед.

преза несвр. упреже. – Кад ни понамалеје брашно, јутром још нигде си ја 
презам говеда у колесницу, и отодим у Љуберажду у воденицу.

прејеџује се несвр. једе прекомерно, преједа се. – Он кад почне да једе 
нумеје да стане, прејеџује се ко да му је свако једење послегњо.

прејеџување с преједање, преждеравање. – Једни скапују од гладување, 
једни скапују од прејеџување, али скапување је скапување и за једни и за 
друђи.

прекардасује несвр. претерава у чему, прелази сваку меру. – Море, ако ти 
се пије пини, от чашку-две никој неје умрл, ал немој да прекардасујеш, може 
глава да боли, а може и без главу да се остане.
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прекарување с превожење, претеривање с једног места на друго. – На-
секомо и опекомо циглу у Бежишко, па окнумо комшије да ни помогну с 
њина говеда у прекарување до Сливовик, где заправимо нову кућу.

прекове свр. поново поткове (о говедима). – Првин води краву при Нови-
цу да ју поткове, али ју неје добро потковал, поче да криви на једну ногу, па 
морам да ју терам да ју прекове.

прекоручно прил. оно што није на дохвату руке, што је тешко доступ-
но, скрајнуто. – Почесто би сврнул до кума у Радошевац кад идем с кола за 
Пирот, али ми дојде прекоручно, селото малко удаљено од главан пут, па га 
тићем заминем.

прекречује несвр. поново кречи. – Омалтерисаше и окречише кућу, али 
им се кречењето нешто не допаде, па ју са прекречују.

прекривен, -а, -о склоњен, сакривен на скровитом месту. – Човек требе 
увек да има нећи прекривен динарчак за недајбоже, и само он да знаје за 
њега.

прекрпује несвр. животари, једва саставља крај са крајем. – Поштен 
човек, и радан, али гоџа чељад у кућу, па једва прекрпује да ји израни.

прекршњáчи свр. премлати, пребије кичму коме. – Послегњи пут ти 
казујем да ме оставиш на мир, јер ако те марнем с расколацав има да те 
прекршњачим.

прекукуљи се свр. превије се у пасу, погрби се. – Остарела, па се 
прекукуљила одве, сас две тојађе се потпира, и само зевњу з браду што не 
доцуцје.

прекућен, -а, -о превијен у пасу, погрбљен, згрчен од болова. – Тилко је 
одмалечка бил болешљив и прекућен, ко поди татка да је сисал.

прело ЛЗ вечерњи скуп ради обављања послова домаће радиности и за-
баве (упор. седењћа). – Зберемо се на прело, девојке, младе жене, па дојду и 
момци, па певамо, шалимо се, смејемо се…

премава свр. окоси којекако, покоси надве-натри (о кошењу). – До поло-
вин ливаду убава трава, а от половин грмотрн и цволиће белисвет, а косе не-
коване, али премавамо надве-натри и туј половину, колко да ни не оговарају 
комшије.

премањување с престанак, престајање некаквог дешавања. – Ћиша 
врчи ко из рукав, сви се надамо че премане да пада да се обртамо на работу, 
али изгледа од премањување још нема ништа.

премеље свр. поново самеље. – Кавево си крупно смлела, ко прекрупа 
за свиње, да узнеш да га премељеш, па тьг да га свариш, и пред човеци из-
несеш.
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преметне свр. преврне, преокрене, пребаци. – Млого ми натежа џакав на 
овој рамо, помогни ми да га преметнем на друго рамо.

премласни свр. претера у чему, прекардаши меру (о пићу). – Неје ми 
овија пут било ни до пијење ни до пијельк, али ме позваше да седнем при 
њи, и малко-помалко премласнимо га до крај.

премрежује се несвр. ствара се скрама на очима у виду мреже. – Почеше 
очи да ми се премрежују, па видим ко кроз густу виронгу, ел ко кроз маглу.

премрсни свр. не омрси се, испоштује пост.. – Ја сам постила задњуву 
недељу пред Велигден све на воду, а нарочито водим ред да Распети петак 
обавезно премрсним.

прениже свр. поново ниниже. – Једна низа пипер се прећинула, па морам 
да ју поново пренижем на појак коньц.

преоблачење с пресвлачење. – Ми несмо имали посебне аљине за 
преоблачење пред спање, у коју кошуљу смо ишли даньс, у њу си спимо 
начьс, а са је сасвим друкше, са мужи имају пиџаме, а жене дльђе кошуље за 
спање, па ји окају спаваћице.

преобувка мн. преобувће ж обућа која се користи за свечаније прилике. – 
Свинсћи опьнци који смо си сами правили су ни били обувка за сваћи дьн, а 
који су били малко погазде имали су и преобувку за празник, правени опьнци 
од говеџу кожу који су се купували у Пирот.

преока свр. престане да виче. – Немој да му се супростављаш, ако ока – 
нек ока, он че ока, ока, па че преока, ти си ћути.

преорување с орањем заузима део суседове парцеле. – За преорување је 
и крв падал на меџу, са никој не постиѕа ни њиговото да си пооре, та кам ли 
туџо да преорује.

препладне прил. преподне. – Препладне смо били у сено, са малко да 
одморимо, па надвечер да се влачимо градину да посипујемо.

преповија несвр. замењује беби мокре пелене. – Ми смо напред све 
повијале деца, само ји расповијемо и преповијемо кад ји купемо, са нити ји 
повијају, нити преповијају.

препокривање с поновно покривање крова истим црепом поправљајући 
притом пропалу кровну конструкцију. – Кућа ни је за препокривање, али 
требе да докупимо цреп, а паре немамо, па си стоји тека непрепокријена.

преправљање с прерађивање, прерада. – Вале га да је добар мајстор, 
умеје да поправи, а разбира се и у преправљање, али све кво он узне да по-
прави или преправи постане добро само за отпад и старо гвожђе.

препрати свр. отпошаље другој особи онога или оно што је било њој 
послато. – Мати ме испрати при тетку да поседим нећи дьн, али ме тетка 
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јутредьн препрати при другу тетку, кобајаги имају работе, па млого заузети 
да са имају госје.

препридање с безглаво јурцање, усплахирено тумарање (од среће или 
бриге). – Ти, мори, цело јутро препридаш по двор, ко да зета чекаш да дојде 
и кожувче да ти донесе, седни малко, че малакшеш од толко препридање.

препродавање с препродаја. – Живи од препродавање и шверцување, 
друђи посо нема, а и не труди се да га најде.

прерањен, -а, -о превише утовљен. – Прерањена свиња сама престане да 
једе, сама си тражи клање.

прераџује несвр. прерађује, подвргава обради да се од једног производа 
добије други. – Мајстори млеко прво сире у сирење, па га после прераџују у 
кашкаваљ.

преришка свр. прерије њушком. – Свињана, бре, излезла из кочину и пре-
ришкала цел двор, срећом те неје улезла у градину.

пресвлака ж одећа која се пресвлачи, преобука. – Узни пешес ексера, па 
ји наприбадај на овија зид, да ни служе ко чивильк за пресвлаку кад дојдемо 
на градилиште.

преседљив, -а, -о који је угнут, седластог облика (о терену). – Пут мињује 
куде је преседљиво место, а не прави се да води на вр, па да се после спушта 
надоле.

пресипе се свр. прелије се (о обредном преливању вином). – У кућу где 
је лежал мртавьц запали се свеча, прекади се сас кадилницу и тавњан, и с 
винце се пресипе да се местото куде је лежал очисти.

пресипување с преливање из једног суда у други. – Кад повећају плате на 
сви, евро си стоји у место, а кад повећају на милицајци, тьг и евро рипне, и 
за њи пај пресипување из празно у шупљо.

пресказување с предсказивање, прорицање. – Немој ме плашиш с тој 
твоје пресказување да нечу пролет да дочекам, боље прескажи када че теб 
пасуљ да кусамо.

пресолен, -а, -о – Овакьв пресолен ђувеч ни свиње не би јеле, а ти си га 
на њиву донела да га једемо, и вьздьн да копамо.

престигне свр. крећући се у истом смеру с ким нађе се испред њега, пре-
текне. – Ни га мож стигне, ни га мож престигне, кам ли па да од њег побег-
не, а вали се да може да га бије.

престиди се свр. охрабри се да што потражи или учини. – Испрво буде 
стидљива па само ћути, после некоје време се престиди па се расприча, и сви 
натприча.

престрави се свр. преплаши се, престраши се. – Улезо у сопче, а он там 
држал губосано дете, престрави се кад га погледа.
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претака се несвр. фиг. једни долазе, други одлазе (о честом међусобном 
посећивању). – На Ракош кад завеје снег је ко у Сибир, људи наране стоку, 
па се само претакају једьн куде друђега, греју рећију, мезе, оговарају, поли-
тичаре…

претварање с фиг. лукавење, глуматање, приказивање себе у лепом 
светлу. – Тај умргаљћа само се претвара да је добра, њојну доброту и њојно 
претварање млого њи су скупо платили.

претрљотина ж врста салате од празилука и сувих паприка (упор. 
претрљаница). – Закољемо свињу, па ни блажнина огади, и само чекамо да 
мати направи претрљотину, да се једнуш добро наједемо, и црева прочисти-
мо.

претрчување с претрчавање. – Деца, заиграју се, па претрчују пут, али 
тој претрчување може скупо да ји кошта ако наиде некој с брза кола, и не 
примети ји на време.

претупување с варање, узимање на превару, закидање при мерењу, и сл. 
– Море, од век си је било претупување; само ли нећи примети некога да је 
приглуп, а има нешто подобро, одма га претупа и узне му га; даньс највише 
адвокати претупују неписмен народ.

пречукување с в. претупување. – Пречукување и даньс има колко оч, ма 
има га и повише од напред, ете, овце се изјагње, дојду накупци у село, на-
пуне камиони с јаганци, а на сељаци даду некве признанице, и више се никад 
на појаве, неје ли тој пречукување!?.

преџипне се свр. преврне се, преокрене се. – Мислел сам да сам погодил 
лисицуту, кат пријдо до њу, она се преџипну, и утече у шумак.

прешиша свр. фиг. 1. престигне; превазиђе. – Ја сам мислел да од мојег 
„Фићу“ (марка Фијатовог аутомобила) нема побрз ауто, али кад појдо с њега 
за Пирот нема које ауто ме неје прешишало. Ти ли се на њу углеџујеш, на туј 
роспију, ако ти она служи за углеџување и ти че будеш таква иста, а можда 
си ју веч и прешишала. 2. превари. – Обећа на Госпаву да че идемо заједно, 
али сам мислел, право да ви вревим, да ју прешишам, па да си идем сам.

прешонда свр. превари, насамари. – Мојна жена глупава, нумеје да се 
снајде кат сараџује сас комшиће, него ју увек некоја од њи прешонда.

прибада несвр. прибија, причвршћује убадањем, приквачује чим оштрим. 
– Не прибадај летвете толко високо, не могу да се давате без сльбу.

прибада се несвр. прибија се уз кога. – Колко се она транчи од њега, тол-
ко се он повиш прибада уз њу.

прибољћује несвр. боли с времена на време, јави се повремено слаб бол. 
– Не боли често, али прибољћује с време на време, нарочити кат че време да 
се мења.
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приведен, -а, -о дете које је привела мајка из првога брака у нову брачну 
заједницу. – У њину кућу лудница, једна деца приведена, једна затечена, па 
се не подносе, не вели се узалуд да се бију ко приведени и затечени.

привóдњак м домазет, зет који је приведен у женин дом. – Таква им 
судбина, два брата и оба приводњаци.

привре се свр. привије се, приљуби се, прилепи се. – Приврла се уз мене 
ко таксена марка, па ме не попушта, куде ја, туј и она.

привреџување с привређивање, напредовање у материјалном погледу. – 
Порастоше деца, почеше и она да печале, одма се и по кућу и по стоку поче 
примечује напредльк и привреџување.

приврзује несвр. привезује. – Врзујеш га, ама га не приврзујеш цврсто, че 
се одврже, па има усвет да побегне.

приврља несвр. добацује, бацајући приближава нешто некоме или не-
чему. – У вршу има работа за сви, једни приврљају снопови до вршалицу, 
друђи ји врљају сас набадњу на дреш, трећи отврљају сламу од вршалицу и 
дену камару, четврти носе џакови сас жито у амбар, а домачин све надгледа 
и служи с рећију.

приглупњичав, -а, -о приглуп. – Приглупњичава, али вредна и искрена, и 
неје скрчава и злопантило.

приготви се свр. докува се (о јелу). – Де да попијемо још понеку рећију 
док се јело приготви, па че прејдемо на пиво.

пригртање с грљење у љубавном заносу. – Руће вој малаксале, не може да 
ме пригрта, ја си мислим у себ: па несьм само ја за пригртање.

придавање с додавање на оно што већ постоји. – У нашу државу све 
може да намаљује и да се придава, али се још неје десило намаљување порез, 
нело само придавање.

придрнка свр. почне да звецка или звони (о звонцима или клепетушама на 
стоци). – Придрнкаше звонци и клопотари, брзо че стигну овце на музење, а 
мен још несу котлови измијени.

приземан, -мна, -мно који се налази при земљи (о кући или стану). – 
Даньс љуђи праве све једноспратне или двоспратне куће, а напред су биле 
само нисће, приземне, с по две-три оделења, али је обавезно свака кућа има-
ла подрум.

призечување с призећивање, довођење ћерки мужа у кућу. – Напред је 
призечување било ретко, и само од морање, а даньс момьк мане и кућу и 
родитељи, па отиде да живи сас жену на њојан дом, и неје га срамота.

призечује се несвр. прилази код жене да живи у њен дом, удаје се. – 
Море, знал си ти куде се призечујеш, неси ти бил изгубен кат си тражил 
такво девојче.
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призорти свр. примора, присили, доведе кога у тежак положај. – Кад 
деду призорти мора, сирома, да трчи у нужник, а он долеко, па се пуно пути 
унереди док стигне до њега.

призрне свр. загледа изблиза, пригвири. – Недовиџује, јадна, па мора из-
близа да призрне да види кво везем ел плетем, и обавезно ме повали како сам 
вредна и све умејем да работим.

прикáрује несвр. фиг. приморава да врши физиолошке потребе. – Често 
га прикарује да се диза у сред ноч да иде понадвор, а мора да слази низ баса-
маци, тој му је најголема мука.

прикрадне се свр. крадом се приближи, прикраде се. – Прикрадне се, па 
легне иза грман, и гледа гроз грање кво они работе.

прилунзи (трп. пр. прилунзен, -а, -о) приљуби, прислони. – Врнди ми мо-
билан у џеп, одма га прилунзи уз уо и чу њојан глас, ока ме да се најдемо на 
Врело. Имал сам осећај ко да ми је сабља прилунзена уз шију.

примицање с прилажење у непосредну близину, приљубљивање. – Немој 
да ми се примицаш, примицање нече да ти помогне, још сам љута на тебе.

примрџује несвр. почне да мрда помало, почне да даје знаке живота. 
– Поче да примрџује с руку, и ко да му се појави малко црвен на лице, че 
прескрца и овија пут.

приорује свр. привршава орање. – Узбрдица голема, ми смо се услешча-
ли, душа ни испада ко кад њиву приорујемо, а журимо да ни ћиша не заване.

приправља несвр. дограђује, дозидава нешто на оно што је већ 
саграђено. – Најнапред направимо привремен клозет, па главну кућу по по-
годбу, после домачин нека си приправља помоћне зграде које му требу, и 
колко му требу.

припуштање с пуштање бика да се пари са кравом. – За свако припуштање 
бика на краву се посебно плачује, јер бик се троши, и неје крив ако крава не 
може да занесе ис први пут.

присвиђа се свр. допадне се на први поглед. – На вашар у Бабушницу 
присвиђа ми се једьн сивкас капутьк, млого убав, али скупачак, и не мога да 
га купим, па си се жалан врну у село.

приселина ж имање близу села. – Поделимо се з брата, па он узе све њиве 
приселину, а мен даде долечње њиве, ко рачуна да сам помлад, па могу да 
постигнем да ји уработим, а он веч у године, па је греота да остану неура-
ботене.

прислушкује несвр. пажљиво и кришом ослушкује. – Воли да прислушкује 
куде се кво орати, па после да тој преноси на друђи, и оговара онија от који 
је тој чула.

– 109 –



Љубисав Ћирић714

присмрџује несвр. повремено засмрди. – С њу сам се скарала, и запре-
тила сам вој да ми више не присмрџује у кућу, иначе има обе нође да вој 
скршим. Ма некво присмрџује, осечаш ли, мора да се мачка пак упоганила 
пот кревет.

пристањување с пристајање, прихватање свега што је у понуди. – 
Пристањује на сви, и пристањује на све, али једнуш тој пристањување може 
да ју скупо кошта.

притрепче свр. почне убрзано да трепће. – Њега лько мож да познајеш 
кад почне да льже, одма притрепче и почне да обара поглед.

притупавчьк, -чка, -чко приглуп. – Убаво момче, и девоће га оче, али 
булча је булча, притупавчьк, нумеје да им пријде, ида се нашали с њи ко 
друђи момци.

притурује несвр. придодаје. – Како деца расту бриђе и трошкови се само 
притурују, и тека све док човек не склопи очи.

прицврка свр. почне да вриска од превелике радости. – Младожења по-
годи нишан, капија се отвори, сватови зцвркаше от порту, ми прицвркамо из 
двор, свадба поче...

причувује несвр. чува неко време са посебном пажњом (бољим при хра-
њивањем). – Овог шиљега боље да причувујеш, њега че кољемо за Пресвету, 
нашу славу.

прикрадне се свр. крадом се приближи, неприметно се ушуња. – Деда 
Јосив је могьл да се прикрадне и улезне у двор, а да га ни најзло куче не чује 
и не залаје.

прквеје несвр. напредује, рађа се, успева (о усеву). – У горњити крај де-
телина убава, а у дољњити неје, малко ли падне ћиша подвирује вода, и де-
телина не може да прквеје.

пркне (рад. пр. пркнул, -а, -о) свр. почне да напредује, почне да расте. – 
Морузе убаво никоше, али се залади време, оне се запекоше, па ни да пркну. 
Детенцето им нешто болешљиво, колко беше лани, толко си је и са, неје 
пркнуло ни ич.

пркно ж стражњица, задњица. – Море, он је једно пакосно и зло човече 
што га нигде нема, у пркно му га забодем.

пробада несвр. фиг. појава непријатног осећаја пробадања у телу. – Не 
осечам се најбоље, еве неколко дьна ме пробада под леву плечку, ко с нож 
да ме нећи боде.

пробирџика мн. пробирџиће ж она која много бира. – Која је голема 
пробирџика, остане девојћа довек.
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проверава несвр. испитујући утврђује тачност и истинитост чега. – 
Ништа ми не верује, проверава ми сваћи корак, куде сам ишла, с куга сам се 
видела, када сам се дом врнула.

провлачи несвр. вукући протурује кроз што. – Потку намотамо сас сука-
ло на цевку, па ју туримо у совељћу, њу провлачимо кроз основу, а с набрди-
ла прибивамо да изаткајемо платно.

провлачи се несвр. пробија се кроз какав уски пролаз, или какве 
потешкоће. – Умејала је да се ко мачка провлачи кроз све кво ју је у живот 
снаодило, и тека је и нас учила.

прогњете свр. провуче. – Мучи се, мучи, једва прогњето конопац поди 
литру, али врза кола како требе .

прогрéје свр. појави се сунце кроз облаке. – Прогреја сльнченце, че никне 
моруска и че роди ошавчак, че видимо берећетчак и овуј годину.

продувкује несвр. с времена на време дуне ветар. – – Продувкује ветар, 
али може и да се раздува, немој само док не зберемо сеново.

продувчи свр. пробуши. – Ако те ѕьнем с песницу у грбину, има да те про-
дувчим, па нече више да ти падне на памет да се потшољћујеш сас старога 
човека.

продужује несвр. дужи, одужује (о говору). – Скрати малко оратуту, 
немој толко да продужујеш, несьм залудна ко ти, па да имам време цел дьн 
да те слушам.

прожње свр. жањући направи пролаз кроз непожњевену њиву. – Узни 
срп, па иди и прожњи кроз нашу њиву, да може чича да улезне с кола у 
њигову да бере морузу.

прозукал, –кла, -кло испијен, убледео. – Доведоше невесту, ама им снаш-
ката некако прозукла, ко да су ју родитељи у расол држали.

проигра свр. фиг. изигра кога, напакости коме, не врати дуг коме. – Мића 
Миладинов ме проигра, даде ми паре на зајам да купим плац од девера, по-
сле не теја паре, нело ми узе плацат, затој се ми и растаимо с Миладина.

проказује свр. потказује, одаје, денунцира кога (најчешће властима). – 
Знало се је који проказује на милицију који је какьв и кво се по село работи, 
али оди тој неје смејало јавно да се орати.

промете свр. овлашно прође метлом, помете којекако. – Промете само 
колко да се види да је метла проодила, али по ћошетија, под астал и пот кре-
вети се не завлачи да мете, туј могу и змије да се изводе.

промрнџољи свр. промрмља. – Госпава облекла Сузанину тренерку, об-
ула патиће, сврљила шамиче, спремила се ко за у Београд, ја промрнџољи у 
себ: Само вој цвикери за сльнце фале.
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промучи се свр. помучи се. – Че се промучиш пешес дьна сам док се ја не 
врнем, после чу си ја преузнем моје женсће работе, а ти че си гледаш твоје.

проница несвр. 1. ниче трава у расаду и надвладава расад. – Убав му 
расад, ама почела неква трава да га проница. 2. пуста клицу зрно које није 
посејано. – Ако се оћиши и не дојде вршалица ускоро, жицето че почне да 
проница на стог. 3. из утрапљеног кромпира почињу да се појављују клице 
као из семенског кромпира. – Компири веч почели да проницају у подрум, 
ако ји брзо не утрошимо че морамо да ји врљимо у долину.

пропадльк м материјално пропадање, пропаст. – Притискају ни од све 
стране, али ако и са заратимо, тежак пропадльк че буде за народ.

пропађос м шатр. бараба, лезилебовић, пропалица. – Где најде тога 
пропађоса, с њег ли мислиш кућу да кућиш и деца да раџаш.

проплеви свр. оплеви ту и тамо. – Градина урасла у траву, ја идо та ју 
проплеви овде-онде, па кад имам више време чу ју плевим по ред и натенане.

пропљује свр. почне да пљује (о крви). – Има да те бију докле крв не 
пропљујеш, али мораш да признаш.

 проретеје (рад. пр. проретел, -а, -о) свр. од дугог ношења одећа се искрза 
да се између нити од које је сашивена назире оно што је испод. – Има, сиро-
ма, саде једне панталоне, и оне од носење проретеле на колена и на дупе, и 
само што несу прогледале.

прорица несвр. прориче, предвиђа. – Деда прорица да че и овај година да 
буде родна, тека му, вели, у сьн дошло.

просвири свр. убије испаливши метак кроз главу или срце. – С пушку сам 
га просвирил тачно кроз срце, веприна од двеста ћила паде и не мрдну.

просекал, -кла, -кло оно које је ускисло, које се згрушало и више није за 
употребу (о млеку). – Просекло млеко неје здраво ни за стари, камо ли за 
деца.

просипе се свр. проспе по себи мало воде колико да скине прашину, окупа 
се којекако. – Иди на бунар, па се просипи малко с воду колко да стуриш 
главну прашину, полько че спиш.

проскубави се свр. почне да се лиња. – Мачкана млого омршавела и про-
скубавила се, испила ју мачетија, а још нече да ји одбије од сису.

противан, -вна, -вно који се не слаже с ким или с чим, који је непријатељски 
расположен према коме или чему, који се противи коме или чему. – Кад несте 
ви противни, несмо ни ми, нека се даца узну, а ми да се опријатељимо и да 
им помагамо колко можемо.

протне свр. с муком нешто завуче или провуче. – Протнула главу кроз 
прозор, и чека да чује кво чу да одговорим, а наострила се за свађу.
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протупа свр. излупа, испраши по туру. – Море, протупај га ти с време на 
време с прутьк по дупенце, да се не усампаси, па да ти се на главу укачи.

профућка нов. свр. лакомислено потроши (новац, имање). – Добије паре 
на лутрију, али ји за неколко дьна профућка с роспије по кафане, после гледа 
који че му даде цигару и наручи влашу пиво.

прошарује се несвр. почне да добија прве зреле бобице у грозду. – Наша 
вињага веч пот крај јул почне да се прошарује, а у авгус понећи гроз и сьв 
узреје.

прошлос ж време које је прошло, догађаји који су прошли. – Неје могла да 
се помири да више нече да буде њигово допрачување до њојну кућу, и њојно 
испрачување кад он појде негде, да је тој све прошлос.

прошљачина ж 1. пеј. од прошљак, просјак. – Мара га уведе у ред, добру 
жену нашьл, а да ју неје узел бил би тешка прошљачина. 2. сиромаштво, 
беда. – Ништа с ништа немају, докарали до прошљачину, а онаква кућа и 
богацтво док беоше стари живи.

прошћемби свр. распори трбух. – Немој се качиш с њега, ти знаш да он 
неје млого кьсветан, зачьс те мож прошћемби.

прсти се несвр. полемише, расправља се, свађа се. – Ја му убаво оратим, 
а он се прсти сас мене, ма оче се и тепа. Виде ме да сам замајан, а и бео 
џворнул малко, па сам тьг још понезгодан, и не теја да се много прсти сас 
мене.

прцифуга м/ж шатр. готован, мукташ, лактарош. – Ете ју и Госпава 
иде, цедилку наћилила на грбину и польк и срамежљиво се увлачи у аутобус 
ко прцифуга у политику.

прчељак м бедан и запуштен кућерак, сиротињска изба. –Комшијо, 
че дојдеш ли да погледаш кво ми требе да набавим, бьш би кречила мојви 
прчељак, слава ми иде.

прчес, -ста, -сто 1. прћаст. – Веџе црне ко пијавице, нос прчес, зуби ко 
бисери, кат се насмеје ко сльнце да огреје. 2. фиг. горд, кочоперан, охол. – По-
старата сестра добра и уштивна, а помладата прчеста да бог сачува.

прчка се несвр. меша се у туђе послове. – Ми би си сас мужа млого убаво 
живели, али ни се свекрва једномьн прчка у живот, не знам да ли че сваримо 
воду до крај.

прудиште с ниска гола шљунковита обала. – У пладне откарамо овце 
на реку, и куде је прудиште ји искупемо, после ји накарамо у пландиште да 
пландују.

пруждинка мн. пруждињће ж сува гранчица, суварак. – Итам док се не 
стьвни да назберем пруждињће да си сабајле закладем огањ.
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прутьк мн. прутовчичи м дем. од прут, прутић. – Море, протупај га ти с 
време на време с прутьк по дупенце, да се не усампаси па да ти се на главу 
укачи.

пувало м онај који се претерано горди, хвалисавац. – За тој пувало ни 
једна девоћа из село не теја да појде, па је морал да иде чьк у трећо село да 
тражи жену. Братат му тешко пувало, кад он почне да се вали – заборави се.

пудљив, -а, -о плашљив, страшљив. – Тај крава је пудљива, пази се да се 
не поплаши па да те ритне ел убоде. Несу лоши, али су сви у кућу пудљиви.

пуле-пуле узв. за дозивање младунчета магарца, али и одраслих јединки. 
– Пуле-пуле, пуле-пуле! тека мамимо магаретија, али и стара магаришта.

пуљоглавес, -ста, -сто особа, обично дете, са изразито великом главом. 
– Детенцето им попорасло, али остало пуљоглавесто, глава голема, а ножице 
и ручице тьњће ко притће.

пупуле мн. пупулетија с игла прибадача, шпенадла. – Стрижевчањи веле 
‘бодьк’, а Сливовчањи га зову ‘пупуле’. Свадба не може да буде без ћитење 
саватови сас ћитће од шемшир, а ћитће се закачују сас пупулетија.

пупуленце мн. пупулетића с хип. од пупуле. – Немојте да заборавите да 
купите и једну кутију пупулетића, че имамо доста сватови, да на сви да при-
качимо ћитће.

пустоод м човек без породице, скитница. – Беше убав момьк, али се не 
теја жени, че сконча ко пустоод, али неје само он у село такьв.

пуцвал м индустријски припремљена кончаста материја за брисање 
масних руку, или одмашћивање машина. – У радионицу најдомо некьв пуц-
вал, па га нагурамо у чарапе да колко-толко стоплимо стопала.

пушкар м онај који поправља пушке. – Морам пушку да носим куде пуш-
кара, оче понекьд сама да опали.

пушчетина ж аугм. и пеј. од пушка. – И башта и синови наметну пуш-
четине на рамо, па си отиду у лов, а мати се сама носи сас стоку и живину.

Р
рабаџисување с бављење рабаџијским послом као основном делатношћу. 

– Мој деда се бавил с рабаџисување, имал је четри коња, једнога је јашал, а 
три натовари с еспап, и по недељу-две неје додил дом, причају да је ишьл 
чьк до Софију и Солун.

раван, -вна, -вно фиг. једнак, исти. – За работу га нема, али за командување 
и наодење ману на све што друђи уработе нема му раван.
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рада бот. ж лековита трава са белим и жутим цветовима из породице 
главочика Anthemis cotula. ■ бела ~ бот. лековита биљка, камилица Matricaria 
chamomilla. – Белу раду беремо за чај. ■ жльта ~ бот. маслачак Taraxacum 
offi cinale. – Упролет мушкарчета праве пискала од врбу, а девојчетија праве 
венчичи од белу и жльту раду.

радица ж украсна тиквица патуљастог плода. – Ако посадиш радицу, па 
се повалиш да си ју посадил, место њу че никне обична тиква.

ражењување с развод, законом уређено прекидање брачне заједнице. – У 
моје време ражењување неје било често, ретко да се десило да муж искара 
жену, ел жена да остави мужа, па да отиде за другога, даньс се и жене и 
ражењују ко да си рекьл „добар дан“.

ражњићи м мн. комадићи меса испечени на ражњу. – Сузана меси месо 
да праји пљескавице, и натациња парчетија месо на дрвца, да праји ражњићи.

разбатали свр. поквари, разбије, разори. – Дојдоше мангупи на влас, па 
разбаталише онакву државу, с коју смо се поносили у цел свет.

разбашкари се свр. опусти се, раскомоти се, почне да извољева. – Дом 
неје такьв, ал кад отиде у тазбину разбашкари се ко да је султан.

разбере се свр. фиг. 1. опамети се. – Море, за њи требе говњива мотка, па 
да видиш како че се разберу, и виде куде су пошли, и на какво се спремају. 2. 
расвести се, постане свестан. – Напил се, па не може да се разбере, са му 
жене цеде коњска лајна у уста да га поврну.

разбеснен, -а, -о разбешњен. – Овија што је сас мен бил у патролу по-
мисли да и овог другог требе да приводимо, па онак разбеснен измаши да га 
шљепне, али се он отргну и побеже.

разбије свр. 1. размени за ситан новац, уситни. – Јутре се иде на свадбу, 
крупне паре да разбијете у ситне, јер требе млого пути да се за некво плачује. 
2. размути. – Лекари неје имало, ја у сред ноч турим воду та згрејем, па у њу 
строшим две јајца, па ји разбијем у водуту, и турим дете у водуту и окупем 
га, кад га извадим дете здраво.

разблуд м покварењак, распусник. – Какво ја баба тражим сас овакве про-
туве, сви ми вреве да сам разблуд, а ја само волим друство, шалу и смеј.

рáзбран, -а, -о разборит. – Има разбрани људи који умеју и оче да те 
саслушају и помогну, али има и неразбрани ко стока, а мисле да све најбоље 
знају.

разбрати се свр. покида братске односе, престане да се осећа као брат 
према другом брату. – Браћа су браћа док се не ожене, кат се ожене разбрате 
се, јер ако су они род, жене им несу род, а жена је ночња кукавица.
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разбраџује несвр. развезује мараму којом је повезана глава. – Мани ме, 
дете, не разбраџуј ми шамију, че ми се смеје деда што сам оћелавела повише 
од њега.

разбуца свр. поцепа, разјури, растури. – Решимо и ми да уводимо воду 
по куће, направимо и „Одбор за воду“, али како се Одбор састане дојде Тил-
ко пијан, и разбуца га ко бугарску скупштину.

развлечен, -а, -о који је аљкав, неуредан и неодговоран. – Овија што пишу 
песме поорганизовани, средени ко рафови, а ми што пишемо прозу смо раз-
влечени ко дронци. Лења и развлечена жена, ништа вој по кућу неје средено, 
живи само од даньс до јутре.

разводни свр. додавањем воде учини нешто ређим, или мање слатким 
или сланим. – Ја не волим гус сок, ако је млого гус ел благ ја си га разводним 
сас воду, и тьг ми је добар.

развреви се свр. расприча се. – Чим се на Госпаву помене њојан покојан 
Игњат, она се одма развреви, још па ако је попила некоју повише, тьг никој 
друђи не може да дојде до реч.

разврљан, -а, -о шатр. разбацан, мишићав, набилдован. – Немој да се за-
деваш с њега, видиш га какьв је разврљан, че те довати да те врљи преко 
кућу.

разврљотка м фиг. који пуца од снаге, разбацанко. – Гле кьв је разврљотка, 
нема кво да бије од нас, може сви да ни носи у зуби.

разврљује се несвр. разбацује се, показује се важним хвалећи се чим. 
– Разврљује се с паре ко жаба с длаку, али оче да се покаже да је овој лето 
добро зарадел, па частевља у задругу сви по ред.

разглеџување с пажљиво разгледавање са свих страна, испитивање сва-
ког детаља. – Мука ме увати од њојно заглеџување и разглеџување, ко да вој 
несьм унука, и ко да ме први пут види, а виџевља ме по дватрипут недељно.

разграбује несвр. узима на брзину не питајући за цену. – Прочу се да нече 
да има ништа по продавнице, па народ поче да разграбује све кво доване, 
нити питује за цену, нити да ли че му тој све притребе некада.

разгуљави се свр. ољушти кожу чешајући се. – Престани да се толко 
драпаш, све че се разгуљавиш.

раздрнадан, -а, -о 1. расклиман од дуге употребе, израубован. – Деца 
се уче да возе на стару и раздрнадану бициклу. 2. фиг. неупотребљив за 
одређене послове. – Ш-чеш ми ти таква стара и раздрндана, за мене је нешто 
помладо, па ако је убаво.

разјуларен, -а, -о фиг. који је без контроле, распуштен, који ради шта 
му се прохте. – Ма како ти можеш с даньшњу разјуларену омладину да се 
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расправљаш кад они све најбоље знају, а можеш и ћотек да изедеш ако поч-
неш да им се супростављаш.

разлагање с избацивање џибре из казана после печења ракије, припремање 
казана за нову туру печења. – Твоја помоћ ми требе само у налагање и 
разлагање казан, све остало си могу сама.

разледи се свр. престане да буде залеђен. – Сачекај да се месото разледи, 
па тьг га соли и турај у вурњу да се пече.

разлежи се свр. почне да лежи на јајима (о кокошкама и птицама). – И 
овој кокошле поче да кваца, и оно че да се разлежи, а ја немам толко јајца за 
садење.

размава свр. разјури, растера. – Тамьн се заиграмо, он дојде па ни раз-
мава ко јастреб кокошће.

размавује несвр. размахује рукама. – Нумеје убаво да вреви, него ока и 
размавује сас руће ко ветрењача.

размазување с навикавање кога на испуњавање његових жеља и прохте-
ва. – Не размазујте деца, с размазување ји нечете научите да буду добри и 
вредни људи, тека ји само кварите.

размањување с одустајање. – Прво добро промисли па реши, а кад ре-
шиш работи га док га не завршиш, размањување нема, ако оч да те људи 
поштују.

размешување с пре печења већ замешено и одморено тесто још 
једампут се умеси и обликује у хлебове. – Море, ја кат сам била млада снаш-
ка моје је било и подмешување, и месење, и размешување, и печење, и тој по 
десет леба у вурњу, а са снаа не приоди ни вурњу да напали.

размињување с мимоилажење. – Ем узбрдица, ем тесано за размињување, 
па муку мучимо да се разминемо и с празна кола, камли с пуна.

разнемагување с одуговлачење, пренемагање, накањивање. – Море, 
диѕајте се и матиће у руће, разнемагување нече да ни помогне, њива нече 
сама да се окопа, нити па комшије оче да дојду да ју окопају.

разокује се несвр. виче у сав глас, дерња се. – Ма што окаш толко, ти ли 
мислиш да ти се ја бојим, са чу ванем деца за-руће, па чу си се врнем при 
матер и башту, а ти се разокуј сам по кућу колко оч.

разоноџување с разонођивање, пријатно провођење времена, забављање. 
– Наше разоноџување је да седнемо у задругу, ел пред задругу, сас по влашу 
пиво, и по стопут да препричавамо како се некада живело у наше село, а 
какво је са остало од тија живот.

разорачување с чаврљање о свему и свачему. – Немој се млого 
разорачујете, од разорачување нема вајда, нело узнете па работете нешто 
корисно.
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разрасте се свр. бујно израсте, нарасте, развије се у ширину и висину. – 
Дошла пролет, и старо и младо искочило ис куће, жене које су до лани биле 
девојчетишта се разрасле, постале девоће да им се не нагледаш, а мочетишта 
остала иста.

разрати се свр. почне рат. – Људи се узнемирише, прича се да се негде 
веч разратило, па се плаше да че дојде и при нас.

разрети свр. учини да нешто постане ређе. – Моруза никла густо ко де-
телина, че морамо да ју добро разретимо у копање.

разроџување с одрођавање, отуђивење од родбине. – Дошло време да 
брат с брата не може да живи, разроде се и сваћи си живи како умеје, а на-
пред разроџување у блиску роду понеје било.

разузне свр. узимајући разнесе, разграби. – Погледа малко побоље, а на 
једну тезгу се продава црно вино, и пуно људи се збарли около, ја одма отрча 
да га не разузну све.

раматиз м обољење костију, мишића и зглобова, реуматизам. – Деда 
Сречко лежал по влажно, одил по ћисло, измрзал кат су ишли преко Албанију 
у Првини рат, па навлекал раматиз, па се сьв, сирома, савил и једва оди.

расан, -сна, -сно који је лепог изгледа, наочит, снажан, кршан (о момку). 
– Тамьн постадо девоћа, у нашево селиште момци колко оч, убави, тьњћи, 
висоћи, расни ко буће, али дојде једьн другоселац, и ја се у њега загледа.

расекотина ж оштрим предметом начињена дубока рана, посекотина. 
– Побили се двојица, па једьн парне другога с нож, и направи му расекотину 
на бутину, после су морали доктури да га ушивају. Голему расекотину му 
напрајил чипар на грбину.

расипльк м расипништво. – Све се дало у курварштину, коцку и ра-
сипльк, и како ти мож да очекујеш напредльк у државу.

расклиман, -а, -о који се не држи чврсто, расклаћен. – Ја највише волим 
расклимане кавансће столице, на њи никад не наодим ману, ако скрцају чим 
малко мрднем.

раскодување с отписивање, расходовање. – Ако сам остарел ја још несьм 
за раскодување, још могу и да помогнем, и да одмогнем.

раскопа свр. копањем обради земљиште око засађене воћке. – Вредан 
човек, узе те све раскопа окол младе сливе, да ји не гуши трава, да боље 
напреџују.

раскубавен, -а, -о рашчупан, неочешљан. – Што си, мори, излезла у народ 
таква раскубавена, ко да дом немаш чешаљ да се очешљаш.

раскусурување с раскусуривање, свођење рачуна. – Немој да заимаш 
паре на тог растурикућу, он зајам не врта, с њег раскусурување може да буде 
само пред суд.
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раскућување с раскућивање. – Беше време кад су се и на село куће 
кућиле и деца раџала, али дојде некво лоше време па поче раскућување, мла-
ди вануше да бегају по градови, а стари осамеше и како која година све више 
намаљују.

расовка мн. расовће, ж штапић са ракљом на једном крају. – Напрајимо 
расовку оди дрен, па сас њу ватамо змије по Страње док чувамо овце.

распадал, -дла, -дло који је у распаднутом стању. – Изнесе из подрум 
једну распадлу вијоку сас некакве тапије, решења и уговори, и рече да је туј 
и судско решење да је он наследник. Тај распадла курвештиа нече више да 
ми улезне у кућу.

распамечује несвр. чини да неко губи способност расуђивања, распа-
мећује. – Ја јес да несьм бьш сасвим акьлан, али немојте па толко да ме 
распамечујете, и да се шољћате сас мене.

распара се свр. рашије се по шаву. – Гле ју па Тонка, не види што вој се 
сукња распарала, па ју облекла такву распарану.

распатрави се свр. постане шепав, почне да вуче ноге у ходу. – Здрав 
човек беше, а гле са колко се распатравил, мора, сирома, сас два штапа да се 
потпира.

распокрије несвр. скине све црепове са крова да би их заменио новим. – 
Има доста црепови који су пукли, па овуј годину морамо и кућу и шталу да 
распокријемо, и препокријемо с нови црепови.

располови свр. подели на два једнака дела, преполови. – Решимо да се де-
лимо з брта, и покретно и непокретно пописамо и располовимо на два дела, 
и поделимо се без једну лошу реч, и са си живимо најбоље што мож да буде, 
ко права браћа. Башта обећа да че имање да располови и да ни препише по 
половину, кат после, он си остави и за њега једьн дел, и преписа га на черку, 
тека ми наследимо по трећину.

расправља несвр. фиг. командује, организује, распоређује. – У њину кућу 
петьл не поје, жена све расправља и командује на сви, од најмладо до нај-
старо.

распрачује несвр. шаље на више страна или одредишта. – Ако имамо 
повише госјањи на спање, распрачујемо ји по роду да преспе.

распршти се свр. фиг. размили се. – Беоше села пуна с народ, кад дојде 
пролет од милбога да гледаш како се људи распрштали по поље, па једно 
поје, једно свирка, једно ока, са њиве урасле у трњаци, а у село само ако с 
време на време куче залаје.

растење с повећавање висине, рашћење. – Млого им је паметно детето, 
најпаметно у цел разред, али некако застаде у растење, па почеше и другари 
да га окају патуљћо.
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растаи се свр. растави се, раздвоји се, разведе се. – Мића Миладинов ме 
проигра, даде ми паре на зајам да купим плац од девера, после не теја паре, 
нело ми узе плацат, затој се ми с Миладина и растаимо.

раствори (трп. прид. растворен, -а, -о) свр. помеша са другом материјом 
(обично течношћу) правећи раствор. – Млеко које пијете по варош ништа 
не вољаје, ко да је креч растворен у кесице, наше је природно, а природна и 
мрсна рана тера да се праје деца.

растегљив, -а, -о који се растеже, који растезањем мења облик. – Тесто 
за тија колачи мора да буде растегљиво.

растроши свр. размени крупне апоене у ситне, упор. уситни (о новцу, 
новчаници). – Иљадарку коју ми деда даде ја у задругу растроши, и пола 
паре одма си остави за вашар.

растрти се шатр. свр. разбије се од посла. – Голема работа испаде, рас-
тртимо се док ископамо темељ за плевњу.

расцопа свр. жестоким ударцем разбије главу. – Бегај, бре, да те не млат-
нем сас тилуђе од ћесерав у чело, да ти главу расцопам.

расцопан, -а, -о разбивен (о глави). – Дојде у милицију сас расцопану 
главу, и пријави да га је Тодор тепал сас расколац.

раћишор м пеј. од раћија (упор. рећишор). – Изнесе ни некьв раћишор, 
никакьв неје, цел дьн ни после боле глава.

раџање с рађање (о прираштају наталитету). – У, сине, раџање је било, 
неје ко са, у Стрельц је једна жена родила осомнајес деца, а друга једна је 
родила дванаес деца.

раштркља се свр. разобада се, растрчи се да се спасе од обада. – Крав-
чето ми мирно, ал кат се раштркља једва га најдем у поље, где се завлекло у 
нечи шљивар.

раштумеје се свр. овлаживши се набубри и омекша. – Бакрачан турен на 
неколко цигле под лулу да у њег тече рећија, оне гоџа годињће стоју, па се 
раштумејале оди мокрињу. Нође ми се раштумеју у гумени опьнци: зими од 
мокрињу, лети од зној.

рашчешује несвр. ноктима чеше рану која је почела да зацељује. – Тамьн 
му зарасте раната, а он ју рашчешује, па може да ју подљути, и да почне све 
изново.

рашчука свр. чукајући разбије што. – Чича рашчука малтер окол врата 
који је почел да отпада, и поново замалтериса.

рашчумавеје се свр. пусти дугу косу коју не држи уредно, постане као 
чума. – Те га иде Вилфан, рашчумавејал се, подврнул рукави на кошуљу и 
клипче сас некве кломпе отуд преко пијац.
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рва се несвр. бори се са ким хватајући га рукама укоштац, рве се. – Рва-
мо се сас Игњата, али он појак, па ме згрваља на шушљак, душа ми га оче, 
срце чука че изрипи, али срамота да му се одма давам.

реав, -а, -о 1. малаксао, слабуњав. – Од јучер сам нешто реав, само би си 
лежал, ми сас здравјето ми неје све како требе. 2. добродушан, који је широке 
руке (о човеку). – Реав човек, какво да затражиш од њега че ти даде. 3. који је 
слабе кохезије, који се лако осипа, порозан, трошан (о земљишту). – У тија 
крај је реава зевња, песакљива, лька за работење, добра за лозја.

ребри се несвр. протеже се лежећи на боку. – Гле ју мачкана како се 
ребри на сльнце.

рендиште с ауг. и пеј. од ренде. – Деда Радомир је оболел и умрл од тај 
пуста рендишта, по цел дьн је морал да рендисује церове дьсће за прозори и 
врата, само да прерани деца.

репче с дем. од реп, репић. – И ја врза косу у коњско репче, и ја очу да 
изгледам свецћи, ко овија новокомпоновани народњаци.

рескирање с стављање на коцку, излагање опасности да се што добије. 
– Без рескирање нема добивање.

ретење с прављење већег размака између густо никлог кукуруза, 
проређивање. – На морузуту че требе ретење, млого густо никла.

рећисћи, -ска, -ско који се односи на ракију, ракијски. – Накупувамо си 
и рећисће и винсће чаше, да више не зајимамо по комшильк за сваку славу.

ринтање с мучан посао без одмора. – На село ти је големо ринтање, али 
који ринта, тија и има, а који не воли да ринта он оскудева и у град и у село.

рипаљћа ж слап, мањи водопад обично сезонског карактера. – Голема 
ћиша падла, рипаљћа пај прорадела.

рљав, -а, -о мусав, слинав, рошав. – Сваку годину кад дојде време да се 
беру градине пронесе се вес да се појавил старц сас белу браду до појес и 
рљава рашчумавена жена како шетају по морузе и градине, па поштен свет 
не смеје ночу да излази ис кућу.

ровање с рика, говеђе оглашавање. – Ућутала се села по Лужницу, не чује 
се више ровање кат се селска говеда придвечер вртају из пашу, а и овце више 
не иду у бачију, пасу си туј у село, прекај дом.

рогожар м назив за зубун са уздужним жутим шарама „на пручће“, 
као да је од рогоже. – Сечам се, ко са да ју гледам, моја мати забрадена 
сас зерзетну шамију, на десну страну заћитена сас ћитку, у белу ћенарну 
кошуљу сас широћи рукави, врз њу модар забьн рогожар сас жльте пручће, 
на нође купене памучне черапе и црне сандале, што вој купил башта док је 
још девоћа била.
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родбинка мн. родбињће ж хип. од родбина. – Че идемо да ју закопујемо, 
ред је да ју испратимо, родбинка смо. Ти иди на сајам, а ја че си идем куде 
родбинће.

роденце с хип. од роднина, блиски рођак. – Моје роденце дошло при бабу 
нагосје, са че баба да му свари овчо млекце да ми се накуса, па голем да по-
расте, и баби крстачу да носи кад умре.

рољне свр. душмански удари песницом. – Да не поверујеш, онакьв ма-
лечьк човечьк, али кад ме рољну с песницу – онесвести ме.

ромори несвр. ономат. жубори. – Кат се смеје – ко вода да тече, кад вреви 
– ко да ромори!

роспија ж зла жена; блудница. – Фала богу кат се раскачи с туј роспију, 
јега му са дојде памет у главу да се смири.

рђосује се несвр. занемарује се, запушта се у сваком погледу. – Остарела, 
почела да се рђосује, само њури ко бодљиво говедо, каква оди по кућу, таква 
излази у народ.

ркче несвр. хрче. – Обртам се по аутобус, гледам да видим Госпаву, видо 
ју на прво седиште, ркче ли ркче.

рмпалија м веома снажан човек, људескара. – Марине сестре убаве ко 
уписане, ја ждракам у њи, али кад погледа у њини мужеви, они рмпалије ко 
тегови да су дизали, ја престану да ждракам.

рче несвр. в. ркче – Вили се диже од кревет, собу чарапе, тури нође у ла-
вор да ји омије, и пак се стркољи у кревет и поче да рче.

рукување с руковање. – На пооду се рукују и исцеливују, али рукување 
продуже да се још малко испричају, и још нећи пут пожеле да се убрзо па 
виде.

руменило с средство за румењење, румена боја, руж. – Дојде вашар, из-
дооде продавци сас разну робу, насминут народ се разоџује по вашариште, 
домачини разглеџују косе и острила, девоће приоде и запиткују за руменила, 
прстење и маниста, а момци па заглеџују њи и ћикоте се.

руцне свр. почне да рида, зарида. – Такьв му нарав, тиће за ништа руцне 
ко да га нећи дере, и не престањује док се сви не зберу окол њега да га теше.

С
савлада свр надјача, победи. – Крупан брав, веприна има га двеста ћила, 

једва га тројица савладамо да га закољемо.
савњушка ж освит новога дана, цик зоре. – Стигомо у савњушку, нићи 

нема у авлију, изгледа да се још несу издиѕали.
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сажаљева несвр. осећа сажаљење према коме. – Морамо да ју сажа-
љевамо, рано остаде без мужа сас две деца, ако ју ми не помагамо кој че 
друђи.

саирльк мн. саирльци м велика брука; недолично понашање. – Скади се 
дом, престани више да правиш саирльци по свет да се народ укоросује сас 
нас.

салатење с мољакање, досађивање, салетање. – Немој да ме више сала-
тиш, тој кво си наумил нема да добијеш, салатење ти нече помогне.

салатосување с вођење бриге око чега, занимање за што, трчкарање. – 
Нане, мани се више, доста толко салатосување окол децата, че ји размазиш 
колко се салатосујеш окол њи.

салце с дем. и хип. од сало. – Беше млого ослабела, са поче да се поправља, 
веч поче да се примечује да прави салце на слабине.

самачьк сам у дем. значењу, сасвим сам. – Самачьк, нема нигде никога 
својега, снаоди се како умеје да преживи, али не льже и не крадне.

самовила ж мит. митолошко биће у облику младе и лепе жене, вила. – У 
Стрижевачку рудину има једьн потес који се зове Самовилска страна, веле 
да су туј некада живеле самовиле.

саможивес, -ста, -сто који живи само за себе и мисли само о себи, који 
нема осећања за друге, који је себичан, егоиста. – Стрина ми је била само-
живеста жена што ју нема, само је грабала за њу и њојна деца, да је могла 
мене би удавила у капку воду. Саможивес, не би си дал ни говно из дупе, 
само да некога не овајди.

самоникал, -кла, -кло који је никао сам из семена које само пада, или се 
осипа, а није посејан људском руком. – Тија ореј је самоникал, изникал је из 
ореј који је испадал из кљуницу на некоје пиле туј у трње и тека се посејал, 
али се тревил коштиљав, па га и не беремо.

самотување с стање одвојености од других, самоћа. – Нема ништа горе 
од самотињу и самотување, ја сам цел век провел ко овчар у планину, и тој 
ми је добро познато.

самýје несвр. живи у самоћи као самотник. – Док су га теле и девоће и 
жене неје мислел на старос, са самује у кућу ко курјак у планину.

самцијат, -а, -о потпуно сам (обично уз „сам“ ради појачавања значења). 
– Село се испразни, још малко смо остали, али све недьгаво и остарело, само 
чекамо дьн, сами самцијати не можемо си чашу воду узнемо.

саничће ж мн. хип. од сањће, саоне за санкање. – Ако будеш добар, деда 
че ти направи саничће, па има да се по цел дьн возиш сас њи по Перивој.
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саопшти свр. обавести кога о чему, објави. – Не могу да ти писујем тој 
што морам да ти писујем, срамота ме све да ти казујем, ал једно чу ти саоп-
штим: ја овде не могу више да живим.

сапирање с заустављање, спречавање. – Џабе ме сапираш да се не вртам 
при њега, а мен су ми деца тамо остала, сапирање је требало да буде кат сам 
поодила за њега, а знали сте какьв је, и од какви је.

саплитка ж оно што саплиће, препрека на путу. – Цел век ми је потурала 
саплитће само да би била боља од мене, али сам ју ја победила у све, са може 
само да ми пљуне пот прозор. Беше сае затрчал, а овија му удари саплитку, 
па све огули колена кад паде.

сапунчьк мн. сапунчичи м дем. и хип. од сапун, сапунчић. – Чапни се 
малко сас водицу да замиришеш на сапунчьк, облечи почисте дреје и до-
влачи се овам.

сарађује (рад. пр. сарађувал, -а, -о) несвр. нов. ради с неким на истом по-
слу. – Знамо се одавна, радели смо у исто предузеће, и убаво смо сарађували.

сараџује несвр. в. сарађује. – Госпава даде зор да идемо на славу куде 
Миту Циганина ковача, вреви да си убаво сараџују, он вој клепа ралници, 
ашови, матиће и сећире, а прави најбољу славу у Циганску малу.

сасипује се несвр. упропашћује се тешким радом. – Големо имањиште, 
пусто му остало, а ја млада, нумејем да се чувам, па се сасипујем од работу, 
а њега никад дом нема.

сатле с дем. од сат, сатић. – Стара и недовиџује, али воли да се таври, па 
приврзала на руку некакво сатле, колко да се види да и она има сат.

сачекување с сачекивање. – Нити је он мене будан сачекувал да види 
када чу да се врнем, нити сам ја њега контролисувала куде иде, сачекување и 
контролисување при нас неје било, затој смо и сачували брак.

сачињава несвр. прави, представља, ствара, чини. – Да се кућа направи 
требу мајстори и радна снага, сам човек ништа не сачињава.

сашта прил. чиме. – Лько је да дочекаш и пречекаш и најсрамно госје, али 
требе да имаш сашта, а и да те не мрзи да се салатосујеш.

сьвре се рет. свр. завуче се, склони се. – Кад припуца он се сьвру под 
једну голему буку, те спаси главу.

сьндьк м мртвачки ковчаг. – Оди теј дьсће што ми украде дабогдал да му 
сьндьк напраје, дабогдал друђи аир да не види од њи.

сьндьче мн. сьндьчетија с дем. од сьндьк, сандучић. – Башта ми беше 
столар, па ми напрајил убаво сьндьче, у њег си чувам свакакве поситнушће. 
Сьндьчето је деда донел из војску, и док је бил жив држал га је под кревет.

сьстигне свр. сустигне једна несрећа другу. – Дабогдал да и моју јетрву 
сьстигне кво је мен стигло, па да види како се деца чувају без башту.
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сьстиза несвр. сустиже. – Свака болес мен сьстиза, друђи сви здрави у 
кућу, каква је тој правда не знам.

свадбарсћи, -ска, -ско који се односи на свадбу. – Мој деда Младен је бил 
грнчар, овија кондир је он напрајил, зовемо га свадбарсћи кондир, комшије 
доодеоше да га узимају да зову сас њег родбину у сватови.

свакад прил. свагда, увек, у свакој прилици. – Тој меџу њи не буџује сва-
кад, деси се понекад, али ретко.

свезналица м/ж особа која има врло високо мижљење о својим скромним 
знањима, која се понаша и говори каода све зна. – Мисли да је свезналица, 
а не знаје ни нос да си обрише, али се меша у сваку орату, и оче да је суде 
прва и главна.

свесничје с биљка из породице главочика Mikropus erectus – Од свесничје 
баба свареше чај кад вој се замути у главу, она причаше да је тај травка лек 
за онија што се замлате, па не знају кво причају. Дигнемо се ујутру рано 
пред сльнце и идемо да беремо лековите траве: бабину душицу, подубицу, 
свесничје, па има некаква намерска трава, па од црвени ветар трава, старе 
жене нам причале, и ни смо тој брале.

свешчица ж дем. од свеска. – Види се да је паметан и учен човек, чим 
се најде меџу озбиљни људи одма вади из унутрашњи џеп једну свечшчицу, 
блокче једно, и у њега си засписује нешто.

свирьц мн. свирци м 1. мит. умрло некрштено дете, познато и под 
именом некрштенац – некрштенци, које лети небом изазивајући хук сличан 
свирању, и има моћ да убије свако некрштено дете. – Празњували смо некр-
стени дни од Нову годину па до Божич од свирци, од који смо се плашили 
ако имамо некрстено дете да ни не умре. 2. место које је стално изложено 
ветру. – У Горњи Стрижевац постоји једно брдо које се зове Свирьц, кад 
дуне јак ветрина на Сврьц свири ко да човек у трубу дува.

свирка ж музицирање, свирање, концерт. – Биба, певаљка ис Пирот, кад 
нема свирка куде Карла у Темску, она излезне на друм, па си подопуни буџет 
сас Турци.

свиркање с уснама произвођење карактеристичног звука, звиждукање. 
– Престани више да свиркаш, у главу ми се усвирка, како те уста не заболе 
оди толко свиркање никако ми неје јасно.

свиткав, -а, -о светлуцав. – Има свиткаве очи, а нарочито кад види убаву 
жену усвитка сас њи, ко мачка кад види сланину.

свртање с навраћање. – До поланску годину често свртаоше при нас, па 
оретише свртање, са више никако не дооде, заборавише ни ко да им несмо 
никакьв род.
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свраче мн. сврачетија с младунче свраке. – Сврака изводи сврачетија, 
врана вранчетија, а чавка чавчетија.

сврдлес, -ста, -сто који личи на сврдао, који се увија као сврдао, сврдласт. 
– Имаомо убавог овна, рогови му беоше големи и сврдлести, лепотан, у сву 
стоку деда је њега највише волел.

сврт мн. свртови м заклон, свратиште. – Павлија иде од једног мужа до 
другог, никако да најде сврт да се сврти на једно место, мора да си је до њу, 
те ју мужи толко искарују.

седењћување с прело око ватре уз песму и шалу. – Сви смо једва чекали 
да ожњемо и овршемо, па да почну седењће и седењћување, да накладемо 
огањ на крстопутину, па до који ред ночу.

седињав, -а, -о који је просед. – Још млад, а седињав, све се од њега тра-
жи, а помоћ нема ни једну страну. Неје млого стар, али овак седињав изгледа 
млого постар него што има године.

седло с фиг. део панталона на туру. – Сашил ми убаве панталоне, и 
тамьн ми, само ји малко отеснил у расовете и у седлото, онак ми убаво стоју.

сек мн. секови м оштрица (сечива, алатке за сечење). – Сечемо дрва по 
планину сас сећире, ударамо ниско, па некада промашимо па сас секат уда-
римо у камен, он се ували, па сећирата после нече без острење да сече.

сенарсћи, -ска, -ско који се односи на сено. – Овај година че је сенарска 
година, трава се роди убава, а и окосимо ју и сено прибрамо и спастримо без 
ћишу, све како требе.

серав, -а, -о који мирише на серу, овчији зној. – Острижена вуна је серава 
вуна, и мора прво да се опере, па тьг да се носи у вуновлачару да се влачи, 
и после да се преде. Сераво млеко је прво млеко које јагње посиса кат се 
ојагњи, оно је најјако и најздраво млеко.

сећирљиво прил. забринуто, успаничено, на секирљив начин. – Кој знаје 
када чемо да појдемо одовде, и да ли че ни пуште да појдемо! – сећирљиво 
ми рече момчево.

сечина ж исечени део шуме. – Лько је да од браниште направиш сечину, 
али после требе млого године да се тој место обнови сас шуму. Видиш ли 
онуј сечину, е до њу је моје браниште.

сивкас, -ста, -сто помало сив, који бојом наликује боји пепела. – На вашар 
у Бабушницу присвиђа ми се једьн сивкас капутьк, млого убав, али скупачак, 
и не мога да га купим, па си се жалан врну у село.

сикти несвр. обраћа се коме оштрим гласом и грубим, увредљивим израз-
има, сикће. – Дојде вој тека, па се наљути, па кад почне да сикти на њега, он, 
сирома, само слагне главу и гледа да се негде изгуби да ју не слуша.
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сили несвр. 1. подстиче, подјарује. – Ја идем по пут, Кеџино куче ме лаје, 
а из двор Жива се потсмивка и сили га, ська га на менеме, оно ађиди че се 
отћине од ланац само да ме грабне за ногу. 2. подилази коме, придаје коме 
већу важност него што је поседује. – „Море, излезни па им се наокај, да 
видиш како че се смире, оди тебе се они највише плаше.“ – силим га ја.

силник мн. силници м особа склона насиљу. – Узеше влас, осилише се, 
па само дрпају од народ куде кво стигну, али и на тија силници че дојде крај.

силовит, -а, -о напрасит, који је склон насиљу. – Башта му беше јак му-
жетерина, и силовит ко бик, а детето му неје на њега, мећишар ко сас мочку 
да је правено.

сирењавка мн. сирењавће пециво од развучених кора филованих сиром и 
пржених на масноћи, или испечених у фуруни. – При нас у село сирењавће 
скоро сви праве, а највише им се радују деца и старе бабе које немају зуби.

сисетерина ж пеј. од сиса. – Биба Циганка, певаљка ис Пирот, дебела а 
сукња кратка, укачи се на астал, па кад затресе сас сисетерине над мен, одма 
вадим иљадарку.

 сисетина ж аугм. од сиса – Иде Нада Борејнска по пут, гузицу растресла, 
кукови одлате нагор-надол, сисетине отранчила ко крава монтифонка, па си 
мислим да ли има љуђи који и такву жену беђендишу.

сисодржљак мн. сисодржљаци м шатр. део женског рубља који служи 
да чврсто држи груди, брусхалтер. – Заигра пешачку, и у тија ма вој пуче 
сисодржљак, па се истресоше сисће насред салу. Гледам корз врата, а на 
остал ко на тезгу: шарене мушће гаче, некви сисодржљаци, и они шарени, па 
женсће гаче помалецће него ли марамчетија.

сити несвр засићује, чини кога ситим. – Месо сити, качамак не сити, он 
само зальже глад, човек се наједе и преједе, и малко после пак огладнеје.

ситнурија ж ситне ствари, ситни предмети, ситни делови чега, 
ситниш. – У подрум имамо јеьн сандьк, деда си у њега држеше свакаву 
ситнурију: кључеви за одврчување, шравови, кљешта, чуклетија, нитне, ек-
сери, грађевинсћи метар, висак – ма туј неје имало само од попа уо, како он 
думаше.

скапан, -а, -о изнурен, мршав, слаб. – Она убава, а гле квог скапаног мужа 
нашла.

скапира свр. шатр. докучи какав смисао, схвати. – Кад скапира сас мојви 
шиник кво ми вреви Госпава, увати се за мешину од смејање, како вој овакво 
нешто пада на памет никако ми неје јасно.

скапља м онај који је мршав и онемоћао. – Каква убава девоћа, а у какво-
га скапљу се загледала да се чудиш, па да се ѕвериш.
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скапување с умирање, цркавање од глади, жеђи, зиме или каквог другог 
тешког стања. – Једни скапују од гладување, једни скапују од прејеџување, 
али скапување је скапување и за једни и за друђи.

скара ж отворено метално ватриште на коме се на ћумуру пече роштиљ. 
– Жвакамо цревца от скару, пивкама грејану рећију, и замлачујемо се ко бес-
послене бабе.

скарује несвр. гонећи или возећи сјављује или дотерује са вишег места 
на ниже. – Лети пасемо овце по-планин, горе и спимо сас њи, подјесен ји 
скарујемо у село, и ранимо сас сено и шуму. Местото припрто, па морају 
сеното на-руће да скарују до дом.

скаса се свр. подере се, сломи се, уништи се. – Скасаше ми се цвикери, а 
студ удари, па не мога да идем куде Кинези да си купим друђи.

склекавен, -а, -о деформисан, извитоперен, који тешко хода због обо-
лелих ногу. – Склекавен човек, једва оди, а они траже да и он работи барабар 
сас њи.

скленsа се свр. удружи се са ким у досеткама и спрдачењу. – Колко ви-
дим, оне че се скленsају, а ја чу им будем мета коју че гаџају.

склопоција ж дотрајала, једва употребљива ствар, крнтија. – Аутото 
ми је голема склопоција, ама, ете, служи ме још.

скљечка свр. згњечи. – Бојана прво извади кочичће из сливе, па ји тури 
да се варе, кад се сваре она ји скљечка сас дрвену ложицу, па им тури шићер 
те се још малко поваре, па мармалада та пуца.

скљешти свр. притегне, стисне. – Скљештиле ме невоље от све стране, 
па сам закасал ко никој мој.

скоклне свр. притегне са свих страна, притера уза зид, спопадне. – Дете 
ми пострада, па ме скоклнула туга, па не попушта, куде појдем, она си иде с 
мен, живим ко да не живим, боље и да не живим.

сконча свр. деведе крају, доврши, оконча. – Беше убав момьк, али се не 
теја жени, че сконча живот ко пустоод.

скраише свр. фиг. попусти здравље, притера човека мука уза зид. – Кво 
је Госпаве? Што си таква, ко да си кроз дреш прошла? – Болка ме притисла, 
упрло ме поди десно ребро, гоџа ме скраисало, морам да идем куде лекара.

скрачување с скраћивање. – Трипут мери, а једнуш скрачуј, јер ако пре-
караш у скрачување, настављање нече да помогне.

скреж м ледена покорица преко блата и орања. – Малко се створил 
скреж пред зору, али че се брзо отопи, затој боље да пожуримо док се не 
раскаљиштави.

скрља се свр. скотрља се, смандрља се. – Укачил се на столицу, и сас 
гузицу врти ли врти, а Госпава му шљапа сас шаће одзем, али ако пукне сто-
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лицана има се скрља ко бесна овца од лисник. Скрљамо се низ отрадијуну, 
једва живу главу извлекомо.

скромнос м скромност. – Дај ми, Боже, здравје и скромнос, па да будем 
богат.

скроч мн. скрочови м корак. – Старци по село има, оде скроч по скроч, а 
момци неожењени колко оч.

скрочи свр. 1. коракне. – Скрочи некако незгодно, па си изврну ногу у 
зглоб. Пази куде чеш да скрочиш, немој бьш сваку бару да потревиш, замини 
понеку. 2. фиг. тркне. – Скрочи зачьс до Крњино, ене где је, те јави на људи 
да се не сећирају, баба прескрца и овија пут.

скротина ж дотрајала, једва употребљива ствар, крнтија (упор. 
склопоција). – И Дракша Серавинсћи купил некакву скротину од кола.

скрцање с шкрипање, шкргутање (зубима). – Ти ли мислиш да се ја још 
плашим од твоје окање и скрцање сас зуби, тој време одавно прошло, са ја 
тебе могу да носим у зуби, а не ти мене.

скрчна ж. женска особа циција, тврдица. – Тај скрчна ни бомбону не до-
несе да пружи на дете, ако вој је унуче, а бајаги некаква баба.

скршотина ж дотрајала, једва употребљива ствар, крнтија (упор. 
склопоција). – Јорко ис Провољеник купи некакьв трактор гусенучар, али 
скршотина, ни једнапут га не може искара из двор, тека си по Јорка и остаде 
прет кућу.

скупоча ж високе цене, скупоћа. – На пијац све појевтинело, јевтиноћа, 
али за онога који продава, за онога који живи од пензију је скупоча, па одо-
нуд.

скурчи се вулг. свр. шатр. постане досадно, нешто што је човеку „пре-
ко главе“. – Остави ме на мир, мен се у послегњо време и живот скурчил од 
бриђе и сећирације, а ти тражиш да идемо у бању „ко и сви друђи“. Скурчи-
ли су ми се овија песници што мисле да су Јесењини

скуцкање с псеће, обично штенеће, скичање. – Донесе из њојни бело 
кутренце да ни буде „кућни љубимац“, намести му да спи у собу при нас, ал 
от како га донесе ја више не заспа од њигово скуцкање.

скучање с оглашавање скичањем. – Ош, болка ви појела, не мож ви човек 
нарани, од собајле почнте да тражите да једете, главу ми пробисте с ваше 
скучање по кочину.

славсћи, -ска, -ско који се односи на славу. – Домачин пререже славсћи 
колач, и тьг се почиња с наздрављање и мезење.

слепутање с беспосличење, шврљање од једног до другог. – Привати се за 
некакву работу, слепутање по Бабушницу ти нече посеје и ожње њиве.

– 129 –



Љубисав Ћирић734

сливче мн. сливчетија млада шљива. – Кад лети почне да дудњи, тутњи 
и небо се разлама, мати си овак слободи дете пот сливче на њиву: „Тој деда 
(бог) ваља буришта по небо.“.

сличи се свр. постане сасвим слично, поистовети се. – У даньшњо време 
ношња се сличила у град и у село, исто тека скоро да се и ората не разликује 
ко што је било напред.

слуњало с беспосличар, скитница. – Пак иде тој слуњало, чим требе да 
се поставља једење на астал ете га иде, а кад требе да се помогне у некаву 
работу нигде га нема.

слушаљће ж мн. слушалице. – Госпава изводи комендију, наместила 
слушаљћене на уши, и ока ми: Стурај се, Браце, да те прегледам.

слушање с 1. способност да се неко брине о себи без туђе помоћи. – Све 
је дотле добро док човек може сам да се слуша, не вољаје кад легне, и поч-
не да зависи од туџо слушање и помагање. 2. свакодневна потреба (о тзв. 
техничкој води). – Воду за стоку и за слушање по кућу користимо из наш 
бунар, а за пијење си доносимо од кладенац.

слушћиња ж слушкиња. – Ако си ме двел да будем слушћиња на тебе и 
на твоју матер, грдно си се преварил, или чемо да будемо сами ти и ја и наша 
деца, или чу си се врнем при матер и башту.

смакнотина м онај који је неуредано обучен, који иде зарозаних пантало-
на и чарапа. – Куде најде тога смакнотину, стално иде сас смькнуте черапе, 
а панталоне му виснуле ко на плашило.

смандроше свр. згужва, згњечи. – Само ме ти подирај, али ако те доватим 
има те смандрошем ко пијан банку.

смьгли се свр. замагли се, притисне магла да се ништа не види. – Тамьн 
избимо из долинуту, кад се смьгли, ништа се пред око не види.

смькљан м в. смакнотина. – Е, смькљане један, теб ли че нека да оче, 
што се не притегнеш малко, нело идеш такьв распекљан и распасан. Она 
убава, а гле квог смькљана води.

смејурина ж фиг. карикатура (о човеку извесних особина). – Ма он је 
једна смејурина од човека, с њег ли си нашьл да се ортачиш, он те има пре-
вари док трепнеш. Смејурина од њи двојица кад се ставе, не знаш који је 
позамлатен.

сметен, -а, -о који је несналажљив, збуњен, смушен, спетљан. – Лько 
је кад је оправна работа, да радиш и да појеш, али не вољаје кад је газда 
сметен, па нити тебе оправља кво да работиш, ни себе знаје да оправи кво 
тачно оче.
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сметењáк м онај који је сметен. – С тога ли сметењака си се погаџал 
кућу да ни прави, па он неје клозет направил ни за њи си, него иду позади 
шталу, ко да су на њиву.

смештује несвр. фиг. прави коме невоље, смешта коме неприлике. – Куга 
мрзнеш мораш да му смештујеш: отидеш у кокошкарник, најдеш некоје 
перо оди кокошће, умоташ ји у црвен коньц, мож и нећи чешаљ да забодеш, 
врљиш му тој пред праг, и глеџ му чудо.

смине свр. наврати, сврати. – Турај каве, са че сминем. Кад појдеш за 
Пирот смини, бар на каве, колко да се видимо.

смитање с сметање, ометање других у чему. – Ми Срби смо направили 
кућу насрерд пут, на сви смитамо, и морају да ни мрзну и бомбардују због 
тој смитање.

смитóтина ж оно што је прикупљено метлом – Смете собу, па смитоти-
нуту брзо намете под кревет кад виде да вој иду госјањи.

смишка се смеши се, осмехује се, смијуљи се. – Профира одавна несьм 
видел, оцутра га видо, он си остал исти: набил ногавице од фармерће у беле 
вунене черапе, и онак исто се потпрцивачћи смишка свакоме куга сретне.

смучина м аугм. велики смук. – Наѕрну у шталу, кад једьн смучина тамьн 
почел да се омотује на краву окол ногу.

смучни се постане мучно, припадне мука. – Доста се љигависте, како ви 
се не смучни оди толко љигавење.

снебивање с стиђење, устезање, устручавање. – Роџени брат ми је, 
али је млого стидљив, ретко дооди код нас у град, чим дојде одма почне 
да се снебива и да гледа да седне негде ускрај, на сви ни смита тој њигово 
снебивање, али га знамо да је такьв.

снесено прил. разбацано, несређено. – Кућа им неизметена ко да је циган-
ска, а по кућу све снесено ко да је бучњак прошьл кроз њу.

собали свр. обори. – Боре се Живојин Паждра и Чедомир Николинсћи, па 
га Живојин собали, ако је помалечак од Бору.

собирање с окупљање (о људима). – Било људи, па било и дружење и 
собирање, са нема људи, па нема ни дружење ни собирање.

собување с 1. изување. – Нече да ми помогне ни да се дигнем от столицу, 
та камли да ми помогне у обување и собување. 2. фиг. испијање чаше за ча-
шом. – Кад почне да собува чаше једну по једну ми мислимо да че морамо 
да га на руће износимо од толко собување, а њему, бре, ништа, навикал на 
рећију ко жаба на воду.

сока свр. вичући дозове. – Ветар дува, једва га сока да мањује све и одма 
да дојде дом, деда заумирал.
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сока се свр. вичући дозове се са киме на већој раздаљини. – Дојде 
Првображење, вашар у Паланку, ми Стрижевчањи још рано ујутру се сокамо 
и појдемо преко Сливовик и Ореовац на вашар, и тија дьн пројдемо двајес и 
четри километра натам и отуд, али младиња, па ни неје било тешко.

сокница ж (обично у мн.) дем. од сокна, кратка чарапа. – Ја сам за 
повојницу на моје унученце исплела јелеченце, рукавичће и сокнице, а деда 
че му даде пару.

сомурав, -а, -о рет. слинав. – Још сомурав, нумеје нос да си обрише, а оче 
да се жени.

сопекљује несвр. раскопчава. – Она распаса сукњу, ја поче да сопекљујем 
бревенеци, па се грабнумо ко два најгора душманина.

соплитушка ж препрека на путу. – Путувал сам све од соплитушку на 
соплитушку, а какьв је пут бил не знам да ти кажем, јер сам путувал ночу 
када се ништа не види

сортачује се несвр. пословно се удружује са киме, уортачује се. – Кад 
дојде пролет по неколко комшије почну да се сортачују да праје буљук, па 
че после редом да иду с овце, заједничћи да ји музу, редом да бачују и лежу 
на трљаци.

спаваћица ж кошуља у којој се спава, спаваћа кошуља. – Ми несмо имали 
посебне аљине за преоблачење пред спање, у коју кошуљу смо ишли даньс, 
у њу си спимо начьс, а са је сасвим друкше, са мужи имају пиџаме, а жене 
дльђе кошуље за спање, па ји окају спаваћице.

спара несвр. рет. штеди. – Сипни, бре, од рећицуту душу да поврнемо, 
немој да ју спараш, онолку работу ти уработимо, ваљда смо заслужили по 
чашу рећију.

спацирање с беспосличење, скитање. – Тај њива је требало да буде одав-
на поугарена, али мој муж нема кьд од спацирање по село, па си тека стоји.

сплетен, -а, -о фиг. збуњен, неумешан, пометен, прочуђен. – Он неје само 
да је у руће сплетен, нело и у орату, а највише у мозак.

спљескује се несвр. фиг. спрема се да легне. – Иди се спљескуј у кревет и 
ћути, неје ти место више да седиш сас млади.

сполитање с досађивање, спопадање. – Сполита ме жена да и ми купимо 
кола, да се и ми зајездимо у лимузину ко сви друђи, а тој њојно сполитање 
је дањоночно.

спољан, -љна, -љно који је споља, спољашњи. – Браце, беше Тоша док-
тор да ни преглеџује, и саветује ни да је лек за спољно крварење мочка, а за 
унутрашњо рећија.

споменик м 1. архитектонско или вајарско дело посвећено успомени ве-
ликих људи или знаменитих догађаја. – Пред Дом културе у Бабушницу по-
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ставен споменик палим борцима. 2. надгробни споменик. – Цел дьн лежал, па 
се сморил ко наполитанка на споменик.

спотурање с тетурање. – Тој њигово пијано спотурање по путишта 
једампут има скупо да га кошта, али да се мане од пијанку нече.

спржољен, -а, -о смежуран, спарушен. – Набрамо доста сливе, али несу 
једре, спржољене, нема ћиша да им падне кад је требало. Расадат вој сьв 
спржољен, не верујем да че се оправи.

сприда се несвр. фиг. врти се укруг, креће се све истом путањом. – Спри-
дам се сама по двор, повирам се натам-навам, сама ко чутук меџу дувари.

срамување с срамовање, осећање стида (често беспотребно и претера-
но). – Не срамујте се, једнете и пинете, срамување је за младу невесту, а ми 
смо си сви наши.

срдаћка мн. срдаћке ЛЗ шипчица која служи за учвршћивање цевке у 
савељки (чунак код ткачког разбоја). – На срдаћку се тури цевка на коју је на-
мотана потка, па се она уцврсти у сављеку, сављеку провлачимо кроз основу 
и с набрдила прибивимо док ткајемо.

срдит, -а, -о који је обузет срџбом, гневан (упор. срдљив ‘који се лако 
расрди’). – Срдита баба срдито гледа, спремај се, дедо, мора се бега.

срдња ж осећање срџбе, гнев, љутња, озлојеђеност. – Ајде да се боримо, 
па који пребори он је победник, а који изгуби да призна да је изгубил, али 
без срдњу.

средноч прил. време око поноћи, или тачно у пола ноћи. – До средноч 
седу а при једнога, а при другога и играју табланет.

средпладне прил. време око поднева, или тачно у подне. – Средплад-
не, све се набило у ладовину, и чека да пројде најголема жега. Баба заспа у 
средпладне, кој знаје од када тој неје уработила. Средпладне, а они се још 
протезају у кревет, ко да су болни.

срећица ж, хип. од срећа. – Ајде, срећицо бабина, да ми вечеркаш, па да 
си ти и ја легнемо, и да ти баба исприча једну причу.

среџување с довођење у ред, сређивање. – Женино је среџување по кућу, 
месење и готвење, а моје је намиравање стоку ујутру и увечер и по цел дьн 
зубрување а при једног, а при другог.

сритање с сусрет, дочек, сретање. – Кад доодео негде од пут док ми мати 
беше жива увек ми је искачала у сритање на капију, а са капија закључена.

сронда се свр. стрмоглави се, падне са неке висине. – Не кантери се на 
дрвото, че се срондаш одозгоре да се сьв скршиш.

срчка ж нов. јак бол у пределу срца, срчана кап. – Све млади поумираше 
без дьн оди некакву проклету срчку, а напред за њу несмо ни знали, ни чули.
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стављање с састајање, дружење. – Напред, бре, народ бил дружељубив, 
било стављање, било помагање, било идење на славе и свадбе, а са никој 
никуга не гледа.

сталожен, -а, -о који је смирен, умно и морално уравнотежен. – Сви га 
знамо да је сталожен човек, али ако је у њега бес наталожен и он, тел-не тел, 
мора да престане да буде сталожен.

становьн, -вна, -вно који је непокретан, стамен, дубоко усађен и 
укорењен. – Насред нашу њиву у Бербеч има голем становьн камен, ко да је 
из зевњу порасал.

старудија ж старе употребљаване ствари, стареж. – Тија таванчетина 
на нашу стару кућу беше мрачан, и пун с некакву старудију, увек ме је било 
стра кад ме прате да се укачим горе по нешто.

старчољина м оронула стара мушка особа. – Браце, мојиви старчољина 
не може без баницу, исто ко и ти што не можеш без рећицу.

стативи м мн. две странице ткачког разбоја на којима су монтирани 
остали делови. – Разбој има ногари, а негде ји зову стативи, гредица или да-
ска за седење, две кросна: прегњо и загњо, затезаљћа, повртаљћа, скакутће, 
нитће, подношће, брдо, набрдила и совељћа.

стьвни-сьвни прил. од раног јутра до касне вечери. – Зими којекако, 
имамо време да одморимо и јутром да поспимо, али лети неје тека: сьвни-
стьвни – ми смо на њиву, у-тавнин отодиш, у-тавнин се врташ.

стварно прил. уистину, доиста, заиста. – Стварно је тека било, две ми 
очи, башту и матер да немам ако ви льжем.

стварничћи прил. в стварно. – Ја сам, бре, сас тија народ обелел, знам ји 
у душу, знам када льжу, а знам и када орате како је стварничћи било.

стврдни свр. учини да нешто постане тврдо. – Пушти нек се тесто-
то малко стврдни, па тьг га меси. Сузана меси месо, праји пљескавице и 
ћевапчичи, Госпава вој га отуд муа: – Стискај, Сузано, појако месото, да га 
убаво стврдниш. (Зна се које месо стискањем нарасте и постане тврдо.).

стезање с примењивање оштрих мера у васпитању. – Ти дете стезај док 
је малечко, кад порасте стезање више не помага, тьг оно почне тебе да стеза.

стеньц м камен дубоко усађен у тле. – Стоји ко камен стеньц и ћути, па 
се обрну исполагьцка комто мен, и остаде тека, да чује кво чу ја да кажем.

стенетина ж ауг. од стена. – Кроз Бежичко ждрело кољће су се стенетине 
натквесиле над пут – мани га, да се некоја стровали на пут не би могло више 
да се прооди ни пешћи, кам ли сас кола.

стица несвр. подстиче (о ватри). – Немој више да стицаш огьњат, че 
поцрцамо од жешчину.
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столичка мн. столичће ж 1. хип. од столица, столичица. – Баба си има 
њојну столичку, и не воли никој да на њу седи, а она другу да тражи. 2. 
дечија игра носања. – Сечате ли се кад беомо малечћи како смо се “носили 
на столичће”? За туј игру требу две поголемшка и појака деца, а трећити 
да буде помалечьк, којито че се носи. Овија двојица сваћи си увати руку за 
зглоб до шаку, а тьг се увате за руће, и тека напраје “столичку”. Помальчћити 
се укачи, пригрне ји окол шију, и овија га носе.

страва ж велики страх, ужас. – Има једна справа, зове се кућна вага, за 
убаве жене права страва.

страшљив, -а, -о кији се свега плаши, плашљив. – У браћуту он је 
најстрашљив, ма ко зајак је страшљив. Дечица несу ништа крива, она су 
само проодила по пут, а твоје куче се залетело на њи, са че ми деца цел жи-
вот буду страшљива.

стрвина ж 1. тело угинуле животиње, цркотина. – Нашла пцетата не-
какаву стрвину, па се даве окол њу. 2. неваљао, подао и покварен човек. Тој 
стрвина од човека, а-ли га малко увреде почне да ји песничи, па си јутре пак 
пије сас њи, ко да ништа неје било. 3. фиг. јак човек. – Каква је тој стрвина 
била од човека, а гле га са колко је пропал.

стригач м особа која маказама скида вуну са овце. – У ортацити најбрз 
стригач беше Божа Јеличћин, док они острижу две, Божа трећу завршава

стрижач м в. стригач. – Сви овчари су били и стрижачи, са у село не мож 
да најдеш једног човека који умеје да остриже овцу.

стркољи се свр. легне и опружи се као да је са крушке пао, стровали се. 
– Вили се диже од кревет, собу чарапе, тури нође у лавор да ји омије, и пак 
се стркољи у кревет и поче да рче.

стругачка ж метална плочица за скидање блата са мотике, лопате, 
ашоваи или обуће. – И ми имамо стругачку пред кућу да чѝстимо каљиште 
од опьнци, да не улазимо с каљиштави опьнци унутра.

стубал м извор који је каптиран укопаним вертикалним шупљим ста-
блом да би се лакше долазило до воде. – У Иђин вртоп се напимо ладну воду 
на стубал, одморимо, па појдомо да кратимо пут.

студеншьк, -шка, -шко прилично хладан. – Студеншка ти рећијава, арно 
ју подгреј, грејана рећија требе да је жешка, та да је добра.

ступа несвр. корача. – Деда Јосив беше висок човек, али витак ко момьк, 
малко погрбен, а кад оди ступа нечујно ко мачка.

стура се несвр. разодева се, скида хаљине са себе. – Госпава изводи 
комендију, наместила слушаљћене на уши, и ока ми: Стурај се, Браце, да те 
прегледам!
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стушти се свр. 1. нагло и брзо јурне, полети некуда. – Бошко бега колко 
га нође носе, али се Мирко стушти, и стиже га. 2. намргоди се, намршти се 
скупивши обрве. – Што си се толко стуштил ко Стара планина, који те толко 
насећира, сећире му главу отћинуле.

сћецан, -а, -о фиг. мршав, пропао, кост и кожа. – Ма он сьв сћецан, 
нема ништа оди њег, тражи си другог човека. Дошьл некьв сћецан, веч пред 
пензију, да тражи лек од корону, а доктор му рекьл: Дом, бре, и ашов у руће, 
теб више никакьв лек не помага.

сувомеснат, -а, -о који је од сувог меса, сухомеснат. – Баџеви на Миту 
донели некьв мрс из Немачку, да му се не наједеш, ма Немци су закон за 
сувомеснати производи.

сувомлећеста која је оскудне млечности, која даје мало млека. – Овце које 
смо ми чували су биле сувомлећесте, и вуна им неје била бьш најквалитетна, 
али су биле отпорне и на болес и на студ, после почеше да увозе меримсће 
овце, давају доста млеко и месо, али се несу показале добре за наш терен.

сувомразица ж мраз у време када је земља без снежног покривача. – Су-
вомразица неје добра ни за људи и животиње, а најопасна је за жита која су 
веч никла, или почела да ницају.

сувоњав, -а, -о мршав, танак, испијен (али не претерано). – Женицата му 
беше сувоњава, нисачка и малко погрбена, али ју никој неје видел намрште-
ну, кућу је држала чисто, а деца вој несу ишла по село прчава и незакрпена.

султан м титула неких исламских владара на Оријенту. – Дом неје такьв, 
ал кад отиде у тазбину разбашкари се ко да је султан.

супроставља се несвр. противи се износећи своје мишљење, 
супротставља се. – Немој да му се супростављаш, ако ока – нек ока, он че 
ока, ока, па че преока, ти си ћути.

сурињује се несвр. обрушава се, сурвава се. – Млого куће има по наше 
село које су почеле да се сурињују, а има и које су се начисто суринуле.

суша ж дуготрајно време без кише врло штетно за вегетацију. – Поче да 
плитеје рекава, суша, све изгоре, да оче ћиша да падне да придаде вода, да 
можемо грснице да натопимо.

сушан, -шна, -шно који нема довољну количину кише, влаге (о земљи, кли-
ми). – Сушна година, че буде глад, време за жетву, а поједина жита још несу 
искласала, морузе пожлтеле и усукале се, само да се покосе за стоку.

сушица ж туберкулоза. – Млого гадна болка била тај сушица, лек од њу 
неје имало, веле где се појави целе фамилије помру.
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сушичав, -а, -о који болује од сушице, туберкулозан. – Бобо Младенка 
једва, јадна, оди, савила се дозем, нема ју тријес ћила, испијена ко да је су-
шичава.

Т
таба несвр. шатр. бије, туче. – Боље ти је да се не качиш с мене, ти знаш 

како ја табам. Голема је задорица, стално је бил табан од милицију по ваша-
ри. ■ табање гл. им. – Има да те одерем од табање, само ли се не смириш, и 
не престанеш да лудујеш.

табак м лист папира, обично већи; фиг. тужба. – Стално ми преорује 
меџу, а брат ми је, чу морам да му превијем табак, па нека суд расправља с 
њега.

табланет м карташка игра. – До средноч седу а при једнога, а при дру-
гога и играју табланет.

таблени, -на, -но чије су странице направљене од дрвених табли (о кре-
вету). – Даньшњи кревети су убави, мећи, а напред се спало на гадни кре-
вети: прво беоше лесари, па се појавише таблени кревети, после искочише 
железни мандраци, и у њи турена сламњача.

таванчетина м пеј. од таван, таванчина. – Тија таванчетина на нашу 
стару кућу беше мрачан, и пун с некакву старудију, увек ме је било стра кад 
ме прате да се укачим горе по нешто.

тавница ж тамница, затвор. – Тија лопурда се нече смири, малко ли га 
пуште на слободу он си па почне да крадне, косће има да му иструлеју по 
тавницете.

таврлића ж женска особа склона кицошењу и помодарству, она која 
воли да се таври. – Черката вој права тавралића, само мисли од таврење и 
сћитање, неје она за нашу кућу.

тазбина ж женин род, женина девојачка породица. – Дом неје такьв, ал 
кад отиде у тазбину разбашкари се ко да је султан.

тако прил. користи се у заклињању са логичким субјектом у дативу 
(обично енкл. зам.), а предметом клетве у ОП. – Јесте, јесте, тако ми жива 
мати, главе су падале на меџу, и због меџу! Тако ти две очи, кажи ми право 
видела ли си га да се шета сас другу?

тањирче мн. тањирчетија с дем. од тањир. – Купила сам шес длибока 
тањира за чорбељиву манџу, и шес плитка тањирчетија за салату.

тарабук м врста бубња. – Кожа ти се најежи кад Каривоја засвири у тру-
бу, а Радивоја почне да бије у тарабук.
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таранчуг м немоћна, стара и досадна особа. – Па ми се довлече тѝја 
таранчуг у кућу, са морам да манем све работе па да му прајим друство да 
вревимо и овревљујемо једнога-другога по село.

ташниче мн. ташничетија с дем. од ташна. – Чу си турим шише сас не-
кво пићенце у ташниче, долек пут до Београд, да си цугнем с време на време 
у аутобус.

тькми се несвр. стара се. – Зарезоју куде нас окају и мушка слава, јер 
на туј славу не дооде жене, веч се само мужи тькме и около једење и около 
пијење.

тьнкопрљес, -ста, -сто брав са дугом њушком. – Купимо свињче за до-
мазлк, убаво свињче, ем тьнкопрљесто, ем дльгопрљесто.

тврдеје несвр. постаје тврд. – Леб који почне да тврдеје и да буђавеје 
неје више за једење, па га турамо у помије за свиње.

тегљач м фиг. онај који ради најтеже послове. – Цел живот сам сецал и 
тегљил ко вол у бразду, и само су ме за таквога и сматрали – добар тегљач.

тегоба ж мука, мучнина. – Убледел и уветел, некаква тегоба га мучи, а 
нече да иде при доктура да га прегледа. Уилан, неква тегоба га налегла.

тегóбно прил. мучно, напорно, тешко – Утравила се моруза, па тегобно 
за копање, али ако се не окопа нече да роди.

терање с 1. принуђивање, присиљавање. – Баба сас терање ни у рај нече 
да иде, али кад ју замоли Свети Петар иде па поје. 2. испољавање нагона за 
оплодњом (о неким животињама). – Кравава има терање, па све покрши по 
шталу, нече се смири док ју не одведемо при бика.

тергал м квалитетан штоф. – Башта вој је оди печалбу само тергал до-
носил да си шије сукње.

тергалка ж сукња сашивена од тергала. – Кад Јованка облечеше тергал-
ку, па обује сандале, ма убава ко убав дьн.

терен м земљиште, тло, предео, крај. – Овце које смо ми чували су биле 
сувомлећесте, и вуна им неје била бьш најквалитетна, али су биле отпорне и 
на болес и на студ, после почеше да увозе меримсће овце, давају доста млеко 
и месо, али се несу показале добре за наш терен.

тестиште с пеј. од тесто. – Браце, да ти се пожалим, отидо да поправљам 
зуби, кад ми једна доктурка муну некво тестиште у уста, глетаво ко Павлијини 
колачи, замалко да ме задави.

тетинче мн. тетинчетија с дете прве сестре у односу на другу сестру, 
тетино дете. – Деца тетинчетија, беснеју по собу, робија, главу да си чо-
век врже од њи. Сестре роџене, а по мужи и кумице, нараџале дечишта 
тетинчетија и кумчетија.
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тетовира се несвр. и свр. убодом и наношењем боје уцртава се на кожи 
човека неизбрисив знак или слика. – Даньшња младиња се тетовира, билдује, 
девојчетија турају силикони, пумпају сисће ко лудбалони, да те Бог сачува!

тетћин, -а, -о који припада тетки, теткин. – По тетћину Наду сам ти 
пратила премену, па отиди да си ју узнеш.

тетћинче с у односу на једну сестру дете друге сестре. – Ја сам ти тетка, 
а ти си моје тетћинче, тебе тетка највише воли.

тикање с губљење, нестајање, одлажење. – Деца порастоше, почеше да 
се тикају по свет, можда им је там и боље, али за нас њино тикање неје до-
бро, за родитељи је најдобро да су си им деца при њи на куп, ко што су била 
док су малечка била.

тимари несвр. фиг. гледа, уважава, цени. – Колко год да си паметан, а-ли 
немаш диплому – никој те не тимари за ништа.

тињаје несвр. вода која споро и у малој количини избија из земље у киш-
ном периоду године. – У Сречковуну њиву се не може до пролет улезне, у 
горњити крај тињаје некаква вода, не цеди се, него си тека стоји, па се у њу 
сас плуг не може улезне док се водата не осуши.

ткање с израђивање тканина на ткачком разбоју. – Лети су главни 
пољсћи послови, зими кућни послови, а од сви налјглавни су: предење, 
плетење и ткање. ■ ~ лито ово ткање се ради са две нити уз помоћ савељке, 
и користи се за израду црга и платна; ■ ~ уводено уводи се у четири нити; 
једна жица се уводи у прву нит, а друга у трећу, то се понавља два пута; 
онда се уводи и у другу и четврту нит, то се, такође, понавља два пута; ~ 
четворно изводи се са четири нити, и користи се за израду клашња.

толи се несвр. разгранава се, размножава се, расејава се, појављује се у 
великом броју (о корову и шибљу). – Вилина косица се сама толи, нарочито ју 
има по детелине, куде се она растоли од детелину не остане ништа.

толицак, -цка, -цко мали, ситан. – Толицак трн ме убол у пету, малецак 
па га не мога извадим, па се подгноји пета, те мора да идем при доктура.

толицко прил. мало. – Ако не престанеш да загомиљаш нема ни толицко 
да добијеш колко си јучер добил.

торча м глупан. – Прави је торча, ништа не знаје, нити га нешто интересује, 
од њега само дьн и комат. Жива Торча беше ковач у Горњи Стрижевац, али 
му деца беоше млого паметна.

тотмес, -ста, -сто дебељушкаст, пуначак. – Видосте ли да пројде једьн 
тотмес човек, омањи а тотмес, не знам му име, а требе да се најдемо испред 
Општину.

тракалица ж дрвена направа која је удешена да се окреће и чегрће, ко-
ристе је пудари да плаше птице по виноградима. – Млого сам волела док 
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бео малецка да идем сас тетка Јованку у Ковачев рид у лозје да плашимо 
пилетија сас тракалицу.

тракало с пеј. онај који много говори, блебетало, торокало. – Тома Тра-
кало из Сливовик беше најјак човек у целу Лужницу.

тракторче с дем. од трактор, мали тракторић. – Нече Тилко да се жени, 
а они да га одобровоље прво му купише половно тракторче фергусонче, па 
му после доведоше женче ко бомбонче.

трамуди се нрсвр. кочопери се, прави се важан. – Он се млого трамуди, 
не слаже се ни сас једьн мој предлог, мисли да све боље знаје.

транчи несвр. одмиче, удаљава (нешто од некога). –Примакни влашуту 
поблизо до мене, немој да ју транчиш од мене, а примацињаш све комто тебе.

трањћање с блебетање, лупетање, испразно понављање истих речи. – 
Бобо Коса Велковска кад почнеше да трањћа нумеје да стане, човеку се стуж-
ни од њојно трањћање, па вој деда-Славко тиће речеше: „Ма што трањћаш 
кад те никој не слуша.“.

трапав, -а, -о 1. који неспретно хода, који је тром и несналажљив. – Тра-
пав је ко мечка, само да ти у кућу не улази, све пообара кад почне да се врти 
и размаује. 2. фиг. посао који је аљкаво обављен. – Док работиш не шепртљај, 
да ти не испадне трапава работа.

трапаво прил. на трапав начин, неспретно. – Окопана моруза, али тра-
паво окопана, жльтеница си цавти кроз њу ко да неје ни копна.

трапавко м онај који је трапав. – Прави је трапавко, све кво ване да по-
прави само га повише га поквари.

трас узв. ономат. узвик којом се подражава резак звук при паду или удару. 
– Само чу некво рече трас!, кад погледа имам кво и да видим, прозор стро-
шен, а срча се разлетела на све стране.

траска несвр. фиг. лупета, прича којештарије. – Ма не траскај, бре, више 
ко празна воденица, не можемо да слушамо теј бљувотине од које причаш.

трев м погодак, згодитак, добитак, треф. – Жена је трев, ако имаш 
срећу доведеш у кућу домаћицу која кућу уздигне, ако немаш срећу доведеш 
у кућу акрепа који растури и оној што је затекла.

треви га свр. деси се нешто корисно, оствари се срећан сплет околно-
сти. – Слушам га и видим да је акьлан човек, све што вреви је паметно и 
поучно, ма тревил сам га што сам се сас њег запричал.

трегерача ж оно што има трегере (о мајици). – Бео на бувљак, па сам 
за мужа купила три шловијањће и три мајце трегераче за испод кошуљу, а за 
мен сам си накупувала блузе и комбилизони, да имам да промењујем, да ме 
не оговарају како идем све у исто.
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трегери м мн. еластичне гумене или ткане уске траке пребачене преко 
рамена и закачене за панталоне да држе панталоне да не спадну, нарамени-
це. – Сви смо ми ко деца док се не замомчимо носили панталоне на трегери.

тресоглавац м нов. онај који воли музику уз коју се тресе главом док се 
слуша или плеше, рокер. – Гледам рокериви, прави тресоглавци, мора да су 
им главете празне кад им се не смучи од толко тресење.

тресоглавсћи, -ска, -ско оно што се односи на тресоглавце, или што 
њима припада. – Онија који су постари слушају народну музику, а овија 
друђиви прејдоше у другу собу и пуштитше онеј тресоглавсће свирће.

трештање с проламање од трескања, грмаљавине или громогласне буке. 
– Напију се, па почну да надиѕају, да се карају и да трескају с ложице по 
астал, цела кућа трешти, а ми у другу собу не можемо око да склопимо оди 
тој трескање и трештање.

тридни м мн. нешто што траје три дана, синоним за крсну славу. – Да 
је сви дни ко тридни живот би и на село бил млого убав, али неје тека.

тркаљање с котрљање. – Ко деца смо волели да се тркаљамо низ ливаду, 
кад ни се досади тркаљање преодимо на друће игре, најчесто на кутање, ел 
тркање.

тркање с такмичење у брзом трчању. – Такмичили смо се и који је 
најбрз, одредимо циљ, и који први стигне да њега он је победник у тркање.

трлиште с место где су биле трле, покретни тор за овце. – На Симћина 
трлишта убише Саву Биџинског, који се увапири.

трљачиште с место на коме је био постављен трљак ради гнојења 
овчијим изметом. – Кат се погледа у поље одма се примети где су била 
трљачишта, све кво је туј посејано разликује се од њиве које несу ђубрене.

трмкарник м место где су кошнице (трмке), пчелињак. – Бобо-Стевка 
Чућина имаше у Трсје трмкарник од двајестину трмће исплетене от пруће и 
омазане с говеџа лајна. Ете туј беше некада бобо-Тулин трмкарник.

трнакоп м гвоздена алатка насађена на држаљу, заоштрена с једне а 
тупа с друге стране којом се копа тврда земља, ископава камење и крчи 
шибље. – Не држи га место, ако нема другу работу узне трнакоп па трси трње 
по слогови, воли да су му њиве уредне.

тром, -а, -о који се тешко и лењо креће, спор – Неје лењ, само је тром, у 
копање ел загртање ја окопам по два реда, он још једьн не може да искара 
до крај.

тронтање с претерано утопљавање с много одеће. – Неје добро да се 
дете млого тронта, сас тронтање се може само распекмези, па да неје отпор-
но на ништа.
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троскање с трескање. – Напије се, па почне да ока и троска сас врата, 
чьк у комшильк се чује њигово окање и троскање.

трошкари се несвр. има новца за ситне трошкове, с мало новца 
подмирује своје потребе. – Деца ни редовно обиџују, и увек ни оставе по 
неку пару да имамо да се трошкаримо док поново не дојду.

тртав, -а, -о фиг. мучан, напоран, тежак. – У копање и загртање има 
тртава работа, а још потртава је у жетву.

тртља несвр. распреда о безначајним старима, блебеће, лапрда. – Не 
тртљај, бре, више, ти мислиш да нећи има време да вьздьндьн слуша теј 
твоје будалаштине. Жената му језичата, само тртља кад улезне у задругу.

трукување с копирање, пресликавање мустре на платно за везење, која 
ће потом концем бити извезена. – Снао, чу те молим да ми помогнеш да 
натрукујем овија чаршав, ти знаш да ја несьм бьш вична у трукувањето.

трунтов м нерадник, ленштина. – Братат му вредан ко кртица, а овија 
билмез је прави трунтов, не пипа никакву работу, али се први накмети уз 
астал кад требе да се једе.

трупина ж трупло, тело без главе и удова. – Најдомо му само трупину, 
мора да су га шакали расћинули.

трупчьк мн. трупчичи м краћи пањић, трупчић. – Седли они при казан 
на трупчичи и пробували рећију која тече из лулу, што ју више пробували, 
све повиш им се чинило да је рећијата послаба, све док се начисто несу 
џибросали.

тручање с бацакање, превртање (од беса или бола). – Расрди се, па легне 
назем и почне да се труче, али кад наиде башта с прут, тручање одма пре-
стане, и он постане миран ко бубаљћа.

трчомоч м подлац, превртљивац. – Ма какьв домачин, обичан трчомоч, 
али се тека приказује код онија који га не познавају.

тршљак м место обрасло трском, тршчак. – Њивата барљива, ако се на 
време не обради урасте у тршљак, па се само жабе коте.

тужевљање с бацање кривице на другога, тужакање. – Ем размазан, 
ем је волел да ни тужевља при учитеља за сваку ситницу, због тој њигово 
тужевљање никој га неје волел у целу школу.

тулав, -а, -о глупав, празноглав. – Жена се наљути, па почне да му ока: 
Тулчо тулави, сви се снајдоше и мрднуше у град, само ти жмиш овде у село.

тулбес, -ста, -сто ваљкаст, крушкаст, лоптаст. – Кумови ни донесоше 
на Младенци млого убаву тулбесту вазну од кристал, од све што имамо њу 
највише волимо.

тулмачи несвр. преводи, појашњава, тумачи. – Напије се, па некво почне 
да вреви, али му одебелел језик, па требе тулмач да тулмачи кво оче да каже.
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тулузина ж стабљика кукуруза. – Добра година за морузу, тулузине изр-
гале ко буће.

тулумбаш м револвер на бубањ, колт. – Гурну ливовер тулумбаш у ву-
тролу, и излезо надвор да идем у планину.

тулча глупан, незналица, празноглавац. – У школу смо га звали тулча, али 
заврши и факултет, са га ене директор, сви му се клањају.

тупање с музицирање на бубњу, бубњање. – Дојде Пресвета, слава у Сли-
вовик, свирџије се размиле по село, у сваку малу чује се армуника или трубе 
и тупање у тупан, после ручьк се сви преселе на Црквиште, па играње до 
могање.

тупша м који је тупав, тупавко. – Ти, тупшо, не занаш ни колко је два и 
два, а овам ни продаваш памет, ко да смо ми јучершьњи.

тутањ м фиг. бег, бежанија, тутњава корака при бегу. – Само што се за-
играмо, те ти га учитељ, ми тутањ који на коју страну по околни шљивари.

туткање с подстицање на чињење чега недоличног. – Тутка га против 
мене да ме искара, а две унучетија сам вој родила, али тој туткање нече да 
вој усупеје.

тутњавина ж ономат. тутњава. – Од Бурчу нема-нема па севне, а от 
Кулу се чује тутњавина ко да се ваљају плекана буришта.

туџоселац мн. туџоселци м онај који је из суседног, или оближњег села. – 
Нема си идемо, туј има да спимо, у плевњу, тека куде нас туџоселци нагосје 
спе.

туџоселка мн. туџоселће, ж она која је из суседног, или оближњег села. – 
Пројдоше две туџоселће и воде дете, па ме питују где је кућа на деда-Бранка 
Матејнског, дете им померило руку, па да му ју намести.

туџоселсћи, -ска, -ско који припада или се односи на суседно, или оближње 
село. – Причају да се појавила некаква туџоселска дечишта која сћитају по 
градине и крадну куде кво стигну.

Ћ
ћарење с стицање добити, окоришћавање. – Ма тој стипсе људи, неси 

требал код њи да погаџаш работу, големо ћарење при њи нема да видиш.
ћевапче мн. ћевапчичи с ћевапчић. – Сузана меси месо, праји пљескавице 

и ћевапчичи, Госпава вој га отуд муа: – Појако стискај месото, , Сузано, да 
га убаво стврдниш.
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ћевабџија м онај који прави и продаје ћевапчиће. – Лопов бабьц била, 
нашла некуде број од мој мобилан, и ока ме да се видимо куде Вилфана 
ћевабџију.

ћевабџиница ж гостионица у којој се пеку и продају ћевапи. – Како ме 
виде да улазим у ћевабџиницу, одма почну да дувају у трубе.

ћелепошљак м пеј. капа (обично испрљана и изгужвана). – Имаше на-
какьв ћелепошљак на главу, исти и за лето и за зиму, а од главу га не стура и 
кад спи.

ћелестура ж злобна и бескарактерна особа. – Тај ћелестура куде улезне, 
и куга сретне, одма почне да оговара једнога-другога, и да праји свађу у на-
род.

ћемер м мушки појас са преградама. – Мој деда Светислов ми причаше 
да су стари људи и у Стрижевац носили ћемери сас преграде, у које су носи-
ли разне ситнице, ко ми са што носимо по џепови.

ћеремиџиница ж зграда у којој се израђују и досушују ћерамиде. – Лети 
идемо на печалбу, работимо ћеримиџильк од јутро до мрак, а спали смо на 
сламу у ћеремиџиницу, туј смо и спремали једење.

ћикотење с гласан и распусан смех, кикотање. – Зберу се седењћари и 
седењћарице на крстопутину, па од њино ћикотење не могу стари људи да 
дремну до који ред ночу.

ћилча м млитав, безвредан мушкáрац. – И она нашла некаквога ћилчу да 
води под руку, а он га нема тријес ћила, може у-зуби да га носи.

ћилчи фиг. напреже се, килави се. – Не ћилчи јајца на што ти неје зор.
ћимка несвр. 1. маше репом радујући се коме. – Гарча залаја, па кад виде 

да сам ја поче да ћимка сас реп и да ми се радује, протегну се, исплези језик, 
облизну се и пај се трколи поди шевтелију. 2. даје очима знак некоме да га 
следи. – Ћимка ми сас очи да излезнем по њу, али да никој не види.

ћиселење с додавање киселине, кисељење. – Кад оч да заћиселиш нешто 
сипуј напомалко ћиселину у њега, да не прекараш у ћиселењето, па да не 
може после да се једе.

ћитење с кићење. – Девоће вију венци за ћитење капију и улазна врата, 
а момци су задужени да у шуму отсечу дльђи и савитљиви прутови за њи.

ћицка несвр. прска нечим житким, флека. – Дете, престани више да ме 
ћицкаш с каљиштакат, сву ме ућицка.

ћицка се несвр. флекави се нечим житким. – Нема да се слагне над 
тањир кад куса, нело се ћицка ко прасе кад почне да лопа помије.

ћицош м онај који се много кити и дотерује, кицош. – Воли да се ћити и 
таври ко невеста, али такви ћицош не прооде најбоље код озбиљне девоће.
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ћишкање подмазивање, премазивање или хлађење чега крпом нато пње-
ном у какву течност. – У ковачницу вигањ, до њега корито с воду, у корито 
ћишкало за ћишкање железо кад се кали.

ћокш узв. којим се командује магарцу да стане. – На магаре кажемо ћуш! 
кад требе да појде, а ћокш! кад требе да стане.

ћорави несвр. прави кога слепим, иако он то уистину није. – Ја стварно 
не довиџујем најбоље, ал немојте па да ме ћоравите да сам дибидус ћорава, 
и да ништа не видим.

ћорсокак м удаљени, забачени део села. – Кућа му је малко изван село, 
зовемо га ћорсокак.

ћошник мн ћошници м угаони камен постављен уз темељ да га штити 
од возила. – Ћошникат му је у моје, мислеја да га тужим, па диго руће.

ћувик м стрми брежуљак, врх брежуљка. – Кад се излезне на онија ћувик 
што га зовемо Петров крс, види се и Лужничка и Белпопланачка котлина.

ћулумка ж украс на дечијој капици у виду лоптице. – На главу натакарил 
некакву бареткицу сас ћулумку на вр, ко онија педерко у Курсаџије, што ји 
на телевизују гледаомо.

ћумурана ж јама где се пали дрво ради добивања ћумура. – Љуба ис 
Коритњицу тека работеше: закупи браниште у Бежиште ел Сливовик, па у 
њега ископа ћумурану, и прави ћумур све док не посече сва дрва, и силне 
паре намлати.

ћумурџија м онај који прави и продаје ћумур. – Вилфан преврну на скару 
недопечена цревца, па седе до нас, усмрдел се на чур ко ћумурџија.

ћунчьк м дем. од ћунак (метална цев из које истиче вода на чесми). – 
Чешмата има малечьк ћунчьк, али јака вода тече на њега.

ћунчетина ж пеј од ћунац (лимена цев за пећи кроз коју пролази дим). – 
Спровел некву ћунчетину кроз таван, ал му нема чури шпорет у собу.

ћускија ЛЗ ж гвоздена алатка у облику полуге за бушење рупа у земљи, 
подизање терета и др.; фиг. неко ко је груб, неваспитан, неотесан. – Глуп 
ко ћускија, али јак ко бик, па га жене воле, а мужи мрзну.

ћуш узв. којим се командује магарцу да стане. – На магаре кажемо ћуш! 
кад требе да појде, а ћокш! кад требе да стане.

У
уален, -а, -о поаљен, размазан. – Јединица, па уалена, кво пожели мора да 

вој се створи па да га нигде на свет нема.
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уалтави свр. 1. изобличи, телесно деформише од батина. – Скарали 
се окол меџу Воја Мирашчисћи и Новица Џогановсћи, па га Воја доване и 
уалтави од бијење. 2. паралише, постане мање покретан. – Уалтави га од-
визльк, деда дава, баба сува, татко печалбар, мати мирашчика, он само лежи 
и гоји се.

убавачак, -чка, -чко лепушкаст. – Неје злогледна, убавачка, а неје ни глу-
павачка, али има једну ману – воли тека да цврцне понекад, оно куји па не 
воли, али га она умеје и прекара.

убавачко прил. убаво у дем. значењу, веома лепо. – Ајде, сињће, еве спре-
мила сам ти нешто што волиш, да ми се убавачко наручкаш, па на играње. 
Убавачко поседемо куде Тому, море и убавачко мезнумо и пинумо.

убарабари свр. уједначи, уравнотежи. – Убарабарил воловити, ма сецају 
ко трактор. Решила браћа да се деле, па траже да им башта убарабари њиве 
које че им припадну, да си после лепо спореџују, а не да завиџују једьн на 
другога.

убачка се свр. укваси се, испрља се житким блатом. – Престани да гма-
цаш по лочћете, ако се убачкаш немам више у какво да те преоблачим.

убрзано прил. с повеђаном брзином, веома брзо. – Беше време кад су се 
и на село куће кућиле и деца раџала, али дојде некво лоше време кад поче 
раскућување, млади почеше да бегају по градови, а стари осамеше и почеше 
да се убрзано прореџују.

убрзо прил. после врло кратког времена. – Нана умре, а убрзо по њу и 
тата, ми деца остадомо сирочетија.

убучави се свр. зарасте у косу или длаку. – Што се малко не очешљаш кад 
излазиш у народ, нело излезнеш таква убучавела ко чума, и плашиш деца по 
сокаци. Омршавели и убучавели му волови, слабо ји рани.

уводење с провлачење нити основе кроз брдо, припремање разбоја за по-
четак ткања. – Од јутре морам да почнем ткање, чу те молим да дојдеш да 
ми помогнеш у уводење, после могу сама.

увре се свр. увуче се. – Уври се у плевњу у сено да не озебнеш, и одреми 
малко док се не истрезниш.

уврта несвр. уврће. – Престани да ми уврташ руку, знаш да тој млого 
боли.

увртен, -а, -о фиг. неокретан, несналажљив, тром. – Мани се од њега, 
ш-че ти такьв, видиш да је смотан и увртен ко сајла.

угаџање с угађање, испуњавање прохтева. – Арам да му је моје дворење 
и угаџање, кад ме са пот стари дни напушти и остави да мрем сама ко 
пустињак.
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углеџување с повођење за ким, узимање кога као пример за углед. – Ти ли 
се на њу углеџујеш, на туј роспију, ако ти она служи за углеџување и ти че 
будеш таква иста, а можда си ју веч и прешишала.

угмацан, -а, -о испрљан житким блатом. – Да нигде нема каљиште мој 
син има да га најде и да гмаца по њега, дом дојде угмацан до гушу, ко свиња 
кад се ваља по бару.

угоџување с угађање, испуњавање нечијих прохтева. – Чувала сам 
га и угоџувала му ко да је само он на овија свет, али се загледа у некакву 
курвештију и вану свет, заборави моје чување и угоџување.

удаде се свр. пренес. призети се. – Божа Џогановсћи има два сина, и оба 
се удали код жене у кућу, а Божа и жена остали сами.

ударен, -а, -о фиг. ћакнут. – Немај с њега работу, он је малко ударен с 
мокру чарапу, не знаш када че кво да уработи.

удевери га свр. фиг. напије се. – Неква грлата женетина благосиља, 
целивује мојну, честитује ни славу, и док први госјањи дојдоше ми га беомо 
све удеверили.

удропан, -а, -о испрскан блатом, искаљан. – Иду па се играју, и не гледају 
куде се завлаче, кад дојду дом они удропани до гушу.

уживанција ж уживање, погодност за живот. – Веле да је на село 
уживанција, али не веле тека сељаци који се диѕају у зору, и цел дьн копају 
и жњу.

узастопци прил. једно за другим, заредом, узастопце. – Целу прошлу 
недељу узастопци идо код збара да поправљам зуби, силно време изгуби.

уздигне свр. фиг. подигне свој углед у очима околине. – Ти мислиш да чеш 
сьс опьњћување мен да унизиш, а теб да уздигнеш, али сви знају каква си, и 
да тека највише себе опьњћујеш.

уздиза несвр. фиг. велича, хвали, уздиже. – Браце, Павлија те млого узди-
за што си вој пратил дуван и филтери.

узиде свр. фиг. подигне се у току врења. – Чекам да тесто још малко узи-
де, па да почнем да га размешујем.

узима несвр. према узне. – Мерку си мора узимамо, ел ја на вас, ели ви 
на мене, а боље ја на вас, него ви на мене. Радивојо, узимај се у памет, овој 
може да излезне на големо. ■ узимање гл. им. – При њега нема давање, он 
знаје само за узимање.

узирање с нетремично пиљење у кога или што. – Узрл се у њу, па не 
трепче, а њој непријатно њигово узирање, па одврта главу на другу страну, и 
прави се да га не примечује.

узóрљив, -а, -о заједљив, склон свађии. – Савка беше узорљива, зачьс се 
скара сас човека, и не знаје кво му све надума, и тој за ништа.
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узорњичав, -а, -о напрасит, тврдоглав. – Тиће му нешто падне на памет 
ко на узорњичавога коња, и на мањује се докле га не оствари.

узрас нов. м временски период у расту и сазревању човека, узраст. – Она 
је у детињство прележала запалење мозак, и туј си сас ментални узрас остала.

узуји свр. уђе куда зујећи. – У мен некво мрдну, узуја ми у уши: па он 
мене ич не воли, па он ме само льже, па ја му служим само колко да неје сам. 
Иди пушти другу музику, овај ми се узуја у мозак.

уѕир м негативан узор. – Онаква девоћа, а са се запуштила, развлекла, 
рашчумавила, ни се мије ни се купе, станула за уѕир, жене плаше деца с њу.

ујерамен, -а, -о упрегнут у јарам, ујармљен. – Ујерамен вол мора да сеца, 
тека и човек, отеза се док га не упрегну у јерм, после му све лько и оправно.

укатили се свр. прозли се. – Беше добар, али остаре, па се укатили, сви му 
смитају, и све му смита, свакога мрзне, али ни њега никој не воли.

укеба свр. шатр. ухвати, улови. – А и милицајцини лопови, на сваку 
Зарезоју паркирају ауто сас џамутку на туј страну куде су лозја, и чекају да 
укебају возачи који су малко повише ћевлеисани.

укотка се свр. удобно се смести, ушушка се. – У собу топло, ја се укотка 
у кревет и брзо ме вану сьн

укошкан, -а, -о фиг. коме је стављен јарам, који је спутан пословима и 
животним бригама. – Укошкан сам, па не знам ни када је делник, ни када 
је празник.

укоштац прил. начин борења, рвање грчо-римским стилом. – Уватимо 
се укоштац, с обе руће преко грбину, ја њега, он мене, победил је који обори 
онога другога назем.

украсен, -а, -о украшен. – Девер уведе младу невесту под вал, украсену 
сас ћитће и крупне паре на обе стране гдуди. Украсен ко кола кад појду у 
гроздобер.

украти свр. ускрати, престане да пружа помоћ. – Пенѕијица ни је ма-
лечка, колко да се крпаримо за каве и цигаре, али ако и њу украте, тьг че га 
начисто надрљамо.

улазење с улазак, улажење. – Стигоше сватови, али капија зарезена, нема 
улазење док се не обори нишан од мотку.

ульска свр углача до сјаја. – Узне четку и малин, па кад ульска ципеле, 
мож да се огледаш на њи ко у огледало.

ульска се свр. углача се до сјаја од дуге употребе (о одећи). – Има саде 
једне панталоне, и оне се од носење усалмиле и ульскале на дупе и на колена.

улене свр. повене, спаруши се. – Ако се редовно не посипује градина уле-
не на жегу, после се тешко поврне да буде пак убава.
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уленýл, -а, -о спарушен, који је почео да губи свежину и сочност. – У вур-
ду се турају уленуле попошће, ако се туре које су тамьн набране у градину, 
оне остану водљиве кад вурда сташе, и несу блађе за једење.

улизица ж онај који се радо улизује, удворица. – Тија улизица има да про-
даде и матер и башту, само њему да је добро.

улизује се несвр. додворује се, улагује се. – Ма он ти је такьв, чим некој 
дојде на положај одма почне да му се улизије, а кад изгуби положај да га 
пцује и за све криви.

уљуђи свр. среди, уведе у ред, упристоји. – Оче да ме уљуђи, да будем 
човек, али с тојагу, и не питује да ли ја пристањујем на тој.

уљуљкује се несвр. фиг. предаје се пријатним мислима и осећањима 
обично бежећи од стварности, заноси се. – Само се ти уљуљкуј да че буде 
боље кад се промени влас, боље од овој не може да буде, може само горе.

умаје се свр. унесе се у посао, преокупира се каквим проблемом. – Умајемо 
се у жетву, па заборавимо на све друго, само што пре да ожњемо.

умьшкан, -а, -о испрљан, исфлекан. – Па си ми принела умьшкану 
кошуљу, а прошли пут рече да се тој више нече понови.

умејање с добро познавање нечега, оспособљеност за неки посао, веш-
тина. – Боље је умејање од имање, јер оној које се има може и да се изгуби, 
а онија који умеје може па да направи оној које је изгубил.

умињује несвр. скоро па пролази, скоро па престаје. – Боли, али веч 
умињује, поче да могу и да заспим, онак не могао целу ноч да трепнем.

умлати свр. 1. изудара, пребије. – Немој више да сиктиш и да ми се уно-
сиш у лице, да те не умлатим ко грсницу. 2. фиг. опије. – Рећицава стварно 
добра, али ако прекарамо може ни умлати да не знамо дом да си отидемо

умотује несвр. обавија око кога или чега, умотава. – Дете не требе да се 
млого умотује, дете боље спи кад неје претоплено.

умочан, -а, -о наквашен урином, упишан. – Ја да ти перем твоје умочане и 
усране гаче, а ти да лумпујеш сас теј курвештине до зору.

умурдарен, -а, -о опогађен, запрљан изметом. – Црква замочана, около 
све умурдарено, да те је жал да погледаш.

унапреди свр. фиг. побољша имовно стање. – Како сам ји пре десет го-
дине оставил ништа несу унапредили, све остало исто, и кућа, и покућина, и 
штала и плевња, а понешто и горе него што је било.

унезвери свр. зачуди, пренерази, престраши. – Што не подокнеш кад 
улазиш, ел да се бар накашљеш, нело ме унезвери кад тиће улезе на врата ко 
лопов.

унизи свр. понизи. – Ти ли мислиш да чеш сьс опьњћување мен да унизиш, 
а теб да уздигнеш, али сви знају каква си, и да тека највише себе опьњћујеш.
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унихоп м нов. женске чарапе са гаћицама. – Не задевај се с мене, да те 
не изврнем ко жена унихоп.

уобразен, -а, -о уображен. – Дрносан, уобразен, мисли да је најпаметан, 
свакога потцењује и све работи сас потцењување.

уозбиљи се свр. пстане озбиљан, постане брижан, задуби се у мисли. – 
Што си се уозбољил ко прáсе на мрзлицу, какве те муће налегле?

уоноди се свр. фиг. унереди се од страха. – Кат си изрипи некакво црно 
кучиште пред мене, ја се, да простите, уоноди у гаче од стра.

уочи предл. са ОП дан пре, непосредно пре, у предвечерје каквог празника 
или знаменитог догађаја. – Прасе се не гоји уочи Божич.

упирчи се свр. унесе се коме у лице. – Упирчи ми се у лице, скрца са зуби 
и прети да че да ме убије само ли не појдем за њега.

упиши свр. запуши са свих сзрана, зачепи. – Госпава упишила врата на 
шталу сас сламу, нагњела ју куде има одијала, млого студ, да вој се не смрзну 
говеда.

упламентари свр. прошири гласине о нечем што се није десило. – Упла-
ментарише га да сам ја искарала свекра, а он си бил нагосје куде постаровог 
сина, девера ми.

уплачује несвр. уплаћује. – Не дава баба да вој уплачујем за пензију, чека 
да наследи моју.

уплиска свр. полије кога прскајући га водом. – Премени се Љубенко 
Мирашчија и појде на пијац, а Новица Џогановсћи да му се освети брзо поч-
не да плиска воду из вир, и све га уплиска.

 употреба ж примена, намена, служење чему. – Брашново почело да се 
црвави, неје више за љуцку употребу, добро само за свиње да се праве помије.

упреза несвр. упреже, ставља говечету јарам на шију. – Јунчето још не 
упрезамо, чекамо да још малко објакне, а јерьм му не ђине.

упрсти се свр. почне да се расправља, ступи у оштру полемику. – Госпа-
ва се упрстила сас Веку таксисту окол плачување, он тражи да вој плати за 
вожњу сас такси, а она оче да му плати, ал колко кошта аутобуска карта.

упршка свр. затрпа врућим пепелом. – Компири увечер упршкам у же-
жак пепел, до јутре се опечу, и тој ни је доручак.

уредан, -дна, -дно добро уређен, сређен. – Не држи га место, ако нема дру-
гу работу узне трнакоп па трси трње по слогови, воли да су му њиве уредне.

урежњаци м мн. оно што остане од основе на задњем кросну кад је 
завршено ткање и платно се одреже. – Урежњаци чувамо да си упролет 
врзујемо петлиџањи за притће у градину.
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урликување с урликање. – Целу ноч не могамо да заспимо од галаму, 
окање и свирење, ујутру ја пита комшију: Комшијо, какво се тој урликување 
начьс чуло код тебе?

уродичав, -а, -о пшеница у којој је присутна уродица. – Наврмо доста, 
али уродичаво жито, че видимо муку докле га истријеримо да може да иде 
у воденицу.

усане свр. усахне. – Усану ми лева пазука кад му уста помодреше, кад ми 
дете на-руће умре.

усьлмен, -а, -о веома упрљан, замшћен. – И на Профира и на Радишу усь-
лмене дреје, а длаће белисвет по њи како ји апала кобила по грбину.

усињеник м онај кога је неко усинио. – Ако је усињеник, волели су га, и 
ишколували су га ко да им је роџени син, а са он њи помага.

усињеница ж она коју је неко усинио. – Усинимо тој девојче, очувамо га 
и одомимо га, али ни са приглеџује како онемоћемо ко да ни је права черка, 
а не усињеница.

усмрдел, -а, -о који заудара, који шири смрад (услед укварености, 
труљења и сл.). – Туј усмрделу туршију неје требало ни да износиш на 
астал, никој ју нече ни погледа, камли да окуси.

усмрди се свр. 1. постане смрдљив, почне да одаје смрад од себе. – Ни се 
мије, ни се купе, усмрдел се на зној, још малко па че и на гној. 2. фиг. поста-
не болан, почне да одаје бол од себе. – Ако се уљутим че ти се усмрди шија, 
а има и немијен да једеш.

усоди несвр. замера, зановета, пребацује. – Ако и пинем некоју повише, 
тој буџује ретко, и ако не могу да избегнем, немој стално да ми усодиш како 
се само ја напивам у целу роду.

успáрчина ж запара, спарина пре кише. – Пада ћиша, ама ништа не наква-
си, само напрају успарчину. Успáрчина, угýшљиво врéме, змѝје се разлазѝле.

усран, -а, -о умазан изметом. – Ја да ти перем твоје умочане и усране 
гаче, а ти да лумпујеш сас теј курвештине до зору.

устребе свр. затреба, притреба. – Остави гвожђето, мож че устребе за 
нешто.

устумара се свр. почне збњено и узнемирено да трчи горе-доле, тамо-
амо, ускомеша се. – Кад чу да че черка и зет да вој дојду сас деца, баба се 
устумара да ји што боље дочека и пречека, па само снове по кућу и по двор.

устуца несвр. 1. спречава упрегнута говеда да иду брзим ходом. – Устуцај 
говедата да не јуре толко, че те смрљаве колко су се усилила на низбрдицуву. 
2. фиг. спречава кога у чему, спутава кога да крене лошим путем. – Дете 
мораш од малечко да устуцаш да знаје да у живот не може да се добије све 
кво се пожели, нело које се може и које се смеје.
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устуца се несвр. спутава самога себе у нечему. – Ја би и претрпел да не 
идемо на вашар, али бабичкава кад запне, не устуца се, мора се иде, па нек 
кошта колко кошта.

усћисел, -а, -о киселкаст. – Ајварат убав, љутачьк и малко усћисел, тамьн 
колко требе. Винцево ти малко усћисело, али че помине, важно да неје на 
мањьк.

утањи свр. 1. почне да говори једва чујним гласом. – Деда нешто утањил 
глас, ако је од болес – че пројде, али ако је од старос – знаје се кво тој значи. 
2. фиг. западне у материјалне тешкоће, пре свега новчане. – И кво произ-
ведемо немамо коме да га продадемо, утањимо с паре начисто, а држава си 
тражи њојно, бьш њу брига за сељака.

утеѕа несвр. фиг. придодаје, преправља, приправља (о гласинама). – Мож 
је нећи некво начул, друђи на тој малко придодал, трећи наставил, а љуђи 
воле млого да га утеѕају, и тека од малечко постане големо, а од ништа на-
прави се нешто и свашта.

утрави се свр. урасте у траву, затрави се. – Утравила се моруза, па те-
гобно за копање, а ако се не окопа нече да роди.

утравњивеје свр. в. утрави се. – Посејамо морузу у Нерезине, па пре 
нећи дьн идо да ју видим како изгледа, кад она утравњивела, ја пројдо кроз 
њу, поискубо овде-онде поголемуту траву, али без матику не вреди, матика 
мора да вој дооди.

утрепче свр. почне убрзано да трепће. – Кад ју види, па макар и одолек, 
утрепче ко сврака на југовину и почне да се лези.

утреска се свр. почне убрзано да треска (о громовима). – Испрво се ви-
дело само да негде долеко сева, па поче да се чује дудњање, кат се облаци 
сасвим приближише утреска се и усева памет да ти стане.

утрњи се свр. зарасте у трње. – И љубав ако се не негује и не пестује се 
утрњи и закорови ко и њива.

утрпује се свр. фиг. долази нежељен, намеће се, натура, се. – Без њу се 
не може, суде се утрпује ко посан пасуљ на Бьгњу вечер.

утуви свр. задржи у памћењу, упамти. – Утуви у туј твоју главу, ако има 
још нешто у њу, да ја несм пошла за тебе да ти будем сллушћиња, нело жена, 
а ако ти требе слуга тражи другу.

утутњи се свр. почне да се разлеже тутњава од громова, угрми се. – 
Утутња се од Ракош, усева се и упуца, да те стра ване, а ми на њиву у Сули-
маново.

ућине свр. учини да нешто престане да постоји, обустави рад или важ-
ност чега, затвори, забрани. – Таксисти почеше да возе по исту цену колко 
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и аутобус, и преузеше путници, кад општина ућину аутобус, они подигоше 
цене.

ућицкан, -а, -о уфлекан масноћом. – Неје нека домаћица, соба неметена, 
а шпорет сьв ућицкан.

уфитиљи свр. много ослаби, смрша, онемоћа, клоне. – Бобо Велика се 
још некако дејани, али по одење се види да га је веч уфитиљила.

учељатен, -а, -о бесан, љут, наоштрен. – Појави се командир, намрштен 
и бесан ко учељатено куче на мрзлицу, и нареди да му се сви јавимо на ра-
порт.

учен, -а, -о који је школован, који је изучио науке. – Уработи га ти сьг ако 
можеш, туј ти је и главни у министарство, меџу нас овде ви сте једини учени, 
па га уработете оба.

учињен, -а, -о обојен (о пређи). – Узе ми јетрва клувче учињену преџу на 
зајам, бајаги њојна вој недостигла да доплете рукави за џемпир, и не врну 
ми ју више.

учитељћа ж учитељица. – Учитељћа ми је била из Пирот, добра ко душа.
уџивџа се свр. почне да џивџа један за другим (о врапцима). – Дошла про-

лет, па се џивџани уџивџали да те је мило да ји слушаш.
уџиџи свр. вулг. подигне, укрути (о пенису). – Браце, верувал или не ве-

рувал, али кад га мој Игњат уџиџи, че ме провали, ако је бил веч доста стар.
ушива несвр. шивењем причврсти, споји, затвори (о рани). – Побили се 

двојица, па једьн парне другога с нож и направи му расекотину на бутину, 
после су морали доктури да му ушивају рануту у болницу.

ушљами се урасте у шибље. – Беше некада кућа окречена и изметена, 
авлија отрсена и оградена, сливе у шљивар орезане и трава меџу њи окосена, 
а са се све ушљамило, да те је стра од змије да улезнеш.

ушљапа се свр. испрска се блатом, ублатњиви се. – Ћиша ни уби, пут 
каљиштав а ми бегамо да се негде склонимо, па се ушљапамо до гушу.

уштавкан, -а, -о изгужван. – Како га неје срамота онак уштавкан да дојде 
на славу, ко да су га телчина штавкала.

уштрокави свр. испрља, исфлека каквом нечистоћом. – Свиње ме све 
уштрокаве док ји напојим с помије, па морам да имам једну сукњу само за 
при њи.

ушушњави свр. фиг. направи збрку, створи неред, запетља у неразмрси-
во клупко (обично о говору). – Пинемо понеку, па почне сваћи са свакога на-
глас да орати, из прво време се разбирамо, после га ушушњавимо, па никој 
никога не разбира, орати си сам за себе.
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ушчини се свр. причини се, учини се. – Врнул се от печалбу и нападал 
жену, ушчинило му се да је видел њигов венчални прстен на комшијин прс с 
куга су заједно радели, ако не призна оче да ју искара ис кућу.

Ф
факултет м највиша наставна установа у систему универзитета. – 

Унука ми студира у Ниш српсћи језик на Филозофски факултет.
фатира се несвр. шатр. беспризорно пуни џепове непоштено стеченим 

новцем. – Уграбише влас, па почеше да се фатирају који од кога може пови-
ше, оче и унучетија да обезбеде, а за нард кој те пита.

фергусон м трактор произведен у фабрици трактора истог имена. – И 
Стања ис Прваљеник купи фергусон, па седне на њега и накриви капче, ко 
да је седал у авион.

фергусонче с хипок. од фергусон. – Нече Тилко да се жени, а они да га 
одобровоље прво му купише половно тракторче фергусонче, па му после до-
ведоше женче ко бомбонче.

фиде ж мн. танки резанци, фида. – Супу правимо сас фиде, или сас кнед-
ле од гриз.

филтер нов. м цедило за чишћење, пречишћавање течности, гасова и др. 
– Браце, Павлија те млого уздиза што си вој пратил дуван и филтери.

фирма ж предузеће, радна организација, фабрика у којој је неко запо-
слен. – Даде ми фирма карту на показ, кад наиде контрола само ју покажем, 
и возим се сербез.

фланел нов. м лака, мека памучна или вунена тканина. – Унућете ми веч 
попорасле, па сам ишла у Бабушницу и купила сам три метра фланел, да им 
Нада сашије пиџамице.

фланелан, -лна, -лно који је од фланела. – Додише черка и зет, па на деду 
донесоше зимску кошуљу и шлофијанку, а на мене фланелну реклу и кожув-
че, да зимус стоплимо кочине.

флекав, -а, -о који је упрљан флекама. – Како те неје срамота с такву фле-
каву блузу да искочиш у народ, ко да немаш огледало да се погледаш каква 
си.

фуњара м/ж пеј. безвредна, нечасна особа, ништарија. – Никада неје бил 
човек, обична фуњара. Фуњара, превари ме па му дадо паре на зајам, и оћута 
се, од вртање и не мисли.
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фусикле ж мн. кратке плетене чарапе. – Облече рашијен сукњор, на 
нође обује патиће и фусикле, и мисли да је и она модерна, а не примечује да 
вој се сви потсмивају.

фушер м шатр. човек који ради површно и рђаво, онај који фушари. – Сви 
га вале да је добар мајстор, а он фушер што га нема, кво да уработи по њег 
требе одма друђи мајстор да поправља тој кво је он исфушерил.

Ц
цацоња м ђаво, враг. – Кьв цацоња ти не дава мир те стојиш на ивицу од 

бунарат, че се омькнеш доле, па да не можемо да те извадимо.
цьклење с гледање широм отворених очију, пиљење. – Немој толко 

да цьклиш у њу, од цьклење могу очи да испадну, поготову ако те она не 
зарезује.

цветес, -ста, -сто који има пегу на челу у облику цвета (о говечету или 
коњу). – Убава му кравата, цветеста. Санда Чућин имаше цветесту кобилу, 
па Смиља потрчала по њу да ју увати, она се ритне и наместо ју убије.

цврлен, -а, -о који је цврљен на жару или скари. – Газдарица донесе 
цврлена цревца на скару, тури ји пред нас и пита требе ли још нешто.

цврсне несвр. постаје чврст или чвршћи, фиг. јача. – Дедин унук, веч по-
порасал, почел да цврсне, деда че га води на орање да му води говеда.

цврцање с шатр. конзумирање алкохола, опијање. – Сви смо цврцали, али 
у цврцање Воју Чаушовског никој неје могьл да победи, колко год да попије 
не примечује се да је пил, само му малко језик одебелеје.

цврчање с оглашавање пискавим гласом, цвркутање. – Чује се некакво 
цврчање из њину собу, а какво работе они си знају.

цедилце с цедилка прилагођена дечјем узрасту. – Бобо Милица понесе у 
цедилку обед на жетвари, а мен уврже у цедилце сас играчће, па и мен по-
веде.

цењкање с ценкање. – Мајстор је у цењкање, а неје га срамота да се цењка 
па макар да је динар у питање.

церека се несвр. непристојно и гласно се смеје.– Церека се ко варена гла-
ва. Уватиле се подруку, иду по мене, нешто шьпчу и церекају се.

церење с кежење, смејање без повода. – Престани више да се цериш, 
мешина че те заболи оди толко церење, ел кажи кво је смешно, па и ми да се 
смејемо.
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цигларштина ж цигларски занат, прављење цигала као професија. – 
Једну годину и ја идо на печалбу у цигларштину, мајстори праве цигле, а ја 
ји разносим и редим да се суше, тека одјутро домрак.

цигулење с почетничко свирање на виолини, цигуљање. – Доста више, 
стужни ми се оди тој цугулење, понављаш све једно те исто ко Шваба тра-
ла-ла.

цикање с цика, врискање. – Деца се у ливаду разиграла, растрчала, јуре 
се сас псета, цикање до небо се чује.

цимање с дрмусање. – Возимо се у некакву крнтију од кола, пут лош, 
рупа до рупу, од цимање чини ми се зуби че ни поиспадају из главу.

цинкарење с достављање, потказивање. – Сви су знали да је он потајни, 
и да су због њигово цинкарење неколко одлежали по седам дьна у затвор.

цифра се несвр. пренемаже се, нећка се. – Видим Госпаву кроз шпијунку, 
убичила се пред врата, и цифра се да ли да зазвони и да улезне, ел да се врне.

цицне свр. удари песницом. – Јао, гледам га, нализал се, а сигурно се и 
насмрадил сас грснице (марихуана), кад би га цицнул једанпут запатајил би 
га. Кад те цицнем по нос, има ти потече црвена свила.

цичање с в. цикање. – Брана погледа кроз прозор да види какво је тој 
цичање надвор.

цокулетина ж пеј. од цокула. – Ко са да га гледам, кошуља уцвакана сас 
буосерине, панталоне дрпаве опасане сас врцу, а на нође цокулетине без 
перкле, три броја поголеме.

цокулка мн. цокуљће ж дечије дубоке ципелице. – Деда Радомир ти беше 
купил плаве панталоњће и црвене цокуљће, а ја ти исплето убав џемпирчьк, 
па те пременим и одведем у Сливовик на Пресвету, сви госјањи се уѕртају у 
теб, а мен стра да те некој не урочи.

цопка несвр. лупка ногама при ходу. – Оне, бре, не гледају пред-нође, 
дигну главе и цупкају сас штикле по болницу, ко да су на корзу.

црвави се несвр црвља се. – Месово почело да се црвави, неје више за 
љуцку употребу, врљи га на пцета.

црепинка ЛЗ ж крхотина од грнчарије или црепа. – Најди две-три цре-
пинке, да подметнемо под ногар, да се не клати астал док гости ручују.

црешњар м трешњев воћњак. – У Митков црешњар најрано стизају 
црешње.

цржетина ж пеј. од црга. – Ни пантим када сам легал, и куде сам легал, 
кат се проборави видим да сам у нечију шталу, и преко мене преврљена не-
каква цржетина.
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црквено поим. прид. фиг. недодирљиво, које се не отуђује. – Тија лакма-
ши, државу би појели и попили, а њино си чувају, што је туџо да је и њино, 
а њино је ко црквено.

црномустачес, -ста, -сто који има црне бркове, црнобрк. – И начьс сам те 
сањувала како ми приодиш онак висок, насмејан и црномустачес.

црнчење с кулучење, ринтање. – Нити сам била у бању, нити сам видела 
море, моје је било само црнчење одмрак домрак.

црцање с скапавање (од жеђи, умора, врућине и сл.). – Дојде лето, работе 
колко оч, али нарочито у жетву беше црцање од журење да се што пре ожње, 
али и од жегу.

црцоран м пренес. онај који је ситан као петао кикирез. – Еј, црцоране 
један, она може у зуби да те носи, а ти оч жена да ти буде, неје она прилика 
за тебе.

цугање с шатр. пијење, банчење. – Че дојдемо, а ви се побринете да има 
нешто за цугање, и да неје на мањьк.

цугаџија м онај који воли да цуга, пијанац. – Осмели се Прока да вој 
пријде, једьн наочит човек, а важил је и за цврстог цугаџију.

цуцање с дангубљење, луњање, шврљање од једног до другог. – Само се 
цуца а-там, а-овам, нешто тражи а гледа да га не најде, дьн вој пројде у 
цуцање а да ништа не уработи.

Ч
чавче мн. чавчетија с. младунче чавке. – Врабьц изводи врапчетија, свра-

ка сврачетија, а чáвка чавчетија.
чавуљи несвр. врда, цењка се. – Кво га чавуљиш, дај руку, па да пијемо 

крчму за погоџбу.
чарапошка ж овца или коза која има прстенасте шаре на нози, и име 

таквом браву. – Чарапошће, вртај се овам, куде си пошла там у пакос.
чаркање с задиркивање, заподевање свађе. – Јетрвете се још не карају, 

али ретко који дьн да им не пројде у чаркање, а и карањето се нече забави.
чьс-почьс прил. с времена на време, повремено. – Како бабата умре чьс-

почьс па некво све чаше пособара по креденац, да ли се она увапири, па до-
оди да прави штету, да ли је нешто друго, кој ти га знаје.

чьчкалица ж дрвена шипчица за отклањање остатака хрене између 
зуба, чачкалица. – Не тебу ми чьчкалице, фали ми сваћи друђи зуб.

чьчкање с задиркивање. – Дете, не чьчкај се сас старога човека, јер лько 
може чьчкање да прејде у бијење.
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чьчкољ м онај који воли да се задиркује. – Тија чьчкољ нема куга неје 
чьчнул, и с куга се неје свадил, али и њему вртају.

чватање с жвакање са напором (због безубости или немања апетита). 
– Сви завршимо једење и дигнемо се, деда и баба наставе чватање, ко да су 
топрв почели.

чворноват, -а, -о који има много чворова, чворав. – Да ми докараш мазна 
дрва, ко за грађу, ако су чворновата да не могу да се цепе ја ји нечу узнем, тој 
да си ти одма кажем.

чврс, -ста, -сто јак, отпоран, пун здравља и животне снаге, чврст. – 
Чврс цугаџија, никој га још неје натпил у наше село.

чевуљи се несвр. 1. кревељи се, руга се. – Убаво ли је да се тека чевуљиш 
сас старога човека, срам да те буде. 2. оглашавање (о сови). – Моја маћа ора-
теше: Суноч се буљинана чевуљи у шљивар, не мога око да склопим од њу.

чегрта несвр. производи оштре, продорне звукове сличне штропоту, 
ствара буку, клепеће. – Узнем чегртаљћу, па кад ју завртим она чегрта, а 
пилетија бегају из лозје па се ћину, али малко после па се врну.

чекање с провођење времена на једном месту док се не оствари нешто. 
– Смрт не знаје за чекање, коме кад дојде време мора да путује, па колко год 
да има незавршене работе.

челица ж хип. од чела, пчелица. – Челица има жалце на дупе, оно ко трн, 
ако те убоде с њег млого боли.

челдисује несвр удара клис клисарником да отскочи са земље и одле-
ти што даље од рупе. – Клиса се спушти низ тојагу назем, па се три пути 
челдисује да одлети што подолеко од рупу, и с кораци броји колко долеко је 
одлетела, победник је онија чија је клиса најдолеко одлетела.

чењђеле ж мн. двокрака гвоздена кука о коју се нешто веша, ченгели. – 
Упаде ми кова у бунар, па идо те узо од Тому чењџеле те ју извади.

чепљатење с вриска, дерњава, певање без слуха. – Деца, престанете да се 
чепљатите, уши ми пробисте с тој ваше чепљатење. Оче да поје, ал нумеје, 
па се само чепљати, стужни се човеку од њојно чепљатење.

чести несвр. понавља у кратким размацима неку активност. – Ако 
комшија почне да чести с додење у кућу, нарочито кад је жена сама, тьг до-
мачин мора дебело да се замисли.

четверење с упрезање у кола по два пара запреге на узбрдици. – Без 
четверење вршалица неје могла да се искара уз Богородицу и Горњу малу. 
(махале у Горњем Стрижевцу).

четвороногоња м четвороножна животиња, четвороножац – И да 
работим ко четвороногоња, пак нема ништа да стечем, све кво стечем син 
проћерда.

– 158 –



763Допуна Речнику говора Лужнице

чети несвр. фиг. прича, саветује, чита као поп у цркви. – Причам, 
саветујем, четим, али ме не слуша, она све најбоље знаје.

чешељ мн. чешљови м чешаљ. – Док има коса на главу, и скршен чешељ 
воли да се у њу заглави. Чешљови су се праили од рогови.

чешкање с чешање у дем. значењу. – Не могу више, руће ме заболеше 
оди толко чешкање, а ти никако да се успиш.

чешљан, -а, -о који је гребенањем спремљен за предење (о кучини). – 
Имам чешљана кльчишта и ланска и од овуј годину, али нема кој да ји ис-
преде и изаткаје.

чивит рет. м модра, плава боја, модрило. – Добра година пошла, жита по-
чела да класају, морузе се модреју ко чивит, само тека да настаји, па најесен 
да накривимо капу.

чимрав, -а, -о који је без апетита, који је избирљив на храни. – Детево 
нешто чимраво, ништа нече да једе, да се неје поболело од нешто.

чињевина ж пређа спремљена за чињење. – Бобо Тала још синоч нату-
рала у цедилку чињевину, па че јутре да поране сас комшику у Бабушницу 
при бојаџију.

чињен, -а, -о обојен (о пређи). – Кад је чула да чу за теб да плетем вусу-
кле, Моравка ми даде чињену преџу, јер ја моју још не бео чинила.

чинење с бојадисање, фарбање. – Луковиње сам сачувала за чинење 
перашће, па кад дојде Велигден да не мислим оди друђе чињће.

чичкање с бацање чичкова коме у косу или по одећи. – Ми, деца, набе-
ремо чичкови, па ји врљамо у косу на девојчетија која ни се свиђају, али по-
некад добијемо ћотек од њинога брата или постару сестру због тој чичкање.

чмајање с ленчарење, излежавање, траћење времена. – И њигова кућа 
би цавтела да неје чмајање пред задругу и пеглање кревет до пладне, а овак 
сва работа падла на жену, а она, сирота, не може све сама да постигне.

чорбељив, -а, -о – чорбаст, који није густ. – Купила сам шес длибока 
тањира за чорбељиву манџу, и шес плитка за салату.

чука се несвр. вулг. секса се. – Милунка пријавила њојнога мужа Тозу у 
милицију што ју кабати да се чука сас пола село, а оно неје сас пола село, 
нело сас целу општину.

чукање с период када се обављају одређени сеоски послови (млаћење 
конопље на трлици, млаћење пасуља ради одвајања зрневља из чахура, 
млађење ораха са грана). – За мене је најубаво у село у авгус месец, до тьг 
се сташу најтешће пољсће работе, а почне чукање грснице, чукање пасуљ, 
чукање ореси и брање сливе, све се тој работи у двор, или близо до кућу.
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чукори несвр. фиг. радуцка. – Оточ ми се жали једьн познати швалер: 
Браце, не исплати се више, голем порез, чу одјавим радњу. – Па кво-ч после 
да работиш? – Чу чукорим на црно.

чумав, -а, -о који је са дугом распуштеном и неуредном косом. – Вреве 
да поди Бежишкуту ћуприју ночу излази чумава жена у дльгу белу кошуљу.

чупле мн. чуплетија с дем. од чуп, ћупчић. – Причају да су у Златар ис-
копали голем чуп сас златне паре, друђи па казују да тој било само чупле.

чутуран м празноглава и тврдоглава мушка особа. – Еј, чутуране један, 
ништа немаш у главуту, па не видиш ли да сваћи гледа себе, а ти си се нашьл 
државу да спашаваш.

Џ
џа речц. само у изразу: ‘џа или бу’ или – или; једно или друго; овако или 

онако; сада или никада. – Не може како ти оч, има да буде како ја кажем, па 
џа или бу.

џаболебосување с ленствовање. – И ми би имали убави путови и чисте 
улице, али немамо кьд да ји средимо и очистимо од џаболебосување.

џавка несвр. фиг. цвркуће, оглашава се танким гласом попут птице. – 
Чекамо да се врне баба из лозје, и још от капију почнемо да џавкамо да ни 
даде грозје. ■ џавкање гл. им. – Почела да се раџају деца, пуна авлија, радос 
до небо, џавкање одјутро домрак.

џагри несвр. гледа пожудно, гута очима. – Немој да џагриш у њу ко 
мачка у сланину, оматорел си ти за њу, има си она помлади, ш-чеш вој ти.

џакање с мољакање. – Џакање је кад моли да му се нешто даде, а 
загомиљање је кад досаџује да му се нешто даде.

џам ∆ м стакло, прозорско стакло, окно. – Прцаше се мачће на прозор, и 
строшише џам, направише ми пакос.

џамкање с в. џакање. – Немој више да џамкаш, проби ми главу с тој 
џамкање, и сама знаш да немамо паре за тој што очеш да купиш.

џамутка ж шатр. ротационо светло на полицијском аутомобилу. – А 
и милицајцини лопови, на сваку Зарезоју паркирају ауто сас џамутку на 
туј страну куде су лозја, и чекају да укебају возачи који су малко повише 
ћевлеисани.

џвањка несвр. блебеће, звоца, лупета. – Де не џвањкај више, нело при-
носи да се нешто једне и пине.
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џворка несвр. пије, пијуцка. – Госпава кад не џворка рећију је мло-
го кьсветна, али чим џворне некоју повиш, одма је спремана на карање и 
бијење. Како вој муж умре, поче почесто да џворка сас мужи у задругу.

џворне свр. попије, поднапије се. – Виде ме да сам замајан, и не теја да 
се сас мене много прсти, а и бео џворнул малко, па сам тьг још понезгодан.

џевгање с оглашавање кевтањем (о ловачком керу). – Палашка ни окоти-
ла три кутретића, па само џевгају по двор, од њино џевгање се не може живи.

џиброше свр. препије. – Пије док не џиброше, па почне да се унереџује, 
да је гад човеку да га погледа.

џивкање с врапчије оглашавање. – Напред, бре, беоше врапци по поље 
колко оч, са ни мож да видиш врапца, ни да чујеш њино џивџање.

џилит ∆ м 1. кпоље које се баца у истоименој игри. – Брз је ко џилит. 
2. фиг. неко ко је брз, живахан, хитар, спретан. – Моравка џилит-жена, за 
све ју има, и служи, и нуди, и дава, и доноси, па се увати у коло те одигра и 
исцврка се, и па настави да врнди.

џитне ∆ свр. баци, одбаци. – Беше јак у руће, кад он џитне клису она од-
лети чини ми се у трећо село, једва ју најдемо.

џиџи несвр. вулг. крути, укрућује (о пенису). – Море, жено, нашево де-
тиште се замомчило, почело га џиџи кад види убава девојчетија.

џопка мн. џопће ж одевни предмет, одећа уопште која се понесе од куће 
као пртљаг. – Туримо џопће у гардеробу на станицу, па појдомо да тражимо 
улицу у коју су имали стан. Надаваше му џопће овија из Црвени крс, те че 
зимус да згреје кокала.

Ш
ш-че, ш-чеш израз шта ће, шта ћеш (елидирана форма од ‘шта’ + ‘че’, 

‘чеш’). – Овој ли је живот, ш-че ми овакьв живот, ни могу да се послушам 
нешто, ни па има кој да ме нешто услуша. Ти си висока, убава, ш-че ти тија 
патуљћо. Упадла у неваљашни љуђи, лоша вој судбина, и она како че, ш-че, 
па си се врне при матер и при башту. Немој да џагриш у њу ко мачка у сла-
нину, оматорел си ти за њу, има си она помлади, ш-чеш вој ти.

шали се несвр. фиг. чини прељубу, швалерише се. – Даде, Коса Мујинска 
почела да се шали сас Стојана Циганина. – У! арам да ју је, па она си има 
мужа, што се брука сас Циганина.

шамар м ударац шаком по лицу, ћушка. – Дете, смири се, ако ти вржам 
два шамара има да ти се угоре образи.
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шантави несвр. храмље. – До прошло лето беше здрава и убава жена, 
са кад ју видо заѕвери се, почела да шантави на једну ногу, а почела и да 
грбавеје.

шарне свр. фиг. напише прекршајну пријаву. – Беоше се скарале пред 
продавницу, пред белисвет народ, замалко па да се побију, несьм могьл да 
измрдам а да им не шарнем пријаву.

шаренко хип. од шарено. – Наша Ваћица близни две јаганчичи, па једно 
шаренко, а једно скроз бело.

шаће ж мн. прегршт, количина брашна или зрневља која стане у 
склопљеним шакама. – За једно варење доста су једне шаће пасуљ, али ако 
очеш да га запечеш у релну да буде гус требу бар двоје шаће.

шаширче с дем. и хип. од шашир, шеширић. – Море не сећирај му се, на-
криви шаширче и гледај си работу, кво све неје било, и кво све нече да буде, 
па све пројде.

шаширчина ж пеј. од шашир, шеширина. – Кад тури дедину шаширчину 
на главу, па се малко потути – исти деда.

шаширџија м занатлија који прави и продаје шашире, шеширџија. – Ти 
с мен не мож да се поредиш па још толко да порастеш, ја и ти смо ко бог и 
шаширџија.

шверцување с кријумчарење. – Живи од препродавање и шверцување, 
друђи посо нема, а и не труди се да га најде.

швика несвр. звижди, производи звждук дувањем у прсте. – Излезнем у 
лозје, седнам прд колибу, оно ми се вика, остарело се, зуби испали, не може 
више ни да се швика по тичичи ко некада док бео помлад. Закаснил, па поче 
да им швика да га сачекају.

швискање с ударање танким прутом. – Учитељи напред прилично 
бијеоше, из школу се често могло да чује швискање с прут и лелечање, али 
су деца била мирна, неје ко са.

шволерка ж љубавница, швалерка. – Да би се спасил, раставил се сас 
жену, али га докрајчила шволерка.

швркне свр. покуља у танком млазу, штрцне (о крви). – Да наострим 
косу некако се посеко, крв швркну, а ја сам сам у планину, нема кој да ми 
замота руку.

шврскање с в. швискање. – Море, узни прут, па нека му дупе све помодреје 
од шврскање, да му дојде памет у главу.

шева несвр. гега се, клима се, кривуда (у ходу). – Деда Дона малко шева 
ко ћурће да тера, мора да је пинул некоју повише, па му пут постал тесан.

шенала узв. у значењу упозорења да треба да се буде вреднији, 
дисциплинованији, одговорнији, пажљивији. – Кад год ме мати види да сам 
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се олењил, па не стиѕам да завршим некоју работу, она ме прекори: Ајде 
поитај, шенала! – шенала!, немој да се вьздьндьн разнемагујеш.

шени несвр. понизно моли, удворички угађа некоме. – Ми смо на нашега 
свекра морале да шенимо кад дојде у некоје доба ночу пијан, и докле год он 
не легне, ни ми несмо смејале да легамо.

шепртља несвр. 1. неспретно, невешто ради. – Док работиш не шепртљај, 
да ти не испадне трапава работа. 2. неодређено и збркано прича (обично да 
би сакрио нешто). – Не шепртљај, нело причај како је било, а ми видимо да 
очеш нешто да прећутиш.

шепртљанко м збуњена, неспретна, трапава особа. – Шепртљанко 
један, што се наваташ да нешто работиш ако нумејеш да га работиш, само 
правиш штету по кућу.

шиба ж земљиште зарасло у шибље, самоникло шибље, шикара. – 
Најубаво ми је кат си мрднем у лозје да си чувам грозје, седнем на праг од 
колибу, па швикам на тичичи која ме зркају из шибу.

шибне се свр. пренес. легне, простре се. – Радиша се шибнул на остал, па 
рче ли рче, спи ко Гарча под лисник.

шикьц м врста џипкања (надбацивања штаповима) при коме се тојага 
баца руком попут копља. – Највише смо волели да се џипкамо шикьц, јер за 
тој џипкање требе и вештина, али и снага да се тојага врљи ко копље што 
подолеко.

шиљег мн. шиљези мушко јагње од годину дана. – Овог шиљега боље да 
причувујеш, њега че кољемо за Пресвету, нашу славу.

шиљка се ЛЗ несвр. беспосличи, губи време улудо, зевзечи се. – Вану се 
подруку, па се шиљкају по Бабушницу и Звоначку бању, а родитељи им дом 
цркавају од работе.

шиник м фиг. глава, обично несразмерне величине у односу на тело. – 
Кад скапира сас мојви шиник кво ми вреви Госпава, увати се за мешину од 
смејање, како вој овакво нешто пада на памет никако ми неје јасно.

шкембан ЛЗ м мушка особа великог стомака. – Шкембане један, напра-
вил си се ко вепар, што не смањиш малко једење.

шкембана ЛЗ ж женска особа великог стомака. – Шкембана, направила 
шкембе ко скотна жаба.

шкембуљан ЛЗ м в. шкембан. – Шкембуљан, има га сто кила, али њој си 
добар, и воли си га.

шкљопоција ж дотрајала, једва употребљива ствар, крнтија (упор. 
склопоција). – Гледа да купим половну косачицу, па пријдо при неколко чо-
века који стојеоше прекај једну, и пита ји: Чија је овој шкљопоција?

– 163 –



Љубисав Ћирић768

шкљоца несвр. ономат. одаје кратке оштре звуке при одапињању оба-
рача на пушци, шишању маказама, ударању зуба о зуб и сл. – Немој да ми 
шкљоцаш над главу с туј пушчетину, мен стра ако је празна. Презебал, па се 
тресе и шкљоца са зуби ко куче на пуздер.

шкљóцне свр. ономат. ода кратак оштар звук при одапињању обарача 
на пушци, шишању маказама, ударању зуба о зуб и сл. – Само што полегамо 
чумо како шкљоцу брава на капију, и некој улезе у двор.

школарац м онај који учи неку школу. – И ми имамо два школарца, једьн 
је још ђак, а друђи студира у Ниш

школарка ж она која учи неку школу. – Прави је геџован, али збари 
најубаву школарку која преко лето дојде у село.

школьц мн. школци м в. школарац. – Преко лето издооде школци, напуни 
се село и поље с омладину, па милина.

шкољка мн. шкољће морски и слатководни мекушац са љуштуром, међу 
чијим многобројним врстама има неке познате по врло укусном месу, а дру-
ге због бисера. – Донесоше ми некво у тањир, ја нумејем да га једем, они ми 
орате да су тој некве шкољће.

шкрабање с нешто што је написано нечитким рукописом. – Овој твоје 
шкрабање ко свраће с нође да су писале, никој у село неје могьл да прочита 
кво си ми писал.

шлепер м камион са прилолицом. – Ја несьм из село мрднула, али мој син 
вози шлепер, целу Европу је пропутувал, нагледал се свет и за мене.

шлеперџија м возач шлепера. – Излезнем на ауто-пут, путничка аута 
врнде, шлепери коло оч, ја дигнем прс, мож би нећи од шлеперџије станул 
да ме повезе.

шлогиран, -а, -о парализован, одузет због шлога, можданог удара. – 
Диже се ко да је шлогиран, и не знаје на коју страну да појде, па се само 
оѕрта а-натам, а-навам.

шлофијанка мн. шлофијањће нов. ж. памучна поткошуља са дугим 
рукавима. – Додише черка и зет, па на деду донесоше зимску кошуљу и 
шлофијанку, а на мене фланелну реклу и кожувче, да зимус стоплимо кокала.

шљапне свр. ошамари. – Дојде нова учитељка, али још не може да из-
лезне на крај сас овија наши ћутуци, док вој ми не рекомо да требе да им се 
наока, па и да шљапне некоје.

шљапча м који се прља гацајући по блату. – Прави је шљапча, нигде да 
нема каљиште он че га најде, и да се ушљапа до гушу.

шљивка мн. шљивће ж фиг. модрица од угриза у љубавном заносу. – 
Остадомо без све аљињће, милује ми шију, намерно ми прави шљивће да ме 
обележи.
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шљискање с фиг. опијање. – Нашљискамо се начьс ко дупетија, скроз га 
прекарамо у шљискањето, али оно се па једнуш живи.

шљокање с в. шљискање. – Мој деда Дона немаше меру и шљокање, ко 
и сваћи Солунац пијеше док се не заборави, али кад је трезан беше млого 
добар човек.

шмек прил. пријатног укуса и мириса. – Газибара ни нуди вино, вреви да 
је њигов производ и да је јако ко гром, а стварно убаво на шмек.

шмиргла несвр. пренес. симпатише, уважава, цени. – Подноси се ко 
удавьц у оро, и мисли да че се свака залепи за њега, а ни једна га не шмиргла 
за ништа.

шмокљан м ограничен човек, глупак, слабић, сметењак. – Ту, Бог те 
убил, задорица си на бабу, шљокча на деду, а сви те гледају ко шмокљана.

шмрк м нов. количина дроге која се узима за једно ушмркивање. – Решавам 
се да дигнем руће оди њу, али џабе, чим вој чујем глас одма вој пристањујем 
на све осечам се ко наркоман кад га дилер окне, па му још даде и џабе шмрк.

шмркља м нов. дрогераш, онај који шмрче дрогу. – Уватила се сас некак-
вога шмркљу, и зарезала школу, а веле да је била добар ђак.

шмрче несвр. шумно увлачи кроз нос ситне честице неке материје (бур-
мут, дрога). – Нашла некаквога шмркљу, па прекај њега и она почела да 
шмрче.

шнола ж шнала, често израђена као украс. – Ко са да гледам моју покојну 
сестру, косу очешљала на праву делку, па ју на обе стране прицврстила сас 
шноле, да вој се делката не растура.

шнолица ж хип. од шнола. – Бабина унучка, бьш си ми убава таква сас 
шнолице и цветьк у косицу.

шњура се несвр. шуња се. – Нема да седи дом, нело се шњура по село од 
кућу на кућу, ко поп кад свети водицу.

шњурало м/ж скитница, шуњало. – Те га па иде тој шњурало, од њег не 
можемо на мир ни да ручамо. Нашево кучево је право шњурало, не сврчује 
се дом, само дојде кад огладнеје.

шофершајбна нов. ж ветробранско стакло код аутомобила. – А-ли 
отидем у Пирот, не могу си видим шофершајбну од налепене пријаве за 
паркирување.

шпартање с механичко уклањање корова између редова кукуруза посеб-
ном врстом плуга. – Појдем на шпартање, турим копачицу у кола, јерм, онуј 
џевгу, това све натурам, а и косу турим да накосим детелину за волови.

шпацирање с луњање, скитање, шетање. – Стари људи се спремају за 
легање, а они се спремају за шпацирање.
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шпарџика мн. шпарџиће ж она која шпара, штедљивица. – Жена ми 
беше вредна и шпарџика, што веле права домаћица, али умре сирота.

шпијунка ж нов. мали отвор на вратима (обично затворен стаклом) 
кроз који се гвири. – Видим Госпаву кроз шпијунку, убичила се пред врата, и 
цифра се да ли да зазвони и да улезне, ел да се врне.

шпицерајка ж шатр. ударац врхом ципеле. – Ковни му шпицерајку у це-
ваницу, али кад судија не гледа, ако њега онеспособимо, сас друђи чемо лько.

шпорет м кухињска пећ покривена гвозденом плочом, на којој се кувају 
јела. – Даньс свако селско домаћинство има електрични шпорет, напред су 
били само на дрва, а понапред плекана кубетија

штавка несвр. жваће, прежива. – Како га неје срамота онак уштавкан да 
дојде на славу, ко да су га телчина штавкала.

штампа несвр. преноси помоћу притиска нарочите машине у штампарији 
отисак слова или цртежа на папир. – Позатира ни зетат, само тражи паре, 
ко да ји ми штампамо.

штедитељ м/ж онај који штеди, штедиша. – Госпава штедитељ, да је она 
министар на финансије наша држава би процавтела.

штедлија м/ж в. штедитељ. – Штедлија баба, саветује ме да идемо сас 
службено возило кад сам на работу, појефтино да пројдемо.

штемез м челична алатка са једним заотреним а другим затупљеним 
крајем за дубење у дрвету и камену, штемајзл. – Узни штемез па иштемуј 
рупе куде сам обележил, тој че ти буде даньшњи посо.

штемује свр. дуби длетом. – Погрешили у битонирање, па са морају да 
штемују битон који је вишак.

штрапање с корачање, ходање. – Довољно је само да чујем твоје 
штрапање, ја познавам да си ти, не требе да се оглашаш.

штрвори несвр. луња, хода, штрапацира. – Кад га увати нервоза само 
штрвори по кућу. Сељаци по цел дьн штрворе по работу, немају празник, 
немају делник.

штрекне свр. жигне, прободе. – Чьс по чьс па ме штрекне под ребро, ко 
с иглу ме прободе бол, па не могу да уздьнем.

штркљица ж зоол. обад, инсект из породице Tabanidae који напада гове-
да и коње. – Ма че вој пуштам штркљицу, па нека се штркља колко оче.

штројевљање с кастрирање, уклањање полне, семене, жлезде код 
животиња. – Имамо два вепра за штројевљање, па те молим да дојдеш да 
ни помогнеш, големе алесине, не можемо да ји сами удржимо.

штрокавац мн. штрокавци м прљав одевни предмет, све оно што треба 
да буде опрано. – Зврнди ми мобилан ко на железничку караулу, једва га 
најдо, само што неје падал од машину за прање штрокавци.
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штрокави несвр. прља, наноси прљавштину. – Не пригртај ме, не штро-
кави ме с такве немијене руће.

шћембана ж жена са великом стомаком. – Шћемабно, престани више 
толко да једеш, че се направиш ко скотна жаба.

шћембача ж в.шћембана. – Свекра зове глувча, а свекрву шћембача.
шћемби се несвр. добија велики стомак. – Море он како се ожени поче се 

шћемби. Једно прасе се млого шћемби, мора да је добило глисте.
шугна м пеј. женска особа која је запуштена, и, можда, шугава. – Тај 

шугна ми више нече улезне у кућу, куј знаје када се је купала, дај Боже да 
неје и шугава.

шунта м који није при свој памети, блесав, ћакнут. – Еј, шунто један, 
вала Богу и ти нешто да кажеш паметно, само не знам што се сви присмејаше 
кад га изорати тека.

шутара ж столица без наслона. – Тури ми шутару столичку те седо уз 
астал, и поче да ме питује кво има ново по чаршију.

шушкање с тихо и неодређено шуморење. – Чује се некакво шушкање, 
али се не види који шушкају унутра, и кво траже по мрак.

шушти несвр. оном. ствара шум, креће се шумно. – Чим тека надльго 
шушти сигурно је змија, гуштер само шушка, а мож је нешто још поголемо, 
боље да се ми склонимо.
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ДИЈАЛЕКАТСКА ЛЕКСИКОГРАФИЈА У ЦРНОЈ ГОРИ 
ОД ВУКОВОГ РЈЕЧНИКА (1852) ДО ДАНАШЊИХ ДАНА*  **

У студији се прате досадашња истраживања из области српске 
дијалекатске лексикографије на простору Црне Горе и даје синтетички пре-
глед и опис дијалекатских речника, објављених у периоду од Вуковог Рјечника 
(1852) до данас. Посебна пажња посвећена је класификацији речника, и то 
на основу два критеријума: 1. према типу грађе (општи дијалекатски, тер-
минолошки и речници позајмљеница) и 2. према обиму грађе (монографије и 
речнички прилози мањег обима). Након тога дата је класификација речника 
по дијалектима (речници са простора херцеговачко-крајишког (источнохер-
цеговачког) и зетско-сјеничког дијалекта), као и библиографија тих описаних 
дијалекатских речника са простора Црне Горе.

Кључне речи: српски језик, дијалектологија, дијалекатска лексикографија, 
Црна Гора.

1. УВОД

Почеци лексикографије у Црној Гори везују се за Вуков „Српски 
рјечник“, о чему говори Б. Остојић у свом раду, истичући да „Вуков Рјечник 
уводи другом половином 19. вијека нашу лексикографију и лексикологију 
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у нову епоху – епоху која укида лексички регионализам и везује своју 
лексику за цијело штокавско наречје. Са црногорског говорног подручја 
Вук је знатно обогатио свој Рјечник. О томе свједоче многе ријечи другог 
издања Рјечника с ознаком да су нађене у Црној Гори“ (2008: 9). О ре-
чима из Црне Горе забележеним у Вуковом Рјечнику и књижевном језику 
говори Ј. Кашић у свом раду, истичући да је Вук био веома задовољан 
својим путовањима у Дубровник, Боку и Црну Гору, јер је тамо сакупио 
велики број речи. „Уз преко 1300 речи у другом издању Речника стоји оз-
нака да се употребљавају у Црној Гори“... (Кашић 1972: 40). Један део тих 
речи је сам забележио, док су му један део послали Вук Врчевић и Вук 
Поповић, што и сам Вук наводи у предговору другог издања Рјечника „код 
којијех пак стоји у Боци или у Рисну или у Грбљу и од онијех сам гдјекоје 
ја купио, а гдјекоје ми је дао Г. поп Вук Поповић и Вук Врчевић, обадва 
Ришљани“ (Караџић 1852: 2). „Већина речи које у речнику носе ознаку у 
Ц. г. за држала је свој покрајински карактер, било због фонолошког саста-
ва у коме се репрезентује дијалекатска основица народних говора, било 
због тога што семантичка вредност онемогућава или бар отежава њихово 
ширење“ (Кашић 1972: 40). Међутим, с друге стране, међу речима забе-
леженим у Црној Гори које су ушле у Вуков Рјечник има одређени број 
који је ушао у лексички фонд књижевног језика и управо о њима и неким 
њиховим особинама говори детаљније Ј. Кашић у овом свом раду (1972: 
44), закључујући на крају да удео лексике из Црне Горе у стварању лек-
сичког фонда савременог књижевног језика није мали. Након Вуковог 
Рјечника објављени су бројни лексикографски прилози мањег и већег оби-
ма, а у наставку ће се видети и који. У почетку су то били радови мањег 
обима, а касније и речници монографског типа. „Црногорски часописи који 
су се углавном почели јављати од 1871. год. доносе значајне прилоге из 
наше науке, књижевности, културе и језика. У њима је развијен култ лич-
ности Вука Караџића“ (Остојић 1988: 318). Један број тих чланака био је 
посвећен неговању културе говора, језику и стилу уопште, други су се ба-
вили борбом за чистоту језика, односно чувањем од страних речи, посебна 
група радова залагала се за употребу термина народног карактера у језику, а 
одређен број радова био је посвећен правописној проблематици. Међутим, 
ипак је највећи број радова био „посвећен лексици и лексикографији.1 То 
су уједно и први зачеци њени на црногорском простору. Сви су ти радови 
иницирани Вуковим Рјечником“ (Остојић 1988: 318). Дакле, у наставку ће 

1 Сви ови радови сабрани су у монографији Из црногорске лексикографије и лекси-
кологије (уп. Остојић 1992: 135–204).
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бити дат синтетички преглед и опис дијалекатских речника на простору 
Црне Горе, који су објављени у периоду од Вуковог Рјечника (1852) па до 
данас.2 Класификација речника извршена је на основу два критеријума: 1. 
према типу грађе (општи дијалекатски речници, терминолошки и речници 
позајмљеница) и 2. према обиму грађе (монографије и речнички прилози 
мањег обима).3

Највећи део ове студије заснива се на грађи прикупљеној за моно-
графску библиографију Дијалекатска лексикографија штокавског наречја 
(1818–2014) (Недељков, Марковић 2015), као и на допуни за тај старији пе-
риод и за период од 2015. године до данас.

Правило којег смо се придржавали приликом прикупљања грађе за по-
менуту библиографију, примењено је и овде, а односи се на чињеницу да је 
узето у обзир све оно што је у форми речника или има приложен речник и где 
је грађа прикупљена на терену, док они радови који се баве лексичко-семан-
тичком анализом грађе, а немају приложен речник и они који се заснивају на 
већ објављеној грађи, нису уврштени. Нису узети у обзир ни анексни речни-
ци уз књижевна дела, као ни они у монографијама о појединим дијалектима.4

Ради економичности, а и да би се избегло непотребно понављање, при-
ступило се укрштању два претходно поменута критеријума, тако да ће у 
наставку у оквиру сваке групе прво бити наведени речници монографског 
типа, а затим и речнички прилози мањег обима који су објављени у часопи-
сима и зборницима. У оквиру све три групе, речници су дати хронолошким 
редоследом.

Након тога, дата је класификација речника по дијалектима (речни ци 
са простора херцеговачко-крајишког (источнохерцеговачког) и зетско-
-сјеничког дијалекта), као и библиографија у наставку описаних дија ле-
катских речника са простора Црне Горе.

2. ДИЈАЛЕКАТСКИ РЕЧНИЦИ У ЦРНОЈ ГОРИ

2.1. ОПШТИ ДИЈАЛЕКАТСКИ РЕЧНИЦИ

У прву групу сврстани су општи дијалекатски речници. То су, углав-
ном, речници говора одређеног подручја или прилози из лексике неког краја, 
али општег типа.

2 Рад сличне врсте објављен је за терен Војводине (уп. Марковић 2013). 
3 Детаљније о типовима речника в. Шипка 2006: 160–164.
4 О овоме в. детаљније у Недељков, Марковић 2015: 247–255.
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2.1.а. Монографије

Од општих дијалекатских речника монографског типа, међу првима се, 
1990. године, појавио Ускочки речник, књ. I Милије Станића (Станић 
1990). Аутор је дуго година прикупљао грађу за овај речник. Помогли су му 
брат Гаврило, Радосав Кршикапа и др. Највећи део речи у овом речнику је из 
периода 20-их и 30-их година прошлог века, али су, у мањој мери, дате речи 
и после тог времена, посебно из периода народноослободилачке борбе и по-
слератне изградње. Речник је рађен према методологији израде Речника 
српскохрватског књижевног и народног језика (даље РСАНУ), пошто је и 
сам аутор радио 25 година у Институту за српскохрватски (данас српски) 
језик на изради овог речника. Ускочки речник је диференцијалан у односу на 
Вуков Српски рјечник, што значи да су, према речима аутора, у овај речник 
ушле: 1) речи којих нема у Вуковом Рјечнику, 2) речи које се налазе у Вуко-
вом Рјечнику, али имају друго или другачије значење, 3) речи које је Вук 
озна чио као покрајинске и 4) речи које су исте и код Вука и у Ускоцима, че-
сто и са истим акцентом, али које на неки начин одударају од Вука, имају 
посебну „боју“ значења. Аутор наводи да су у овом речнику „речи општег и 
посебног (властитог) језика“ (Станић 1990: VIII) и да је унео сва лична име-
на, презимена и надимке до којих је успео да дође, као и топонимске и ми-
кротопонимске називе. Одреднице су сложене двостубачно, азбучним редом, 
болдоване су и акцентоване. Уз сваку одредницу дато је граматичко обележје, 
етимологија, значење и акцентовани контекст, односно пример употребе 
дате лексеме. Исте године, објављена је и монографија Из лексике Васојевића 
Раде Стијовић (Стијовић 1990). Ауторка је грађу почела да бележи 1983. 
године, од почетка сарадње на изради РСАНУ. Бележила је само оне речи 
којих није било у објављеним књигама РСАНУ, или су у њему биле недовољно 
обрађене, или значења појединих лексема нису била заступљена или су 
потврђена недовољним бројем примера. Даље наводи: „остале речи, тј. оне 
до чије обраде није стигао РСАНУ, узимала сам према слободној личној про-
цени, одбацујући нпр. као обичну и у књижевном језику и у дијалектима реч 
трбушић у значењу ‘деминутив и хипокористик од трбух’, а узимајући је у 
значењу ‘грана побочног породичног стабла’. Добро засведочену реч, 
једноставно, без обзира на то што није потврђена из Васојевића, као и слабо 
посведочену с потврдом из овога краја, нисам узимала“ (Стијовић 1990: 
122). Р. Стијовић је највише речи записала у Сеоцу у Сућеској, Краљима и 
Забрђу, а мањи део у осталим селима око Андријевице. Само неколико речи 
је забележила ван овог дела Горњих Васојевића (у Лијевој Ријеци), што је 
сваки пут и означила. Грађа је сакупљена од најстаријих мештана поменутих 
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места. Одреднице у речнику су болдоване, акцентоване и сложене азбучним 
редом. Уз сваку одредницу наведени су граматичко обележје, значење и кон-
текст (акцентовани дијалекатски текст) у ком је дата лексема употребљена. 
Наредне, 1991. године објављена је друга књига Ускочког речника Милије 
Станића (Станић 1991). Аутор наводи да је Ускочки речник писан као једна 
књига, па је све тако и сређивано. Међутим, штампан је у две књиге, од којих 
је друга изашла неколико месеци после прве. Одреднице у другој књизи су 
дате по истом принципу као и у првој књизи Речника. Године 1995. у издању 
Црногорске академије наука и умјетности (даље ЦАНУ), објављен је Рјечник 
говора Прошћења (код Мојковца) Милоша Вујичића (Вујичић 1995). 
„Прошћење се налази сјеверозападно од Мојковца, у области Потарја у 
подручју Доњег Колашина. Село захвата површину од око 90 км2. Катастар-
ска општина Прошћења највећа је у општини Мојковац“ (Вујичић 1995: 7). 
У уводном делу аутор наводи географске и историјске податке о самом селу 
Прошћењу. Затим говори о племенима (братствима) која су од 1941. године 
живела у Прошћењу (о њиховом пореклу), о миграцијама и економским 
друштвеним приликама, о природним карактеристикама овога краја, о 
народној ношњи, обичајима итд. „Говор Прошћења припада источнохерце-
говачком говорном типу, дакле новоштокавском ијекавском. Има стабилан 
четвороакценатски систем, са добро очуваним дужинама, као и седам паде-
жа – као и други источнохерцеговачки говори. Најуочљивији утицај староцр-
ногорских говора јесте употреба акузатива умјесто локатива уз глаголе 
мировања, па ће се често рећи: Живим у Прошћење (мјесто у Прошћењу). У 
речнику живи доста турцизама, а у новије вријеме – све је више и лексике из 
других страних језика, па отуда и извјесна акценатска колебања“ (Вујичић 
1995: 13). Аутор наводи да је свестан како није обухватио „све ријечи (говор) 
Прошћења, јер говор је неисцрпан. Појављују се ријечи које су некада биле 
у употреби, а сада се могу чути само од старијих особа. Ријечи треба и даље 
прикупљати, па ако се укаже прилика штампати проширено (допуњено) 
издање рјечника“ (Вујичић 1995: 5). Одреднице у речнику су сложене дво-
стубачно, азбучним редом и све су акцентоване. Уз сваку одредницу је на-
ведено граматичко обележје, значење и неакцентовани контекст. Након две 
године – 1997. објављен је Речник говора Загарача Драга и Жељка Ћупића 
(Ћупић 1997). „Говор Загарача, као племена Катунске нахије у Црној Гори, 
припада зетско-ловћенском типу староцрногорских говора, или ближе – ста-
роцрногорском, средњокатунском и љешанском, који је описао М. Пешикан“ 
(Ћупић 1997: IX) у својој истоименој студији (Пешикан 1965). Аутори најпре 
дају напомене о говору овог краја, након којих говоре о самом раду на реч-
нику. „У изради речника говора Загарача покушали смо да направимо што је 
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више могуће речник диференцијалан (разликован) у односу прије свега на 
књижевни језик, али и на околне говоре. Наравно, у томе се није могао 
постићи резултат који би одсликавао само лексику Загарача, јер посебне ау-
тохтоне загарачке лексике, што важи и за било који други говор, има врло 
мало, она се може свести на неколико десетина лексема. Тражили смо што 
старију лексику, ону која је карактерисала сеоски начин живота, иако у За-
гарачу нема куће која нема макар по једног интелектуалца и добро школова-
на човјека, па од новије лексике једва да смо унијели коју ријеч (ако је уне-
сена, то је у речнику назначено као новије)“ (Ћупић 1997: XVI). Даље наводе, 
да су у речник унели „и нешто лексике која се може сматрати општом за 
српски језик и његове говоре, јер је то било потребно да би се видео систем 
лексичких односа, систем именовања и размишљања, а каткад и због захтјева 
лексичке географије, тј. постојања или непостојања одређених ријечи у овом 
говору“ (Ћупић 1997: XVII). Речник садржи око 10000 речи и бар три пута 
толико значења, „што значи да може успјешно да представи дијалекатску 
лексику загарачког говора, али и говор у цјелини. Наравно, како смо истакли, 
лексика Загарача је много богатија од овдје презентоване, али се није желело 
да се прави потпуни речник говора, што значи да је остало неколико пута 
више ријечи које у речник нијесу ушле од оног броја које он садржи“ (Ћупић 
1997: XVII). Одреднице у речнику су сложене двостубачно, азбучним редом. 
Све су болдоване и акцентоване и уз сваку је наведено граматичко обележје, 
значење и пример употребе дате лексеме (сви примери из контекста су ак-
центовани). Аутори су сматрали да ће науци бити од користи да се као до-
датак речнику дâ и Ономастички систем Загарача, тако да су преузели „рад 
Драга Ћупића Ономастика Загарача из IV књиге Ономатолошких прилога 
САНУ (Београд, 1983, стр. 345–387), у којему су извршене само ситне ис-
правке и допуне. На тај начин добијен је и општи лексички и посебан онома-
стички лексички фонд Загарача, тако да читалац поред речника говора може 
сагледати и систем презимена, имена, имена од мила и надимака (породич-
них и личних)“ (Ћупић 1997: XX). Године 2002. у издању Просвете из Бео-
града, излази Рјечник васојевићког говора Вука Боричића Тивранског 
(Боричић Тиврански 2002). Аутор је одлучио да дарује свом завичају овај 
речник, који садржи око 12000 одредница и речи које су биле или су још увек 
у употреби у свакодневној комуникацији међу људима различитих слојева и 
образовања. Како наводи проф. Божидар Зоњић у својој рецензији овог реч-
ника, „Вук Боричић се годинама бави сакупљањем лексике Васојевића, прије 
свега, у његовом завичају, а то је Полица, периферни крај Васојевића на међи 
са Горњим Бихором. Боричић није стручњак за језик, али одлично познаје 
говор свог краја. Он је сакупљао не само ријечи које су и данас у живој упо-
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треби него и оне које су се у говору млађих генерација изгубиле, али су се 
употребљавале у доба ауторова детињства и младости, а он их се добро сјећа. 
Вук Боричић као писац, приповједач, био је упућен на рјечничко благо краја 
и племена из којега потиче, а умјетничка ријеч и језик, књижевни и народни, 
чине дијалектичко јединство“... (Боричић Тиврански 2002: 11–13). Даље 
исти че да „рјечник говора Васојевића није чист диференцијални а није ни 
општи, него по средини. Боричић је у њега унео дијалектизме и локализме, 
данашње и некадашње, али и многе ријечи које су књижевне, но овоме гово-
ру на неки начин дају одређени печат и колорит“ (Боричић Тиврански 2002: 
11). Може се рећи да је највећа мана овог речника што поред одредница нема 
контекста, односно примера из народног говора и што аутор понекад није 
био сигуран у акценту, а и при дефинисању значења има непрецизности и 
несигурности. Но, упркос томе, аутор је успео да представи један део лекси-
ке Васојевића. Речник је обухватио и добар део лексике која не припада 
искључиво васојевићком говору, већ стандардном књижевном језику. Одред-
нице су сложене двостубачно, азбучним редом. Болдоване су и акцентоване. 
Уз  одредницу је дато граматичко обележје, порекло речи и значење. Наред-
не, 2003. године објављен је Рожајски рјечник: грађа за диференцијални 
речник рожајског краја Ибрахима Хаџића (Хаџић 2003). Аутор наводи да 
рожајски говор припада зетско-сјеничком дијалекту. Он је у суштини 
ијекавски, али са честим екавским речима и осећа се јака мешавина дугог и 
кратког јата. И. Хаџића је, пре свега, занимао лексички фонд овог краја – 
првенствено Рожаја (ту их је сакупљао), „ali, naravno, to su riječi šireg prostora, 
pa vjerujem da su mnogi od navedenih lokalizama svojina plavskog, gusinjskog, 
beranskog, bihorskog, bjelopoljskog, sjeničkog, tutinskog ili novopazarskog kraja 
[...]. Riječi koje sam popisao izvorne su i objašnjene su sinonimima standardnog 
književnog jezika. Citati ili upravni govor davani su u duhu rožajskog govora“ 
(Хаџић 2003: 10). Писању речника аутор је посветио више од четири године 
рада. Има близу 4000 одредница. Све су болдоване, акцентоване и сложене 
двостубачно, абецедним редом. Уз сваку одредницу је наведено граматичко 
обележје, значење и неакцентовани контекст. На крају је приложен Dodatak, 
где су се нашли: Neki od idioma u rožajskom govoru, Najčešće poštapalice u 
rožajskom govoru, Porodični nadimci, Hipokoristici muških ličnih imena, 
Hipokoristici ženskih ličnih imena, Nadimci muslimanskih muških ličnih imena, 
Nadimci muslimanskih ženskih ličnih imena, Najčešća imena volova, Najčešća 
imena krava, Najčešća imena konja, Najčešća imena ovaca, Najčešća imena koza, 
Najčešća imena pasa i Najčešća imena kokošaka. Након тога, дата је и једна 
песма – Naš govor, а затим литература, рецензија проф. др Михаила 
Шћепановића и белешка о аутору. Годину дана касније – 2004. из штампе 
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излази монографија Из лексике Пиве: село Безује Светозара Гаговића 
(Гаговић 2004). Основу ове лексичке збирке чине речи које је аутор прику-
пио у свом родном селу Безују. „Безује спада међу највећа села Пивске пла-
нине и Пиве као цјелине. Смјештено на платоу изнад литица високо уздигну-
тог кањона ријеке Комарнице, на надморској висини од 615 метара 
(вјештачким пивским језером потопљени локалитет Илиџа) до 2094 м, коли-
ко је висока планина Буручковац, огранак Дурмитора, доживјела је судбину 
осталих насеља племена. Већ у вријеме почетка прикупљања грађе за овај 
рад прије нешто више од двије и по деценије, Безује је почело стицати статус 
села старачких домаћинстава, у којему данас практично одумиру неколика 
преостала времешна домаћинства“ (Гаговић 2004: 3). Прикупљање лексике 
трајало је двадесетак и више година. Аутор их је сакупљао скоро сваке годи-
не у летњим месецима, када је одлазио у Безује. Бележио је првенствено 
речи које се све ређе чују у свакодневном говору. Речник садржи 7000 речи 
са око 8000 значења. С. Гаговић истиче да је речник диференцијалног типа, 
али да би и, поред тога, прикупљено лексичко благо требало да „вјерно од-
слика бар дио материјалне и културне, духовне баштине пивских горштака, 
херцеговачког племена, стицајем природних и друштвених околности вре-
меном хомогенизованог у изузетно уједначену и чврсту цјелину“ (Гаговић 
2004: 5). Одреднице су сложене двостубачно, азбучним редом. Све су болдо-
ване и акцентоване (акцентовао их је проф. др Слободан Реметић). Уз сваку 
одредницу наведено је граматичко обележје, значење и контекст. Наредне, 
2005. године у издању Интерпреса из Београда, појављује се књига Говорни 
драгуљи никшићког краја: рјечник мање познатих ријечи и други прилози 
Љубомира Ђоковића (Ђоковић 2005). Како наводи аутор, „ријечи у овом 
рјечнику употребљаване су у родитељској кући оца Вукашина и мајке Софије 
Ђоковић у Јасеновом Пољу и околини Никшића, односно у језику свога 
завичаја, предака и савременика, катунског и источнохерцеговачког говора, а 
књижевник је посебно истицао оно што је у језику помало заборављено или 
затурено, а и вишесмислено“ (Ђоковић 2005: 7). Овај речник, укључујући и 
ономастички део, обухвата око 12000 одредница, које су сложене азбучним 
редом и нису акцентоване. Уз сваку одредницу дато је порекло речи и 
значење. Контекста нема. Годину дана касније, објављен је Речник говора 
Бањана, Грахова и Опутних Рудина Јована Копривице (Копривица 
2006). Грађа за овај речник прикупљена је на терену. Прикупио ју је проф. 
германистике Ј. Копривица, наводећи даље: „Највећи број ових ријечи но-
сим као насљеђе од ране младости понајвише из ужег завичаја (Бањани, оп-
штина Никшићка), чији се говор незнатно разликује од говора дотичног 
црногорско – херцеговачког пограничја. На црногорској страни су простори 
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бивших општина (племена): Грахова, Вучјег Дола и Голије, а на херцеговачкој: 
српски живаљ Зубаца, Ластве, требињског, билећког и гатачког околиша, 
живље повезанијег са Црном Гором“ (Копривица 2006: 9). Б. Остојић у пред-
говору наводи да је у овом Речнику далеко „више поређења него у било 
којему дијалекатском речнику са српскохрватског језичког простора. Вршио 
је Јово Копривица поређења са нашим речницима, са Рјечником Вука 
Караџића, прије свега, али и са осталим нашим лексиконима и доносио 
диференцијална значења и значењске регионалне нијансе, тако да овај Реч-
ник решава и проблеме интерпретације значења и географско лоцирање 
њихово. Прикупљени и уазбучени лексички материјал аутор је, дакле, 
стављао у односу према осталим нашим речницима дајући подједнако свој 
суд о грађи у тим речницима. Ова поређења у сваком случају доприносе 
већој сигурности у идентификовању семантичких вриједности лексичких 
јединица и диференцијалну лексичку грађу чине поузданијом у цјелости или 
у појединим семантичким вриједностима“ (Копривица 2006: 5). Може се 
рећи да је аутор спасао многе лексеме од заборава, пошто је добар део њих у 
Речнику већ нестао из народа. Одреднице су болдоване, акцентоване и сло-
жене двостубачно, азбучним редом. Уз сваку одредницу дато је граматичко 
обележје, значење и неакцентовани контекст. Године 2007. објављена су два 
речника – Црном Гором са узлом на крају рупца: збирка заборављених или 
мање употребљаваних ријечи Милана Брајевића (Брајевић 2007) и 
Рјечник говора подгоричких муслимана Аднана Чиргића (Чиргић 2007). 
„Crnom Gorom sa uzlom na kraju rupca je zbirka riječi iz narodnog govora, 
zaboravljenih ili rjeđe upotrebljavanih, s nazivom koji podseća na naviku naših 
starih da vežu uzao (čvor) na kraju rubca (marame) kako nešto ne bi zaboravili. 
Tako, ovdje su se našle neke već zaboravljene i zastarjele riječi, kao i posuđeni 
izrazi, odnosno riječi lokalnih i plemenskih govora, u sklopu jezičkog izraza na tlu 
Crne Gore“... (Брајевић 2007: 7). Збирка садржи око 8000 речи и њихов вели-
ки број аутор носи као наслеђе из ране младости, и то највише из његовог 
„užeg zavičaja – Herceg Novog, s tromeđe pograničja: crnogorsko – hercegovačko 
– dalmatinskog“ (Брајевић 2007: 9), мада је бележио оно што је чуо на терену, 
и то у свим крајевима Црне Горе, као и оно што је пронашао у литератури. 
Одреднице су сложене абецедним редом и нису акцентоване. Поред сваке 
одреднице је наведено само значење, док контекста нема. Грађа за Рјечник 
говора подгоричких муслимана скупљана је на терену од информатора и из 
старих списа, којима се са сигурношћу може утврдити ауторство. „Govor 
staropodgoričkih muslimana ulazi u sastav širega istočnocrnogorskog dijalekta, 
ali se po nizu svojih osobenosti izdvaja u poseban ogranak ovoga dijalekta“ 
(Чиргић 2007: 5). Одреднице су акцентоване, сложене двостубачно, абецед-
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ним редом и уз сваку је дато значење и неакцентовани контекст. Још један 
речник аутора Аднана Чиргића објављен је 2009. године, а то је Рјечник 
његушког говора (Чиргић 2009). Грађа за овај речник прикупљена је у лето 
2008. и 2009. године, у свим насељеним његушким селима, осим Мирца, 
због пожара који је тамо харао. Истраживања су обавили Аднан Чиргић и 
Александар Радоман. За информаторе су бирали већином старије особе, чији 
је живот везан за његушки предео, а којима су и ближи преци исто били 
Његуши. Аутор наводи да се Његуши налазе „na istorijskom prelazu Katunske 
nahije i Boke“ и да „su tako vremenom usvojili neke karakteristične bokeljske 
jezičke odlike, a svakako se skladno uklapaju u podlovćensku granu crnogorskih 
govora“ (Чиргић 2009: 7). Речник садржи око 4200 речи, заједно с топоними-
ма. А. Чиргић наводи да овај речник не садржи ни приближно сву његушку 
лексику, већ само ону типичну која је забележена приликом испитивања 
његушког говора и да је врло мало лексема добијено по унапред 
припремљеном упитнику. Тако добијене речи (и топоними) у речнику су 
дате без контекста, док су све остале забележене у спонтаном разговору са 
информаторима. Одреднице су акцентоване и сложене абецедним редом. Уз 
одредницу је наведено граматичко обележје, синоним и неакцентовани кон-
текст. Наредна 2010. година је била баш плодоносна. Објављена су чак три 
речника – Рјечник говора Зете Јелене Башановић-Чечовић (Башановић-
Чечовић 2010), затим Рјечник никшићког краја Љубомира Ђоковића 
(Ђоковић 2010) и Рјечник говора околине Мојковца Данијеле Ристић 
(Ристић 2010). Грађа за Рјечник говора Зете прикупљена је на терену про-
стране равнице, између доњег тока реке Мораче и Скадарског језера, коју 
река Цијевна дели на Горњу и Доњу Зету. Ауторка је обишла двадесетак 
села. Зетска равница припада источноцрногорском говорном подручју, одно-
сно зетско-сјеничком дијалекту. У уводном делу ауторка најпре наводи акце-
натске, фонетске, морфолошке и синтаксичке особине испитиваног подручја, 
након којих следи речник. Одреднице у речнику су акцентоване, сложене 
двостубачно, азбучним редом. Уз сваку је дато граматичко обележје, значење 
и контекст (примери из аутентичног говора овог краја). Љ. Ђоковић наводи 
да је рад на Рјечнику никшићког краја започео пре петнаестак година, под-
стакнут књижевним делима свог брата Божидара Ђоковића, а добар део речи 
понео је и из родитељског дома и покупио из народног говора. Даље истиче: 
„У току свог дугогодишњег рада на Рјечнику, имао сам велику помоћ, поред 
осталих, од брата Драгише Ђоковића, универзитетског професора, чију сам 
лексичку збирку ’уткао’ у Рјечник, а многим ријечима сам провјеравао 
значењску вриједност из његових дјела. Међутим, највећу свесрдну помоћ и 
подстицај, дао ми је лингвиста и лексикограф др Драго Ћупић, коме сам 
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неизмјерно захвалан. Овај Рјечник обухвата лексику из језика свакодневне 
комуникације и лексику писца Б. Ђоковића, тако да се у њему налази и доста 
опште лексике која собом не носи само усколокалну, већ широку обојеност 
говора“ (Ђоковић 2010: 9). Аутор наводи и да је „никшићки крај познат по 
особинама тзв. источнохерцеговачких говора, на које је, у овом простору, 
имала извјестан утицај староцрногорска катунска стварност као непосредни 
сусјед [...]. Поред тога, индустријски развој и миграције, које су у граду 
Никшићу биле највеће (36,49 % грађана), унијели су низ промјена и новина 
у народне говоре, те се и то одразило на структуру Рјечника, па овај Рјечник 
на неки начин сублимише говор никшићког краја и ширег подручја сјеверне 
Црне Горе“ (Ђоковић 2010: 9). Речник има 19000 лексичких јединица, одно-
сно одредница и око 300 изрека и пословица. Све одреднице су болдоване, 
акцентоване и сложене азбучним редом. Помоћ при акцентовању аутору су 
пружили Драго Ћупић, Михаило Шћепановић и Неђо Јошић. Уз сваку одред-
ницу наведено је граматичко обележје, порекло речи, значење и неакценто-
вани контекст. На крају сваког слова дате су и изреке и пословице (на то 
слово), које нису акцентоване. У уводном делу Рјечника говора околине 
Мојковца описане су прозодијске, фонолошке, морфолошке и синтаксичке 
особине овог говора. Грађа за овај речник прикупљена је на терену, у 
Мојковцу и околним селима и засеоцима (Горња Поља, Доња Поља, 
Гојаковићи, Калудра, Бистрица, Подбишће, Доња Штитарица, Горња Штита-
рица, Тутићи, Стевановац, Лепенац, Жари, Црвена Локва, Слатина, 
Прошћење, Рудница, Пржишта, Бјелојевићи, Улошевина, Јаковићи, Равни и 
Јушковића Поток). Нека од ових села, Д. Ристић је обишла и више пута. Ау-
торка истиче да је бележила лексику првенствено диференцијалног каракте-
ра (у односу на књижевни језик), али и ону општег карактера „која је аутен-
тична и вјерна слика народног говора околине Мојковца“ (Ристић 2010: 14). 
Одреднице су акцентоване, сложене двостубачно азбучним редом. Уз сваку 
одредницу је дато граматичко обележје, значење и контекст (типичан пример 
из аутохтоног говора испитиваног подручја). Ауторка додаје да јој је намера 
била „да овај рјечник буде драгоцјен приказ лексичког богатства говора око-
лине Мојковца, али уједно и вјерна слика мојковачког говора и његових осо-
бина до сада недовољно познатих дијалектолошкој науци. Лексички систем 
говора околине Мојковца одликује се, на једној страни, оним лексемама које 
су препознатљива одлика овог подручја, а на другој, природно, и оним које 
сретамо у другим говорима, које имају општецрногорски карактер“ (Ристић 
2010: 27). Годину дана касније – 2011. појављује се збирка речи Из рјечника 
старих Дурмитораца Јована П. Жарковића (Жарковић 2011). „У овој 
збирци је прикупљен велики дио ријечи и израза из народног говора старих 
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Дурмитораца, који су послије Другог свјетског рата почели убрзано да 
нестају из говорне употребе [...]. Стога сам покушао да у својој дубокој ста-
рости уз сопствено присјећање, уз помоћ другова и пријатеља из завичаја и 
уз коришћење квалитетне литературе, сакупим што више ових језичких би-
сера“ (Жарковић 2011: 57). За говор старих Дурмитораца може се рећи да је 
најсличнији Вуковом, „што је природно с обзиром на Вуково дробњачко 
поријекло и што је Вук, истражујући изворе из којих је црпио грађу за свој 
’Српски рјечник’, користио дурмиторско подручје и Херцеговину“ (Жарковић 
2011: 57). Одреднице су сложене азбучним редом и нису акцентоване. Уз 
сваку је дато значење и понегде неакцентовани контекст. Како речник није 
писао човек из струке, него пуковник у пензији и ратни војни инвалид,5 може 
се рећи да је ова аматерска збирка речи, ауторов значајан дуг своме завичају. 
И сам свестан тога, истиче: „Свакако да у овом аматерском покушају има 
пропуста и неадекватно протумачених израза. Зато нека овај мој покушај 
буде изазов младим језички школованим и специјализованим Дурмиторцима 
да напишу још обимнију и са што мање пропуста нову књигу старих народ-
них дурмиторских ријечи и израза“ (Жарковић 2011: 57). На крају књиге 
приложене су и фотографије из овог краја, из колекције Веселина Веска Ко-
привице и Јелене (Мошове) Жарковић. Следећи је Рјечник величкога говора 
Бранка Јокића (Јокић 2012), објављен 2012. године. „Velika je selo na istoku 
Crne Gore. Okružena je planinama Đevojački krš, Prokletije, Śekirica, Mokra, 
Vaganica, Planinica, Jelenak i Ječmište, u čijem je središtu prijevor Čakor (1849 
mnv). Ili: nalazi se između Prokletija, plavske kotline i rijeke Lim na jugu i 
jugozapadu, Rugovske klisure, na istoku, i planinskoga masiva Mokre i Haјle, na 
śeveru i śeverozapadu“ (Јокић 2012: 7). Аутор је прикупљеном и презентова-
ном старом лексиком настојао да подсети на велички говор и допринесе 
његовом очувању, као и да покаже да је та лексика у знатној мери и даље 
присутна и жива. Даље наводи: „U izboru leksike koji slijedi neke riječi se 
ponavljaju, ali imaju različito značenje ili akcenat. Može se učiniti da su mnoge 
riječi poznate i da ih nije potrebno objašnjavati. No u veličkome govoru one imaju 
posebno značenje“ (Јокић 2012: 17). Централни део књиге заузима сам реч-
ник. Одреднице су акцентоване и сложене абецедним редом. Нису посебно 
истакнуте (нпр. болдом или италиком). Уз одредницу се наводи граматичко 
обележје и значење. Понегде је у загради наведен неакцентовани пример 

5 Ј. Жарковић је у склопу едиција Војноиздавачког завода ЈНА објавио следеће књиге: 
Дурмиторско подручје ослонац НОР-а и револуције и Завјети Врховном команданту. Године 
2009. објавио је књигу Недајски топоними. Поред књига, аутор је и шест фељтона који су 
излазили у листовима „Народна армија“, „Побједа“ и „Политика“, као и већег броја чланака и 
расправа, који су објављени у различитим штампаним медијима и зборницима.
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употребе дате лексеме. Исте године, објављен је и Његушки рјечник Душа-
на Оташевића (Оташевић 2012). Према речима уредника Аднана Чиргића 
и Јелене Шушањ, овај речник „posljednje je djelo dr Dušana Otaševića, 
njeguškog naučnika koji je živio i radio u Sarajevu. Neposredno pred smrt autor 
nam je poslao rukopis ove knjige uz molbu da ga publikujemo, jer mu je narušeno 
zdravlje onemogućilo dalje staranje o njoj. Djelo je nastalo kao plod entuzijazma 
Dušana Otaševića, koji je pripadao drugoj struci (istoriografi ji i muzeologiji), a 
ovim je želio vratiti dug rodnim Njegušima. Po dogovoru s autorom, rukopis koji 
nam je poslat prošao je ustaljenu recenzentsku proceduru, tako da se ovde 
pojavljuje nešto izmijenjen u odnosu na prvobitnu formu“ (Оташевић 2012: 237). 
Територија Његуша „smještena između tri grada – Cetinja, Kotora i Budve – 
obuhvata lovćenski masiv, s prirodnim ljepotama i istorijskim obilježjima koja su 
ga promovisala u Nacionalni park ’Lovćen’“ (Оташевић 2012: 7). Његушки го-
вор припада староцрногорским говорима. Аутор наводи да су се ту помеша-
ле особине бокељског говора и говора цетињског типа, „te se može reći da je 
riječ o prelaznom govoru. I pored toga, po najbitnijim svojstvima njeguški govor 
uklapa se u opštecrnogorski jezički sloj“ (Оташевић 2012: 15–16). Књига је 
организована на следећи начин – започиње предговором, а завршава напо-
менама уредникâ. Централни и највећи део књиге заузима сам речник. 
Одреднице у речнику су акцентоване, болдоване и сложене абецедним ре-
дом. Уз одредницу се наводи граматичко обележје, значење и контекст (не-
акцентовани пример употребе дате лексеме). Становници овог краја највише 
су се бавили земљорадњом, сточарством, трговином и угоститељством; од 
тога су и живели, тако да имају много израза за пољопривредне радове, сто-
ку, за послове у кући, као и око ње и за свакодневне животне потребе. Непо-
штене људе и смутљивце нису подносили, па у говору има доста речи којима 
се карикирају негативне особине. С друге стране, морал је високо цењен, па 
отуда много погрдних израза за људе и жене којима је та категорија била 
страна. „Konačno, u ovoj staroj leksici, između ostaloga, krije se istorija života i 
ljudi. Ona govori o životu, radu i običajima starih Njeguša. Kroz upotrebu riječi 
mogu se viđeti narodni običaji, način ponašanja ljudi, lične i kolektivne osobine, 
psihička stanja, radosti i tuge, odnos prema porodici i društvu, međusobni odnosi 
pojedinaca, bratstva i sela, moralne norme, sadržaji porodičnoga i seoskoga života 
itd.“ (Оташевић 2012: 17). Речник Куча Драгољуба Петровића, Иване 
Ћелић и Јелене Капустине објављен је 2013. године (Петровић и др. 2013). 
Аутори у уводу истичу да је овај речник „настајао“ више од педесет година. 
Даље говоре о Кучима и њиховом говору, описујући гласове и облике и 
дајући напомене о синтакси и реду речи. Грађа за овај речник првенствено је 
утемељена на лексичком искуству првог аутора – проф. Д. Петровића, које је 
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стекао у свом родном селу Косору, али и у Пиперима (пошто је до своје де-
вете године више боравио у Пиперима), па му није било лако да „пресуди“ да 
ли је неку реч чуо у Кучима или у Пиперима. Такође, грађа је бележена и на 
Кржањи, како аутори наводе, највише према казивању Гавра Николића, и у 
Брскуту, а у другим селима (Безјово, Биоче, Видијење, Врбица, Греца, 
Дол’ани, Дучићи, Загреда, Златица, Кути, Купусица, Лијешта, Медун, Мом-
че, Ораово (Орахово), Подград, Премићи, Раћи, Ćенице (Сјенице), Убли, 
Убаелаец, Фундаена (Фундина), Цварин, Церовица) тек узгред, у склопу оно-
мастичких истраживања. При проверавању грађе, ауторима су помогли кон-
султанти Милорад Предојевић (1939, из Брскута), Илија Петровић (1938, из 
Косора) и др Војислав Рашовић (1942, из Фундине). Одреднице у речнику су 
болдоване, акцентоване и сложене азбучним редом. Уз сваку је дато грама-
тичко обележје, значење и контекст. Аутори истичу да је речник „припремљен 
у облику који би се могао одредити и као речник лексичких гнезда и у њему 
су окупљане све речи са ’својим азбучним местом’“ (Петровић и др. 2013: 
33). Исте године, објављен је и Рјечник плавско-гусињскога говора Ибрахи-
ма Рековића (Рековић 2013). Овај речник је плод ауторовог вишегодишњег 
рада на прикупљању и бележењу плавско-гусињских речи, које су све мање 
у употреби. Аутор није филолог по струци,6 што и наводи у Предговору: „Iz 
moje biografi je vidi se da ja za ovu oblast nijesam stručan i da sam se, takoreći 
latio tuđega posla. Mnogi su mi i prigovarali da je to posao za dokojne. Odmahujući 
rukom odgovarao sam da nijesam jedini koji radi tuđe poslove, jer ih ne rade oni 
koji su za to plaćeni i stručni, te i da je ovo posao za pismene i dobronamjerne“ 
(Рековић 2013: 10). Како истиче уредник Аднан Чиргић на крају ове књиге, 
иако је аутор „izvan fi lološke struke, radi se o brižljivo sakupljenoj građi oko tri 
i po hiljade akcentovanih jedinica koje su date u kontekstualnoj upotrebi“ (Рековић 
2013: 399). Највећи део књиге заузима сам речник. Одреднице су болдоване, 
акцентоване и сложене абецедним редом. Уз одредницу је наведено грама-
тичко обележје, значење и контекст (неакцентовани пример употребе дате 
лексеме). Након тога, дате су фразе, клетве, благослови, пословице и изреке. 
Они су исто сложени абецедним редом, италиком и нису акцентовани, а по-
ред је наведено значење. Академик Јашар Реџепагић у својој рецензији овог 
речника истиче да је сачуван „niz originalnih naziva i sadržaja, koji su iz raznih 
jezičko-terminoloških područja – ratarskog, stočarskog, zanatskog, običajnog, 
verskog i drugih, a posebno iz onomastičke terminologije i tomonomastike“ 

6 Завршио је Средњу уметничку школу у Херцег Новом и Пећи и Вишу педагошку 
школу (ликовни смер) у Приштини. Објављивао речи, анегдоте и цртеже у бројним листовима, 
часописима и ревијама.
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(Рековић 2013: 383). Иако је плавско-гусињска говорна област одавно при-
влачила пажњу филолога (уп. Ђорђић 1933/1934, Стевановић 1933–1934, 
Ћупић 1981–1982 и Џоговић 2009), „objavljivanjem ovoga rječnika karakteri-
stične plavsko-gusinjske leksike značajno se upotpunjuje slika o dijalektološkim 
osobinama oblasti o kojoj je riječ“ (Рековић 2013: 401). Аднан Чиргић даље 
наводи: „Kad se uzme u obzir ubrzani proces urbanizacije i sve veći odliv 
stanovništva, naročito prema inostranstvu, onda je jasno koliko je važan poduhvat 
Ibrahima Rekovića, koji je iskoristio možda potonji trenutak za bilježenje leksike 
koja nestaje zajedno s tipičnim govornim predstavnicima“ (Рековић 2013: 401). 
Годину дана касније – 2014. из штампе излази Речник Васојевића Раде 
Стијовић (Стијовић 2014). „Васојевићи су племе и област на североистоку 
данашње Црне Горе. Заузимају простор од планине Вјетерник на југозападу 
до Бихора на северу и од Матешева на западу (на Тари) до Новшића близу 
Плава и Чакора на истоку. Географски, а од средине XIX века и политички, 
Васојевићи се деле на Горње (са средиштем у Андријевици) и Доње (са сре-
диштем у Беранама) Васојевиће. У Горњим Васојевићима се разликују два 
дела – Лијева Ријека (од Вјетерника до Трешњевика) и Горња нахија 
(андријевички крај с Полимљем и реком Злоречицом)“ (Стијовић 2014: 7). 
Године 1990. Р. Стијовић је већ објавила диференцијални речник овог гово-
ра, са око 4000 одредница (уп. Стијовић 1990), као и монографски опис овог 
говора (уп. Стијовић 2007). У овом новом речнику ауторка доноси 11000 
речи (и неколико пута више значења), које је до сада лингвогеографски об-
радила. Даље истиче, да се међу њима „налазе и речи из диференцијалног 
речника, али обогаћене новим примерима и проширене новим значењима до 
којих се дошло“ (Стијовић 2014: 8). У претходном диференцијалном речни-
ку, Р. Стијовић је бележила само ону лексику која није потврђена или је сла-
бо потврђена у РСАНУ, док су у овај нови речник укључене и сасвим „обич-
не“ речи. Грађу за претходни диференцијални речник ауторка је бележила 
искључиво у Горњим Васојевићима, а у овом новом речнику доноси 
материјал и из Доњих Васојевића. Грађа је прикупљена на терену, у разгово-
ру са најстаријим становницима, пре свега са женама. Ауторка је посетила 
следеће пунктове: 1. у Горњој нахији (Анџелате, Баре Краљске, Божиће, 
Бојовиће, Грачаницу, Ђулиће, Забрђе, Краље, Кошутиће, Коњухе, Кути, 
Машницу, Обло Брдо, Пеовац, Пепиће, Присоју, Ријеку Марсенића, Салевиће, 
Сеоце, Слатину, Сућеску, Сјеножета, Трепчу и Трешњево), 2. у Лијевој 
Ријеци (Верушу, Ками, Кути, Лопате, Опасаницу и село Лијеву Ријеку), 3. у 
Шекулару (Улицу и Мезгале, затим Велику) и 4. у Доњој нахији (Виницку, 
Долац, Ровца, Тешца и Беране). Говор Васојевића припада зетско-сјеничком 
дијалекту. Ауторка даје и неколико напомена о овом говору. Одреднице у 
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речнику су болдоване, акцентоване и сложене азбучним редом. Уз сваку је 
наведено граматичко обележје, значење и контекст (акцентовани дијалекатски 
текст). При обради речи, Р. Стијовић се држала методологије примењене у 
изради РСАНУ, уз, наравно, извесна одступања, пошто је Речник Васојевића 
искључиво дијалекатски речник, а РСАНУ – речник књижевног и народног 
језика. Године 2020. објављена су два речника – Рјечник говора околине 
Бијелог Поља (Вранешка долина) Јелене Башановић-Чечовић (Ба ша-
новић-Чечовић 2020) и Рјечник горњобихорскога говора Драшка Дошљака 
(Дошљак 2020). Ј. Башановић-Чечовић у Предговору своје књиге најпре го-
вори о географском положају испитиване области. „Смјештена у сјеверо-
источном дијелу Црне Горе, између планина Бјеласица, Бурен, Стожер и 
Лиса, Вранешка долина једна је од најживописнијих долина у Црној Гори. 
Данашње подручје Вранешке долине, које житељи овог краја зову Вранеш, 
обухвата предио од Слијепча Моста до Коврена, са двадесетак села концен-
трисаних око Томашева (некад Шаховића) и Павиног Поља. Вранеш се на 
сјеверу граничи са Пљевљима (село Вруља), на истоку и југу са дјеловима 
бјелопољске општине (села Кање и Чеоче), односно село Равна Ријека, а на 
западу са територијом мојковачке (села Прошћење и Лепенац), односно 
пљеваљске општине (село Косаница)“ (Башановић-Чечовић 2020: 8–9). 
Даље наводи да се Вранеш дели на Горњи и Доњи и да на подручју Вранеш-
ке долине живе становници пореклом из Ускока, Дробњака, Мораче, Роваца, 
Куча, Братоножића, Васојевића, Његуша и Никшића. Грађу за овај речник 
ауторка је прикупљала више година, и то користећи се методом традицио-
налне дијалектологије – снимањем спонтаног говора мештана Вранеша 
(чешће) и попуњавањем претходно припремљеног упитника (ређе). Инфор-
матори су причали о Вранешкој долини, о вранешкој шљиви и крушки и о 
томе како је Вранешани пеку, затим о Томашеву и Павином Пољу и ученим 
људима из тих крајева, о планинским „бистрицама“ и „пити ’елији’“ итд. 
Све ово допринело је да се сакупи богата и слојевита лексика, која је везана 
за различите области живота људи из испитиваног подручја. „О богатству и 
слојевитости лексике Вранешке долине свједочи и њена значењска разно-
врсност будући да су се у Рјечнику издвојиле неколике тематске групе: на-
зиви заната и занимања, називи одјеће, обуће и тканина, називи покућства, 
кулинарски називи, називи оруђа за рад (посао уопште) и аграрних култура, 
називи временских прилика, називи народних игара... Називи сродства, 
мјера за дужину, тежину, запремину, биљног и животињског свијета такође 
су представљени карактеристичном лексиком“ (Башановић-Чечовић 2020: 
11). Ауторка истиче да Речником нису могле бити обухваћене све речи овога 
краја, али да се нада да ће забележеном лексиком сачувати од заборава „оне 
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које су аутентичност овог, али и других црногорских говора, будући да један 
дио пописаних лексема има карактер општецрногорских“ (Башановић-
Чечовић 2020: 12). Посебно место у речничкој грађи припало је експресивној 
лексици, која се одликује структурним и семантичким особеностима. Таква 
лексика обухвата јединице са позитивном и негативном конотацијом. У овом 
речнику више је оних са негативном конотацијом и обележене су квалифика-
торима пејор. и погр. Поред њих, у речнику има доста деминутива и аугмен-
татива, с тим да су аугментативи чешћи. Након Предговора, дате су особе-
ности говора Вранешке долине (прозодијске, фонетско-фонолошке, 
морфолошке и синтаксичке). Ј. Башановић-Чечовић наводи „да говор Вра-
нешке долине припада типу млађих новоштокавских говора источнохерце-
говачког типа“ (Башановић-Чечовић 2020: 15). Главни део књиге заузима 
речник. Одреднице у речнику су болдоване, акцентоване и сложене двосту-
бачно, азбучним редом. Уз одредницу су наведени граматичко обележје, по 
потреби етимологија, затим значење и неакцентовани контекст. Детаљне по-
датке о методологији обраде прикупљене грађе, ауторка даје у Предговору, а 
на самом његовом крају истиче да је овим речником обухваћена „и лексико-
графски обрађена лексика са подручја које у дијалектолошкој науци до сада 
није било описано и за чијим описом је постојала ’ургентна потреба’. Засно-
ван искључиво на усменим изворима, Рјечник припада категорији 
дијалекатских рјечника, а лексичко благо које је њиме пописано (и обрађено 
у складу са принципима лексикографске методологије), пружиће бројне 
информације о народу који се њиме служи, о навикама Вранешана, дјелатно-
стима којима се баве, као и о историјским и културним контактима са другим 
народима“ (Башановић-Чечовић 2020: 30). Д. Дошљак наводи да је грађа за 
Рјечник горњобихорскога говора прикупљена током 2015. године од репре-
зентативних представника овог говора. „Na prostoru opštine Petnjica nalazi se 
sedam mjesnih zajednica, sa 24 sela. Gornjem Bihoru pripadaju sljedeća sela: Bor, 
Savin Bor, Javorovo, Murovac, Dašća Rijeka, Poroče, Dobrodole, Ponor, 
Radmance, Petnjica, Lagatori, Kalica, Trpezi, Gornja Vrbica, Donja Vrbica, 
Lješnica, Tucanje, Vrševo, Azane, Godočelje i Orahovo“ (Дошљак 2020: 6). Ау-
тор истиче да је обишао свако село у петњичкој општини, трудећи са да за-
бележи лексику из различитих сфера, која ће представљати говорну слику 
испитиваног подручја. „Ovaj rječnik je diferencijalnog karaktera u odnosu na 
književni jezik. Imajući u vidu činjenicu da je leksika Gornjeg Bihora neiscrpna, 
te da nijesmo imali cilj da u ovaj rječnik uđe cjelokupna leksika, prirodno je da su 
mnoge riječi izostale, a, s razlogom, su mogle biti dio ovoga rječnika. Ipak, u 
rječnik smo unijeli i diferencijalnu i opštu leksiku, a njena ukupnost predstavlja 
autentičnu sliku narodnog govora petnjičkoga kraja“ (Дошљак 2020: 8–9). 
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Одреднице у речнику су болдоване и сложене абецедним редом. Нису акцен-
товане. Уз одредницу су дати граматичко обележје, значење и неакцентовани 
пример употребе дате лексеме. На крају Д. Дошљак закључује да ће овај 
речник „sačuvati u nezaborav makar dio leksike koja je smjenom generacija i 
ukupnim načinom života u fazi nestajanja iz živog govora“ (Дошљак 2020: 8–9). 
Текуће 2021. године објављен је Рјечник говора околине Берана Данијеле 
Радојевић. „Општина Беране (некада Иванград) налази се на сјевероистоку 
Црне Горе и обухвата сјеверни дио Горњег Полимља“ (Радојевић 2021: 7). 
Ауторка даље, на основу поглавља Положај и природно-географске каракте-
ристике из монографије Беране (Општа монографија, поводом 150. 
годишњице Берана, Беране, 2013), наводи које су границе ове општине: 
„сјеверна граница води од Сјекирице, преко Пишева, Баћа, Студенца, 
Вјетерника, Шеварине, Торишта и Јеленка до Зимница. На истоку границу 
чине планине Мокра, Мургаш, Цмиљевица (граница према Метохији) и 
Турјак и падина Цмиљевице, према општини Рожаје. Према сјеверу граница 
се налази на ријекама Лим и Љешница и Доњи Бихор (општина Бијело Поље) 
и на простору Горњег Бихора према Пештеру (општина Сјеница). Западна 
граница општине налази се на највишим врховима Бјеласице – Стрменица, 
Црна глава, Зекова глава и падина Кључа, општине Мојковац и Колашин. 
Представља и по простирању и по броју становника један од највећих градо-
ва на сјевероистоку Црне Горе. Ово подручје насељавали су припадници ра-
зли читих црногорских племена, у првом реду Васојевића, али уз њих и Куча, 
Пипера, Дробњака, Роваца, Његуша, Бјелопавлића, Љешкопоља, Брато но-
жића, што се одразило и на специфичне говорне карактеристике овог краја“ 
(Радојевић 2021: 7–8). Д. Радојевић је грађу за овај речник прикупљала више 
година, и то методом традиционалне дијалектологије – снимањем аутохто-
ног и спонтаног говора репрезентативних представника овог говорног 
подручја, као и попуњавањем претходно припремљених упитника за овакву 
врсту истраживања. Грађа је забележена у следећим беранским селима: Аза-
не, Беран Село, Лубнице, Бубање, Буче, Петњик, Заостро, Понор, Курикуће, 
Љешница, Мазгаљи, Горња Врбица, Орахово, Пешца, Савин Бор, Радманци, 
Рујиште, Вуча, Штитари, Будимља, Ровца, Доња Ржаница, Радмужевићи, За-
град, Виницка, Доње Луге, Јашовићи, Калица, Праћевац, Тмушићи, Бастахе, 
Бабино, Пороче, Трпези, Калудра, Јоховица, Главаца, Горажде, Загорје (села 
Лубнице, Главаца, Бастахе, Курикуће, Праћевац, Вуча територијално 
припадају подручју тзв. Горњих села, а њихови етници су Горњосељани)“ 
(Радојевић 2021: 9). Ауторка истиче да су се овим речником настојале сачу-
вати од заборава „оне ријечи које су аутентичне, које одсликавају дух беран-
ског краја, које су помало заборављене, звуче архаично или се губе упоредо 
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са губљењем предмета, појава, радњи или сл. које су означавале. Такође, 
неријетко је биљежена и експресивна лексика ухваћена у живом, непосред-
ном народном говору, диференцијалног карактера, првенствено у односу на 
стандардни језик. Наравно да многе ријечи нијесу усколокалног карактера, 
већ се могу чути на ширем подручју црногорских народних говора, тј. оп-
штецрногорског су карактера, али су управо својом необичношћу завриједиле 
да се нађу међу корицама овог рјечника јер су саставни дио лексичког репер-
тоара беранског говора“ (Радојевић 2021: 10). На крају закључује да испити-
вано подручје краси богата и разноврсна лексика и да су многе речи аутен-
тичне, односно познате само становницима овог краја и диференцијалне у 
односу на стандардни језик и суседне говоре. У речнику има и позајмљеница 
(највише турцизама, затим романизама, а знатно мање је речи из других 
језика – мађарског, грчког, немачког...). Забележене су многе старе словенске 
речи. Посебно место заузима и стилски маркирана експресивна лексика. У 
наставку је дат опис структуре самог речника. Одреднице су болдоване, ак-
центоване и сложене азбучним редом. Уз одредницу су наведени граматичко 
обележје, етимологија (код речи страног порекла), значење и неакцентовани 
контекст. Након тога, дате су особености говора (прозодијски систем, фонет-
ско-фонолошке, морфолошке и синтаксичке особености). Ауторка истиче да 
„Беранско говорно подручје припада говорима прелазног акценатског типа 
између источнохерцеговачких и зетскојужносанџачких говора [...]. По својим 
главним акценатским карактеристикама, може се рећи да је беранско говор-
но подручје сродно бјелопавлићком говору“ (Радојевић 2021: 12).

2.1.б. Речнички прилози мањег обима

Међу речничким прилозима општег типа, али мањег обима, који су 
објављени у часописима и зборницима радова, настарији је рад Прилошци 
за Српски рјечник Митра Ивелића (Ивелић 1891), објављен у часопису 
Просвјета 1891. године. Аутор даје прилог (51 одредницу) за Српски рјечник. 
Све одреднице су акцентоване и дате италиком. Нису сложене азбучним ре-
дом. Уз одредницу је наведено граматичко обележје, у загради место где је то 
забележено и значење. Грађа је прикупљена на ширем простору Црне Горе 
– у Црмници, Љешанској нахији, Дробњацима, Кривошијама, у Рисну, Мо-
рачи, Зети, или само стоји да је забележено у Црној Гори. Следе два прилога 
Јована Рогановића – Приложак грађи Српскога рјечника (Рогановић 1895) 
и Приложак грађи Српскога рјечника (свршетак) (Рогановић 1895а), 
објављена исто у часопису Просвјета. Аутор у овим својим прилозима ту-
мачи неке речи које се не налазе у Вуковом Рјечнику, а доноси и нове речи 
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које је забележио у Зети, у једном делу Херцеговине, у Боки, Далмацији, 
Босни и Старој Црној Гори. Сложено је у форми речника, азбучним редом. 
Исте године објављена су и четири прилога Вељка Радојевића – О српском 
језику (Радојевић 1895), О српском језику (наставак) (Радојевић 1895а), 
О српском језику (наставак) (Радојевић 1895б) и О српском језику (сврше-
так) (Радојевић 1895в). У овим својим прилозима В. Радојевић прилази 
тумачењу одређених речи из Вуковог Рјечника са семантичке стране. Он се 
бавио оним речима које су погрешно или непотпуно протумачене, дајући 
им ново значење, које нигде није наведено. Прилог Из народног говора 
васојевићког краја Тихомира Марсенића (Марсенић 1975) објављен је 
1975. године у часопису Расковник. „У овом прилогу учињен је покушај 
да се нешто од те драгоцјене а досад ипак недовољно искоришћене језичке 
грађе – која, срећом, још није ишчиљела из сјећања старијих поклоника једре 
ријечи и бритке мисли – забиљежи у изворном облику и тако не препусти 
забораву из нехаја“ (Марсенић 1975: 105). Аутор је записао само оне речи 
којих нема у истом облику, или пак у истом значењу, као што је он забеле-
жио. Прегледао је следеће речнике: Вуков Српски рјечник, РЈАЗУ (закључно 
са XIX делом, слово У, реч упореда), РСАНУ (закључно са књ. VIII, сло-
во Ј, реч јурве), затим РМС (ћирилично издање – закључно са књигом V, 
слово С, реч стоти; латиничко издање – закључно са књ. II, слово К, реч 
квржњаци) и речник Турцизми у српскохрватском језику (Шкаљић 1979). 
Одреднице су сложене азбучним редом и уз сваку је наведено граматичко 
обележје и значење. Уз основни облик, дати су и сви други изведени обли ци 
речи (оне истог корена). „Поред ознаке о врсти, уз сваку ријеч дата су и њена 
различна значења, односно код ријечи које постоје у другим рјечницима – 
само оно значење које је различито и непознато другде. Није било могуће 
наводити и примјере“ (Марсенић 1975: 106). Аутор наводи да је овај прилог 
само грађа коју ваља даље допуњавати и да је „свјестан да њена даља на-
учна обрада захтјева друкчији приступ“ (Марсенић 1975: 107). Следе три 
прилога Љубише Рајковића, који су објављени исто у часопису Расков-
ник, 1981. године –  Прилог познавању горњовасојевићког говора – Лек-
сика из Коњуха (Рајковић 1981), Прилог познавању горњовасојевићког 
говора (II) (Рајковић 1981а) и Прилог познавању горњовасојевићког гово-
ра (III) (Рајковић 1981б). У првом поменутом раду аутор  каже: „Са своја 
три засеока (Кошутиће, Дулипоље и Јошаница) село Коњухе налази се де-
сетак километара западно од Андријевице, испод самих Комова. По својим 
дијалекатским, а нарочито акценатским, особинама говор Коњушана старији 
је говор новоштокавског дијалекта и спада у типичне представнике зетско-
сјеничког говорног типа. Већ сам по себи архаичан, он је засићен варвари-
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змима, међу којима је највише турцизама и романизама, а једна од његових 
главних одлика је изражајност и велико лексичко богатство“ (Рајковић 1981: 
132). Аутор даје мали речник од А до Ђ. Одреднице су сложене двостубачно, 
азбучним редом и нису акцентоване. Уз сваку одредницу је наведено само 
значење. У другом наведеном раду, Љ. Рајковић даје наставак – мали речник 
од слова Е до слова Ј. И овде су лексеме сложене двостубачно и нису акцен-
товане. Уз њих је наведено само значење. У трећем поменутом раду дат је 
мали речник од К до Л. Одреднице су дате по истом принципу као у прет-
ходна два рада. Прилог етимологији и географији речи (на грађи из Црне 
Горе) Матa Пижурице (Пижурица 2007) објављен је 2007. године у збор-
нику Словенска терминологија данас. Аутор обрађује следеће речи: 1) бира-
ти, набирати се; 2) дља(ј)ити, задља(ј)ити, удља(ј)ити; 3) летњак; 4) оти-
лити и 5) прештулас(т), више као прилог лингвистичкој географији, него 
етимологији. Овим својим записима из колашинског краја у Црној Гори (из 
Роваца и Мораче), аутор поуздано употпуњује и ареал и значење поменутих 
речи. Прикупљену грађу пореди са стањем у Вуковом Рјечнику, РЈА, РСА, 
код Скока, Безлаја и у речницима: Ускочки речник (Станић 1990; 1991), Из 
лексике Васојевића (Стијовић 1990) и Речник говора Загарача (Ћупић 1997).

2.2. ТЕРМИНОЛОШКИ РЕЧНИЦИ

У другу групу сврстани су терминолошки речници већег и мањег оби-
ма у којима је дата терминологија везана за материјалну и духовну културу 
неког краја.

2.2.а. Монографије

Од терминолошких речника већег обима, на простору Црне Горе 
објављене су две монографије, прва – Родбинска терминологија никшићког 
говорног подручја Бранка Копривице (Копривица 1998), објављена 1998. 
године у издању Центра за информативну дјелатност из Никшића и дру-
га – Терминологија куће и покућства Бањана Јадранке Којић (Којић 
2006а), која је објављена 2006. године. У првој поменутој књизи, Б. Копри-
вица је настојао да сачува од заборава лексичку грађу из домена родбинске 
терминологије никшићког краја. Монографија има пет поглавља. У првом се 
аутор осврће на лексику и лексикологију као лингвистичку дисциплину, за-
тим разматра и дефинише сродничке термине, посебно термине род, родби-
на и својта, а након тога осврће се на никшићко подручје, пратећи тамошњу 
родбинску терминологију, при чему истиче да у „говору Никшића постоји 
велики број и разноврсност родбинских термина, јер живи осјећање брат-
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ственичке повезаности. Рецимо: први, други, трећи, четврти и пети рођак“ 
(Копривица 1998: 12). Даље наводи, да говор Никшића карактерише раз-
новрсност и обиље облика ријечи – родбинских термина: аугментативи, де-
минутиви, хипокористици, подсмјеси, хумористици, наставци, обрти, фра-
зеологизми у народној пјесми, изреци, пословици, загонетки“ (Копривица 
1998: 16). Друго поглавље чини речник од око 1200 родбинских термина. 
Термини су болдовани, акцентовани, сложени азбучним редом и семантички 
дефинисани. У треће поглавље сврстани су Родбински изрази и искази, а у 
оквиру њих: 1. Пословице и изреке, благослови, заклетве и клетве, шале и 
ругалице; метафоре, 2. Пјесничке руковети, 3. Тужбалице и 4. Осјетљивост 
на ругалице и псовке у односу на родбину. У оквиру четвртог поглавља раз-
матрана су главнија граматичка обележја, док пети одељак чине неакценто-
вани текстови, преузети из објављених прича и мемоара. У другој поменутој 
монографији, Ј. Којић представља терминологију куће и покућства Бањана, 
који су део општине Никшић. У уводном делу ауторка даје основне пода-
тке о Бањанима (о границама, кратком историјату, пореклу имена, рељефу, 
клими, водама, о подели на Доње и Горње Бањане, насељима, саобраћају 
и становништву). Након тога, у оквиру посебних одељака следе лексичко-
семантичка и творбена анализа и сам речник. На крају је приложена карта 
Бањана, затим рецензије проф. др Мата Пижурице и проф. др Слободана 
Павловића, као и белешке о аутору. Лексичку грађу Ј. Којић је прикупљала 
током 2003. и 2004. године на целом подручју Бањана, већином помоћу упит-
ника, али и, како сама истиче, демонстративном методом – када је то било 
потребно. Информатори су јој били углавном старији људи, односно аутен-
тични представници овог говора, али често и млађи, који су се присећали 
свог детињства, старих обичаја и назива за поједине радње и предмете из 
домена куће и покућства. Ауторка је обишла следеће пунктове: Бијеловићи, 
Велимље, Долови, Дубочке, Каменско, Копривице, Мацаваре, Миловићи, 
Миљанић, Мужевице, Петровићи, Подљут, Приградина, Ријечани и Тупан. 
Одреднице у речнику су болдоване, акцентоване и сложене азбучним редом. 
Уз одредницу је наведено граматичко обележје, порекло речи, значење и ак-
центовани контекст, у ком је потврђена њена употреба. Различити фонет-
ски ликови лексема дати су у оквиру исте одреднице, због практичности и 
економичности. Ради лакшег проналажења лексема из речника у лексичко-
семантичкој анализи, уз одредницу су дати и диференцијални знакови (у 
угластим заградама), под којим су те лексеме сврстане у семантичка поља. 
Књига обилује фотографијама и скицама везаним за кућу и покућство, а 
постоје и видео-снимци Бањана, као и бањских кућа (њиховог спољашњег и 
унутрашњег изгледа и покућства).
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2.2.б. Речнички прилози мањег обима

Знатно више је терминолошких речничких прилога мањег обима, који 
су објављени у часописима и зборницима. Најстарији је рад Народне мере 
Тих. Р. Ђорђевића (Ђорђевић 1901), који је објављен 1901. године у часо-
пису Караџић. Аутор каже: „Интересовало ме је да сазнам какве је мере наш 
народ створио животом, радом и искуством, па се њима у својим односима 
служи. За то сам и на то обраћао пажњу, те што сам сазнао овде саопштавам“ 
(Ђорђевић 1901: 10). Аутор даје Мере за дужину. Сложено је у форми речни-
ка, али није уазбучено. Одреднице нису акцентоване и уз сваку је дато грама-
тичко обележје и значење. У загради је наведено где је то забележено. Грађа 
је прикупљена на ширем простору (највише у Србији, затим Македонији, 
Хрватској, па и у Црној Гори (у Беранама и Пљевљима)). Следе два прилога 
Митра С. Влаховића, објављена 1933. и 1934. године у Гласнику Етнограф-
ског музеја у Београду – Мушка ношња у Васојевићима (Влаховић 1933) и 
Женска ношња у Васојевићима (Влаховић 1934). У првом раду аутор на-
води да су Васојевићи „некад захватали само Лијеву Ријеку са околином, а 
данас заузимају скоро цео простор између планина Бјеласице, Комова, 
Вјетерника и реке Лима. Док су били у Лијевој Ријеци и суседним крајевима, 
имали су ношњу приближно као њихови суседи: Братоножићи, Ровчани и 
Морачани, а таква је ношња била углавном у целој Црној Гори. Ту су ношњу 
са изменама очували Васојевићи у Лијевој Ријеци до најновијег доба. Али су 
отсељени Васојевићи у турске крајеве („Наија“) примили ношњу коју су 
тамо затекли. Морали су да се прилагоде средини, пошто су били у почетку 
у мањини. Али кад су се тамо намножили и ојачали, превладала је код 
Васојевића та нова ношња, коју после неког времена потискује „црногор-
ска“. Отада се запажају разлике у ношњи, а и у много другом чему, у источ-
ним и западним Васојевићима, пошто су источни Васојевићи („Наија“) били 
под турским утицајем, а западни под црногорским“ (Влаховић 1933: 72). 
Према изменама и утицајима који су вршени на ношњу, разликују се четири 
типа: 1. Најстарија ношња (коју су Васојевићи носили у Лијевој Ријеци од 
најстаријих времена), 2. Ношња у Наији (Васојевићи су почели да се 
насељавају у овај крај из Лијеве Ријеке пре 200–240 година, пре 7–8 колена, 
па су поступно примали ову ношњу), 3. Црногорска ношња у Васојевићима 
(средином XIX века када је највећи део Васојевића припојен Црној Гори, 
Васојевићи примају црногорску народну ношњу) и 4. Данашња ношња (која 
се знатно разликује од оног старијег). Главне податке за ношњу у „Наији“ 
аутор је прикупио као члан Научне експедиције Београдског универзитета, 
крајем јула 1933. године, код већег броја информатора из Анџелата, Коњуха, 
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Трепче, Полимља, Слатине и Лијеве Ријеке. У оквиру сва четири тематска 
поља дате су одреднице, издвојене италиком, једна испод друге. Нису акцен-
товане и нису сложене азбучним редом. Код сваке одреднице дат је опис. У 
раду су приложене и две фотографије – васојевићке ношње и црногорске 
ношње у Васојевићима. У раду о женској ношњи у Васојевићима, аутор 
исти че да „између женске ношње у Лијевој Ријеци и Наији нема велике ра-
злике као што је био случај код мушке, али ипак постоји нека разлика [...]. 
Стара женска ношња је много китњастија и богатија по везу и начину 
украшавања од новије. Док је старија мушка ношња доста проста и 
једноставна, дотле је женска јако искићена, извезена и украшена“ (Влаховић 
1934: 70). Рад је подељен у пет тематских целина: 1. Најстарија ношња, 2. 
Младина ношња, 3. Девојачка ношња, 4. Новија ношња (1860–1912) и 5. 
Данашња ношња. У оквиру сваке целине дате су одреднице, једна испод дру-
ге. Нису акцентоване и нису сложене азбучним редом. Код сваке одреднице 
дат је опис. У раду има доста фотографија делова ношње и жена и девојака 
у старијој ношњи. Годину дана касније – 1935. у часопису Наш језик излази 
прилог О нашим варивима Симе Тројановића (Тројановић 1935). Аутор 
даје називе варива – боб, леће, грашак, грах = пасуљ, сланутак, једно испод 
другог и наводи како се та варива зову у Дубровнику, Даламцији, око Београ-
да, у селу Берима и свуд око Подгорице (у Црној Гори), на Корчули и јужно 
од Ниша. Следећи прилог – Терминологија родбине и својте у Горњем 
Полимљу Мирка Барјактаревића (Барјактаревић 1961) објављен је у 
1961. године у Гласнику Етнографског музеја на Цетињу. Аутор даје 
терминологију сродничких назива у Горњем Полимљу. Наводи их једне ис-
под других у тексту. Називи нису посебно истакнути и нису акцентовани. На 
крају рада, М. Барјактаревић закључује да у Горњем Полимљу постоји 
развијена и изграђена сродничка терминологија. То објашњава тиме „што је 
код црногорских брђана било донедавно родовскоплеменског живота и уз то 
наглашене потребе за чувањем родбинске солидарности и веза као и егзо-
гамне рашчлањености. Зато се и двојила родбина од својте“ (Барјактаревић 
1961: 29). Након једанаест година – 1972. објављен је у часопису Прилози 
проучавању језика рад Називи за стоку, опрему и сточарске производе у 
говору Кривошија Јелисавете Суботић (Суботић 1972). „Кривошије су 
брдски крај у сјевероисточном залеђу Боке Которске. Обухватају површину 
од 114 км2. Опкољене су са западне стране херцеговачким планинама, бога-
тим буквом и четинарима, међу којима је највећи Орјен, 1895м, а са источне 
шумама и планинама старе Црне Горе. На истоку од Орјена, ртом Пазуа, 
подијељене су на Доње и Горње Кривошије“ (Суботић 1972: 145). Сточар-
ство је једна од неколико грана привреде овог краја. Ауторка представља 
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називе за стоку, опрему и сточарске производе у овом крају. Грађу је класи-
фиковала у седам семантичких група: 1. Крупна стока, 2. Ситна стока, 3. 
Сточна храна, 4. Пребивалиште стоке и мјеста за пићу и појење, 5. Сточне 
болести, 6. Сточна опрема и 7. Сточарски производи, који се даље деле на 
семантичке подгрупе и одељке. У оквиру сваке целине дате су лексеме сло-
жене азбучним редом, у форми малих речника. Уз одредницу је наведено 
граматичко обележје и значење. Године 1977. објављена су два прилога у 
зборнику радова Савјетовање о терминологијама народне материјалне и ду-
ховне културе – Термини у чобанским играма Ненада Вуковића (Вуковић 
1977) и Прилог проучавању сточарске терминологије у Црној Гори Матa 
Пижурице (Пижурица 1977). Н. Вуковић наводи да је његова тема „omeđena 
rijekama Pivom i Tarom, tj. vezana je za Durmitor, za kraj na kome su igre pretežno 
pastirske – malo je igara drugog karaktera. Stekao sam ubjeđenje da na tom terenu 
do danas nije sačuvano mnogo igara; mnoge su zaboravljene, a o nekima se još 
samo priča. Uspio sam, čini mi se, da zabilježim sve igre koje je XX vijek zatekao 
na tom terenu. Bilježenje mi nije predstavljalo posebnu teškoću, jer su mnoge igre 
u mom ranom djetinjstvu intenzivnije živjele, a i onih zaboravljenih dosta je ostalo 
u svijesti starijih ljudi“ (Вуковић 1977: 57). Аутор је забележио око двадесетак 
игара. За њих једанаест, називе наводи у форми малог речника, једне испод 
других. Називи нису сложени абецедним редом и нису акцентовани. Поред 
назива игре следи опис како се она игра. На крају аутор закључује: „Ovaj tip 
naših istraživanja, u dobroj mjeri, pokazaće koliko je koja igra stara, ili bar da je 
stara. Nije nepoznato da su igre imale važnu ulogu u kultu i obredima Starih 
Slovena, malo je toga ostalo, slabo se šta zna o njihovim formama i nazivima, ali 
se sigurno nešto od njihovih elemenata do danas sačuvalo“ (Вуковић 1977: 59). 
Још наводи да има у плану да направи компарације са пољским играма у 
Татрама, са словачким играма у Татрама, као и са неким другим нашим 
крајевима. Лексичку грађу за свој прилог проф. Пижурица је прикупио на 
терену Роваца. Аутор наводи да је ово „provizorni inventаr stočarske 
terminologije sa jednog ograničenog terena. Tematsko grupisanje je uslovno“ 
(Пижурица 1977: 102). Прикупљена лексичка грађа разврстана је у 14 темат-
ских поглавља: 1. Opšti nazivi, 2. Nazivi prema starosti, 3. Leksika u vezi sa 
rasplođavanjem, 4. Objekti u stočarstvu, 5. Leksika u vezi sa uzgojem stoke, 6. 
Rasnost i osobine stoke, 7. Leksika u vezi sa mlijekom, 8. Leksika u vezi sa 
vunom, 9. Dijelovi tijela, meso i koža, 10. Upotreba stoke kao radne (tovarne) i 
tegleće snage, 11. Bolesti stoke, 12. Vabljenje i tjeranje stoke, 13. Vjerovanja u 
vezi sa stočarstvom и 14. Kletve i blagostanja. У оквиру сваког тематског поља 
одреднице су сложене једна испод друге, али нису по абецедном реду. Све су 
акцентоване. Уз одредницу је дато граматичко обележје и значење. Контекст 
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је понегде наведен. Аутор је одступио од основног лексиколошког правила 
да се грађа даје абецедним или азбучним редом, образлажући то на следећи 
начин: „činilo mi se, naime, da bi se tim jedino korektnim postupkom izgubile 
tematske cjeline, semantičke, pa na izvjestan način, i asocijativne skupine riječi, 
što bi znatno umanjilo praktičnu vrijednost ovog priloga“ (Пижурица 1977: 102). 
Додаје и да би се тај недостатак могао надоместити израдом регистра. Следи 
још један рад М. Пижурице – Етимолошке белешке из пастирске лексике 
(Пижурица 1984–1985), објављен 1984–1985. године у Зборнику Матице 
српске за филологију и лингвистику. У овом раду дате су етимолошке бе-
лешке уз лексеме из области пастирске терминологије. „Za ovu priliku 
izabrano je desetak reči iz tri terminološka kruga – objekti, mlečni proizvodi i 
uzgoj stoke (prehrana, čuvanje, bolesti)“ (Пижурица 1984–1985: 625). Лексеме 
су акцентоване, дате италиком и сложене једна испод друге. Уз њих је наве-
дено граматичко обележје и значење, а затим и етимолошке белешке. Године 
1986. објављен је прилог Из сточарске терминологије дурмиторског краја 
(Називи неких домаћих животиња) Драгомира Вујичића (Вујичић 1986). 
„Durmitorski kraj ili durmitorska regija nalazi se u Crnoj Gori. To je, u stvari, 
jedan izduženi pojas koji zatvaraju dvije planinske rijeke – Tara i Piva. Najznačajniji 
dio te regije svakako je masiv planine Durmitora, jedne od najvećih planina 
dinarskog planinskog sistema (preko 2500 m). Taj gorostasni planinski masiv 
spušta se i prelazi u brdovite krajeve i dosta blage visoravni, pogodne za stočarstvo 
i samo djelimično za gajenje nekih planinskih ratarskih kultura“ (Вујичић 1986: 
137). Ово подручје „u pogledu leksike i leksičkog bogatstva odavno je ocijenjeno 
kao jedno od najbogatijih na srpskohrvatskom jezičkom području. Tom leksičkom 
bogatstvu, svakako, doprinosi i stočarsko-ratarska terminologija, odnosno vrlo 
razuđena terminološka leksika u oblastima materijalne i duhovne kulture“ 
(Вујичић 1986: 137). Тема овог прилога јесте сточарска терминолошка лек-
сика дурмиторског краја. Дати су називи домаћих животиња попут пса, овце, 
свиње, коња и крупне домаће животиње. Аутор је термине поређао према 
означавању старосне доби. Лексеме су акцентоване и издвојене италиком. Уз 
сваку се наводи како се она каже у говору дурмиторског краја и детаљнији 
опис (етимолошки, семантички, морфолошки и творбени). Термини које на-
води су: јагње (јање, јањац, овчица, сјагњна, јагњити (се), објагњити (се), 
јагњад, јањад (ређе)); шиљеже (шиљеж, јагњенце, шиљег, шиљегвица); дви-
зе (двизац, двизица, двиска, двизад); овца (првојањка, другојањка, трећојањка 
(ретко)); шкул (намљечак, ован, праз); брав; телац, телица, теле, теленце; 
копилица; јунац, јуница (једноготка, двоготка, троготка, првотеока, друго-
теока, трећотеока, првотеок, друготеок, трећотеок), говеди; коњ, кобила; 
ждребе/ ждријебе, ждребенце (једногодац, двогодац, трогодац, јаићак). Из 
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српскохрватске метеоролошке терминологије (Нацрт за један пројекат 
уз неколико етимолошких бележака) наслов је још једног рада Мата Пи-
журице (Пижурица 1989–1990), а објављен је 1989–1990. године у часопису 
Македонски јазик. У овом раду проф. Пижурица издваја осам лексема из 
метеоролошке терминологије, из своје теренске бележнице из Роваца и Мо-
раче, у колашинском крају, за које наводи да су занимљиве за етимолошки 
оглед. Истиче да „zbog čovekove iskonske zavisnosti od prirode i prirodnih 
pojava meteorološka terminologija pripada najstarijim slojevima narodne kulture“ 
(Пижурица 1989–1990: 935). Даље наводи, како има мало прилога из ове 
обла сти и да „istraživanja ima smisla sprovesti jedino kao lingvogeografska i 
etnolingvistička, a rezultate prezentovati komplementarno – i kao rečnik i kao 
jezički atlas, s tim što bi se u rečnički deo uključila i celina građe, koja bi se 
ekscerpirala iz postojećih rečnika i druge lingvističke, etnografske i slične 
literature“... (Пижурица 1989–1990: 436). Поред сваке лексеме дат је контекст 
(акцентовани дијалекатски текст) и етимологија речи. Године 1995–1996. у 
часопису Наш језик објављен је прилог Новозабележена народна имена 
гљива Ибрахима Хаџића (Хаџић 1995–1996). Аутор представља српска на-
родна имена гљива и даје њихову етимологију. Као књижевнику и микологу–
аматеру, И. Хаџићу је ова област врло блиска. Грађу је прикупио на терену, у 
појединим крајевима Србије и Црне Горе (Ибарац код Рожаја, Рожаје, Пареж 
и шири регион Бањана, Грижица код Рожаја, Пива, Буковица код Рожаја, 
Ловница код Рожаја) у разговору са информаторима, или је записивао називе 
које би добио од проверених гљивара. Аутор наводи да је на тај начин „до-
шао до стотинак миконима, који су или записани у специјализованим речни-
цима, првенствено у Ботаничком речнику Драгутина Симоновића (али без 
података о крају где се појам користи), или се сада први пут публикују“ 
(Хаџић 1995–1996: 97). Забележена грађа дата је у форми малог речника, где 
су лексеме сложене азбучним редом. Називи гљива нису акцентовани. Дат је 
прво локализам (народни назив гљиве), затим назив на латинском, место где 
се та гљива користи, најчешћи назив међу српским гљиварима и етимоло-
шко тумачење. Прилог Из дендронимије Куча Марије Ћулум (Ћулум 2000) 
објављен је 2000. године у Зборнику Матице српске за филологију и лингви-
стику. Ауторка даје „приказ лексичко-семантичких и творбених карактери-
стика назива дрвећа и грмља који се употребљавају у говору племена Куча“ 
(Ћулум 2000: 617). Грађа на којој је анализа спроведена највећим делом по-
тиче из лексичке збирке проф. Драгољуба Петровића. Дендроними су 
прикупљени у неколико српских села на територији Куча (Биоче, Косор, 
Орахово, Кржања, Брскут). Такође, грађа је ексцерпирана и из књига Живот 
и обичаји племена Куча Стевана Дучића (Српски етнографски зборник, књ. 
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XLVIII, Друго одељење: Живот и обичаји народни, књ. 20, Београд, 1931) и 
Кучи, племе у Црној Гори Јована Ердељановића (Српски етнографски збор-
ник, књ. VIII, Насеља, књ. 4, Београд, 1907). Ботаничку идентификацију и 
класификацију је обавио лично проф. Д. Петровић, при чему му је послужио 
Атлас дрвећа и грмља Чедомира Шилића (Сарајево, 1973). Поједине латин-
ске називе ауторка је преузела из књиге Лечење биљем др Јована Туцакова 
(Београд, 1990) и из дела Енциклопедија самониклог јестивог биља Љубише 
Грлића (Загреб, 1990). Рад је подељен у два дела. У првом делу је дата лек-
сичко-семантичка, а у другом творбена анализа. У оквиру оба дела у корпус 
су укључени називи за поједине делове биљака. Називи су сложени абецед-
ним редом. Прво је дат латински назив, затим дијалекатски облик, контекст 
и у загради скраћеница, односно ознака места у којем је лексема забележена, 
или скраћеница за извор, уколико је контекст преузет из књиге. Посебно су 
издвојени називи за делове дрвећа. У оквиру творбене анализе, М. Ћулум је 
пратила посебно суфиксални, префиксални и префиксално-суфиксални на-
чин творбе, композицију и синтагматизацију. Овде су називи груписани 
„према творбеном типу, а затим је истакнут доминантан тип творбе и, код 
афиксалног типа, најфреквентнији суфикси у творби назива биљака и 
њихових делова“ (Ћулум 2000: 618). Након шест година – 2006. објављен је 
прилог Географска терминологија Бањана Јадранке Којић (Којић 2006) у 
часопису Прилози проучавању језика. Ауторка даје речник географске 
терминологије Бањана, крашког подручја у Никшићкој општини. Она наво-
ди да је циљ био да дâ речник географских термина са подручја Бањана, без 
даљег улажења у дубљу лексичко-семантичку анализу. Највећи део грађе ау-
торка је прикупила на терену, у току 1992. године, а нешто мањи број терми-
на нашла је протумачене у следећим збиркама приповедака Новака Килибар-
де: Све је то наква судбина (Београд, 1985) и Црногорци и Ђапонези (Београд, 
1981) – речник уз ове две збирке приредио је проф. Д. Петровић; затим ту су 
и књиге Руси и тејатори (Никшић, 1989) – речник приредио Радоје Јововић 
и Главари и писари (Београд, 1988) – речник приредио сам Новак Килибарда. 
Речник Географске терминологије Бањана има 441 одредницу. Све су болдо-
ване, акцентоване и сложене азбучним редом. Уз сваку одредницу наведени 
су граматичко обележје, значење и контекст (акцентовани дијалекатски 
текст). Године 2008. у Зборнику Института за српски језик САНУ I, 
посвећеном др Драгу Ћупићу поводом 75-годишњице живота, објављен је 
прилог Из названий молочных продуктов, в пиперском говоре Андреја 
Собољева (Собољев 2008). Аутор доноси лексичку грађу из говора села За-
вала у Пиперима, која је прикупљена 1998. године. Истиче да је за овај говор 
„карактеристичан развијен систем терминолошких и описних назива млеч-
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них производа“ (Собољев 2008: 564–565). Речник има око 90 одредница, које 
су дате у италику, азбучним редом. Уз одредницу је наведено граматичко 
обележје, затим синоним и његов превод на руски језик, и контекст. Након 
речника, аутор прилаже и три насловљена, неакцентована дијалекатска тек-
ста „који илуструју функционисање дотичне лексике у ширем етнографском 
и социјалном контексту“ (Собољев 2008: 565). Исте године, у зборнику ра-
дова На извору Вукова језика објављен је прилог Давно заборављене дурми-
торске игре – Игра вукова Ненада Вуковића (Вуковић 2008). Аутор описује 
ову игру коју је забележио на Пишчу, испод Дурмитора, пре тридесет година, 
а која је некад била врло честа игра на селу у току зимских ноћи. У самом 
опису игре, издвојене лексеме су дате италиком и акцентоване су. Касније их 
аутор издваја као одреднице, које нису сложене азбучним редом и детаљније 
описује. Уз то, врши и поређење са Вуковим Рјечником, РЈАЗУ, РСАНУ, Ско-
ковим речником и Пољским етимолошким речником. Следи прилог Ткачка 
лексика од Ваљевске Подгорине до никшићке околине Ане Јањушевић-
Оливери (Јањушевић-Оливери 2020), који је објављен 2020. године у 
зборнику радова Из лексике становања Ваљевске Подгорине: етнолингви-
стички огледи. Ауторка је у раду пописала, описала и поредила ткачку лек-
сику Ваљевске Подгорине са оном из околине Никшића. Из целокупне ткач-
ке терминологије ових регија издвојила је следећа три тематска поља: 1. 
Сировине које се користе за ткање, 2. Припрема текстилног влакна (вуне) и 
3. Производи ткачке радиности. Како наводи, један од циљева овог истра-
живања био је „идентификовање антропогеографских и социокултуролош-
ких услова који су проузроковали сличности и разлике у именовању пред-
мета и радњи у вези са ткачком радиношћу у посматраним зонама (Ја њу -
шевић-Оливери 2020: 155). Материјал из никшићког краја, А. Јању шевић-
Оливери је сакупила на терену (помоћу Упитника за прикупљање ткачке 
лексике Јордане Марковић) у разговору са три информаторке које су се бави-
ле ткањем – две родом из Жупе Никшићке, а удате у Озринићима и једне 
пореклом из Дробњака, која живи у Никшићу. Из Упитника је за потребе 
овог рада, како је већ наведено, узет материјал за поменута три семантичка 
поља. Ауторка је грађу допунила снимљеном грађом и интервјуом, који је 
водила са Момирком Јањушевић, учитељицом у пензији и љубитељком руч-
них радова. За област Ваљевске Подгорине, ауторка је користила податке из 
студије Ткачка терминологија села Скадра код Ваљева (Ивковић 2013). У 
раду нема класичног речника, али је у оквиру лексичко-семантичке анализе, 
у табелама дат паралелно попис лексема из Ваљевске Подгорине и околине 
Никшића (у две засебне колоне). Лексеме у табелама нису акцентоване. На 
крају рада приложен је акцентован и насловљен дијалекатски текст из 
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Озринића код Никшића. Још један прилог из 2020. године јесте Ткачка 
терминологија на Пивској планини Радојке Цицмил-Реметић (Цицмил-
Реметић 2020), објављен у зборнику радова На темељима народних говора, 
посвећеном проф. др Јордани Марковић поводом одласка у пензију. Ауторка 
представља терминологију ткања са подручја Пивске планине. Истиче да се 
ради „о својеврсној реконструкцији једног сегмента материјалне културе на-
шег села, будући да је технолошка револуција из темеља изменила начин 
живота сеоског живља, уклањајући са сцене многе видове привређивања, 
укључујући и домаћу, некада веома разгранату ткачку радиност, која се пре-
плитала са другим занатима, пре свега са столарским, где су прављене натре, 
преслице (ручне и ножне), затим са бојаџијским, као и ступарским радом“ 
(Цицмил-Реметић 2020: 687). У оквиру семантичке анализе, Р. Цицмил-
Реметић говори о алатима ткачке радиности, затим о материјалу који је 
коришћен у ткачком занату, о производњи и припреми сировина за ткање, о 
самом процесу ткања и мерама у ткачкој радиности. Након тога, следи мали 
пасус о творбеној анализи и речник. Одреднице у речнику су болдоване, ак-
центоване и сложене азбучним редом. Уз сваку одредницу је наведено грама-
тичко обележје, значење и контекст (акцентовани дијалекатски текст). У 
закључку се ауторка осврће и на порекло забележених речи из области тка-
чке терминологије.

Поред ових речнички организованих терминолошких прилога, постоје 
и они који су тематски конципирани – В. Врчевић, Српске народне игре 
које се забаве ради по састанцима играју (Београд, 1868) и Српске народне 
игре које се забаве ради по састанцима играју, књ. II (Дубровник, 1889), Д. 
Миковић, Из српског љекарства (Босанска вила, Сарајево, год. V, бр. 19 и 
20, 1890, стр. 307; год. XVI, бр. 17 и 18, 1901, 305–306. и год. XVI, бр. 19, 
1901, 333–334), А. Јовићевић, Лов у Црној Гори (Zbornik za narodni život i 
običaje Južnih Slavena, Zagreb, knj. XXI, 1917, 81–100) и М. Влаховић, Неки 
Божићни обичаји у Кртолама (Записи, Цетиње, год. V, књ. IX, св. 6, децем-
бар 1931, 346–350)7, затим В. С. Врчевић, Три главне народне свечаности 
– Божић, Крсно име и Свадба (Панчево, 1883), Д. Миковић, Паштровска 
свадба (посвећено паштровској омладини) (Босанка вила, Сарајево, год. 
VI, бр. 13, јун 1891, 202–203; бр. 14, јул 1891, 215–216; бр. 15, август 1891, 
232–233; бр. 16, август 1891, 250–251; бр. 17, септембар 1891, 263–265; бр. 
19, октобар 1891, 296–298; бр. 20, октобар 1891, 313–315; бр. 21, новембар 
1891, 326–329; бр. 22, новембар 1891, 344–348; бр. 23, децембар 1891, 362–
366. и бр. 24, децембар 1891, 373–380), П. В. Ковачевић, Вјеридба и свадба: 

7 Детаљније о овим радовима в. у Недељков, Марковић 2015: 19–26.
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паштровски стари сватовски обичаји (Glasnik Narodnog univerziteta Boke 
Kotorske, Kotor, god. V, br. 1–4, 30. decembar 1938, 1939, 9–20), Ј. Вукмановић 
Свадба у Спичу (Стварање: часопис за књижевност и културу, Цетиње, год. 
VII, бр. 9, септембар 1952, 547–551) и Свадба у Спичу (наставак) (Стварање: 
часопис за књижевност и културу, Цетиње, год. VII, бр. 10, октобар, 1952, 
589–609), Б. Крстајић, Игре забаве и разоноде у дурмиторском крају (Бања 
Лука, 2004), M. M. Vuksanović, V. A. Lukšić, Svadbeni običaj u Spiču (Sutomore, 
2006) и П. В. Рађеновић, Паштровски обичаји  (Будва, 2009).

2.3. РЕЧНИЦИ ПОЗАЈМЉЕНИЦА

У трећу групу сврстани су речници позајмљеница. Већином су то реч-
ници романизама, а има и неколико речника турцизама.

2.3.а. Монографије

Међу речницима позајмљеница монографског типа, најстарији је реч-
ник Романизми у северозападној Боки Которској Срђана Мусића (Мусић 
1972), објављен 1972. године. Књигу чини пет делова. У првом делу аутор го-
вори о романизмима на Балкану и неопходности њиховог даљег истраживања 
у словенским говорима, као и о самим методама истраживања романизама. У 
другом делу посветио се Боки Которској и северозападној Боки (Херцег Нови 
и околина). У оквиру трећег дела С. Мусић се бавио временом продирања 
романизама у северозападну Боку, затим топономастиком и ономастиком 
северозападне Боке и класификовањем романизама. Четврти део је посве-
тио променама (фонетским, морфолошким и синтаксичким) у романским 
позајмљеницама у северозападној Боки, док пети део чини речник. Након 
њега приложени су библиографија и резиме на италијанском језику. „Granica 
ispitivanog područja (koja odgovara uglavnom granici hercegnovske opštine, 
izuzevši Kamenare, Uble i Lušticu) počinje Oštrim rtom na ulazu u Bokokotorski 
zaliv, zatim se proteže prema zapadu padinom brda Kobile do Debelog Brijega koji 
razdvaja Sutorinu od Konavala. Tu granica skreće na sever do Kruševca i Vrbanja 
odakle ide na istok planinom Subrom i Rodoštakom do Uboljske planine i zatim 
bunovićko-morinjskim prodorom na more zaobilazeći selo Kostanjicu. Na tom 
prostoru živi oko 15000 stanovnika koji se sve više koncentrišu na morskoj obali 
napuštajući planinska sela i mučni život na siromašnoj kraškoj zemlji“ (Мусић 
1972: 26). Истраживања романизама у херцегновском крају трајала су десет 
година, а рађена су највећим делом методом директног испитивања, као и 
помоћу упитника. Аутору су као узор послужили већ постојећи лингвисти-
чки атласи, терминологије и радови и прилози, што све детаљно наводи у 
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одељку о методологији истраживања. Информатори су му били особе раз-
личитих година старости из разних крајева херцегновске општине. Посебна 
пажња обраћана је на занимање испитаника. У овим истраживањима, аутору 
су значајну помоћ пружили наставници херцегновске гимназије, затим слу-
жбеници Архива и научне библиотеке и Завичајног музеја у Херцег Новом. 
Одреднице у речнику су сложене абецедним редом. Уз одредницу је наведе-
но граматичко обележје, значење и порекло речи. Контекста нема. Вршена 
су и поређења са другим речницима (Речник САН, РМС, РЈА, Рјечник МХ 
итд.). Следе два речника Весне Липовац-Радуловић, први – Романизми 
у Црној Гори – Будва и Паштровићи, објављен 1997. године (Липовац-
Радуловић 1997) и други – Романизми у Црној Гори: југоисточни дио 
Боке Которске, који је објављен 2004. године (Липовац-Радуловић 2004). 
Грађу за прву поменуту монографију В. Липовац-Радуловић је прикупила 
на терену, у разговору са информаторима (великим бројем људи различи-
тог узраста и занимања, углавном староседелаца) из Будве, Паштровића, 
Петровца и Светог Стефана. Поред романизама, забележила је и мањи број 
туђица из других језика (немачког, грчког, арапског), који су у говор овог 
краја стигли преко италијанског или директно. Грађа је дата у форми правог 
речника. Одреднице су акцентоване и сложене абецедним редом. Уз одред-
ницу су наведени граматичко обележје, значење, порекло речи и контекст. 
Друга поменута монографија је настала, како истиче сама ауторка, као плод 
њеног десетогодишњег рада на прикупљању и истраживању романизама у 
југоисточном делу Боке Которске. Информатори су јој били мештани Ко-
тора, Пераста, Прчња, Грбља, Тивта и осталих места, различите старости 
и разних занимања. Даље наводи да се, и поред урбанизације, миграција, 
средстава масовних комуникација, велики број романских позајмљеница 
још увек задржао у свакодневном животу, и да је она настојала да их забе-
лежи управо у живом говору. „U knjigu su, sem izuzetih primjera arhaizama, 
unesene samo romanske posuđenice koje sam čula od najmanje pet osoba u istom 
mestu“ (Липовац-Радуловић 2004: IX). Речник обухвата око 5000 речи и изра-
за. Одреднице у речнику су болдоване, акцентоване и сложене абецедним 
редом. Уз сваку је дато граматичко обележје, затим значење, изворни облик 
(како та реч гласи у италијанском, односно у венецијанском/ тосканском/ 
лигурском/ ломбардском/ напуљском), акцентовани контекст, тј. примери 
говора у којима је дата лексема употребљена и место где је то забележено 
(не наводи се свуда, већ делимично). Године 2015. из штампе излази збир-
ка речи Турцизми у пивском говору Радомира Баје Јојића (Јојић 2015). 
Књигу су објавили Свет књиге из Београда и Центар за културу у Плужи-
нама. „Пишући књиге, на језику и говору својег краја, онако аутентично 
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како се управо говори у Пиви, сусрео сам се са проблемом да неки људи не 
разумију одређене ријечи, нарочито млађи људи. Ти турцизми и архаизми 
дјелимично су ишчезли из говора или се, кудикамо много мање користе. До-
ста младих и употреби одређену ријеч, иако нијесу сасвим сигурни за њено 
значење“ (Јојић 2015: 199). Све ово дало је подстрек аутору да сачини попис 
и регистар турцизама у пивском говору. Такође, прегледајући и читајући реч-
нике – Турцизми у српскохрватском језику (Шкаљић 1979), Из лексике Пиве: 
село Безује (Гаговић 2004), Ускочки речник (Станић 1990; 1991) и Говорни 
драгуљи никшићког краја: рјечник мање познатих ријечи и други прилози 
(Ђоковић 2005), закључио је да се ускочки говор знатно разликује од говора 
у Пиви и да има пуно турцизама који се срећу у Ускоцима и Никшићу, а у 
Пиви се нису употребљавали и обрнуто. Географски положај Пиве је такав 
да је добрим делом смештена уз Босну и Херцеговину и аутор сматра да је 
велики број турцизама у Пиву дошао преко ђака који су се пре Другог свет-
ског рата и раније школовали у Сарајеву, Мостару, Пљевљима, Фочи, Гацку 
и другим местима, где су се турцизми више употребљавали. Такође, велики 
број речи Пивљани су прихватили из народног стваралаштва – песама, прича 
и бајки. Лексеме су болдоване и сложене азбучним редом. Нису акцентова-
не. Уз сваку је дато само значење. Ако реч има више значења, одвајана су 
тачком и зарезом. Аутор додаје да су речи навођене онако како су изгова-
ране у Пиви, а да је тумачење давао на основу превода из речника и према 
значењима и употреби у самој Пиви. Још наводи да је у Ускочком речнику 
нашао доста турцизама, чије се значење не поклапа са оним у речнику А. 
Шкаљића, а и да је у Пиви потпуно другачије значење тих речи. Отуда и 
одлука о самом наслову ове збирке речи. „Објашњење и тачно превођење 
је било врло тешко урадити из разлога, што су те ријечи користили у из-
говору различити људи и за различите сврхе, па су преводи скоро слободно 
рађени, од случаја до случаја, а зависно и од оних који су неку ријеч однекуд 
донијели и какво су јој они тумачење давали. Вјероватно на то су утицала и 
мјеста из којих су стизале поједине ријечи“ (Јојић 2015: 203). Без залажења 
у дубљу и стручну лингвистичку обраду грађе, Р. Јојић је настојао да по-
пише што већи број речи – турцизама и да их сачува, „а онда језикозналци 
нека то обраде и стручно надграде пописани материјал“ (Јојић 2015: 201). И 
на крају, још један речник турцизама објављен је 2017. године – Турцизми у 
рожајском говору Неркесе Курпејовић (Курпејовић 2017). „Knjiga Turcizmi 
u rožajskom govoru predstavlja u tom smislu pravu lingvističku seharu, kovčeg 
u kojem su sačuvani turcizmi, arhaizmi i lokalizmi ovog govornog područja“ 
(Курпејовић 2017: 5). Ауторка је, како је наведено у предговору, „odabrala 
i bilježila upravo najkarakterističnije turcizme, koji su se vjekovima taložili u 
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jeziku, oslanjajući se pri tom na vlastito etimološko istraživanje i konsultujući 
rječnike eminentnih poznavalaca ove građe, prije svih Abdulaha Škaljića, Petra 
Skoka i Ibrahima Hadžića, kao i na vlastito istraživanje“ (Курпејовић 2017: 5–6). 
Проф. Исмет Мујовић истиче у предговору да посебну вредност овом реч-
нику дају исцрпна објашњења одређених речи у различитим контекстима (у 
којима исте речи могу да имају различита значења). Одреднице у речнику су 
болдоване и сложене абецедним редом. Нису акцентоване. Уз одредницу је 
наведено граматичко обележје, порекло речи и значење.

2.3.б. Речнички прилози мањег обима

Од речника позајмљеница мањег обима, међу првима је 1956. године 
објављен прилог Речи страног порекла у говорима Боке Которске Васа 
Томановића (Томановић 1956). Аутор наводи да се највећи део речи стра-
ног порекла које се говоре у Боки Которској говори и у другим крајевима, 
нарочито приморским, и да је „potrebno da se one ispitaju kao sastavni deo 
čitavog rečnika tih reči u našem jeziku“... (Томановић 1956: 197). У првом 
делу рада В. Томановић  говори о оним речима „koje se bilo po formi bilo po 
značenju ili po jednome i po drugome razlikuju od reči u RJAZU i (za slova koja 
u RJAZU još nisu obrađena) od onih u Rječniku Ivekovića i Broza, a u drugom 
delu će se govoriti o onim rečima koje se u tim rečnicima ne nalaze“ (Томановић 
1956: 197). Дато је у форми речника. Одреднице су акцентоване, сложене 
двостубачно, абецедним редом. Уз одредницу се наводи граматичко 
обележје, порекло речи, значење, бр. књ. и стр. у РЈАЗУ, а након тога и како 
се та реч каже у Лепетанима. Контекста нема. Године 1972. објављен је још 
један прилог од истог аутора – О романизмима у говорима Боке Которске 
(Томановић 1972). В. Томановић упоређује романизме села Лепетана (које 
спада у говоре југоисточне Боке) са онима у књизи Романизми у 
северозападној Боки Которској (Мусић 1972). У упоређивању ових рома-
низама говори само о онима који се разликују по форми или значењу, а у 
неким случајевима и о њиховој етимологији. Дато је у форми малог речни-
ка. Одреднице су сложене абецедним редом. Уз одредницу је наведено гра-
матичко обележје, значење и ближа изворност. Следећи је прилог О 
значењу неких романизама у Црној Гори Владa Драшковића (Дра-
шковић 1977), објављен 1977. године у зборнику радова Научни састанак 
слависта у Вукове дане. Аутор је поредио романизме из своје рукописне 
дијалекатске збирке из села Лукова са грађом из монографије Романизми у 
северозападној Боки Которској (Мусић 1972). Село Луково се налази севе-
роисточно од Никшића, на путу према Шавнику. Збирка коју је В. 
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Драшковић сакупио односи се на говор Доњег Лукова. „Највећи део ста-
новништва потиче од породица које су се населиле из разних крајева старе 
Црне Горе, после ослобођења од Турака (1858)“ (Драшковић 1977: 317). 
Аутор је у Лукову сакупио око 430 романизама. Поредећи их са грађом из 
Мусићевог Речника, закључује да има доста подударности, али и знатних 
одступања. Романски лексички фонд из села Лукова представља кроз три 
целине: 1. Речи неизмењеног значења, 2. Речи измењеног значења и 3. Речи 
којих нема у Мусићевом Речнику. У оквиру прве целине издвојена су два 
одељка: а) Речи истог облика (лексеме су дате италиком, азбучним редом и 
акцентоване су; у загради је наведено порекло речи) и б) Речи друкчијег 
облика (прво су дати романизми из Боке, уз које је наведено порекло и 
значење, након којих су цртом одвојени романизми села Лукова; сви рома-
низми су акцентовани, дати италиком, азбучним редом). На основу упоред-
не анализе, В. Драшковић закључује да романизама западне Боке има око 
2160, а села Лукова 430, што је однос 5 : 1. Заједнички фонд (романизми 
којих има у оба краја) је око 330, од којих највећи број (око 280) „чува исту 
или приближно исту семантичку вредност“ (Драшковић 1977: 327). Посеб-
но је занимљиво то што се у говору села Лукова (које је у залеђу) јавља 
релативно висок број романизама (око 100), који нису регистровани у при-
морском крају. Године 1984. објављен је рад Неколико црногорско-херце-
говачких паралелизама романског поријекла Едине Алирејсовић (Али-
реј совић 1984). „U ovom prilogu je obrađeno nekoliko toponima sa područja 
Crne Gore koji su na području Hercegovine u upotrebi kao opšte imenice ili kao 
antroponimi, a takođe je uzeto u razmatranje i nekoliko termina koji se odnose 
na odjeću, pribor za jelo, kuću i sl., sa izvjesnim razlikama i sličnostima između 
crnogorskih i hercegovačkih varijanti“ (Алирејсовић 1984: 217–218). Приме-
ри за подручје Црне Горе узети су из грађе за дијалектолошке атласе, док 
су они који се односе на терен Херцеговине, прикупљени у теренским 
истраживањима у околини Стоца и Љубиња. Ауторка истиче да је 
проучавање језика ових крајева у тесној вези са миграцијом становништва 
и њиховим пореклом и говори о два главна правца досељавања станов-
ништва из суседних крајева у Херцеговину. Поред тога, кроз ове испитива-
не области пролазили су и важни путеви који су водили од Дубровника ка 
унутрашњости. Све то је оставило трага и на лингвистичком пољу. Е. 
Алирејсовић говори о романским посуђеницама, најпре о неколико топо-
нима из Црне Горе (Бакула, Бандијер, Бандијерна, Бистијерна, Кавала, 
Клак, Скала и Спила), затим о неколико термина којима се означава одећа 
(јакета, калца, корет, котула и траверса), као и о терминима којима се 
означавају кухињско посуђе, прибор за јело, кућа и предмети у њој 

– 35 –



Бранкица Марковић808

(бићерин, боца, бокал, ботуља, бронзин, чика, чикара, кашун, комостре, 
креденац, кушин, ленцун, лукјерна, паљ, пантаруо, пашта, пило, пирун, 
пјат, подумјента и тавулин). Сви поменути топоними и термини дати су у 
форми малих речника. Одреднице су акцентоване, болдоване и сложене 
абецедним редом. Уз топониме се наводи ближе одређење, затим место где 
је то забележено, значење и етимологија. Уз термине је дато граматичко 
обележје, значење, етимологија и место где је то забележено. Након тога, 
ауторка говори и о основним фонетским променама. На крају закључује 
„Ovo nekoliko napomena o romanizmima u Crnoj Gori i Hercegovini svjedoči 
o potrebi kompleksnijeg proučavanja ove materije u unutrašnjosti Crne Gore, s 
obzirom da je Boka Kotorska već sasvim dobro ispitana, i u Hercegovini, a 
komparacije tog materijala dale bi značajnijih podataka o širenju romanizama u 
unutrašnjosti, kao i o međusobnim sličnostima i razlikama, kako na planu 
fonetskih promjena, tako i morfoloških i sintaksičkih i semantičkih. Zato u 
narednim zadacima treba zacrtati provjeravanje rasprostranjenosti romanskih 
posuđenica u primorskom pojasu, zatim napraviti rječnik romanizama 
zabilježenih u unutrašnjosti, proučavanje romanskih posuđenica kod savremenih 
pisaca itd.“ (Алирејсовић 1984: 231). Романизми у говору Васојевића на-
слов је рада Раде Стијовић (Стијовић 1996), а изашао је 1996. године у 
зборнику радова О лексичким позајмљеницама. Р. Стијовић се бавила ро-
манизмима у говору Васојевића, „племена и краја релативно удаљеног од 
мора, тј. од предела у које је ова лексика директно улазила у српски језик“ 
(277). Грађа за овај рад прикупљена је двојако – издвајањем лексике из већ 
објављеног ауторкиног прилога Из лексике Васојевића (Стијовић 1990), и 
то мањи део, и из грађе коју је ауторка накнадно скупила у горњим 
Васојевићима, тачније у селима око Андријевице (већи део).8 Ауторка је 
направила поређење романизама забележених у Васојевићима са онима из 
дотад објављених прилога са овом тематиком: из два речника романизама 
– Романизми у северозападној Боки Которској (Мусић 1972) и Романизми 
у Црној Гори: југоисточни дио Боке Которске (Липовац-Радуловић 2004), 
и из неколико радова о романским позајмљеницама – О значењу неких ро-
манизама у Црној Гори (Драшковић 1977), Романизми у говорима наше 
јужне јадранске обале и њеног залеђа (Мусић 1977), Романизми у говору 
Пиве (Радовић-Тешић 1991) и О неким семантичким променама у романи-
змима црногорског залеђа (Вукмановић-Мојсиловић 1994). Поред њих, ау-
торка је консултовала и две монографије о говорима са овог подручја, са 

8 Пошто је већи део грађе ипак сакупљен на терену, а мањи део дат из већ објављеног 
ауторкиног прилога, рад је уврштен у ову студију.
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богатим регистрима речи – Црмнички говор (Милетић 1940) и Староцрно-
горски, средњокатунски и љешански говори (Пешикан 1965), затим две 
монографије у којима су посебно дати романизми – Акценат у говору села 
Лепетана (Бока Которска) (Томановић 1935) и Говор Бјелопавлића (Ћупић 
1977), два дијалекатска речника – Ускочки речник (Станић 1990; 1991) и 
Рјечник говора Прошћења (код Мојковца) (Вујичић 1995), као и РЈАЗУ, 
РСАНУ и Етимологијски рјечник хрватскога или српскога језика Петра 
Скока. Романизми забележени у Васојевићима дати су у форми речника. 
Одреднице су болдоване, акцентоване и сложене азбучним редом. Уз 
одреднцу је наведено граматичко обележје, значење и акцентовани пример 
употребе дате лексеме. У речнику је дато укупно око 300 романизама, за-
бележених у говору Васојевића. Пре самог речника, ауторка се посветила 
илустрацији забележених романизама, па су се тако у овом попису нашле 
речи везане за појмове за кућу, затим лексика одевних и других личних 
предмета, технички и други предмети и оруђа, лексика везана за пољо при-
вреду и трговину, новац и мере, па називи за тло и објекте на њему, терми-
ни у играма и називи болести. „Материјал показује да је у Васојевићима 
забележено вишеструко мање романизама него у Боки, али и да има таквих 
који нису записани ни у Боки ни у другим релевантним крајевима“ 
(Стијовић 1996: 296), што ауторка поткрепљује примерима. Године 2002. у 
Библиографском вјеснику објављен је прилог Романизми у говору Старе 
Црне Горе Душана Оташевића (Оташевић 2002). Аутор говори о речима 
које су у ужи простор Црне Горе улазиле преко Боке Которске и Приморја, 
највећим делом преко Котора, као трговачког, занатског, културног и управ-
ног седишта, чији је утицај био за Стару Црну Гору од посебног значаја. У 
раду је дат мали речник романизама. Одреднице су сложене абецедним ре-
дом и нису акцентоване. Дати романизми наведени су на следећи начин: 1. 
преузети појам, 2. његово значење, 3. изворни облик и 4. контекст (пример 
говорне употребе). Изворне речи које су наведене без порекла су 
италијанске, док све остале имају назнаку ближе изворности (вен. – вене-
ци јански (млетачки), тоск. – тоскански, лат. – латински, арх. – архаични 
облик). Након три године  – 2005. у Рожајском зборнику објављен је прилог 
Турцизми у рожајском језику који нијесу забиљежени у Рјечнику А. 
Шкаљића или имају друго локално значење Неркесе Курпејовић 
(Курпејовић 2005). Ауторка најпре даје мали речник турцизама из 
рожајског краја, којих нема у речнику Турцизми у српскохрватском језику 
(Шкаљић 1979). Одреднице су болдоване и сложене абецедним редом. 
Нису акцентоване. Уз одредницу су наведени граматичко обележје, порек-
ло речи и значење, а након тога и облик из ког је та реч изведена. У другом 

– 37 –



Бранкица Марковић810

делу рада, Н. Курпејовић у две колоне паралелно даје турцизме који су ре-
гистровани у Речнику А. Шкаљића и у Рожају, али у Рожају имају друго, 
локално значење. Одреднице су и овде болдоване и сложене абецедним 
редом. Уз сваку се наводи значење, прво оно које је дато у Речнику А. 
Шкаљића, а потом и оно забележено у Рожају. Наредне 2006. године у 
Просвјетном раду објављен је прилог Романске позајмице у говору села 
Подгоре Сава Стевовића (Стевовић 2006). Аутор даје мали речник ро-
манских позајмљеница одомаћених у говору села Подгоре, а како сам на-
води, вероватно и у осталим околним селима. Село Подгора се налази око 
5 км североисточно од Жабљака. „Тешко је са сигурношћу закључити како 
су се романске позајмице нашле и одомаћиле у говору Подгорана. Оне се 
јављају, вјероватно и у говору осталих села, што ми нијесмо истраживали“ 
(Стевовић 2006: 18). Дати романизми сврстани су у шест тематских поља: 
1. Апстрактни појмови, 2. Називи посуђа, 3. Одјећа, 4. Средства за рад, 5. 
Намјештај и 6. Општи појмови, а објашњени су на основу РСАНУ, РМС и 
књиге Романизми у северозападној Боки Которској (Мусић 1972) . Одред-
нице у оквиру сваког тематског поља су болдоване и нису акцентоване. Уз 
сваку је наведено граматичко обележје, затим у загради порекло речи и 
значење. Контекст није дат. Аутор сматра да су забележени романизми у 
употреби на ширем простору, а посебно у пивско-дробњачком говору. 
Следећи је прилог Начини адаптирања позајмљеница и сродне појаве у 
говору Паштровића Миодрага Јовановића (Јовановић 2008), објављен 
2008. године у зборнику радова Седми лингвистички скуп „Бошковићеви 
дани“. Аутор наводи да је у раду реч „о различитим путевима прилагођавања 
романских позајмљеница које су, постајући дио лексичког фонда паштров-
ског говора, својим гласовним и морфолошким склопом најчешће задржа-
ле дијалекатски статус“ (Јовановић 2008: 209). Поред тога, настојало се и 
утврдити да ли се поједине лексеме срећу само у паштровском говору, или 
су оне део ширег ареала црногорских говора (због тога је аутор вршио 
поређења са суседним говорима – црмничким и неким приморским гово-
рима на основу грађе из монографије Романизми у Црној Гори – југоисточни 
дио Боке Которске (Липовац-Радуловић 2004)). „Говор Паштровића, при-
морске области која припада дијелу ширег простора Боке Которске, у 
подножју брда између Будве и Спича – са пуно дублета, разних мјешавина 
и факултативних варијанти у многим елементима структуре (прозодијским, 
фонетско-фонолошким и морфолошким) – у науци се карактерише као ти-
пични периферни црногорски говор на чију је физиономију у великој мјери 
утицао и страни језички елеменат – у првом реду романски“ (Јовановић 
2008: 209). Романске позајмљенице забележене у паштровском говору, сло-
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жене су у форми малог речника. Одреднице су акцентоване и сложене аз-
бучним редом. У загради поред је наведено порекло речи и значење, а на-
кон тога и акцентовани пример употребе дате лексеме. Затим следи 
поређење са суседним говорима. И на крају, међу најновијим прилозима 
јесте Говор села Матагужи – осврт на топономастику и лексику Вере 
Мићуновић (Мићуновић 2018), објављен 2018. године у часопису за пе-
дагошку теорију и праксу Васпитање и образовање. Ауторка говори о не-
ким лингвистичким и топономастичким карактеристикама говора села Ма-
тагужи. Ово село се налази „na istočnoj granici Zetske ravnice prema Malesiji 
i Tuzima i teritorijalno pripada Zetskoj ravnici, a govor pripada jugoistočnim 
crnogorskim govorima“ (Мићуновић 2018: 51). В. Мићуновић истиче да го-
вор Матагужа, у односу на друге црногорске говоре, карактерише и чини 
посебним – разноврсно лексичко богатство (велики број речи оријенталног, 
али и романског порекла). Већи део тих речи, живо присутних у говору 
овог села, дат је у речнику на крају овог прилога. Ауторка је грађу прику-
пила од старијих информатора из овог места. У првом делу рада говори о 
топономастичком фонду овог говора, а у другом о особинама говора овог 
села у оквиру зетско-подгоричке говорне гране југоисточних црногорских 
говора и о лексици. Наводи даље, да у говору испитиваног села „strana 
leksika predstavlja značajan dio leksičkog potencijala“ (Мићуновић 2018: 54). 
У првом реду ту је велики број турцизама, али и романизама који су у овај 
говор стигли посредним или непосредним додирима са говорима Црмнице 
и Боке Которске. Најпре је дат мали речник турцизама, након којег је при-
ложен и мали речник романизама. Ауторка истиче да је регистар ових речи 
„sačinjen na osnovu građe prikupljene od informatora na terenu, kao i na osnovu 
ličnog iskustva“ (Мићуновић 2018: 55). Значења и објашњења датих лексе-
ма преузета су из два речника – Турцизми у српскохрватском језику 
(Шкаљић 1979) и Романизми у сјеверозападној Боки Которској (Мусић 
1972). Ако је у говору овог села одређена реч забележена са ширим 
значењем, то је допуњено и наведено. Лексеме су акцентоване и сложене 
абецедним редом.

Поред ових лексикографских прилога већег и мањег обима, са терена 
Црне Горе прикупљен је и већи број збирки речи, које се обрађују и укључују 
у Речник САНУ. О томе говори М. Пешикан у свом раду (1970: 186), наводећи 
да су прикупљене збирке речи „из Бара, Боке и посебно Рисна, из Васојевића 
и посебно Велике, Грахова, Грбља, Гусиња, Дробњака, Зубаца, Иванграда, 
Комарнице, Куча, Љешкопоља, Мораче, Његуша, Пиве, Пипера, Пјешиваца, 
Плава, Пљеваља, Ријечке нахије и посебно Љуботиња, Ћеклића, Ускока, 
Цетиња, Црмнице, Цуца, а у оквиру ширих збирки и из других мјеста.“
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Лексика са простора Црне Горе дуги низ година прикупљана је и за 
потребе израде Српскохрватског (данас Српског) дијалектолошког ат-
ласа (даље СДА). Из највећег броја пунктова, који су укључени у оквир 
СДА, грађа је и прикупљена, мада има још посла на терену.9 Такође, лек-
сика је прикупљана и за потребе израде међународних лингвистичких ат-
ласа – Општесловенског лингвистичког атласа (ОЛА), Општекарпат-
ског дијалектолошког атласа (ОКДА) и Европског лингвистичког атласа 
(АЛЕ).10

3. КЛАСИФИКАЦИЈА РЕЧНИКА У ЦРНОЈ ГОРИ ПО 
ДИЈАЛЕКТИМА11

3.1. ДИЈАЛЕКАТСКИ РЕЧНИЦИ СА ПРОСТОРА ХЕРЦЕГОВАЧКО-
КРАЈИШКОГ (ИСТОЧНОХЕРЦЕГОВАЧКОГ) ДИЈАЛЕКТА

3.1.а. Монографије
Srđan Musić, Romanizmi u severozapadnoj Boki Kotorskoj. Monografi je Filološkog 

fakulteta, knj. XLI. Beograd, 1972, 275.
Милија Станић, Ускочки речник, књ. 1 (а–њушкало). Београд: Научна књига, 1990, 

532.
Милија Станић, Ускочки речник, књ. 2 (о–шутнути). Београд: Научна књига, 1991, 

543.
Милош Вујичић, Рјечник говора Прошћења (код Мојковца). Драго Ћупић (ур.). Под-

горица: Посебна издања Црногорске академије наука и умјетности, књ. 29, 
Одјељења умјетности, књ. 6, 1995, 141.

Бранко А. Копривица, Родбинска терминологија никшићког говорног подручја. 
Никшић: Центар за информативну дјелатност, 1998, 168.

Светозар Гаговић, Из лексике Пиве: село Безује. Српски дијалектолошки зборник, 
књ. LI. Београд, 2004, 1–312.

Љубомир Ђоковић, Говорни драгуљи никшићког краја: рјечник мање познатих 
ријечи и други  прилози. Београд: Интерпрес, 2005, 334.

Јадранка Којић, Терминологија куће и покућства Бањана. Суботица: Српски култур-
ни центар „Свети Сава“, 2006, 220.
9 Детаљније о овоме в. у Марковић 2018. 
10 О овоме в. Ћупић 1981, Вујичић 1984, Ивић 1984, Остојић 2007, Реметић 1997; 2017 

и Милорадовић 2017. Детаљно о свим пунктовима из Црне Горе који су укључени у ове 
лингвистичке атласе в. у Радуновић 1984.

11 Речници су дати хронолошким редоследом (година је истакнута болдом).

– 40 –



813Дијалекатска лексикографија у Црној Гори од Вуковог Рјечника (1852) …

Јован Копривица, Речник говора Бањана, Грахова и Опутних Рудина. Бранко А. Ко-
привица (прир.), Бранислав Остојић (ур.). Подгорица: Црногорска академија 
наука и умјетности, 2006, 224.

*Milan Brajević, Crnom Gorom sa uzlom na kraju rupca: zbirka zaboravljenih ili manje 
upotrebljavanih riječi. Cetinje: Obod, 2007, 235.12

Љубомир Ђоковић, Рјечник никшићког краја. Подгорица: Црногорска академија на-
ука и умјетности, 2010, 699.

Данијела Ристић, Рјечник говора околине Мојковца. Подгорица: Црногорска акаде-
мија наука и умјетности, 2010, 323.

Јован П. Жарковић, Из рјечника старих Дурмитораца. Београд: Ј. Жарковић, 2011, 
59.

Радомир Бајо Јојић, Турцизми у пивском говору. Београд: Свет књиге – Плужине: 
Центар за културу, 2015, 207.

Јелена Башановић-Чечовић, Рјечник говора околине Бијелог Поља (Вранешка доли-
на), Подгорица: Црногорска академија наука и умјетности, 2020, 291.

3.1.б. Речнички прилози мањег обима
*Митар Ивелић, Прилошци за Српски рјечник. Просвјета, бр. 3–4, 1891, 83–85.
*Вељко Радојевић, О српском језику. Луча I, бр. 4, 1895, 266–268.
*Вељко Радојевић, О српском језику (наставак). Луча, бр. 5, 1895, 342–344.
*Вељко Радојевић, О српском језику (наставак). Луча, бр. 6, 1895, 385–387.
*Вељко Радојевић, О српском језику (свршетак). Луча, бр. 7/8, 1895, 466–470.
*Јован Рогановић, Приложак грађи Српскога рјечника. Просвјета, 1895, 531–537.
*Јован Рогановић, Приложак грађи Српскога рјечника (свршетак). Просвјета, 1895, 

583–588.
*Тих. Р. Ђорђевић, Народне мере. Караџић: лист за српски народни живот, обичаје 

и предање, год. III, бр. 1. Алексинац, 1901, 10–16.
Јелисавета Суботић, Називи за стоку, опрему и сточарске производе у говору 

Кривошија. Прилози проучавању језика 8. Нови Сад, 1972, 145–160.
Nenad Vuković, Termini u čobanskim igrama. U: Savjetovanje o terminologijama narodne 

materijalne i duhovne kulture. Sarajevo, 1977, 57–59.
Владо Драшковић, О значењу неких романизама у Црној Гори. Научни састанак 

слависта у Вукове дане 6/1. Београд, 1977, 317–330.
Mato Pižurica, Prilog proučavanju stočarske terminologije u Crnoj Gori. U: Savjetovanje o 

terminologijama narodne materijalne i duhovne kulture. Sarajevo, 1977, 101–137.
*Edina Alirejsović, Nekoliko crnogorsko-hercegovačkih paralelizama romanskog 

porijekla. У: Јевто М. Миловић (ур.). Црногорски говори – резултати 
досадашњих испитивања и даљи рад на њиховом проучавању: радови са на-
12 Прилози обележени звездицом доносе грађу и са терена херцеговачко-крајишког

(исто чнохерцеговачког) и са терена зетско-сјеничког дијалекта, те су стога у овој класифи-
кацији сврстани у обе групе.
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учног скупа (Титоград, 12. и 13. мај 1983). Титоград: Црногорска академија 
наука и умјетности, 1984, 217–232.

Mato Pižurica, Etimološke beleške iz pastirske leksike. Зборник Матице српске за 
филологију и лингвистику XXVII–XXVIII. Нови Сад, 1984–1985, 625–632.

Dragomir Vujičić, Iz stočarske terminologije durmitorskog kraja (Nazivi nekih domaćih 
životinja po uzrastu). Studia linguistica Polono-Jugoslavica, tom 4. Polska 
Akademia Nauk, 1986, 137–142.

Mato Pižurica, Iz srpskohrvatske meteorološke terminologije (Nacrt za jedan projekat uz 
nekoliko etimoloških beležaka). Македонски јазик, год. XL–XLI. Скопље, 1989–
1990, 435–445.

*Ибрахим Хаџић, Новозабележена народна имена гљива. Наш језик, н. с. год. 30, св. 
1–5. Београд, 1995–1996, 96–108.

Јадранка Којић, Географска терминологија Бањана. Прилози проучавању језика 37. 
Нови Сад, 2006, 221–246.

Саво Стевовић, Романске позајмице у говору села Подгоре. Просвјетни рад 15/16 (9. 
новембар 2006). Подгорица, 2006, стр. 18.

Мато Пижурица, Прилог етимологији и географији речи (на грађи из Црне Горе). У: 
Александар Лома (ур.). Словенска терминологија данас, Зборник Симпозијума 
одржаног од 5. до 10. септембра 2006. године. Београд: Српска академија на-
ука и уметности, Институт за српски језик САНУ, 2007, 361–367.

Ненад Вуковић, Давно заборављене дурмиторске игре – Игра вукова. У: Бранислав 
Остојић (ур.). На извору Вукова језика: V научни скуп. Жабљак: Фондација 
Вукове задужбине, 2008, 20–26.

Ана Јањушевић-Оливери, Ткачка лексика од Ваљевске Подгорине до никшићке око-
лине, У: Драгана Радовановић, Милина Ивановић-Баришић (прир.). Из лек-
сике становања Ваљевске Подгорине: етнолингвистички огледи. Нови Сад: 
Матица српска, 2020, 155–175.

Радојка Цицмил-Реметић, Ткачка терминологија на Пивској планини. У: Татјана 
Трајковић, Надежда Јовић (ур.). На темељима народних говора: зборник ра-
дова посвећен проф. др Јордани Марковић поводом одласка у пензију. Ниш: 
Филозофски факултет Универзитета у Нишу, 2020, 687–702.

3.2. ДИЈАЛЕКАТСКИ РЕЧНИЦИ СА ПРОСТОРА 
ЗЕТСКО-СЈЕНИЧКОГ ДИЈАЛЕКТА

3.2.а. Монографије
Рада Стијовић, Из лексике Васојевића. Српски дијалектолошки зборник, књ. XXXVI. 

Београд, 1990, 119–380.
Vesna Lipovac-Radulović, Romanizmi u Crnoj Gori – Budva i Paštrovići. Novi Sad: 

MBM plas, 1997, 326.
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Вук Боричић Тиврански, Рјечник васојевићког говора. Београд: Просвета, 2002, 372.
Ibrahim Hadžić, Rožajski rječnik: građa za diferencijalni rječnik narodnog govora 

rožajskog kraja. Rožaje: Kulturni centar Rožaje, 2003, 230.
Vesna Lipovac-Radulović, Romanizmi u Crnoj Gori: jugoistočni dio Boke Kotorske, 3. 

dopunjeno izdanje. Novi Sad: MBM plas, 2004, 395.
*Milan Brajević, Crnom Gorom sa uzlom na kraju rupca: zbirka zaboravljenih ili manje 

upotrebljavanih riječi. Cetinje: Obod, 2007, 235.
Adnan Čirgić, Rječnik govora podgoričkih muslimana. Cetinje: Institut za crnogorski 

jezik i jezikoslovlje, 2007, 259.
Adnan Čirgić, Rječnik njeguškog govora. Cetinje – Podgorica: Matica crnogorska, 2009, 

263.
Јелена Башановић-Чечовић, Рјечник говора Зете. Подгорица: Црногорска академија 

наука и умјетности, 2010, 413.
Branko Jokić, Rječnik veličkoga govora. Podgorica: Institut za crnogorski jezik i 

književnost, 2012, 133.
Dušan Otašević, Njeguški rječnik. Podgorica: Institut za crnogorski jezik i književnost, 

2012, 237.
Драгољуб Петровић, Ивана Ћелић и Јелена Капустина. Речник Куча. Српски 

дијалектолошки зборник, књ. LX. Београд, 2013, 1–461.
Ibrahim Reković, Rječnik plavsko-gusinjskoga govora. Podgorica: Institut za crnogorski 

jezik i književnost, 2013, 405.
Рада Стијовић, Речник Васојевића. Београд: Чигоја штампа, 2014, 657.
Nerkesa Kurpejović, Turcizmi u rožajskom govoru. Rožaje: Orbis, 2017, 157.
Draško Došljak, Rječnik gornjobihorskoga govora. Podgorica: Centar za očuvanje i razvoj 

kulture manjina Crne Gore, 2020, 113.
Данијела Радојевић, Рјечник говора околине Берана. Подгорица: Црногорска акаде-

мија наука и умјетности, 2021, 243.

3.2.б. Речнички прилози мањег обима13

*Митар Ивелић, Прилошци за Српски рјечник. Просвјета, бр. 3–4, 1891, 83–85.
*Вељко Радојевић, О српском језику. Луча I, бр. 4, 1895, 266–268.
*Вељко Радојевић, О српском језику (наставак). Луча, бр. 5, 1895, 342–344.
*Вељко Радојевић, О српском језику (наставак). Луча, бр. 6, 1895, 385–387.
*Вељко Радојевић, О српском језику (свршетак). Луча, бр. 7/8, 1895, 466–470.
*Јован Рогановић, Приложак грађи Српскога рјечника. Просвјета, 1895, 531–537.

13 Овде треба напоменути да постоји и прилог Из лексике и фразеологије „друштвених“ 
игара Врачана Благоја В. Марковића (Прилози проучавању језика 11, Нови Сад, 1975, 163–
177), који припада говору Срба у Албанији. Дакле, територијално не припада Црној Гори, али 
јесте зетско-сјенички дијалекат.
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*Јован Рогановић, Приложак грађи Српскога рјечника (свршетак). Просвјета, 1895, 
583–588.

*Тих. Р. Ђорђевић, Народне мере. Караџић: лист за српски народни живот, обичаје 
и  предање, год. III, бр. 1. Алексинац, 1901, 10–16.

Митар Влаховић, Мушка ношња у Васојевићима. Гласник Етнографског музеја у 
Београду, књ. VIII. Београд, 1933, 72–83.

Митар Влаховић, Женска ношња у Васојевићима. Гласник Етнографског музеја у 
Београду, књ. IX. Београд, 1934, 70–90.

Сима Тројановић, О нашим варивима. Наш језик, год. III, св. 5. Београд, 1935, 150–
151.

Vaso Tomanović, Reči stranog porekla u govorima Boke Kotorske. Споменик CV, Збор-
ник извештаја о истраживањима Боке Которске II. Београд, 1956, 197–226.

Мирко Барјактаревић, Терминологија родбине и својте у Горњем Полимљу. Гласник 
Етнографског музеја на Цетињу, књ. I. Цетиње, 1961, 123–129.

Васо Томановић, О романизмима у говору Боке Которске. Прилози III/1–2, Одделе-
ние за општествени науки. Скопје, 1972, 5–54.

Тихомир Марсенић, Из народног говора васојевићког краја. Расковник: часопис за 
књижевност и културу на селу. Београд, бр. 19, 104–112, бр. 20, 119–120 и бр. 
21, 1975, 113–118.

Љубиша Рајковић, Прилог познавању горњовасојевићког говора – Лексика из 
Коњуха. Расковник: часопис за књижевност и културу, мај 1981, год. VIII, бр. 
27. Београд, 1981,132–134.

Љубиша Рајковић, Прилог познавању горњовасојевићког говора (II). Расковник: ча-
сопис за књижевност и културу, јул 1981, год. VIII, бр. 28. Београд, 1981, 
93–94.

Љубиша Рајковић, Прилог познавању горњовасојевићког говора (III). Расковник: 
часопис за књижевност и културу, октобар 1981, год. VIII, бр. 29. Београд, 
1981, стр. 68.

*Edina Alirejsović, Nekoliko crnogorsko-hercegovačkih paralelizama romanskog 
porijekla. У: Јевто М. Миловић (ур.). Црногорски говори – резултати 
досадашњих испитивања и даљи рад на њиховом проучавању: радови са на-
учног скупа (Титоград, 12. и 13. мај 1983). Титоград: Црногорска академија 
наука и умјетности, 1984, 217–232.

*Ибрахим Хаџић, Новозабележена народна имена гљива. Наш језик, н. с. год. 30, св. 
1–5. Београд, 1995–1996, 96–108.

Рада Стијовић, Романизми у говору Васојевића. У: О лексичким позајмљеницама: 
зборник радова са научног скупа Стране речи и изрази у српском језику, са 
освртом на исти проблем у језицима националних мањина (Градска библиоте-
ка, Суботица, 18–20. октобар 1995). Суботица: Градска библиотека Суботица 
– Београд: Институт за српски језик САНУ, 1996,  277–297.

Марија Ћулум, Из дендронимије Куча. Зборник Матице српске за филологију и 
лингвистику XLIII. Нови Сад, 2000, 617–624.
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Душан Оташевић, Романизми у говору Старе Црне Горе. Библиографски вјесник: 
часопис Друштва библиотекара СР Црне Горе и Централне народне библи-
отеке СР Црне Горе „Ђурђе Црнојевић“, год. XXXI, бр. 1-2-3. Цетиње, 2002, 
185–200.

Nerkesa Kurpejović, Turcizmi u rožajskom jeziku koji nijesu zabilježeni u Rječniku A. 
Škaljića ili imaju drugo, lokalno značenje. Rožajski zbornik, br. 12. Rožaje: Centar 
za kulturu Rožaje, 2005, 227–234.

Андрей Н. Соболев, Из названий молочных продуктов, в пиперском говоре. У: Сре-
то Танасић (ур.). Зборник Института за српски језик САНУ I: посвећено др 
Драгу Ћупићу поводом 75-годишњице живота. Београд: Институт за српски 
језик САНУ, 2008, 555–565.

Миодраг Јовановић, Начини адаптирања позајмљеница и сродне појаве у го-
вору Паштровића. У: Бранислав Остојић (ур.). Седми лингвистички скуп 
„Бошковићеви дани“: радови са научног скупа, Подгорица, 23. и 24. мај 2008. 
г. Подгорица: Црногорска акдемија наука и умјетности, 2008, 209–231.

Vera Mićunović, Govor sela Mataguži – osvrt na toponomastiku i leksiku. Vaspitanje i 
obrazovanje: časopis za pedagošku teoriju i praksu, god. XLIII, br. 1–2. Podgorica, 
2018, 51–62.

ЗАКЉУЧАК

На основу свега изложеног може се закључити следеће:

 ●  Почеци лексикографије у Црној Гори везују се за Вуков Рјечник 
(1852), који је, како наводи Бранислав Остојић, са мноштвом речи 
из Црне Горе и знатним њиховим уделом у изради лексичког фон-
да савременог српскохрватског језика дао подстицај за још шире и 
систематичније прикупљање народне лексике са простора Црне Горе 
(Остојић 2008: 17).

 ●  Након њега објављене су још 72 публикације (од којих су 32  моно-
графије и 40 речничких прилога мањег обима). Највише има општих 
дијалекатских речника – укупно 37 (25 монографија и 12 речничких 
прилога мањег обима). Терминолошких речника има укупно 20 (од 
тога су 2 монографије и 18 речничких прилога мањег обима), док 
речника позајмљеница има укупно 15 (5 монографија и 10 речничких 
прилога мањег обима).

 ●  Гледано хронолошки, по периодима које смо издвојили у нашој 
библиографији (уп. Недељков, Марковић 2015), може се уочити 
да најстарији период (овде од 1852. до 1945. године) карактерише 
разноврсност начина представљања лексике (има и тематски кон-
ципираних радова) и радови мањи по обиму. Касније, у периоду од 
1945. до 1992. године већ се појављују озбиљнији и обимнији лекси-
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кографски радови, да би у периоду од 1992. до данас, дијалекатска 
лексикографија у Црној Гори доживела свој пуни процват и изнедри-
ла највећи број речника, и то оних монографског типа.

 ●  Гледано по дијалектима, може се рећи да је приближно једнак број 
дијалекатских речника са терена херцеговачко-крајишког (источно-
херцеговачког) и зетско-сјеничког дијалекта. Неки прилози доносе 
грађу са простора оба дијалекта, тако да су у класификацији сврста-
ни и у једну и у другу групу.

 ●  Овакав синтетички преглед објављених дијалекатских речника даје 
јаснију слику о досадашњим истраживањима из области српске 
дијалекатске лексикографије на простору Црне Горе, јер се може са-
гледати шта је све досад урађено и у ком правцу треба да иду даља 
истраживања.

 ●  Може се рећи да је лексичко благо са терена Црне Горе прилично 
сакупљено и разноврсно, али да пред научним истраживачима стоји 
још нових послова и задатака у будућности и да ће свака допуна 
библиографији приложеној у наставку бити драгоцена.

Библиографија дијалекатских речника 
са простора Црне Горе

Алирејсовић 1984: Alirejsović, Edina. Nekoliko crnogorsko-hercegovačkih paralelizama 
romanskog porijekla. У: Јевто М. Миловић (ур.). Црногорски говори – резулта-
ти досадашњих испитивања и даљи рад на њиховом проучавању: радови са 
научног скупа (Титоград, 12. и 13. мај 1983). Титоград: Црногорска академија 
наука и умјетности, 217–232.

Барјактаревић 1961: Барјактаревић, Мирко. Терминологија родбине и својте у 
Горњем Полимљу. Гласник Етнографског музеја на Цетињу, књ. 1. Цетиње, 
123–129.

Башановић-Чечовић 2010: Башановић-Чечовић, Јелена. Рјечник говора Зете. Под-
горица: Црногорска академија наука и умјетности, 413.

Башановић-Чечовић 2020: Рјечник говора околине Бијелог Поља (Вранешка до-
лина), Подгорица: Црногорска академија наука и умјетности, 291.

Боричић Тиврански 2002: Боричић Тиврански, Вук. Рјечник васојевићког говора. 
Београд: Просвета, 372.

Брајевић 2007: Brajević, Milan. Crnom Gorom sa uzlom na kraju rupca: zbirka 
zaboravljenih ili manje upotrebljavanih riječi. Cetinje: Obod, 235.

Влаховић 1933: Влаховић, Митар. Мушка ношња у Васојевићима. Гласник Етно-
графског музеја  у Београду, књ. VIII. Београд, 72–83.

Влаховић 1934: Влаховић, Митар. Женска ношња у Васојевићима. Гласник Етно-
графског музеја у Београду, књ. IX. Београд, 70–90.

– 46 –



819Дијалекатска лексикографија у Црној Гори од Вуковог Рјечника (1852) …

Вујичић 1986: Vujičić, Dragomir. Iz stočarske terminologije durmitorskog kraja (Nazivi 
nekih domaćih životinja po uzrastu). Studia linguistica Polono-Jugoslavica, tom 4. 
Polska Akademia Nauk, 137–142.

Вујичић 1995: Вујичић, Милош. Рјечник говора Прошћења (код Мојковца). Драго 
Ћупић (ур.). Посебна издања Црногорске академије наука и умјетности, књ. 
29, Одјељења умјетности, књ. 6. Подгорица, 141.

Вуковић 1977: Vuković, Nenad. Termini u čobanskim igrama. U: Savjetovanje o 
terminologijama narodne materijalne i duhovne kulture. Sarajevo, 57–59.

Вуковић 2008: Вуковић, Ненад. Давно заборављене дурмиторске игре – Игра ву-
кова. У: Бранислав Остојић (ур.). На извору Вукова језика: V научни скуп. 
Жабљак: Фондација Вукове задужбине, 20–26.

Гаговић 2004: Гаговић, Светозар. Из лексике Пиве: село Безује. Српски 
дијалектолошки зборник, књ. LI. Београд, 1–312.

Дошљак 2020: Došljak, Draško. Rječnik gornjobihorskoga govora. Podgorica: Centar za 
očuvanje i razvoj kulture manjina Crne Gore, 113.

Драшковић 1977: Драшковић, Владо. О значењу неких романизама у Црној Гори. 
Научни састанак слависта у Вукове дане 6/1. Београд, 317–330.

Ђоковић 2005: Ђоковић, Љубомир. Говорни драгуљи никшићког краја: рјечник 
мање познатих ријечи и други прилози. Београд: Интерпрес, 334.

Ђоковић 2010: Ђоковић, Љубомир. Рјечник никшићког краја. Подгорица: Црногор-
ска академија наука и умјетности, 699.

Ђорђевић 1901: Ђорђевић, Тих. Р. Народне мере. Караџић: лист за српски народни 
живот, обичаје и  предање, год. III, бр. 1. Алексинац, 10–16.

Жарковић 2011: Жарковић, Јован П. Из рјечника старих Дурмитораца. Београд: Ј. 
Жарковић, 59.

Ивелић 1891: Ивелић, Митар. Прилошци за Српски рјечник. Просвјета, бр. 3–4, 
83–85.

Јањушевић-Оливери 2020: Јањушевић-Оливери, Ана. Ткачка лексика од Ваљевске 
Подгорине до никшићке околине, У: Драгана Радовановић, Милина Ивановић-
Баришић (прир.). Из лексике становања Ваљевске Подгорине: етнолингви-
стички огледи. Нови Сад: Матица српска, 155–175.

Јовановић 2008: Јовановић, Миодраг. Начини адаптирања позајмљеница и сродне 
појаве у говору Паштровића. У: Бранислав Остојић (ур.). Седми лингвистички 
скуп „Бошковићеви дани“: радови са научног скупа, Подгорица, 23. и 24. мај 
2008. г. Подгорица: Црногорска акдемија наука и умјетности, 209–231.

Јојић 2015: Јојић, Радомир Бајо. Турцизми у пивском говору. Београд: Свет књиге – 
Плужине: Центар за културу, 207.

Јокић 2012: Jokić, Branko. Rječnik veličkoga govora. Podgorica: Institut za crnogorski 
jezik i književnost, 133.

Караџић 1852: Караџић, Вук Ст. Српски рјечник истумачен њемачкијем и 
латинскијем ријечима. Сакупио га и на свијет издао Вук Стеф. Караџић, у 
Бечу (у штампарији јерменскога манастира).

– 47 –



Бранкица Марковић820

Којић 2006а: Којић, Јадранка. Географска терминологија Бањана. Прилози 
проучавању језика 37. Нови Сад, 221–246.

Којић 2006б: Којић, Јадранка. Терминологија куће и покућства Бањана. Суботица: 
Српски културни центар „Свети Сава“, 220.

Копривица 1998: Копривица, Бранко А. Родбинска терминологија никшићког го-
ворног подручја. Никшић: Центар за информативну дјелатност, 168.

Копривица 2006: Копривица, Јован. Речник говора Бањана, Грахова и Опутних 
Рудина. Бранко А. Копривица (прир.), Бранислав Остојић (ур.). Подгорица: 
Црногорска академија наука и умјетности, 224.

Курпејовић 2005: Kurpejović, Nerkesa. Turcizmi u rožajskom jeziku koji nijesu 
zabilježeni u Rječniku A. Škaljića ili imaju drugo, lokalno značenje. Rožajski 
zbornik, br. 12. Rožaje: Centar za kulturu Rožaje, 227–234.

Курпејовић 2017: Kurpejović, Nerkesa. Turcizmi u rožajskom govoru. Rožaje: Orbis, 
157.

Липовац-Радуловић 1997: Lipovac-Radulović, Vesna. Romanizmi u Crnoj Gori – 
Budva i Paštrovići. Novi Sad: MBM plas, 326.

Липовац-Радуловић 2004: Lipovac-Radulović, Vesna. Romanizmi u Crnoj Gori: 
jugoistočni dio Boke Kotorske, 3. dopunjeno izdanje. Novi Sad: MBM plas, 395.

Марсенић 1975: Марсенић, Тихомир. Из народног говора васојевићког краја. Ра-
сковник: часопис за књижевност и културу на селу. Београд, бр. 19, 104–112, 
бр. 20, 119–120 и бр. 21, 113–118.

Мићуновић 2018: Mićunović, Vera. Govor sela Mataguži – osvrt na toponomastiku i 
leksiku. Vaspitanje i obrazovanje: časopis za pedagošku teoriju i praksu, god. XLIII, 
br. 1–2. Podgorica, 51–62.

Мусић 1972: Musić, Srđan. Romanizmi u severozapadnoj Boki Kotorskoj. Monografi je 
Filološkog fakulteta, knj. XLI. Beograd, 275.

Оташевић 2002: Оташевић, Душан. Романизми у говору Старе Црне Горе. Библи-
ографски вјесник: часопис Друштва библиотекара СР Црне Горе и Централне 
народне библиотеке СР Црне Горе „Ђурђе Црнојевић“, год. XXXI, бр. 1-2-3. 
Цетиње, 185–200.

Оташевић 2012: Otašević, Dušan. Njeguški rječnik. Podgorica: Institut za crnogorski 
jezik i književnost, 237.

Петровић и др. 2013: Петровић, Драгољуб, Ивана Ћелић и Јелена Капустина. Реч-
ник Куча. Српски дијалектолошки зборник, књ. LX. Београд, 1–461.

Пижурица 1977: Pižurica, Mato. Prilog proučavanju stočarske terminologije u Crnoj 
Gori. U: Savjetovanje o terminologijama narodne materijalne i duhovne kulture. 
Sarajevo, 101–137.

Пижурица 1984–1985: Pižurica, Mato. Etimološke beleške iz pastirske leksike. Збор-
ник Матице српске за филологију и лингвистику XXVII–XXVIII. Нови Сад, 
625–632.

– 48 –



821Дијалекатска лексикографија у Црној Гори од Вуковог Рјечника (1852) …

Пижурица 1989–1990: Pižurica, Mato. Iz srpskohrvatske meteorološke terminologije 
(Nacrt za jedan projekat uz nekoliko etimoloških beležaka). Македонски јазик, 
год. XL–XLI. Скопље, 435–445.

Пижурица 2007: Пижурица, Мато. Прилог етимологији и географији речи (на грађи 
из Црне Горе). У: Александар Лома (ур.). Словенска терминологија данас, Збор-
ник Симпозијума одржаног од 5. до 10. септембра 2006. године. Београд: Српска 
академија наука и уметности, Институт за српски језик САНУ, 361–367.

Радојевић 1895: Радојевић, Вељко. О српском језику. Луча I, бр. 4, 266–268.
Радојевић 1895а: Радојевић, Вељко. О српском језику (наставак). Луча, бр. 5, 342–

344.
Радојевић 1895б: Радојевић, Вељко. О српском језику (наставак). Луча, бр. 6, 385–

387.
Радојевић 1895в: Радојевић, Вељко. О српском језику (свршетак). Луча, бр. 7/8, 

466–470.
Радојевић 2021: Радојевић, Данијела. Рјечник говора околине Берана, Подгорица: 

Црногорска академија наука и умјетности, 243.
Рајковић 1981: Рајковић, Љубиша. Прилог познавању горњовасојевићког говора – 

Лексика из Коњуха. Расковник: часопис за књижевност и културу, мај 1981, 
год. VIII, бр. 27. Београд, 132–134.

Рајковић 1981а: Рајковић, Љубиша. Прилог познавању горњовасојевићког говора 
(II). Расковник: часопис за књижевност и културу, јул 1981, год. VIII, бр. 28. 
Београд, 93–94.

Рајковић 1981б: Рајковић, Љубиша. Прилог познавању горњовасојевићког говора 
(III). Расковник: часопис за књижевност и културу, октобар 1981, год. VIII, бр. 
29. Београд, стр. 68.

Рековић 2013: Reković, Ibrahim. Rječnik plavsko-gusinjskoga govora, Podgorica: 
Institut za crnogorski jezik i književnost, 405.

Ристић 2010: Ристић, Данијела. Рјечник говора околине Мојковца. Подгорица: 
Црногорска академија наука и умјетности, 323.

Рогановић 1895: Рогановић, Јован. Приложак грађи Српскога рјечника. Просвјета, 
531–537.

Рогановић 1895а: Рогановић, Јован. Приложак грађи Српскога рјечника (сврше-
так). Просвјета, 583–588.

Собољев 2008: Соболев, Андрей Н. Из названий молочных продуктов, в пиперском 
говоре. У: Срето Танасић (ур.). Зборник  Института за српски језик САНУ I: 
посвећено др Драгу Ћупићу поводом 75-годишњице живота. Београд: Инсти-
тут за српски језик САНУ, 555–565.

Станић 1990: Станић, Милија. Ускочки речник, књ. 1 (а–њушкало). Београд: На-
учна књига, 532.

Станић 1991: Станић, Милија. Ускочки речник, књ. 2 (о–шутнути). Београд: Научна 
књига, 543.

– 49 –



Бранкица Марковић822

Стевовић 2006: Стевовић, Саво. Романске позајмице у говору села Подгоре. 
Просвјетни рад 15/16 (9. новембар 2006). Подгорица, стр. 18.

Стијовић 1990: Стијовић, Рада. Из лексике Васојевића. Српски дијалектолошки 
зборник, књ. XXXVI. Београд, 119–380.

Стијовић 1996: Стијовић, Рада. Романизми у говору Васојевића. У: О лексичким 
позајмљеницама: зборник радова са научног скупа Стране речи и изрази у 
српском језику, са освртом на исти проблем у језицима националних мањина 
(Градска библиотека, Суботица, 18–20. октобар 1995). Суботица: Градска би-
блиотека Суботица – Београд: Институт за српски језик САНУ, 277–297.

Стијовић 2014: Стијовић, Рада. Речник Васојевића. Београд: Чигоја штампа, 657.
Суботић 1972: Суботић, Јелисавета. Називи за стоку, опрему и сточарске производе 

у говору Кривошија. Прилози проучавању језика 8. Нови Сад, 145–160.
Томановић 1956: Tomanović, Vaso. Reči stranog porekla u govorima Boke Kotorske. 

Споменик CV, Зборник извештаја о истраживањима Боке Которске II. Београд, 
197–226.

Томановић 1972: Томановић, Васо. О романизмима у говору Боке Которске. При-
лози III/ 1–2, Одделение за општествени науки. Скопје, 5–54.

Тројановић 1935: Тројановић, Сима. О нашим варивима. Наш језик, год. III, св. 5. 
Београд, 150–151.

Ћулум 2000: Ћулум Марија. Из дендронимије Куча. Зборник Матице српске за 
филологију и лингвистику XLIII. Нови Сад, 617–624.

Ћупић 1997: Ћупић, Драго и Жељко Ћупић. Речник говора Загарача. Српски 
дијалектолошки зборник, књ. XLIV. Београд, 3–574.

Хаџић 1995–1996: Хаџић, Ибрахим. Новозабележена народна имена гљива. Наш 
језик, н. с. год. 30, св. 1–5. Београд, 96–108.

Хаџић 2003: Hadžić, Ibrahim. Rožajski rječnik: građa za diferencijalni rječnik narodnog 
govora rožajskog kraja. Rožaje: Kulturni centar Rožaje, 230.

Цицмил-Реметић 2020: Цицмил-Реметић, Радојка. Ткачка терминологија на 
Пивској планини. У: Татјана Трајковић, Надежда Јовић (ур.). На темељима на-
родних говора: зборник радова посвећен проф. др Јордани Марковић поводом 
одласка у пензију. Ниш: Филозофски факултет Универзитета у Нишу, 687–702.

Чиргић 2007: Čirgić, Adnan. Rječnik govora podgoričkih muslimana. Cetinje: Institut za 
crnogorski jezik i jezikoslovlje, 259.

Чиргић 2009: Čirgić, Adnan. Rječnik njeguškog govora. Cetinje – Podgorica: Matica 
crnogorska, 263.

Прегледани извори
Љиљана Недељков, Бранкица Марковић. Дијалекатска лексикографија штокавског 

наречја (1818–2014) – библиографија. Српски дијалектолошки зборник, књ. 
LXII. Београд: Српска академија наука и уметности и Институт за српски 
језик САНУ, 2015, 247–326.

– 50 –



823Дијалекатска лексикографија у Црној Гори од Вуковог Рјечника (1852) …

Библиографија за 2015. годину расправа и дела из индоевропске филологије и оп-
ште лингвистике која су изашла у Србији, Црној Гори и Републици Српској/ 
Библиографију уредила и грађу из Србије, Црне Горе и Републике Српске при-
купила Ана Голубовић; сарадник при сакупљању грађе Стефан Милошевић, 
Јужнословенски филолог, књ. LXXIII, св. 1–2. Београд, 2017, 225–366.

Библиографија за 2016. годину расправа и дела из индоевропске филологије и оп-
ште лингвистике која су изашла у Србији, Црној Гори и Републици Српској/ 
Библиографију уредила и грађу из Србије, Црне Горе и Републике Српске при-
купила Ана Голубовић; сарадник при сакупљању грађе Стефан Милошевић, 
Јужнословенски филолог, књ. LXXIV, св. 1. Београд, 2018, 195–341.

Библиографија за 2017. годину расправа и дела из индоевропске филологије и оп-
ште лингвистике која су изашла у Србији, Црној Гори и Републици Српској/ 
Библиографију уредила и грађу прикупила Ана Голубовић; сарадник при 
сакупљању грађе Стефан Милошевић, Јужнословенски филолог, књ. LXXV, 
св. 1. Београд, 2019, 225–342.

Библиографија за 2018. годину расправа и дела из индоевропске филологије и оп-
ште лингвистике која су изашла у Србији, Црној Гори и Републици Српској/ 
Библиографију уредила и грађу прикупила Ана Голубовић; сарадник при 
сакупљању грађе Стефан Милошевић, Јужнословенски филолог, књ. LXXVI, 
св. 1. Београд, 2020, 227–355.

Библиографија за 2019. годину расправа и дела из индоевропске филологије и оп-
ште лингвистике која су изашла у Србији, Црној Гори и Републици Српској/ 
Библиографију уредила Ана Голубовић; сарадник при сакупљању грађе Сте-
фан Милошевић, Јужнословенски филолог, књ. LXXVII, св. 1, Београд, 2021, 
295–408.

Драго Ћупић, Библиографија говора Црне Горе. У: Јевто М. Миловић (ур.). Црно-
горски говори – резултати досадашњих испитивања и даљи рад на њиховом 
проучавању: радови са научног скупа (Титоград, 12. и 13. мај 1983). Титоград: 
Црногорска академија наука и умјетности, 1984, 97–128.

Марта Бјелетић, Јасна Влајић-Поповић, Марина Спасојевић (уред.). Седамдесет 
година Института за српски језик САНУ: између два јубилеја (2007–2017). 
Марина Спасојевић (прир.). Београд: Институт за српски језик САНУ, 2017.

Милорад Ћорац: педагог и научни радник/ [уредник Голуб Јашовић]. Косовска Ми-
тровица: Филозофски факултет Универзитета у Приштини, 2018.

Српско језичко и књижевно насљеђе на простору данашње Црне Горе. Српски језик 
и књижевност данас, Зборник радова са Другог међународног научног скупа 
одржаног у Подгорици 26–28. маја 2017. године/ уредник Јелица Стојановић, 
Подгорица: Матица српска – Друштво чланова у Црној Гори – Нови Сад: Ма-
тица српска – Бања Лука: Матица српска – Друштво чланова Матице српске у 
Републици Српској, 2019.

Нематеријална културна баштина Паштровића: Будућност традиције & Традиција 
будућности, Зборник радова са Међународне мултидисциплинарне научне 

– 51 –



Бранкица Марковић824

конференције по позиву, одржане у Режевићима и Петровцу на Мору 8, 9, 
10. и 11. маја 2019. године/ уредили Злата Марјановић, Душан Медин, Давор 
Седларевић. Петровац на Мору: Друштво за културни развој „БАУО“ – Будва: 
ЈУ Музеји и галерије Будве – Београд: Етнографски институт САНУ, 2019.

На темељима народних говора: зборник радова посвећен проф. др Јордани Марковић 
поводом одласка у пензију/ уредници доц. др Татјана Трајковић, проф. др На-
дежда Јовић, Ниш: Филозофски факултет Универзитета у Нишу, 2020.

Из лексике становања у Ваљевској Подгорини: етнолингвистички огледи/ прире-
диле Драгана Радовановић, Милина Ивановић Баришић, Нови Сад: Матица 
српска, 2020.

Девети лингвистички скуп „Бошковићеви дани“: радови са научног скупа, 26. мај, 
2006. г./ уредник Бранислав Остојић, Подгорица: Црногорска академија наука 
и умјетности, 2016.

На извору Вукова језика: V научни скуп/ уредник Бранислав Остојић, Жабљак: 
Фондација Вукове задужбине, 2008.

Наш језик, књ. L, св. 2: посвећен проф. др Срети Танасићу, дописном члану АНУРС, 
поводом седамдесет година живота. Београд: Институт за српски језик САНУ, 
2019.

Октоих: часопис Одјељења за српски језик и књижевност Матице српске – Друштва 
чланова у Црној Гори, Подгорица: год. IV, бр. 5 (2014), год. V, бр. 6 (2015), 
год. VI, бр. 7 (2016), год. VII, бр. 8 (2017), год. VIII, бр. 9 (2018), год. IX, бр. 10 
(2019), год. X, бр. 11 (2020).

Прилози проучавању језика, Нови Сад: Одсек за српски језик и лингвистику Фило-
зофског факултета у Новом Саду: бр. 46 (2015), бр. 47 (2016), бр. 48 (2017), бр. 
49 (2018), бр. 50 (2019).

Српски дијалектолошки зборник, Београд: Српска академија наука и уметности и 
Институт за српски језик САНУ: књ. XLII (2015), књ. LXIII (2016), књ. LXIV 
(2017), књ. LXIV/2 (2017), књ. LXV/1 (2018), књ. LXV/2 (2018), књ. LXVI/1 
(2019), књ. LXVI/2 (2019).

Српски језик: студије српске и словенске, Београд: Научно друштво за неговање 
и проучавање српског језика, Филолошки факултет: бр. XX (2015), бр. XXI 
(2016), бр. XXII (2017), бр. XXIII (2018), бр. XXIV (2019), бр. XXV (2020).

Литература
Вујичић 1984: Vujičić, Dragomir. Opšti pogled na rezultate dosadašnjih ispitivanja 

crnogorskih govora. У: Јевто М. Миловић (ур.). Црногорски говори – резултати 
досадашњих испитивања и даљи рад на њиховом проучавању: радови са на-
учног скупа (Титоград, 12. и 13. мај 1983). Титоград: Црногорска академија 
наука и умјетности, 15–29.

Вукмановић-Мојсиловић 1994: Вукмановић-Мојсиловић, Биљана. О неким се-
мантичким променама у романизмима црногорског залеђа. Зборник Матице 
српске за филологију и лингвистику XXXVII. Нови Сад, 157–165.

– 52 –



825Дијалекатска лексикографија у Црној Гори од Вуковог Рјечника (1852) …

Ђорђић 1933/1934: Ђорђић, Петар. Белешке о гусињском говору. Задужбина Луке 
Человића Требињца. Београд, 183–188.

Ивић 1984: Ивић, Павле. Осврт на лингвистичке методе досадашњих проучавања 
црногорских  народних говора. У: Јевто М. Миловић (ур.). Црногорски гово-
ри – резултати досадашњих испитивања и даљи рад на њиховом проучавању: 
радови са научног скупа (Титоград, 12. и 13. мај 1983). Титоград: Црногорска 
академија наука и умјетности, 31–47.

Ивковић 2013: Ивковић, Ана. Ткачка терминологија села Скадра код Ваљева. Осечи-
на: Народна библиотека.

Кашић 1972: Кашић, Јован. Речи из Црне Горе у Вуковом Рјечнику и књижевном 
језику. Зборник за језик и књижевност, књ. 1. Титоград: Друштво за српскохр-
ватски језик и књижевност СР Црне Горе, 39–44.

Марковић 2013: Марковић, Бранкица. Дијалекатска лексикографија у Војводини. 
У: Јордана Марковић (прир.). Путеви и домети дијалекатске лексикографије, 
Зборник радова са истоименог међународног научног скупа (Ниш, 12–13. 
април 2013). Ниш: Филозофски факултет, 177–191.

Марковић 2018: Марковић, Бранкица. Пунктови зетско-сјеничког дијалекта у оквиру 
Српског дијалектолошког атласа – преглед и резултати досадашњих терен-
ских истраживања. Октоих: часопис Одјељења за српски језик и књижевност 
Матице српске – Друштва чланова у Црној Гори VIII/ 9. Подгорица, 45–52.

Милетић 1940: Милетић, Бранко. Црмнички говор. Српски дијалектолошки збор-
ник, књ. IX. Београд, 209–663 + карта.

Милорадовић 2017: Милорадовић, Софија. Лингвистичка географија у Србији – 
језички записи на картама и њихово читање. Јужнословенски филолог LXXIII/ 
3–4. Београд, 113–135.

Мусић 1977: Мусић, Срђан. Романизми у говорима наше јужне јадранске оба-
ле и њеног залеђа. Научни састанак слависта у Вукове дане 6/1. Београд: 
Међународни славистички центар, 331–339.

Недељков, Марковић 2015: Недељков, Љиљана и Бранкица Марковић. Дијалекатска 
лексикографија штокавског наречја (1818–2014) – библиографија. Српски 
дијалектолошки зборник, књ. LXII. Београд, 247–326.

Остојић 1988: Остојић, Бранислав. Вук Караџић и први лексикографски радо-
ви у Црној Гори. Научни састанак слависта у Вукове дане 17/1. Београд: 
Међународни славистички центар, 317–327.

Остојић 1992: Остојић, Бранислав. Из црногорске лексикографије и лексикологије. 
Никшић: ИТП „Унирекс“ Д. Д.

Остојић 2007: Остојић, Бранислав. Досадашњи резултати, стање и будући задаци 
науке о српском језику у Црној Гори. У: Срето Танасић (ур.). Шездесет годи-
на Института за српски језик САНУ: зборник радова 1. Београд: Институт за 
српски језик САНУ, 367–373.

Остојић 2008: Остојић, Бранислав. Вуков рјечник и почеци црногорске лексикографије. 
Седми лингвистички скуп „Бошковићеви дани“, Подгорица, 7–19.

– 53 –



Бранкица Марковић826

Остојић 2019: Остојић, Бранислав. Семантичка диференцијација неких ријечи из 
Црне Горе у Вуковом Рјечнику и Збирци ријечи друге половине 19. вијека. 
Гласник Одјељења хуманистичких наука, књ. 5. Подгорица: Црногорска 
академија наука и умјетности, 119–129.

Пешикан 1965: Пешикан, Митар. Староцрногорски, средњокатунски и љешански 
говори. Српски дијалектолошки зборник, књ. XV. Београд, 1–294.

Пешикан 1970: Пешикан, Митар. Стање проучавања црногорске говорне зоне и 
даљи задаци. Зборник за филологију и лингвистику XIII/1. Нови Сад, 185–194.

Радовић-Тешић 1991: Радовић-Тешић, Милица. Романизми у говору Пиве. Дурми-
торски зборник – На извору Вукова језика, књ. 1: зборник радова са научног 
скупа одржаног у Шавнику 7. и 8. јула 1988. Титоград: Историјски институт 
СР Црне Горе, 49–55.

Радуновић 1984: Radunović, Risto. Crnogorski narodni govori u jezičkim atlasima. 
У: Јевто М. Миловић (ур.). Црногорски говори – резултати досадашњих 
испитивања и даљи рад на њиховом проучавању: радови са научног ску-
па (Титоград, 12. и 13. мај 1983). Титоград: Црногорска академија наука и 
умјетности, 163–172.

Реметић 1997: Реметић, Слободан. Српски језик у лингвистичким атласима. Слави-
стика, књ. I. Београд, 116–120.

Реметић 2017: Реметић, Слободан. Српска дијалектологија јуче, данас, сутра. 
Јужнословенски филолог LXXIII/ 3–4. Београд, 85–112.

Стевановић 1933–1934: Стевановић, Михаило. Источноцрногорски дијалекат. 
Јужнословенски филолог XIII. Београд, 1–128.

Стијовић 2007: Стијовић, Рада. Говор Горњих Васојевића. Српски дијалектолошки 
зборник, књ. LIV. Београд, 1–321.

Томановић 1935: Томановић, Васо. Акценат у говору села Лепетана (Бока Которска). 
Јужнословенски филолог XIV. Београд, 59–141.

Ћупић 1977: Говор Бјелопавлића. Српски дијалектолошки зборник, књ. XXIII. Бео-
град, 226.

Ћупић 1981: Ћупић, Драго. О испитивањима народних говора Црне Горе. Расков-
ник: часопис за књижевност и културу, мај 1981, год. VIII, бр. 27. Београд: 
Научна књига, 115–131.

Ћупић 1981–1982: Ћупић, Драго. Икавизми у гусињском говору. Македонски јазик, 
књ. 32–33. Скопје, 723–726.

Ћупић 1982: Ћупић, Драго. Новија српскохрватска лексикографија. У: Драго Ћупић 
(одг. ур.). Лексикографија и лексикологија, Зборник реферата. Београд: САНУ, 
Институт за српскохрватски језик; Филолошки факултет – Нови Сад: Институт 
за јужнословенске језике Филозофског факултета; Матица српска, 305–310.

Ћупић 2000: Ћупић, Драго. Дијалекатски (регионални) речници српског језика. 
Српски језик V/1–2. Београд, 703–711.

Џоговић 2009: Džogović, Alija. Onomastika plavsko-gusinjske dijalekatske oblasti. 
Podgorica: Almanah.

– 54 –



827Дијалекатска лексикографија у Црној Гори од Вуковог Рјечника (1852) …

Шипка 2006: Šipka, Danko. Osnovi leksikologije i srodnih disciplina. Novi Sad: Matica 
srpska.

Шкаљић 1979: Škaljić, Abdulah. Turcizmi u srpskohrvatskom jeziku. Sarajevo: 
„Svjetlost“.

Brankica Marković

DIALECT LEXICOGRAPHY IN MONTENEGRO 
FROM VUK’S DICTIONARY (1852) TO THE PRESENT DAY

S u m m a r y

The study follows previous research in the field of Serbian dialect lexicog-
raphy in Montenegro and gives a synthetic overview and description of dialect 
dictionaries, published in the period from Vuk’s Dictionary (1852) to the present 
day. Special attention is given to the classification of dictionaries, based on two 
criteria: 1. according to the type of material (general dialect, terminological and 
dictionaries of borrowed words) and 2. according to the volume of the material 
(monographs and vocabulary contributions of smaller volume). At the end fol-
lows a classification according to dialects (dictionaries from the area of Herze-
govina-Krajina /Eastern Herzegovinian/ and Zeta-Sjenica dialect), as well as the 
bibliography of the described dialect dictionaries from the Montenegro area.

Кеywords: Serbian language, dialectology, dialect lexicography, Montene-
gro.
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