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Говор Горње Пчиње

Предговор

Ова монографија резултат је рада на пројекту 148001 – Дијалекто
лошка истраживања српског језичког простора, који у целини финан
сира Министарство за науку и технолошки развој Републике Србије.
Монографија је састављена из два дела. Први део (Гласови) настао
је на основу грађе из горњопчињских села коју сам годинама прикупља
ла за потребе Српског дијалектолошког атласа, али и за израду своје
магистарске тезе. Њен други део (Облици) јесте, у ствари, мој магистар
ски рад Морфолошке одлике говора Горње Пчиње, који сам написала
под руководством професора др Драгољуба Петровића и одбранила у
новембру 2000. године на Филозофском факултету у Новом Саду и који
сам незнатно изменила за ову прилику.
Многи људи су ме задужили приликом писања ове књиге. Свом
професору, Драгољубу Петровићу, дугујем посебну захвалност, пре све
га за стрпљиво упућивање у дијалектолошке послове, а затим и за не
себичну и драгоцену помоћ у свим етапама израде ове монографије.
Професору Слободану Реметићу захваљујем на подршци и корисним
саветима који су уткани у овај рад, а професору Мати Пижурици на
добронамерним сугестијама датим приликом одбране магистарског ра
да. Професор Недељко Богдановић пажљиво је ишчитао рукопис ове
књиге пре него што сам га предала у штампу. И њему захваљујем на
посвећеном времену и ненаметљивим а драгоценим саветима. Поново
се захваљујем и својим информаторима, љубазним и гостољубивим до
маћинима из Горње Пчиње, од којих, на жалост, многи више нису међу
живима. Хвала и мојим пријатељима и просветним радницима у Радов
ници, Тибужду и Врању, који су уложили пуно времена и труда да би ми
помогли да дођем до информатора.
У Београду, марта 2009. године
Аутор
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I
Увод н е н ап ом е н е

1. Горња Пчиња налази се југоисточно од Врања. Има 54 насеља
од којих су 44 у Србији (Трифуноски 1964 : 7-9). Масивом Козјака и Ђер
манске планине Пчиња је одвојена на југу од Жеглигова и Славишта.
Планине Чупино и Доганица одвајају је на истоку од околине Криве
Паланке и Босиљграда (Крајишта). На северу, од околине Врања Пчиња
је одвојена масивом Коћурске планине и Мотина. Са западне стране гра
ницу чине ниске планинске косе Црни камен и Заједница, које одвајају
Горњу Пчињу од околине Бујановца (Трифуноски 1964 : 5).
Горња Пчиња састоји се из два дела. Један је висока и пространија
планинска Пчиња, која захвата делове на истоку, северу и југу. Други је
нижи и мањи део на западу и југозападу (Трифуноски 1964 : 8-9). У це
лини она је планински крај који, за разлику од Доње Пчиње, није имао
повољне саобраћајне везе са Поморављем. Ипак, највећи део Горње
Пчиње, изузев уске јужне и југоисточне зоне (која припада Македони
ји), упућен је на Врање и његову околину (Трифуноски 1964 : 10-11).
„Област је позната у народу под општим именом Пчиња, по глав
ној реци која протиче кроз предео. Али река Пчиња протиче и кроз дру
ге области у свом средњем и доњем току. Стога, за разлику од њих, овој
Пчињи становници понекад дају и назив Горња, који се местимично сре
ће и у литератури, на пример, у радовима Ј. Х. Васиљевића и Ј. Цвијића.
Име Горња Пчиња је од географског значаја...“ (Трифуноски 1964 : 9).
Становништво Горње Пчиње је углавном српско (има мало Маке
донаца и сасвим незнатно Цигана (Трифуноски 1964 : 7-9), али не зна
се много о његовом пореклу. На основу појединих презимена, имена ро
дова, назива „појединих географских објеката“ и сасвим мало писаних
података, Ј. Трифуноски закључује да су у појединим деловима Горње
Пчиње раније живели и Власи (Цинцари) и Јуруци. Временом Срби су
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их потпуно потиснули (Трифуноски 1964 : 47-49; Златановић 1996 : 1316). Моравци Пчињане погрдно зову Шоповима, мада се они не сматра
ју Шоповима (Трифуноски 1964 : 9-10; Златановић 1996 : 17-18).
Материјал за овај рад снимила сам у селима: Шапранце, Шајин
це, Коћура, Голочевце, Горња Трница, Лесница, Радовница, Пролесје и
Црвени Град. Црвени Град је истовремено са Коћуром најсевернији, а
Лесница најјужнији пункт, док се Голочевце и Горња Трница налазе у
централном делу ове области (в. карту 1).
Број становника у овим и другим пчињским селима нагло опада.
Према попису из 1991. године у Шапранцу је било 105 становника, у
Шајинцу 97, Коћури 367, Голочевцу 113, Горњој Трници 117, Лесници
217, Радовници 1041, Пролесју 77 и Црвеном Граду 195 (Попис 1994).

Карта 1
2. У периоду од септембра 1993. до јула 1999. године, а затим у
јулу 2005. и септембру 2007. године, боравећи по већ наведеним пчињ
ским селима, снимила сам преко 30 сати спонтаног разговора са више
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од 30 информатора, који су ми остали у сећању не само по занимљивим
језичким особинама већ и по својој гостољубивости и спремности да ми
помогну. Неки од њих посветили су ми много свога времена и пажње:
Ката Ивковић (1905) из Шајинца, Митра Стојановић (1912) и Стана Стан
ковић (1922) из Шапранца, Мила Даниловић (1924) и Десанка Спасић
(1923) из Коћуре, Крстана Величковић (1908) и Вера Величковић (1935)
из Голочевца, Велика Станисављевић (1898), Стаменка Николић (1919)
и Петкана Миленковић (1929) из Леснице, Стана Вилиповић (1917) и
Стамена Стојановић (1918) из Радовнице, Совета Настасовић (1928) и
Ката Додић (1922) из Црвеног Града и Лоза Митић (1928) из Пролесја.
Неке од података проверавала сам и код школованих носилаца го
вора родом из ових села. Места из којих је забележена потврда означава
ла сам скраћеницама: Г (Голочевце), К (Коћура), Л (Лесница), П (Проле
сје), Р (Радовница), Т (Горња Трница), ЦГ (Црвени Град), Ш (Шајинце),
Шп (Шапранце).
Из техничких разлога у забележеним потврдама не може се приме
тити специфичан изговор неких гласова: вокал /ə/ се најјасније изговара
када је под акцентом, а када је ненаглашен, пре или после акцентованог
слога, изговара се нешто лабавије, пасивније, односно отвара се према
вокалу /а/; сонант /н/ има веларни изговор испред /к/ и /г/; консонанти
/ћ/ и /ђ/ изговарају се са слабијом фрикацијом; африкате /ч/ и /џ/ изгова
рају се нешто палатализованије него у књижевном језику.
3. Горња Пчиња није много истраживана област. Од етнолошке
литературе прво се појавила књига Горња Пчиња Миленка Филипови
ћа и Персиде Томић 1955. године (Филиповић... 1955), а затим, 1964.
године, потпуније дело Јована Трифуноског Горња Пчиња, у коме се
налазе резултати антропографских истраживања пчињских села (Трифу
носки 1964). Монографија Јована Хаџи-Васиљевића Јужна Србија II,
Прешевска област садржи доста етнографске грађе из Пчиње (Хаџи-Ва
сиљевић 1913), али аутор је Пчињу посматрао као део прешевске обла
сти. Новијег датума је књига Пчиња Момчила Златановића (Златановић
1996), за коју сам аутор каже да јој је средиште интересовања „остаци
разних старина, културно-историјске прилике и усмено песништво“.
Када су у питању језичка истраживања, ситуација није ништа
боља: радови Белића (Белић 1999б) и Брока (Брок 1903) не обухвата
ју простор Горње Пчиње, Владимир Стевановић умро је не стигавши
да заврши своју дисертацију Говор Пчиње, објављени су једино радови
Микротопонимија општине Трговишта (Стевановић 1979), Топоними

14

Марина Јуришић

у средњем сливу Пчиње (Златановић 1988), Прво лице једнине презента
у говору Горње Пчиње (Костић 1997/1998), Неколико напомена о унутра
шњим диференцијацијама пчињскога говора (Јуришић 2007а), Неке ак
ценатске занимљивости из пчињских села (Јуришић 2007б). Не треба,
међутим, заборавити радове у којима се налази и грађа са овог просто
ра: Torlak accentuation (Александер 1975) и Речник говора јужне Србије
(Златановић 1998), као и онај у коме је представљен Систем личних за
меница у јужном појасу призренско-јужноморавских говора (Јуришић
2005), који даје исцрпан преглед личних заменица и у Горњој Пчињи.
Дакле, у нашој дијалектолошкој науци о овоме говору засад посто
је само најфрагментарнији подаци. Имајући то на уму, покушала сам
да напишем монографију у којој ће бити обрађени проблеми везани за
гласовну структуру говора Горње Пчиње и да то повежем са већ одбра
њеном магистарском тезом о морфолошким одликама овога говора у
којој сам се трудила да изложим, пре свега, потпуни репертоар облика
деклинације, конјугације и да назначим главне појединости везане за ин
вентар непроменљивих речи. Ова монографија није замишљена као рад
који обухвата синтаксичку проблематику, тако да ће о њој бити говора
у другим приликама.


Као што сам већ напоменула у Предговору, други део овoга рада у ствари је
моја магистарска теза Морфолошке одлике говора Горње Пчиње, коју сам написала под
руководством професора др Драгољуба Петровића и одбранила је у новембру 2000. го
дине на Филозофском факултету у Новом Саду, и коју сам, такође, незнатно изменила
за ову прилику.
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II
Гл а с ов н и с и с т е м

П р о зод и ј а
4. Горњопчињски говор припада призренско-тимочкој дијалекат
ској области. Његов прозодијски систем одликује се једним кратким гла
совним ударом који се може наћи на било ком слогу у речи.
Говорити овде о природи експираторног акцента било би сувишно,
пошто је он, у ствари, већ описиван (Белић 1999б : 207-208). Интере
сантније би било задржати се на месту акцента, као јединој преосталој
релевантној особини прозодијског система (пошто квантитет и тон не
функционишу), тим пре што се на основу ње може извршити диферен
цијација пчињскога говора на западни и источни (в. карту 2).
Место акцента углавном одговара старијој акцентуацији, а уколи
ко се ради о западнијим пунктовима, присутно је и преношење акцента
за један слог према почетку речи у извесним случајевима (Шп, Ш). Ово
интересантно одступање одавно је забележено у Врању и његовој околи
ни (Белић 1999б : 212-215), а затим и у Алексиначком Поморављу. На
гласак се преноси са последњег отвореног слога, а остала преношења у
ствари су узрокована овим првобитним повлачењем акцента са отворе
не ултиме и тенденције за уједначавањем у оквиру једне парадигме. У

Павле Ивић у свом Извештају наводи слично преношење акцента у Тешици
код Алексинца, сматрајући при том да географски моменат искључује врањски утицај
(Ивић 1959 : 397-400). Недељко Богдановић, међутим, јаку досељеничку струју из врањ
ског краја сматра незанемаривим „подстицајем“ на поменуто акценатско преношење у
Алексиначком Поморављу (Богдановић 1987 : 136).

Акценат је, на пример, најпре пренесен са отвореног слога код глагола у 3. л. јд.
през. (седи, стоји, тресе, трчи), па тек онда – због поменуте потребе за уједначавањем,
и из затворених слогова према почетку речи (седиш, стојимо, тресете, трчев).
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Карта 2
говору Горње Пчиње има доста сличности са суседним кумановским го
вором, због тога бих посебно истакла то како је Божидар Видоески пред
ставио његов прозодијски систем. Он се најпре осврће на дотадашња
тумачења оваквих акценатских система: констатује да су повлачење ак
цента са последњег отвореног слога у врањском говору регистровали
Олаф Брох и Александар Белић, а у „нашим источним и југоисточним
говорима“ – Ивковић. При том, Белић повлачење акцента са последњег
отвореног слога не сматра фонетском већ појавом на коју су утицали
македонски говори (односно говори Старе Србије), док Ивковић верује
да је у питању „гласовни закон о редукцији акцената на отвореним крај
њим слоговима“. Такав закључак Ивковић изводи на основу категорије
именица код којих је овај процес врло доследно извршен, а случајеве
попут: 2/3 л. јд. аор., форме за ж. и ср. род броја један, речи као блазe,
тумачи угледањем на друге сличне форме или новијим уносима са стра
не. Видоески закључује да се тумачења поменутих аутора односе на све
говоре истог акценатског типа, дакле, и на кумановски и друге северне
говоре, међутим, такође верује да се не може све објаснити аналогијом
и утицајима са стране. Шта са заменичким формама: којa, којo, чијa,
чијo, оваквa, таквa, онаквa, прилозима: овдe, ондe, какo, каквo, евe, етe,

Говор Горње Пчиње

17

заштo или речима: кожu, пердu, орa, сиромa, четересe и сл. (Видоески
1969 : 109)?
Слично је и у Горњој Пчињи, односно на крајњем западу (Шп,
Ш): стари акценат са последњег отвореног слога, без обзира на то да ли
му је претходила дужина или не, пренесен је у одређеним врстама речи
и оне се тамо не срећу са акцентом на отвореној ултими. Изузетак од
овог правила су следеће категорије: именице типа ора, сирома (које су
накнадно изгубиле глас [х] и тиме отвориле наглашени затворени слог),
облици ж. и ср. рода заменица овакав, такав, онакав, какав, који, чији и
њихове множинске форме, облици броја један, једнински облици аори
ста, непроменљиве речи.
Истовремено, у источнијем делу Горње Пчиње, где акценат гене
рално није пренесен са последњег отвореног слога, наилазимо и на
спорадичну употребу облика са пренесеним акцентом. Затим, у неким
речима се очигледно усталило ново место акцента (придеви код којих је
стари акценат био на отвореној ултими, неке именице: вoда, нoга; глaва,
рeка, офчaри) или се среће паралелна употреба двеју форми (женa и
жeна).
Информатори, на пример, често у једном разговору употребе ду
блетне форме (дeца и децa), вероватно под утицајем урбаног врањског
говора, коме су сви мање или више изложени. Понекад је ова појава то
лико изражена да се може стећи утисак како је говор истраживаног села
у превирању, међутим, на основу мога досадашњег искуства, рекла бих
да недоследност у употреби два иста облика са различитим местом ак
цента обично значи да овде функционише стари облик, а да је онај дру
ги – новина. У питању је једноставно недостатак правих информатора.
Проблем је у томе што на овим просторима више и нема особа које су
потпуно изоловане од утицаја медија или потомака (који су се одселили
бар у Врање). Тако да, уколико мој информатор говори и женa и жeна,
закључујем да се некада овде говорило женa, а да је преношење акцен
та са ултиме – иновација.
Дакле, потпуно је очекивано да на крајњем западу пчињске територије, наиђемо на померање акцента са отворене ултиме (слично ономе
На пример, приликом мог првог боравка на простору Коћуре имала сам инфор
маторе због којих сам дошла до закључка да се овде изоглоса наставка -у у 1. л. јед.
презента „истањила“ (Костић 1997/98 : 200), а након неколико година, у следећем мом
истраживању, када сам нашла нове информаторе, испоставило се да се поменути наста
вак овде врло добро чува, али су мене моји претходни испитаници „преварили“ током
наших разговора.
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у Врању), а да тога померања према истоку нема или да је спорадично
(К, Г, Т, Л, Р, П, ЦГ). Покушаћу да слику тих односа представим у нај
значајнијим појединостима. Потврде ће бити разврстане по следећим
групама: а) речи са старим кратким или дугим акцентом на последњем
отвореном слогу, б) речи са старим кратким или дугим акцентом на по
следњем отвореном слогу коме је претходила дужина, в) речи у којима
је стари кратак или дуг акценат померен са последњег отвореног слога,
г) речи у којима је стари кратак или дуг акценат, коме је претходила
дужина, померен са последњег отвореног слога, д) речи са старим крат
ким или дугим акцентом на крајњем затвореном слогу и ђ) речи у који
ма је стари акценат повучен са крајњег затвореног слога.

Померање акцента у речима са деклинацијом
Именице
5. У западном делу Горње Пчиње (Ш, Шп) стари акценат је пову
чен, врло доследно, са последњег отвореног слога именица, без обзира
на то да ли му је претходила дужина или не. Међутим, и на истоку има
доста примера његовог повлачења, било да се ради о паралелној упо
треби двеју форми – женa и жeна или о томе да сам забележила само
облик са пренесеним акцентом – вoда, нoга, офчaри (в. о томе у претход
ној тачки).
Намеће се закључак да се изофон преношења акцента са отворене
ултиме од запада ка истоку све више тањио. Помало, ипак, збуњује чи
њеница да сам, на пример, у речима: вода, нога, рука, река, трава, гла
ва, среда, офчари, бележила само облике са пренесеним акцентом, или,
на пример, само једном сам чула компирi, а редовно кампiри.
а) Наћyс ће нарaњи вепрa; да кoља вепрa (П), бeше сәс коњa (Т),
свe коњa ће јaа (Р), от коњa се утепa (Л), ишлo по коњa (Г), да сeду на
коњa (Р), (има) коњa и двe крaве (ЦГ), копiте да ву поткoве, као коњa;
oн накарaја коњa (П), нiшта тuј на попa не дaвамо (Шп),
jедyн орa iмаше (ЦГ), oн вiкаше сиромa (Л), сyгк на штaге сиромa
oди (К),
бицi ‘бикови’ (ЦГ), плицi ‘пликови’ (ЦГ);
кuпимо бојu (Р), буa (ЦГ, Р), дəскa; дəскu (ЦГ), женa не знajе oпште што‿je мuка сyк; jеднu женu нaпуди (Т), крaсна jе женa тaј (П), на
дoктура женa (Р), а женa отишлa куде тaтка и мaјку; еднoга сiна iма, и
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женu (Л), женa овaј си се зaпосли (Г), тoј му сапuн на детeто и на женu
(Г), змијa (ЦГ, Р), ѕунa ‘дуга’ (ЦГ, Р), ивa (ЦГ, Р), Овeј ‡ iгле, а овa[ј]
jеднa коja jе ‡ иглa!; кə[т] трaжиш еднu иглu ‡ кудe е иглaта (ЦГ), ће
га бyцне сəс иглu (Т), ињa ‘иње’ (ЦГ, Р), и козa вaне тuј бoјку; вuк изeја
козu; а јa (имам) сaл козu и прaци (ЦГ), Па козa, онa врeка (П), онyј српетiна како косa (Г), тoј нejе ләжa ‘лаж’ (Т), ләжa (Р, ЦГ), међa (ЦГ, Р),
метлa (ЦГ, Р, Л), моглa ‘магла’ (ЦГ), мəглa ‘магла’ (Р), муљa ‘буђ’ (ЦГ,
Р), осa (ЦГ, Р), пчелa (ЦГ, Р), рђa (ЦГ, Р), сестрa (ЦГ, Р), от чiчу сестрa
(Г), сестрa‿ми Велiка (Т), тaј сестрa ми jе јoште у Бaнат; на сестрu
ми (Л), нeсəм имaла, ни брaћа, ни сестрu (ЦГ), Милaнову сестрu давiја
(П), на дрuгу стрнu ‘страну’ (Р);
вəшкa (ЦГ, Р, Л), тuј коскa је превijена (Р), и коскa му се вiди, овдe
(Т);
ведрo (ЦГ, Р), Тyначко онoј девојчe, сuво (Г), бeше женчe еднo
(ЦГ), jеднo тoј женчe тyначко (Г), па тuреф котлe пред нuма; рiтнефв
котлe па расiпев (ЦГ), у котлe ће нацrпеw (Т), момчe (ЦГ), маслo (ЦГ),
за једeње, за облеклo ‘гардероба’ (Р), огревлo ‘огрев’ (Р), ребрo (ЦГ, Р),
снадевлo ‘намирнице’, на прiмер: брaшно (Шп), селo (ЦГ, Р), селo си
jе, а далeко сәм јa до дoле (К), до дoљњо селo (К), iдев свирaчи Цiгани
крə[з] селo; jедyн вaти тaмо селo крaј кудe jе (Т), сирачe ‘сироче’ (Р),
телe (ЦГ, Р), одбijе телe (П), како трупчe ‘мали балван, пањ’ дебeло
(ЦГ), ко трупчe се uџипка (Т), челo (Р),
брестe ‘брестић’ (ЦГ, Р), да потрaжи бaба – онo нeма у врчвe ‘мали
врч’ iч (Г), дaј ис твојeто гочe ‘мали бубањ, али овде је у питању дечија
касица’ вaди (Р), изeдоше бeло зубe (К), овeј жeне млaде eклав с еднo
иглe (ЦГ), кавдарe ‘врста посуде’ (ЦГ), на кроснo (Р), кoчаче како крошњe (Г), мостe (ЦГ), oпште нeма да ти модрejе ноктe (ЦГ), и му прстe
oздраве (Т), па цrпе с тачe ‘врста посуде’ (ЦГ),
женштинa ‘женскадија, женско’ (ЦГ), младињa ‘младеж, млади’
(ЦГ);
aј да си жeнимо овiја децa‿неко (Л), свi ми дојдoше децa (Г),
децa у рuке; децa ги немaло (Р), прoјдев децa (Т), по идинaез децa еднa е
рађaла (Р), и мuжи и децa (П), па си дојдo дoле крај децa (Г), спijемо сәз
децa (ЦГ), дрвa (Р), сaнке се напuнев дрвa (ЦГ), дрвa му тeрав на Ивaна;
сyг да iмам дрвa (П), сәз дрвa га унeсемо (Г), а oн по дрвa бeше (Т), што
стрuжев дрвa, дрвa (Г).

Обично сам бележила очекивани облик: девoјче бeше (Г), тo[ј] jеднo девoјче је
бiло (Шп).
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б) штo да му рабoту и на овнa (Р), Заклaли тuј овнa голeмога (Г),
сy[г] ги вiкав комарцi (Л), Слађaн мoј ги jе сaм копaја компирi
(Г), мртавцi ‘мртваци’ (ЦГ), Oперу си онiја пашкуљi ‘одећа’ (Г);
браздa; браздu (ЦГ, Р), врбa (ЦГ, Р), тoј се кaже главњa; ће мeша
пeпел сəз главњu (Т), па извадiше гламњu (Р), глистa (ЦГ, Р), па сaмо
душa да е (Р), тoј жљəнa, жљəнa ‘жуна’ iма (П), iма ѕвeздu (ЦГ), лицe
(Р), доoди малa ‘махала’ (Р), и ће iде по малu да кaњи с кiтен кондiр
(ЦГ), овдe по малu (Р), офцa лyка (Р), те офцa, те прaсе, те кокoшка (П),
и oн вuк фaп – ватiја jеднu офцu (П), на офцu искoчи усoв; закoљемо
еднu офцu (Т), Ивaн свећu да ми пaли; Oн нe ву jе свећu палiја (П), свећu
пaлимо (Т), а у кuћу jе свињa, па дiва свињa! (П), свињu заклaше (Т);
гњездo (ЦГ, Р, Л), влакнo (ЦГ, Р), имaла нека барчuга кoлеста како
вирчe (ЦГ), детe (Р), оженiмо га онoј детe (Г), iсто ка[о] овoј детe!
(ЦГ), uспи се детe (П), бaња се детe (Т), детe мuшко iмəше (Л), н-iма
јајцe, н-iма нiшта (Г), крилo (ЦГ, Р), Aрно ли ти jе млeкo (П), ако iмəш
млекцe (Т), и млекцe кәт iма (П), сенцe (Г);
њeму су цревa вaдени двaпути на астaл (П), на твојu Нaзу цревцa
на грeду висeв (Р), цревцa (ЦГ), Из устa сəм вадiла па смо га рањiли;
па ву сипувa, вика, устa вoду (П), вoду ће донeсе устa (Т), устa (ЦГ,
Р).

(Р),

в) за кoња (Шп), куде пoпа, куде поп‿Милoјка (Ш), куде пoпа iде

што бегaли овiја, бежaнци (Г), па брaнев љuди, офчaри (Г), плiци
(Шп);
бuва/бuа (Шп), бuђа (Шп), дyска (Р, Шп), oн је по мeне ишyја како
вoда (К), како‿вoда што iде (Т), вoда (Р), тaм, iде вoда (Г), Жeна не
мoж да постiгне; помoгнев на нeку жeну којa не мoже (Шп), и на ком
шiску жeну пaсла (Шп), iмаше и жeну (Л), на жeну (ЦГ), змiја (Шп),
oн сeдне и шijе с iглу (Шп), iња (Шп), да ли е лyжа (Р), лyжа (Шп),
мyгла ‘магла’ (Шп), мeђа (Шп), мeтла (Шп), мuља (ЦГ, Р), нoга (ЦГ, Р,
Шп), а еднaта нoга бoса (П), нoга ми е откaзана (Л), oса (Шп), пчeла
(Шп), rђа (Шп), кәт си нaпада рoса (К), тaј от чiчу сeстра (Г), ама
нe‿беше тyк страoта (Ш),
вyшка (Шп);
вeдро (Шп), у кoтле се чoрба прaви (Ш), рeбро (Шп), ако затeче у
сeло кмe[т] да жнeјеш (Шп), и дoјдев у сeло (П), у сeло ми дојдoше свi;
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нiгде нiшта у сeло (Г), с кoла да откaра у сeло (Л), па узeја jеднo стaпче
‘мали штап’ (Шп), тeле (Шп), чeло (ЦГ, Шп),
брeшче ‘брестић’ (Шп), дaј џeзве да тuримо кaву (Р);
дeца бањaле смо ги зaедно (Т), дeца мojи сiтни; дeца iма пuно
(Шп), и твоi дeца ће утeпа; онiја дeца се потикaше (Г); онe дeца залyжев; iма и дeца (Л), дeца нeсəм имaла, а онa нeје имaла дeца (ЦГ), дrва
пuно бeја (Г), донeси дrва да прaвимо ручyк! (Шп).
г) закoљемо ели пeтла ели кокoшку (Шп),
ће дoђу јa да сaдимо кампiри (Л), па извaдимо си компiри uбаво
(Г), кампiри кoпа (Р), кампiри свaримо (Т);
брaзда (Шп), вrба (Шп), глaва (Р, Шп), етe тoлка глaва (Г), кoњска
глaва (ЦГ), болi ме и глaва и рuке (ЦГ), глiста (Шп), за момeнт дuша jе
телa да испaдне (Р), сал жiви дuша у њeга (ЦГ), тeј жљuне, тeј ги нeкəко
дрuгојаче вiкаја жљyне (П), и билa дошлa зiма (ЦГ), јaјце (Шп), крiло
(Шп), лiце (ЦГ, Шп), не трeба му oфца (Р), Рeка да се навrне! (Шп),
рuка (ЦГ, Р, Шп), и свeћу си запaлимо (Т), срeда (Р, ЦГ, Шп), трaва (Р);
гњeздо (Шп), а трeба да му на дeте сплeте чарaпе (Шп), а којe
је па некrстено дeте (К), а онo пoсле се дeте рoди (Г), млeко (Р, Шп),
урoчено млeко (П),
црeва не мoж да прекuвав, сине, да прерaдев црeва (Л), uста
(Шп).
Акценат са затворене ултиме у принципу није преношен, али имам
забележено нешто мало изузетака (в. под ђ):
д) ајдuк (Шп, Р, ЦГ), Вампiр утeкја (Р), озгoр iде војнiк (К), дошљaк (Шп), дувaн почнaмо млoго да сaдимо (Шп), крвнiк (Шп, Р, ЦГ),
Далi му кондiр у рuке (ЦГ), обичaј (Шп, Р, ЦГ), онo па уз оџaк (ЦГ),
путнiк (ЦГ, Р), путнiк човeк (К), тuримо на разбoј (Р), разбoј (ЦГ);
венyц (ЦГ, Р), гајтaн тuрев (Шп), Ивaн свећu да ми пaли (П), товaри казaн (Шп), па квасyц напрaеф такoј па га замeсев (Л), квасyц (ЦГ, Р,
Шп), мољyц (Р, ЦГ, Шп), петyк (Шп), нe гу кoпав у петyк (К), песyк (Р,
ЦГ, Шп), ручyк (ЦГ, Р), па донeсев на њiву ручyк (Шп), донeси дrва да
прaвимо ручyк! (Шп);
гледyц ‘зеница’ (ЦГ, Р, Шп), Гдe ти је домаћiн? (К), дудuк (Р), oн за
бeду узeја дудuк (Шп), ѕвонyц ‘звоно’ (ЦГ, Р), извoр (ЦГ, Р, Шп), котyл
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голeм (Л), обeт ‘ручак’ (Л, Т, Шп, ЦГ, Р), јa га удрi по обрaс (К), едyн
обрaз ву свe цrн (ЦГ), кудe jе Стојадiн (К).
ђ) пuтник (Шп), рaзбој (Шп), па да изәткajе плaтно, на рaзбој
(Шп);
вeнәц (Шп), ће тuрев овaкој вeнәц (Ш), пeтəк (ЦГ, Р), у пeтәк uвечер се збiрәф (Шп), ће прaимо рuчәк (Шп);
iзвор (Шп), пoток (Р, Шп).
Заменице
6. На западу Горње Пчиње неке категорије заменица (облици ном.
личних зам. 3. лица (она, оно, оне, они), присвојне зам. за 1. и 2. л. јд.
(моја, твоја ...) и општа присвојна зам. свој у ж. и ср. роду јд. и у мн.
формама) врло доследно пренеле су акценат са отворене ултиме, док на
истоку оне чувају старо место акцента (уз спорадично употребљавање
облика са пренесеним акцентом). Облици мeне, тeбе, сeбе, њeга, њeму
и овде, као и у свим призренско-тимочким говорима, имају наглашен пр
ви слог, што одговара облицима мене, тебе, себе, њега, њему, и према
Белићу, вероватно је да се ради о дубокој старини (Белић 1999б : 285286). Код осталих заменица (показне зам. за каквоћу, односно-упитне за
менице ...) бележила сам и једне и друге форме на целом простору. У ку
мановском говору место акцента у заменичким речима одговара ономе
у западним пунктовима испитиване области (Видоески 1969 : 112-113).
а) детe iмаше онa (Р), онa (Т), онa ће пoјде с мeне (ЦГ), а онa растурaла сeно; и онa старyчка (Л), онa ће га обaли (К), неки‿пuт онa пuшти oфце; па онa пoмлада од мeне (Г), онa си је крiва билa; Онa jе jеднa
дебeла (ЦГ), онa jе млoго билa дoбра (П); онo си пuсто oстана свe (Г),
и онo седнaло да вечeра (Р), а онo је бiло мaло (Л), а онo пoсле се дeте
рoди (Г), онo iма иљaдо и пестoтина oка сeно! (ЦГ), Онo шuнтаво (П); и
онi‿боже ће га вaтеф пoсле (Л), онi ће дoјдев; онi вiкаф офцa лyка (Р),
и онi си отoше тaм (син и снаха) (Г), онi налетeли одовuт! (Г), Онi вrшев ли? (ЦГ), Онi га чувaше (П); а и онe ги нeма пaрете (Л), долазiше
и онe (Р), и онe мeке (К), онe му збoреф (П), и онe лoшо га чувaле (Г); и
онi се збeрев дeца (Шп), и ако се поболeв дeца, онi си iзмрев (Г), онi,
дeца, малeчки (К), и онi кuчики лајaли; iмамо три-четири‿јaбучики,
онi млoго uбаве јaбуке рaђав; и онi врaта тики, каже, отворiше се (ЦГ),
и онi се радuјев децaта (Т);
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дадeш комu пoјас, комu чарaпе; комu што‿ћe тi дaваш (ЦГ), комu
не вaљам нека ми искoчи ис кuћу (П), а комu рuке вrзане, комu нoге вrзане, комu тuрено овaкој (К), комu е рaмна табaна нe га прiмав у вoјску
(ЦГ); и онa комe да остaви (П), на сeстре, комe сандaле, комe рeкла (Шп);
с когa збoриш (Р), когa вaтев – утeпав (Р), кугa си га викaја; на кугa ће
пoјемо (К), когa га кaниш; когa си дарuјев (К), за когa се мuчите; когa ћу
oставу дoм (П), когa aпе, ће уaпе (Г), па с когa нaјдобро жiви (П), с когa
је причaја, не знaм (ЦГ), с когa се карaја (Р), кrшимо га, знajеш, у когa
ће се нaјде (Г), на когa кoлко му одговaра (Г), кyд на когa искyчав oфце
(Ш), епа, на когa да вiкам; на свaкога се дaде: на когa чарaпе, на когa
марaмче (К), порuчи си гaзда на когa да пoјев (Л);
коje? (Р), за којe дрuго?; дрuго, којe да прiчам?; коje си iмəмо ‡ тoј
(ЦГ), на кoга којe му трeбе; којe iмаш, мoраж да му дадeш; за којe тoј
uчиш шкoлу? (К), јa казuју свe којe какo је поштeно (Ш), за којe ти је,
кaжи (ЦГ); каквo да ти прiчам? (К), Кəквo oћеш, бeло (Г), каквo iмав
(Т), Каквo? (П), от каквo трeбе да прiчам (ЦГ), дрuго, кəквo да ти кaжу?
(Л);
бeше зiма овəквa (Г), долaмче оваквo с рукaви (Шп), овəквo рaдијонче (Л); таквa и таквa рабoта (Шп), јa сəм и јa таквa (Р), слабуњaва, таквa (П), па сyк таквa да сəм; таквa је билa; и тəквa воденiца (Г),
таквa шарeна, тo[ј] jе жљəнa!; мешiна тəквa; Па фарбaла ли си кoсу,
ел таквa ти? (П), iсто тəквa зборљiва (ЦГ), епа таквu нaправи таквu
пiју (П); таквo је бiло (Шп), да се једe таквo (Г), и тoј таквo је билo
(ЦГ), таквo питiиште (Р), остaло таквo (Р), Тoј нejе за чувaње тəквo
(П), таквo је дошлo сyг врeме (Т), тəквo нeје за живoт (П), таквo да
нaђеш негдe (Ш), тoј тəквo да ти испрiчам (ЦГ), еднo таквo купiја
гочeнце оволiцко (Р); таквi симiти смо купувaли (Шп), и онi iсто
тəквi (Т), етe таквi (К), па зар мaјка ти нeма тəквi (ЦГ), и Бuгари таквi (Г); тeј тəквe рабoте (Шп), таквe са билe; бyш тəквe длyге (Г), iсте
смо таквe кiтене лaзарице билe (Р), свe су таквe бiле (К), воденiце
тəквe са билe (Г), нeма тəквe жeне (ЦГ), около‿шiју тəквe а шарeне
бeја; нeма сyк тeј тəквe бaбе што знajе (П), iмам дoле чарaпе таквe у
iзбу (Р), свe су ми снaшке aрне, свaкому нека су aрне, и свaк нека iма
тəквe (П); таквi кaмења је oн сeкја тaмо (П), iстин ги iма једнi кaмења тəквi (Р), тəквi вiмења голeми (Г); свe си онаквo, от стoку (Г),
којe је овəквo, онəквo (К);
мојa свекrва имaла трi сiна; мојa мaјка тaм остaла удовiца (Р),
мојa Љубiчка (Л), моa мaјка; тaј мојa свекrва (ЦГ), тaј свекrва бeше
мојa oпасна бaба; па снaшка мојa (Г), да кuка тaтко и мојa мaјка; мојa
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еднa тeтка (Т), кəд је отiшла твојa Стaнче (К), евe твојa нaне што‿јe
причaло (ЦГ); на мојu од uјку сестрu (Л), па гу узeја моu мaјку (Р), од
моu рuку је; и моu Стaницу да прaтим; потерaше тuј моu свекrву да поe
(ЦГ), з братанiцу мојu (К), на мојu грбiну; у моu пoдницу (Р), на мојu
мaјку децa (Г), па твојu женu ће утeпа (Г), какo ву, рече, на твојu мaјку
бeше iме (К), (бajем) на твоu грбiнку (ЦГ), на твојu Нaзу цревцa на
грeду висeв (Р); мојe Шaре га нeма, онo је удaвено (Т), сeди на мојe
имaње (Р), на мојe Сuне нeсəм му нiшта спремiла бaшка (К), јa измuзем
од мојe, тi о[д] твојe, онa од њoјњо (Г), кoлко је твојe (Г), нeје тoј твојe
(П), oдма на твојe сeло, на свaкога да кaеш (П); моji сiнови су побеглi
(П), дoјдев куде моi (Р), сəс моji iдемо (К), моi тaмо (ЦГ), овiја iстин
моji; а овiја моi ги нeма (Р), чuвав ли стoку тaм дeда, бaба твоi? (Т),
твоi родiтељи (ЦГ); мојe oфцете (Г), а мојe свe шuте кoзе (К), на моje
ћeрке (ЦГ), у моe гoдине нeје имaло (Р), у тeја мојe сто‿гoдине кoлко е
прошлo (Г); тuј су ишлi моi децa (Т), мiли моji дeца (Л), моji су промeшани (Ш), пoсле се зарађaше моi децa (ЦГ), него ме тi нoси кра моi
лисiчики (Т), да га вiду с моi oчи (П), па oн прiча на моji дeца (К), јa
на моi децa прiчəм (П);
море, нeје нaјбоље како својa кəт је свекrва (ЦГ), једнaта ти је, ка
же, својa женa, а једнaта комшiка (П), јa несyм имaла својu свекrву (Р),
тoј бaшка си, свaк на својu кuћу (Г), свaкој си својe рабoти (П), своji ли
су, јa не знaм (К), свaк си тrже своi децa (Г);
жeне iма којa дeца iма пuно; којa ће га uзне њeга (Шп), којa си
гoтви; па којa кудe вiдимо (Г), а овa[ј] jеднa коja jе ‡ иглa! (ЦГ), којa
пoвише ће напрeде; па којa от којu да oтме (К), и којa ме jе женa лəгaла
отuт (Л); у којu шкoлу iдеше; којu си је oн славiја слaву (Шп), којu oћеш
(Г), којu ће ми iграш?; коu, бaбо, тi жeлиш (ЦГ), на којu девoјку кuпев
(К); којe далeко, којe од блiзу (Шп), којe је малeчко (Г), а којe је па некrстено дeте (К), али којe сə свiње, којe с oфце; којe е пoголемо остaне
дoм да рaди (Л), којe ће iде у шкoлу, којe ће iде сə стoку (Р), којe не мoж
да oди; којe крiво, којe ћoраво, којe сакaто (П), којe кoлко iма врeме; oн
знajе којe врeме ће сiса; до којe врeме вiкав (ЦГ), от којe мeсто ги казa?
(П), којo је пoслабо, пaрчики (Ш), закoљемо ели пeтла, ели кокoшку,
којo iма; којo по Бeоград (дете), којo кудe отiдне (Шп); коji са слaби;
коji са правiли пaкос (Г), коji се кaраф; али коji нeсу билi у Бuгарску
(К), коi су по двојiца (Р), коji какo дoјдев – свi рaњимо (ЦГ), рoдови
коji iмамо, долaзеф; рoдови тaм коji сəм имaла (П), прет коji да га
пuштамо (К); жeне којe су рoдбине (Шп), којe су се певaле (П), девoјке
си тeја напрaев, којe са пoголеме; не знaм на којe (свiње) (ЦГ); којe е
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пoголемо остaне дoм да рaди, коji са тiја пoмалецки – сə стoку (Л), у
сeло коji се родiли (К);
чијa је овaј женa? (П), чијa Стaна пот корiто лeга (ЦГ); а чијo је
овoј кuче?; чијo је овoј телe? (П), чивo је детe? (К), чивo е ... мaзно (ЦГ);
а чиje су овeј oфце?; па чиi су овiја тeлци?; чиi су овiја кuчики, бре,
оволiко?; чиi су овiја децa (П);
прaвена каквa дa е; каквa је бiла (Шп), каквa сəм јa билa (Г); каквu
ти нeмаше трaфку (Г), амболiја каквu сəм гу ткaла (Р); каквo је билo,
штo га знajеш (К), и мeне евe га каквo је (ЦГ), кəквo је билo и колiчко
је билo (Р), а каквo лoшо бeше врeме (Ш), тoј не знajеш тi от слaму
кəквo је билo (Л), каквo сəм јa јeла (П), у каквo бiло (Г); да вiдиш каквi
ћелiми (Л), каквi мoмци, каквi младожeње; каквi зuби су; Ондe каквe
пећuрке је имaло (К), кəквe гaће, нeје имaло (Л), каквe aле (Г), да вiш
каквe са (чарапе); онe жeне знajеш каквe су (ЦГ), каквe пeсне знaмо
(ЦГ); кəквi са ти oчи (Л), каквi са му билi тiја децa (Р);
кoлкi кампiри са ми се рађaли пoсле (Л).
Облик нешто има понекад акценат на крају, али његов последњи
слог никада неће бити наглашен када је изговорено одвојено од кон
текста: кəд iмамо рабoту нештo (К), та тeја пa нештo са имaле (ЦГ),
купuјев ми нештo (П), ал да ги покaже нештo (К), све ми пoкрши неш
тo сuдови (Г).
в) oна сiпе (Шп), oна је сиромaче остaла (Ш), и oна ву вiче (Р);
Ма oно iсто ка[о] овoј детe! (ЦГ); oни заштo ми и казuјеф (Р), па oни
млaди тaтко и мaјка ти; oне несa овaкве кaпете (ЦГ); дeца такoј смо
плашiли, сас нeкога ги плaшимо човeка и oни мирuјев (Шп), oни и дeцата, мори, навiкли (Ш);
приoдеф свi и кoму марaма, комu кошuља (Шп); кoме шəмiју,
кoме фанeлу, кoме ципeле (К), на кoме чарaпе, на кoме ћелiми (К); куде
кoга дa је (ЦГ), куде кoга да iдеш (Шп), от кoга? (К), кoга вoли, тoга
ће uзне Бoкг (Шп), на кoга пченiцу, на кoга којe му трeбе; на кoга што
iмав; на кoга гу дaва (К);
па сəм јa овaква (Ш), о[т] тeбе сəм овaква (П), iсто овaкво сaл нiско (Р), нeје имaло овaкво ћeбенце (К), нeје овaкво, но трпeза, кoло (Р), и
oно овaкво цrно (Л); волoви тaкви рoгови (Г), мi смо, вика, тaкви дeца
оставiли и жeне (Т), тaкви рoгови (Г), нeма тaкве сyг бaбе (П); нeћете
ни овaкви, ни онaкви (К), енe онaкве шaрке сəм турaла (Р), iма слiве
онaкве (П), ће се покрijеф пoсле с онaкве чeрге (Р);
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а мaјка мoја бijе (ЦГ), тaј твoја кoја је (ЦГ), куде мoу свекrву
(Шп), дeда ги обирaја од мoју глaву (Ш), јa мoју жeну не дaвам (Ш), oн
је с мoју ћeрку вrсан (Шп), на мoју мaјку ву iме Нaза (П), на мojу ћeрку
(ЦГ), а, тoј мoје дeте, мoје! (К), у мoје дoбо (К), јa ти за мoје казuју (Ш),
да iмаш твoје (Ш), мoи што су (Шп), мoје су књiге изгорeле (Ш), мoје
мiле женiце (Р), мiло мoје (Л), дeца мoи сiтни (Шп), а и мoи дeца нeће
да ги пiпне ћелiм (К), као комшijе сəз дeца мoи (Ш), на мoи нeје билo
долeко (Шп); А мoја мaјка па легнaла си овaкој (К),
и тyк нeје имaло кoса, свaк свoју прiроду (Ш), iма свoју кафaну;
iмаф свoју рaдњу (П), мi iмамо свoју плaту (Шп), тoј си благосoвено,
нeма, човeг да си је на свoју кuћу (Т), свaк си свoје едeње, пред њeга си
тuри (Шп), свaг за свoје мiсли (Т);
па дрuги кoи е па дадeш чарaпе (ЦГ), кoга oћеш мoмка да uзнеш (К);
чiјо је овoј детe (П), чiво је? (К), чiво је тoј девoјче? (Л), чiи су
овiја кoњи? (П), не осiћам ги чijе су (ноге) (П), чiи су прaци? (П);
кaква козa iма да бiдне (К), Амaн, Дeшо, кaква лисiца голeма! (ЦГ);
кaкво дeте (ЦГ); да вiдиш кaкви ћелiми iма (К), Кaкви ћелiми, колaри;
кaкви ћелiми евe ги iмам (Л), кaкви iмам ћелiми (Р), кaкви вoзови (Шп),
кaкви орaси (ЦГ); кaкве прuге (Шп), Кaкве плeвње iмамо да знajеш (Г);
и онo нeшто дoјде у кuћу (ЦГ), школувaмо га нeшто (П), што си
прiчав нeшто; ако знajе нeшто (Р), немa нeшто да донeсе (ЦГ), да дaдете нeшто (Г), па у нeшто ће га тuримо (Р), с нeшто ги понакrми (Шп)
(уп. са потврдама на крају т. а).
д) и пoсле дoђе некoј кoј знajе (Ш), ако iма некoј та гу дiгне (П),
некoј прекiсја, некoј такyв, некoј (ЦГ);
бијa је овакyв (П), па бeше овакyф (Г); нити чi[с] сапuн, нити онакyв, нити овакyв (Г);
па оволiк се нaправи (Шп), а на мeне оволiк плaвез (Ш), оволiк
кaмен докaрав (Г), толiк једyн мужетiна крuпəн (Шп);
Стaја какyв је (Г), па тi какyв ће отiдеш (ЦГ), какyв сəм јa рaботник (Р), јa што знaм кoј какyв је (К), заштo га нeћеш, вiш какyв је
uбав (Т), какyв лeбац ћу ни омeсим (ЦГ), пoјес какyв сəм шарiла (Р).
ђ) нeкој си пaмти (Шп), нeкој нeма (К), нeкој нeма (Т), нeкој iма
млiн; па нeкој се увампирiја (П), Вeрку гу нeкој не знajе; у јaбукуту
нeкој iма (ЦГ), па имaло је понeкој (Л);
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и овaкəв мрaс (Р);
Кaкəв рoт, мi кəт се вoлимо ‡ нeма рoт! (Г), Овyј зaкон кaкəв је?

Придеви
7. Облици придева у м. роду јд. чувају акценат на старом месту:
голeм, шарeн, дебeл, црвeн (што је и разумљиво с обзиром на то да имају
најчешће затворену ултиму, в. т. 182, 183), а у ж. и ср. роду јд. и множин
ским формама, тамо где је била наглашена отворена ултима, извршено
је померање акцента на целом простору Горње Пчиње, тако да је место
акцента уједначено у свим облицима исте лексеме. Изузетак предста
вља заменички придев сама, -о, -и, -е, -и, у коме је остао нагласак на
последњем вокалу и то само у источнијем делу испитиване области (на
равно, спорадично се могу чути и: сaма, сaмо, сaми, сaме, док су на
западу једино такви облици присутни). Слично је у кумановском говору
(Видоески 1969 :110), где је, такође, уједначено место акцента према
облицима м. рода јд. (бeла, бeло, бeли, бeлуту: бeл, бeлəт, бeлотога, бeловога). Потврде:
б) самa iмам oсећај (Т), тi што‿ћe рабoтиш самa; самa сам ложiла, самa разлaгам (Л), Самa да бe седeла; а јa мoжу ли самa; штo ћу, кудe
ћу самa, кудe ћеш у пустињaк; самa, самa гoре што‿ћu, не смeм да iскочу самa (Г), збoрим си самa (Р), бaбата самa кəт си појaла; самa сəм, јa
сəм билa jеднa! (ЦГ), Самa си iдеше (К), кудe ћу му гу самu oставу овдe
(Г); самo се обuва (Р); па пoсле самi сə стaрци (Г); не смejемо нiе самe
да iдемо (Р).
в) бoса, бoсо (Шп, Р, ЦГ), а еднaта нoга бoса (П), Амaн, Дeшо,
кaква лисiца голeма! (ЦГ), а тiја билi са дeца голeми (Л), дебeле кошuље (Р), како трупчe дебeло (Г), iма тuј еднo пiле пojе, дiво ‘дивље’
пiле (П), згuжваф се како свiнско цревo (П), црвeна (ЦГ, Р), таквa шарeна (П).
г) jедвa сəм остaла жiва (Т), тaј женaта jе сaл жiва (ЦГ), жiви
смо едвa остaли (Г), жuта, жuто (ЦГ, Шп, Р), онa си је крiва билa
(ЦГ), млaда (ЦГ, Р), онo си пuсто oстана свe (Г), јa ћу сaма, рeко (Ш), јa
сaма вrшу, сaма жнeју (Шп), па какo ћу га јaдно сaмо oставу (П), сaми
си ги стрiжемо с нoжице (Шп), али онe би ишлe сaме (Л), лeле, да ни
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пuшти сaме (Шп), Oна сuра, сура па едyн oпаш! (ЦГ), и двe сuри кuчиш
та вoди (Р), дrва сuви iмаше (Г), Тyначко ‘танко, мршаво’ онoј девојчe,
сuво (Г), и онa старyчка ‘стара’ (Л).
Бројеви
8. Код бројева се акценат чува на старом месту, тако да је број
један у ж. и ср. роду јд. и множинским облицима задржао наглашену
отворену ултиму на целом истраживаном простору. Бројеви типа четересe (осим двaесе, трiесе), настали, вероватно, од облика четрдесет гу
бљењем гласа [т] на крају речи, имају акценат на последњем отвореном
слогу (попут именица ора и сирома). У кумановском говору ситуација
је слична (Видоески 1969 : 113).
а) еднa чeрга; еднa лaмпа; тaј дојдe женетiнка еднa одəзгoр (Л),
еднa женa рeче (Р), Онa jе jеднa дебeла, jеднa uбава jе; јa сəм билa jеднa
(ЦГ), jеднa је шeсти рaзрет, jеднa четвrти (Шп), jеднa стрiнка ми iмаше
четiри (Л), а тaмо еднa сoбица е билa (Шп); затвoрi у еднu сoбу (Г),
узeла jеднu вuнену тoрбу (Р), кə[т] трaжиш еднu иглu ‡ кудe е иглaта;
iмаше еднu (ЦГ), jеднu женu нaпуди (Т), jеднu бeрбу прoђемо па пoсле
дрuгу (Шп); тaј идe за еднo Цiганче (Л), еднo мuшко, еднo девoјченце
iма (Г), овeј жeне млaде eклав с еднo иглe (ЦГ), iма тuј еднo пiле пojе,
дiво пiле (П), тo[ј] jеднo девoјче бiло (Ш), нeје jеднo марaмче учинaла
овaкој (Ш), и с еднo oко (Л), па oремо на еднo мeсто (П); бeја jеднi далi
(Л), сyг еднi компiрчики (Г), Сaмо еднi кампiрчики, сeно, тiкве (ЦГ),
jеднi гoре, тaмо iма ги (Ш), а еднi издођoше (К), кəд еднi љuди дојдoше (Г), дaде на еднi беснiци (К);
до четересe дyна (Р), четересe (ЦГ), по трijес човeка, четересe,
пuно (Л), носiла сəм по четересe и две‿кiла врeћу (Л), одaмна iма,
педесe гoдине! (ЦГ), педесe гoдине жeне (П), искочiја jе у педесe гoдине
у пeнѕију; педесe oфце (Т), комaј шеесe гoдине човeк (Ш), јa сәм чувaла
преко шеесe oфце, осәмдесe (Т), Седəмдесe дiнəра (ЦГ), седəмдесe и двe
пuне iмам (Т), Па седəмдесe и две-три‿гoдине iмəм (П), а деда‿Цaне
па седамдесe и три‿гoдине и четвrта (Шп), па iма седəмдесe и четвrту гoдину (Л), А деда‿Тaско седəмдесe и сeдма (П), iмам седəмдесe и
седəм-осəм‿гoдине (Р), осəмдесe ђaка су билi (Т), чувaла сəм деведесe

Забележила сам само два примера са пренесеним акцентом: в) и сyк си испiју
по‿eдну! (Л), па будaла, да бe му далa тuј eдну чeргу (Л).
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oфце (Л), деведесe и пед‿гoдине ли jе (Т), трiста педесe четри‿стoтине
(ЦГ), трiста и шеесe дiнара (ЦГ).
д) сiн jедyн у Рuсију, а jедyн у Врaње бeше (Шп), едyн iмаше трi
децa (Р), четерeс (К, ЦГ), јa сəм четерeс пrве ли, дрuге ли за њeга дoшла (Шп), седамдeс трeћу сəм узeла (Т).

Померање акцента у речима са конјугацијом
9. Када су глаголи у питању, можда би њихово место акцента тре
бало посматрати на исти начин на који је то радио Видоески у суседном
кумановском говору. Наиме, чињеница је да се акценат често налази на
неочекиваном месту, посебно у облицима аориста, и обично је тешко
разумети његова кретања. Ипак можемо издвојити неке очигледне тен
денције у његовом распореду: 1. у оквиру једне парадигме акценат тежи
да се нађе на истом месту у свим лицима (предeм, предeш, предe, предeмо, предeте, предeв // прeдeм, прeдeш, прeдe, прeдeмо, прeдeте, прeдeв;
ишyја/ишјa, ишлa, ишлo, ишлi, ишлe, ишлi // iшјa, iшлa, iшлo, iшли,
iшлe, iшли), осим на истоку када је у питању 1. л. јд. през. са наставком
-у; 2. у имперфекту (iмаше, iмаше, iмаше, iмашемо, iмасте,* iмашев – на западу и iмаше, iмаше, iмаше, iмајамо, iмајате,* iмаја – на
истоку), императиву (iди, iдете; донeси, донeсете) и трпном придеву
(вeзен, вeзена, вeзено, вeзени, вeзене, вeзени) акценат изгледа генерално
тежи да буде на коренском слогу (тако је и у кумановском говору – Ви
доески 1969 : 113-114), а у презенту је иста тенденција присутна само
на крајњем западу (Шп, Ш), где се акценат повукао са отворене ултиме;
3. у радном глаголском придеву може да буде наглашена отворена улти
ма само у источном делу Горње Пчиње и 4. у аористу постоји тежња за
наглашавањем последњег отвореног слога у јд. на целом истраживаном
простору, чак и онда када то место не одговара старом месту акцента.
Презент
10. У облицима презента акценат је на старом месту у источнијим
говорима (К, Г, Л, Т, Р, П, ЦГ). Спорадичних одступања, наравно, има (в.
примере под в и г). Ипак, у 3. л. јд. обично је наглашена отворена ултима
у свим пунктовима осим у онима на крајњем западу (Шп и Ш).
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а) ма не болi но кiда! (Р), горi (ЦГ, Р), држi (ЦГ), oн држi тoј (Р),
што jедeмо мi и онo тo[ј] jедe (П), едe ‘сврби’ (ЦГ), јuтре нaјтро нeће
га кладe ‘ложи’ (ЦГ), летi (Р, ЦГ), oфце пасe (Р), Тoј пасe по ливaдете
(П), тoј се перe (Т), па oн прoшло лeто си печe; па да печe се лeп (П), iма
двaес кaзана испечe (П), плетe (ЦГ, Р), не мoж да седi (ЦГ), седi (Р),
Ордaнка си дoм седi (К), свaка нeће седi па нiгде мuжа да не вiди (П),
свe ми бaшка стоji (Р), пeпелат да стоi мaлко на њeга (Т), тoј вaне га
малaрија, тресe га, тресe, љuља се (П), трчi (ЦГ, Р), по равнiште да
трчi (Т).
б) Градiнуту несi копaла?; Несi ли пeкја? (П), па толiчко несмo
видeли ни смoци ни змijе (Г), eпа, завршiмо ли, ел несмo? (П), Нестe
вi пуштiли (Г), кудe несa ме лекувaли (Г);
виштi ‘њишти’ (ЦГ, Р), влечe ‘вуче’ (ЦГ, Р), дадe (Р), дадe за севaп
(ЦГ), (свиња) квичi (ЦГ, Р), предe (ЦГ, Р), рвe се (ЦГ, Р), сечe (ЦГ, Р),
србi ‘сврби’ (ЦГ, Р), тресe (ЦГ, Р), ћутi (ЦГ, Р), чучi (ЦГ), успиштi
вoда (Г).
в) гoри (Шп), дrжи (Шп), eде (Шп), пeче (Шп), у кaце си пeче (П),
кoја плeте (Шп), пeре (ЦГ), сeди (Шп), тrчи (Шп);
трi гoдине ће те кuне (ЦГ), ће ме влeче (Л).
г) нeси домаћiца кәд нeмаш (П), па кудe нeсте глaдни; нeса га
уватiли; да са ни тепaли – нeсу (Т);
влeче (Шп), снaшка дaде бакшiш на кuћни (Шп), квiчи (Шп), кoја
прeде (Шп), rве се (Шп), сeче (Шп), сrби (Шп), трeсе (Шп), фiшти
‘њишти’ (Шп), ћuти (Шп).
11. Постоји, међутим, један занимљив изузетак: наставак -у у 1. ли
цу једнине презента (који се добро чува у пчињском крају) никада није
наглашен (сeду) већ је акценат повучен бар за један слог напред.
Важно је истакнути да је ово интересантна појава само у оним
пунктовима у којима би се иначе могло очекивати да нагласак буде на по

Белић верује да је глагол једе имао више основа у старој промени, о чему говори
стање у руском језику, и да је то разлог што он у призренско-тимочким говорима има
акценат једe иако је у новоштокавским говорима обично једе (Белић 1999б : 340).

Осим када је у питању Црвени Град (Костић 1997/98 : 191-203 и т. 202, 203).
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следњем слогу (Р, П, Л, Т, Г, К) – као што је у остатку парадигме (тресeш
се, тресe се, тресeмо се, тресeте се, тресeв се; музeш, музe, музeмо,
музeте, музeв; плетeш, плетe, плетeмо, плетeте, плетeв; jедeш, jедe,
jедeмо, jедeте, jедeв; предeш, предe, предeмо, предeте, предeв), а потпу
но је редундантна информација када су у питању западнији пунктови
(Шп, Ш), код којих ни у остатку парадигме није наглашен последњи
слог (већ је ту извршено поменуто „врањско“ преношење акцената).
Примери код којих ни не очекујемо да наставак -у буде наглашен:
сeдну (К, Т, П), смeтну (П); вrну (Шп, Л), загiну (П), јaну (К), нaѕрну
(Р), пiну (Л, Р), скiну (Шп, Г, Л); изнoсу (Ш), избрoју (П), искрoју (Л),
кaчу се (П), мoлу (П), мiслу (Л, Р, П), мyсту (Г, П), вiду (Шп, Ш, Г, Т, Л,
Р), вoлу (Шп, Ш), жiву (Шп, Р, П), одлeту (Л) и сл.
Примери код којих би наставак -у могао да буде наглашен: трeсу
се (П), мuзу (Р, П), плeту (Г, Л, П), jeду (Л, Т, П), прeду (Л, П), дaду (К, Р,
П); пeчу (Р, К), сeчу (П); бeру (П), збeру (К), набeру (Т), сeду (Г, Л, Р, П),
тrпу (Г, П); дrжу (Л, Р), стoју (К, Р), ћuту (К, Л) и сл.
Дакле, трeсу се (П), мuзу (Р, П), плeту (Г, Л, П), jeду (Шп, Л, Т, П),
прeду (Л, П) очекивано је само у западнијим пунктовима (Шп и Ш), а
не на целом истраживаном простору. При том, када се 1. лице једнине
презента појави као форма са наставком -м, у оним пунктовима ближим
Врању, где је извршено померање акцента за слог напред, имаћемо ова
кве облике: jeдем (Ш, Шп), дrжим (Ш, Шп), стoим (Ш, Шп), тrчим
(Шп), ћuтим (Ш, Шп), а у пунктовима који чувају старо место акцента,
дакле оним источнијим, 1. лице једнине такође се уједначава са остат
ком парадигме, па ће бити: тресeм се (П), музeм (Р, П), плетeм (Г, Л, П),
jедeм (Шп, Л, Т, П), предeм (Л, П), дадeм (К, Р, П); печeм (Р, К), сечeм
(П); изгорiм (Р), седiм (Р); држiм (Р).
Нагласак није бележен на наставку -у ни у кумановском говору
(Видоески 1962 : 94-95; 113-114; 195-196), ни у говорима села Биљача и
Сејаце, међутим, у поменутим говорима извршено је померање акцен
та са последњег отвореног слога, тако да ни у остатку парадигме није
наглашена ултима. У говору Мрковића приметила сам међу примерима
за 1. лице једнине презента и следеће форме: зову (ДВ, К, МГ), зову (П),
ñу (ВС, Д), вју (ВС), ја чку (<чкат = мокрити, МГ), где је једино у обли
ку зову акценат могао да се нађе и на ултими, остало су примери једно
У селу Биљача (између Прешева и Бујановца) и у селу Сејаце (на тридесетак
километара јужно од Врања) боравила сам у неколико наврата и забележила сам да је у
овим пунктовима изузетно доследно сачуван наставак -у у 1. л. јд. през.
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сложних речи (Вујовић 1969 : 254-256). Дакле, у овом говору акценат се
може наћи на наставку -у само изузетно.
У далекој прошлости, док је наставак -у био уобичајени наставак
за грађење 1. л. јд. презента у нашим говорима, акценат је могао да се
нађе и на њему; у руском језику овај наставак, такође, може бити на
глашен. Дакле, треба у самом истраживаном говору пронаћи разлоге
због којих поменути наставак не може бити под акцентом у 1. лицу јед
нине.10
12. Још једна занимљивост везана је за акценат у 1. л. јд. презента:
код глагола који су обично настали префиксацијом, а који у облицима
презента имају три слога, акценат тежи да се нађе на првом слогу (и то
само у 1. л. јд. са наставком -у!): Примери: oднесу (Шп, К), пoнесу (Шп,
К), uнесу (Р), iзмузу (К); дoведу (Г), iзведу (Шп), пoведу (П), зajеду (П),
iзеду (П), нajеду се (П), нaкладу (П); прeсвучу (Т), oтиду (Шп, К, Г, Р),
iсипу (К), пoсипу (К), прeберу (Шп), oперу (Ш, Л); пoдигну (П), uлегну
(Шп), зaмркну (Г), пoбегну (Шп); пoбију (Шп), uбију (Г), oмију (Р), пoвију
(Шп), пoкрију (Р), сyкрију се (К); uспију (К); прeпишу (Г), iзваду (Шп),
зaбраву (Т, Ш), зaтвору (Р), зaпалу (К), iскочу (Г), iспрату (Шп), oмесу
(Шп), oсолу (Г), oставу (Шп, Ш, Г), oплашу (Г), iсправу (К), нaправу
(Шп, К, Г, П), пoмаму (Шп), пoрану (К), рaстуру (Шп), нaучу (Ш), uдаву
(Шп, Г); нaѕрну (Р); дoбију (Шп) и сл.
Истовремено са оваквим примерима налазимо и оне у којима је
акценат померен само за један слог напред са наставка -у: однeсу (Р),
довeду (П), повeду (Л), испeчу (Р), набeру (Т), острiжу (Л).
Има и доста примера (на целој испитиваној територији) у којима
је акценат могао да буде на почетку речи, али се уједначио са осталим
лицима:
отiду (Шп, Р), отiдну (Ш); посiпу (Шп); подiгну (Л); сәшiју
(Л);
одвrжу (П), докaжу (П), испiшу (Р), препiшу (Л); извaду (Г), увaту (Шп), искoчу (Шп, Л, П), искrшу (Р, П), изнoсу (Ш), избрoју (П),
искрoју (Л), омeсу (П), остaву (Шп, Т, П), напрaву (Т, Л), поврaту (П),
угaсу (Р), уфrљу (П); одлeту (Л) и сл.
Није необично да, на истом простору, чак од истог информатора,
чујемо једном: oтиду (Шп, К, Г, Р), iскочу (Г), oставу (Шп, Ш, Г), а сле
10

Детаљније о могућем тумачењу ове појаве в. у Јуришић 2007б : 91-95.
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дећи пут: отiду (Шп, Р), искoчу (Шп, Л, П), остaву (Шп, Т, П). Пажљи
вим слушањем може се, такође, уочити да је у западнијим пунктовима
акценат много доследније на првом слогу, односно, на префиксу глагола
у 1. л. јд. презента (нaправу), него што је то случај у источном делу ове
области.
Код четворосложних глагола померање акцента на почетак речи из
остаје: гарaнтују (Р), докaзују (П), накaрују (П), раскaрују (Г), забарaву
(Л), изәткaју (Л); подручuју (Шп), проодuју (Ш), однечuју (Л) и сл. Овде
имамо глаголске форме које имају више од три слога тако да би акценат
морао да прескочи један слог (трећи од ултиме) да би се нашао на почет
ку речи, а старо је правило да акценат при повлачењу (подразумева се:
према почетку речи) неће никада прескочити један слог да би прешао
на следећи. Чак и када то не би важило, овакви облици са акцентом
на првом слогу представљају тешко изговорљиву акценатску целину.11
Међу набројаним четворосложним глаголима налазе се и они код којих
је наглашена пенултима и код којих акценат није пренесен ни на трећи
слог с краја. Такође, код неких тросложних глагола нагласак никада не
стоји на првом слогу: умeју (ЦГ, П, Р); дочuју (Р), брстuју (П), верuју
(Шп), дарuју (П), казuју (Шп, Ш, К, Г, Л, Т, П), качuју се (К), питuју
(Шп), прашuју (Шп, К), сипuју (К), срамuју се (Г); врзuју (Р); доoду (Ш),
онoду (Шп, Г, Л), рабoту (Шп, Ш, Г, Л, Р, П) и сл. То су обично глаголи
који припадају IV Белићевој глаголској врсти (дакле, у већини наших
говора имају наставак је у презенту и без њега су у основи инфинитива)
и мањи број глагола из VIIа врсте (вокал и у презенту, а и кратко у ин
финитиву). Они данас, у новоштокавским говорима, имају обично исти
акценатски лик, због тога претпостављам да се ни у прошлости нису
битно разликовали, дакле имали су кратак акценат на пенултими и дужи
ну на наставку -у. Остаје ми, ипак, нејасно због чега их није захватило
поменуто акценатско преношење.
Занимљиво је напоменути да ове појаве нема у другим говорима
који чувају стари наставак у 1. лицу једнине презента, чак и у говору
Биљаче (западно од Горње Пчиње) биће увек: донeсу, однeсу, испрeду,
отiду, опeру, подiгну, загiну, искoчу, напрaву, попaру, издrжу. Ронел
Александер је ово такође регистровала у Горњој Пчињи (Шајинце, Тр
говиште, Стајевац и Радовница). Она примећује да те особине нема у
Давидовцу (село поред Врања), где је редовно: напрaву, искoчу, измeту,
11
У прилог овоме убеђењу иде и следећи пример: забарaву – али када је иста реч
скраћена за један слог биће: зaбр���
a��
ву!
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а не: нaправу, iскочу, iзмету, као у Горњој Пчињи (Александер 1975 :
307-310).
13. У презенту је, вероватно, акценат најпре пренесен са отворе
ног слога у 1. и 3. л. јд. (седу, стоју, тресу, трчу; седи, стоји, тресе,
трчи), па тек онда и из затворених слогова према почетку речи (седиш,
стојимо, тресете, трчев). Исто је и са 1. л. јд., када су у питању форме
са наставком -м. Дакле, на западу (Ш, Шп) се никада неће чути облици
са акцентом на затвореној ултими у 1. и 2. л. јд. и 3. л. мн. (в. примере
под д) с обзиром на то да се тамо не могу наћи ни форме типа: дадe,
једe, плетe, ћутi и сл. у 3. л. јд. презента (в. т. 10 под а и б). С друге
стране, у источнијим пунктовима наилазићемо и на форме са акцентом
повученим са крајњег затвореног слога (примери под ђ) опет због тога
што се у 3. л. јд. могу паралелно, мада ређе, срести и облици код којих је
акценат пренесен са отворене ултиме (в. т. 10 под в и г). Оваквих случа
јева (дaдеш, дrжев) према истоку биће све мање, а посебно код бољих
информатора.
д) oчи ме болeв (Г), и сyк нeће ме болeв нoге (Т), дадeм (Р, ЦГ),
ће ти дадeм пед‿бuке (ЦГ), четири‿стoтине динaра да дадeш за едyн
ручyк (П), шeови тoј се дадeв (П), па ако нeћев да гу дадeв (Г), држiм
(Р, ЦГ), што држiш, сiне, тoј (Г), нoге ме не држeв (П, ЦГ), једeм (ЦГ),
Не знajеше да jедeв децa тyг (Г), па летeв кoњи (Г), пасeм (ЦГ), плетeм
(ЦГ, Р), исплетeм (ЦГ), предeм (Р), па да предeш (П, ЦГ), и онi стојeв
до њuма (Р), тi iма да ћутi{ (Р).
ђ) бeрем (ЦГ, Р), дaдем (К, Шп), а сyк сәс њuма да дaдеш (Шп),
мoраш да му дaдеш пaре (Шп), донeсем (ЦГ, Р), изнeсем (Р), однeсем
(Р), унeсем (Р), свeће свi ће дrжев (Ш), извeдем (Р), мuзем (Р), јa нeсәм
кaдар (Ш), пeрем (ЦГ, К), па да пeреш дeте (Г), опeрем (ЦГ).
Радни глаголски придев
14. У радном глаголском придеву глагола: бити, дати (продати
и сл.), моћи, стари акценат се налазио на крајњем отвореном слогу код
облика за ж. и ср. род једнине и код свих облика множине. У испитива
ном говору (изузев западних пунктова Шп и Ш), међутим, и облици м.
рода једнине имају акценат на отвореној ултими. Претпостављам да је
до тога дошло због тенденције за уједначавањем места акцента свих
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форми у оквиру исте парадигме. На истоку Горње Пчиње и глаголи хте
ти, знати имају у радном гл. прид. форме тејa, телa, знајa, зналo, које
су, можда, настале угледањем на друге сличне облике (билa, далa). Осим
тога, глаголи I Белићеве врсте, који у основи имају стари глагол iti, у
облику м. рода јд., у коме су се завршавали на -әл, данас имају двојаки
облик: ишја и ишyја. Акценат у облицима типа ишyја, којих иначе на
крајњем западу нема, налази се до данас на старом месту, а код млађих
облика типа ишја наглашена је отворена ултима само на истоку, док се
на крајњем западу никада неће чути ишјa (в. т. 233).
а) старeјко ми је бијa из Голочeфце (Ш), па се вrнев кудe је бијa
(Г), тy[ј] је бoлез бијa пoнапрет (Т), тy[ј] је бијa пrви комшiја с њi (К),
онo лекaр не дајa (Т), свeкәр ми не дајa (П), oн тuј не могјa нiшта да му
напрaи (Р), не моглa бес тутuн (П), свaка нeје моглa да кiти (Шп),
тyј сiн ми дошјa лaни (П), заштo си дошјa (К), овyј дошјa човeк
(Р), знajете ли заштo смо дошлi (Г), ишјa сәм (К), онyј у партизaни
ишјa (ЦГ), онaј сәс коњaтога што ишјa (П), Ишлa сәм у лaзарицу (ЦГ),
онo ишлo с кoрпу (Т), сeстре мoје су ишлe (П), па свitе са ишлi по не
ку‿гoдину (Р), oн гу нашјa вuк (К), нашлi га у лoзје кудe се обесiја (Л),
наишјa вoс (К), и Нaсте отишјa (П), кудe је отишјa (К), па онa сyк ако
је отишлa (ЦГ), кәд отишлa (Л), па си отишлi (Л), протнaја се, ошјa;
а тyј брaт ву ошјa сәс офчiце (П), ошлa си jе; јa сəм от рiт ошлa (ЦГ),
свe тoј однeла и ошлa (П), еднa ошлa – мuзе, еднa остaла – бijе (Р), и
ошлi си у кuћице (ЦГ), па си пошлo дoм (Р), а онa пришлa (К), У тeј мoје
сто‿гoдине кoлко је прошлo, тoј мuке, кoлко са прошлe? (Г), кудe сте сәк
прошлi (Т),
да сəм знајa неjе‿требaло ни крaвуту да довoду (П), кoј ти је знаja
(К), тaј бaба зналa (Л), нe се е тoј зналo (ЦГ), несa зналi какo да отiдев
(Г), мi тoј несмo зналi (ЦГ),
несyм тејa да гу довoду овaмо (П), и не телa да кaже онa по iме; и
онa не телa за тoга мoмка (П); и онo не телo да едe; мoжда се неко телo
рoди; зuби несa се телi вaдев (ЦГ); не телi гу нiшта uчев (Р),
моji сiнови су побеглi (П), мi смо гу узелi (Т);
јa би и сyг бoлна, пeшки би ишлa (П), ишјa би, али штo да остaву
(П), али онe би ишлe сaме (Л);
па тo[ј] jесенyске кəд бe дошлa јa (Г), јa ви не викa у кuћу, пошлa
бeше и такoј останa овдe (Л), онa три‿гoдине пред мeне бeше дошлa
(ЦГ), да бeја пришлi (Л), за зiму се спремiли и ошлi си у кuћице и билa
дошлa зiма (ЦГ),
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свe бeше рuке тuј здралa (Л).
б) што сәм билa старeјковица (Ш), јa сәм билa слoбодна (К), па кәт
сәм билa дeте (ЦГ), сeдәм гoдине је билo (Ш), oно мрaк билo, нoћ (Л),
Iч гу нeје стрa билo и њuм (К), тuј су билi (Т), партизaни са си нaши
билi (Р), а шe[с] смо децa билi; каквi са му билi тiја децa (Р), мi нeсмо
ко сy[к] грuбе ‘ружне’ билe (Т), четiри етrве са билe (Л), Не далa им њiм
да едeв и онi (Р), сә зoр су ме овдeка далi (К), и далi му кондiр (ЦГ),
продалa (ЦГ);
да сəм си умрeла, сiне, јa, бoље би билo (Г);
па будaла, да бe му далa тuј eдну чeргу (Л), и гу бeву далi тaтко и
мaјка (Т), косiли љuди та бeја ни далi (Л).
в) до плoчу је дoшја (Ш), oн си прaзан дoшја дoм (Шп), Кәт си
је дoшја овyј мoј мuш (Ш), И дoшле жeне (Шп), па iшја па узeја кoња
(Шп), и кo[ј] је могaја да oди iшја је у Леснiцу (Т), и тyк су iшли у
нaдницу девoјчики (Шп), дванajез гoдине нeје отiшја куд лекaра (Т),
и отiшли до воденiцу тaмо (К), отiшја мoмак у собoр; пoшја да рaни
свiњу (Шп), тyг да је знaја човeк (К), oн не знaја тeрен да се вaрка (Л),
ал јa несyм знaла (Г), нeсу знaли (Шп), нeје мoгја да мoкри (Шп), тyг
мoгла сәм да нaучу шкoлу (Ш), свaка нeје мoгла да кiти; не мoгла да
пoђе (Шп), што сәм мoгла нешто да подiгнем, подiгла (Р), што тeја ни
је рабoти; тeја ги издaви свe (Г), и тyк ме тeја утeпа старeшина (ЦГ),
нeје тeја да му нафrља; тeја да очiсти (Л), тeја гу је удaви (П), тeла
сәм га вiкам (Г), онa не тeла да бeга; белке тeла сәм да измrзну; тeла
сәм и да лiпшу (Л), не тeли ни да лajе, ни да пojе, ни да маuче (Р), тeле
су да бiдев двa oка (Т);
Бoжа бeше за Врaње отiшја (Ш), oно си бeше отiшло на онoга
свeта (К).
г) јa нeсәм ни бiла рoдена (ЦГ), сестрa што ми је бiла за њeга
(Р), кәт сәм бiла како тeбе (Ш), по трi, четiри oра ‘кола’ је бiло тuј
(Ш), бiло си jе млeко овакoј (Т), тo[ј] jеднo девoјче бiло (Ш); тiја су
два‿собoра бiли (Ш), и сиромaшни смо бiли до онyј крaј (К); свe су
таквe бiле (К), кəт су бiли овiја дeца моi мaли (Т),
кәт сәм гу бiла ранiла (Т),
књiгу му бeву дaли (Шп).
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Аорист
15. Померање акцента у аористу са последњег отвореног слога
није извршено. Примећују се, међутим, померања у обрнутом правцу
– на отворену ултиму у облицима једнине (тамо где није било место
старим акцентима). Да бисмо боље разумели ово необично кретање,
морамо поћи од следећих чињеница: 1. у време преношења акцента са
отворене ултиме глас [х] је сачувао наглашеност крајњег слога у 1. л.
јд. аориста, 2. старо место акцента задржало се, на тај начин, у 1. л. јд.,
у облицима множине и у 2/3 л. јд., уколико није било на отвореној улти
ми, 3. тиме је једино 2/3 л. јд. аориста неких глагола могло подлећи
гласовном закону о преношењу акцената са крајњег отвореног слога.
До тога ипак није дошло, можда због тога што су ови облици имали
исто место акцента као њихове множинске форме, а када је глас [х]
ишчезао из гласовног система, многи глаголи у 1. л. јд. аориста такође
су завршили са акцентом на отвореној ултими (слично се десило са
именицама типа орa). У то време (не тако нова) тенденција за уједна
чавањем места акцента кроз целу парадигму снажно је захватила, пре
свега, исток Горње Пчиње.
Ова прозодијска појава много је доследнија у суседном куманов
ском говору где „акцентот стои на наставката од основата кај сите
глаголи: имa, имaмо, имaте (имaсмо, имaсте); дадo, дадoмо, дадoте,
дадoва, дадoше; казувa, казувaмо, донасa, пренесo. Само спорадично,
и тоа главно во западната половина, можат да се сретнат образувања
со акцентот на префиксот, сп. кът оно пoтражи, uзеде ги, татко ми
пoбегна Ор, Винце се зaпали Кум и др.“ (Видоески 1969 : 114). Испи
тујући говоре југоисточне Србије, Белић је дошао до закључка да се
акценат глаголa у аористу слаже готово потпуно са акцентом у другим
нашим дијалектима и сва одступања овог говора и све његове измене
могу се извести из основних особина аориста у нашим дијалектима
(Белић 1999б : 365-374). У говору Горње Пчиње ситуација се углавном
поклапа са оном коју описује Белић, посебно када су у питању запад
нији пунктови, али, овде је према истоку све наглашенија раније поме
нута тенденција да акценат у 2/3. л. јд. великог броја глагола тежи да
се нађе на ултими чак и онде где у другим сличним говорима обично
буде на првом слогу.12

12
Потврде аористних форми дате су отприлике оним редоследом који је применио Белић када је описивао место акцента у аористу (Белић 1999б : 365-374).

38

Марина Јуришић

16. Глаголи са наставком о(х):
што видe морi? (Л), јa кəд идo лeтоске, вiдо (К), али вiдо – белejеф
се (Ш), вiдо jеднu девoјку (Шп), али, у 1. л. јд. може се чути и: видo (П,
ЦГ), видo га ојдe негдe; и видo га јa, ојдe пијaн нагoре (Р), у множини
сам бележила од истог информатора: а и вiдоте ли у вaш ли телевiзор
си; ма сyг видoте на онoј, у телевiзор (Г), штo видoте, што чuте? (П),
тако да сам стекла утисак да се код овог глагола место акцента прилично колеба; дiже се детe /3. л. мн. дiгоше/13 (П); отсeко га (ЦГ); (ја)
и[с] слiву пaдо /3. л. мн. пaдоше/ (Л), јa гrбачки пaдо (Р), онyј, из дубiцу пaде (Л), тaј кошaра сyк пaде (Р), oн пaде врз еднu грамaду (Г), али са
префиксом биће: кәт си нaпада рoса (К); понeсо и сoл и лeп и свe (Р); јa
ћу сaма, рeко /3. л. мн. рeкоше/ (Ш), кəт пођe овaкој рeче (Ш), али са пре
фиксом биће: тi oдрече, eј (К); па си га матiчето узeдо /3. л. мн. узeдоше/
(К), узeдо кавдaре (П), па гу uзеде (Шп), него uзеде еднi бисaзи (К), oн
uзеде пaре њoјне (П), о[т] тoрту, такoј-толiчко сaлте uзеде (Ш), али, наи
лазила сам и на акценат у 2/3. л. јд. аор. који се уједначио према осталим
лицима: онoј брaшно га узeде (ЦГ); јa улeго ‘уђох’ у кoчину да га вrжем
/3. л. мн. улeгоше/ (Р), (он) uлеже тaмо (К), и uлеже тaј‿нека Лепoсија
ву iме (Р); па uтече ‘побеже’ нагoре /3. л. мн. утeкоше/ (К), онa нигде
uтече крaвата (Г), свi привикaше и oн uтече си (Р); онo штuче ‘неста
де’ /3. л. мн. штuкоше/ (Г), сaмо, срeћа бrже штuче (снeк) (Р).
Код глагола идo (идe, идoше) и оних са основом на iti, акценат је
на старом месту (дакле, на крајњем слогу), мада имамо и другачије по
тврде у 2/3 л. јд.: идo с oфце (Р), јa кəд идo лeтоске (К), тaм нигде oтиде
(К), па у Бaнат, тaмо oтиде (Т), кoњ преко жiта oтиде (Л), тaм oтиде;
нaјнапрет си oтиде (Г), oна oтиде да лeгне /3. л. мн. отидoше/ (Ш), али,
стекла сам утисак да се источније овај облик чешће акцентује овако: па
нaјтро си отидe (П), отидe овyј (ЦГ), и oн отидe гoре (Р), отидe си (Л);
oн га нeмаше, видo га ојдe негдe; и видo га јa, ојдe пијaн нагoре (Р), а у
1. л. јд. акценат је увек на последњем слогу: па си отидo за њeга (Шп),
јa отидo (Р), отo си јa (К), отo у Ћoсинци да бeру сeно (Г), и јa ојдo (Р);
и oн дојдe (Т), нaвечер дојдe да ме довeде (Ш); нађe се па гу uзеде (Шп);
појдo нaвечер (Р), кəт пођe овaкој рeче (Ш), пођe ли куде мaјку ти? (К);
сyк евe и кoло прoјдe (ЦГ).

13
Информацију о акценту у множинским облицима давала сам ради поређења, а
узимала сам 3. л. мн. због тога што је оно обично исто на целом истраживаном простору
(могла сам, у ствари, давати и 1. л. мн., али већ у 2. л. мн. постоје две варијанте – видо
те, на истоку и видосте, на западу).
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Мислим да се овде може сврстати и глагол буде када има облик
биде (а не – бидне): у Тргoвиште бидo /3. л. мн. бидoше/ (Г), јa у градiну бидo (ЦГ), ма што‿тi бидe; тaј баба‿Нeда до скoро бидe (Г), сeдәм
гoдине oн овдe биde (П), кат порaсоше, мaлко лyко ми бидe (Г).
И код глагола може чува се старо место акцента: вiше не могa да
прозбoри /3. л. мн. могaше/ (Ш), не могa да нaјде у Врaње (Г), и онa не
могa ни пoла гoдину да истrпи (П), онa не можe крaвата тyг да потeра
ни телe (ЦГ), у 1. л. јд. акценат је исто на крајњем слогу: дрuго не могa
да uзну (Ш), и не могa да oтиду (К), не могa да oду (Г), и не могa да
iдем (ЦГ).
17. Глаголи који имају неизведену, једносложну основу пред на
ставцима:
тaј Милoјка млoго aрна бeше, али се зaтр (Г), некако зaтр га oн /3.
л. мн. затrше/ (К); двaпути га отe (Т); и oн пoче да прaви кuћу /3. л. мн.
почeше/ (Г), али, чешће сам бележила: почe Стамeна да iде (К), почe ми
oко, вика, уминuје (Л), па кəт почe па њeму да тeра онeј пeсне (ЦГ), док
је у 1. л. јд. акценат увек на последњем слогу: јa почe да плaчу (К), почe
да вiкам тiја комшijе (Т), почe да разәзнaвам (Г); дрuгу узe (он) (ЦГ);14
јa си умрe (Г), тyј мaл детишaр умрe (Г), кəт мoја мaјка умрe (ЦГ), и oн
нeстаде, умрe тyј човeк (Г); добi (он) и читaнку и свe (Р).
18. За глаголе са на, Белић предвиђа да иду у том правцу да се све
ду на један тип са акцентом у през. на првом слогу, а у аористу – у 2/3. л.
јд. такође на првом слогу, а у осталим на крају. На истоку Горње Пчиње,
међутим, опет је видљива она тежња да се акценат у 2/3. л. јд. изједначи
са осталим лицима тиме што ће отићи на крајњи слог:
та биднa (ја) на свaдбу /3. л. мн. биднaше/ (Л), пoсле па момковiца
биднa (К), биднa веће накуде двajез гoдине (Шп), мaјка ми кәт си биднa
бoлна (П); а јa викнa крoшњу, па ги јaјца искршi (Ш); јa врнa ‘вратих’
се /3. л. мн. врнaше/ (К), јагњeнце што се врнa (Р), али: брaт ме вrна, тaј
у Пaвловәц што је, oн ме вrна (Шп); али јa си наѕебнa ‘озебох’ (Шп);
а јa дигнa крoшну /3. л. мн. дигнaше/ (Ш); згrна ‘загрли’ га Цaнка /3.
л. мн. згрнaше/ (Шп); легнa и ћuту (3. л. мн. легнaше) (К); с трi стрuке
ми oстана (Л), за нaс оволiцко не oстана (Ш), и jеднo малeцко дeте
oстана /3. л. мн. останaше/ (Шп), у 1. л. јд. увек је: останa дoм; па не
14

Овај глагол је обичнији у форми узеде.
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тејa да uмру тyг, него останa (Шп), и такoј останa овдe (Л), међутим,
на крајњем истоку се у 2/3. л. јд. може срести неочекивана форма: и
партизaнско останa (Р); Јa гrбачки паднa (Р), Онa ву кuћата овдe паднa
(П); погинa /3. л. мн. погинaше/ (ЦГ), и oн бидe у рaт та пoгина (Р), мнoго погинa нaро[д] тyк (Р); погледнa га и текнa ми за њeга, познa га (П),
Достaну гу познa, а Вeрицу нe (Г); шiшам га рекнa, трaжи мaјку, рекнa
/3. л. мн. рекнaше/ (Ш); онo кәд рiпна уз дuвəр /3. л. мн. рипнaше/ (Р),
Бoже, кəт рипнa (он) (П); и јa седнa до њi /3. л. мн. седнaше/ (К), дођe и
сeдна до нaс; сeдна ондeка на ливaче (К); смрзнa се (Шп); и онo сәмнa
‘свану’ (Р); јa си станa /3. л. мн. станaше/ (Шп).
19. Анализирајући акценат код двосложних изведених глагола на
а, е, и, Белић је констатовао да се „може поставити правило: прости
глаголи имају акценат у аористу обично на крају, сложени га пак у 2. и
3. лицу једн. повлаче на први слог.“ (Белић 1999б : 370-373). Обично је
овако и на западу Горње Пчиње, док источније често сусрећемо форме
сложених глагола који у 2/3. л. јд. имају акценат на крајњем слогу.
а oн бегa тaм гoре у плaнину /3. л. мн. бегaше/ (К), (ја) ис кuћу
избегa (Р), па uтече нагoре, пoбеже (К); вiдо jеднu девoјку, бегденисa
(Шп); јa викa /3. л. мн. викaше/ (Р), викa около‿кuћу, викa (он) (Р); дексa
‘неговах’ гу божем (Шп); отсeко га, доткa /3. л. мн. ткaше/ (ЦГ), од
њuм ги заткa (ЦГ), наткa пoјеси (ЦГ), па тi изəткa ли? (ЦГ); нeшто
јa одoвде давa /3. л. мн. давaше/ (Р), aрно oн дeвер ми нaјмалечко давa
(Ш); од њuм ги заткавa (ћелими) (ЦГ); крстељa ги, па ми не биднaше
(Л); недeљу дyна гу немa /3. л. мн. немaше/ (К), а немa да рoдев (П), и
пoсле га oднема (П); погледa га јa (Ш); Љубiнка трљa (Р); целивa га
(она) (Шп); услушa свe (ја) (Р); уџипкa ‘откотрљах’ си се (ја) (Г), кəд
ми се uџипка Добрoсəв, малeчəк (Г), онo кәт се uџипка у jедyн плoт (Т),
такoј се сyџипка (К); какo нe се утепa тyк /3. л. мн. утепaше/ (Шп), ма тi
гу uтепа (К), uтепа се онyј (Л), uтепа се јaдан тражeећи га (Г);
и свe ми кaза /3. л. мн. казaше/ (Шп).
Код следеће групе глагола ситуација је као она коју описује Белић:
двосложни глаголи у 2/3. л. јд. имају обавезно акценат на крају, а не на
почетку:
сyг не смејa да си oстану самa /3. л. мн. смејaше/ (Г), не смејa да
дoјдем (Р), па не смејa oн да доoди (П), стрa га, не смејa (Г), али: а јa кəт
се засмејa (К); јa па не тејa /3. л. мн. тејaше/ (Ш), па не тејa да uмру тyг
(Шп), не тејa, нeћу, па нeћу (К), заштo не тејa да uмру (Г), и јa не тејa
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да казuјем (Л), oна не тејa да дoђе (Ш), а oн не тејa да се оперiше (Г),
не тејa за њeга (она) (Т), сiн ми у Бoр и не тејa да дoјде (Л); јa н-умејa
зaтвору врaтницуту; јa н-умејa га сiноћ прaшам; јa си н-умејa напрaим
/3. л. мн. умејaше/ (Р);
с тoга се лəгa (ти) /3. л. мн. лəгaше/ (Т), а излəгa ме, ће дoјде на
собoр (ЦГ); ни оћa Младeн да притрчi, ни Совeта /3. л. мн. оћaше/ (Р);
па oн плакa /3. л. мн. плакaше/ (Л); oн трчa /3. л. мн. трчaше/ (П, Шп),
јa бrже потрчa (Р), јa потрчa да ги сyпру (Р), али и: oн дoтрча одонuт
/3. л. мн. дотрчaше/ (Т).
Код ових глагола акценат у 2/3. л. јд. не мора да буде на крају:
заклa кокoшку (К); и тaм накуде Вiдовдəн липсa си (Р); а опрa ли ги?
(ЦГ); па сипa ракiју (ја) (К), јa га посипa (К); Тi тoј разбрa ‘разуме’ ли
му? (П); а кiша свe скапa (ЦГ).
Глаголи на е и и:
болe до нeгде (Р), какo се не разболe (Шп); а јa заштo сyг живe (Л),
па живe какo сәм живeла (Р), преживe (ја) (Л); већем изумe ‘заборавих’
(Р); а брaт ми такoј си онодe (глагол општег значења)15 (ЦГ);
доодi тyј стaр ми сiн jесенyске /3. л. мн. доодiше/ (П), доодi унuк
ми (Шп); на четiри мeста се женi /3. л. мн. женiше/ (Ш), онa се жењi
(ЦГ), али и: ожењi се ћeрка ву (ЦГ); знajеше га мeсто, па забравi (ја)
(Р); и oн дoтрча одонuт јавi се (Т); омесi бaницу (К); па ги пуштi да
се напijе[в] вoду (Р); па тi што работi до сyк? (ЦГ); oно се родi детe
(Г); сетi се јa што‿јe (К); стәмнi ми се (Р); турi им у јaсле сeно (Р);
јa га удрi по обрaс (К), какo удрi с рuкуту (Р), jедна кiша кәд удрi (Р);
јa па фатi па си легнa овaкој (К), кад ме фатi бoлес (Шп), али има и
примера сложених облика са акцентом који није отишао на први слог:
уватi‿га‿нешто (Г);
20. Глаголи на ује, ува и овде у једнини имају акценат на послед
њем слогу, што се потпуно слаже са Белићевим наводима (Белић 1999б
: 373-374): Дuшка тi видувa ли (ЦГ), глобувa ни, глобувa (К), па се запослувa (она) (Шп), ел ти казувa, мори, ћeро (Шп), тaј Мiлка тoј казувa (П), Rадомiр купувa (Л), Oн објаснувa (П), оперисувa се (он) (Л),
баба‿Стaну нe ли гу прашувa? (Шп), градiну гу расадувa (он) (П), па
15
У Речнику Ј. Динића овај глагол има исто значење као код Пчињана (Динић
2008 : 527).
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тaм се ратувa (П), већем такoј овдe-ондe сиснувa (ЦГ), а куде тoга сiна
си станувa у стaн (Л), утепувa се (Л), сyк, тoј се заратувa (П).
21. Већ смо могли приметити (из горе наведене грађе) да су обли
ци са акцентом на отвореној ултими, код оних глаголских форми где се
очекује акценат на првом слогу, чешћи у источнијим пунктовима. Ово
ме се могу придружити и следећи случајеви:
а Радомiр докарa ли oфцете? (ЦГ), та oн тuј исклa и свiње (Р), тoј
написa ли свe? (ЦГ), а опрa ли ги? (ЦГ), премешa гoре, онo штuче (Г),
па дaтка привикa (ЦГ), мори тi, тuј промeну најдe, сə штo се промењa!?
(Р),
Сuша свe изгорe (ЦГ),
(она) завршi шкoлу (ЦГ), и запазi ли сəк тi (Р), oн чепuтəкат
кaко ме па згодi, какo ме пуштi (Р), тoј се изгубi, тoј нeма вiше (П),
Дeја[н] направi кaву (ЦГ), што‿сe направi, бре (ЦГ), (она) појa туje па
наставi па о[д] дрuгу (ЦГ), кoлко нашарi? (ЦГ), мuжат гу оставi њuм
(ЦГ), мeне разбi глaву (ЦГ).
Примере сличне овима нисам забележила у Т, Л и К (нити на крај
њем западу, наравно).
22. Морам још напоменути да је преношење акцента у аористу по
некад добар начин да се не изједначе облици 3. л. јд. презента и 2/3. л.
јд. аориста, и да је то био, можда, и додатни подстицај за овакво место
акцента у облицима 2/3. л. јд. аориста.16
Потврде: А и ћeрка му о[т] тoј uмре, онa па девед‿гoдине умрe. И
од Врaње, енe на брaта ми Радiвоју iсто и њeму женa прoшлу гoдину
умрe од рaк! Млaда женa умрe... (П); И онa, вика, турi лeбат, јa, вика,
видo, лeп, турi, пrжено тuри (П); и oн бидe у рaт та пoгина (Р), ма
што‿тi бидe; тaј баба‿Нeда до скoро бидe (Г), сeдәм гoдине oн овдe
биde (П) // и више не смејaла да бiде лијaр (Р), момyк останaја да си
бiде гaзда (Л), овoј да си бiде (Г); и тaтко мoј идe на сaкрану (П), тaмо
у стругaње идe (Г) // доoди овaкој кәд iде по пећuрке свaг дyн (Т), свaки
мeсец, бре, iде у Врaње (К), iде си низ рeку (Р); па трeбе овдe да uчи,
16
У свом раду Акценат као диференцијални знак у говорима призренско-тимоч
ке зоне Н. Богдановић даје попис позиција у којима експираторни акценат, у условима
једноакценатског система, диференцира речи по значењу или функцији (Богдановић
2000а).
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па учi у Врaње крај Мирјaну (Г); и oн пoчe да прaви кuћу, прaвi гу до
половiн, правi, правi, сиромa, па зaгина (Г) и сл.
Императив
23. У облицима императива 2. л. јд. никада нисам забележила ак
ценат на отвореној ултими (в. примере из т. 209 и 211). Такву ситуаци
ју и Белић је затекао почетком XX века у јужноморавском дијалекту,
где акценат не стоји готово никада на крају већ се помера за један слог
према почетку речи (Белић 1999б : 353-354), а тако је и у кумановском
говору, где акценат увек „паѓа врз кореновиот слог, одн. на суфиксот
во суфиксните девербативни образувања.“ (Видоески 1969 : 113). Међу
тим, у тимочком крају наглашени крајњи слог у облицима императива
је, изгледа, нормална појава (на пример: Iтро идi, донесi вoду – Динић
2008 : 308).

Акценат непроменљивих речи
24. Непроменљиве речи углавном чувају старо место акцента на
целом истраживаном простору. Понеке од њих, међутим, имају нагла
сак на неочекиваном месту:
а) па косi, косi, тудe по прет кuћу (Г), и тудe шетaја, шетaја (Л),
тудe нeсу oпште правiли пaкос (Т), iма ги тiја пiлики тудe по тrње
летeв; Лaстəвице iма, ма и сyк летeв тудe глeдəм; цврчeв тудe, свiрев
(П);
jеднa длyга кoса довдe овaкој (ЦГ), онa малeчка, снiска, вика, довдe (Л);
доклe дођo (Шп);
кудe ће спijев нaвечер нaдвар; па кудe ћемо пoсле; кудe ће ни скiнев (К), iма си тaм кудe мyстев; кудe ћу самa гoре; кудe ћеш у пустињaк
(Г), евe стaнәт кудe је, шкoла (Р), кoј кудe jе (Л), па кудe се налaзи oн
(ЦГ);
и јa што‿ћu, накудe ћу (Р), не знaм накудe да iду (К);
па онi некудe отидoше (П);
једвa кoњ iскочи (Шп), та jедвa исфаћaмо крaве нaвечер; жiви
смо едвa остaли; едвa сәм се излекувaла тuј у Тргoвиште (Г), едвa сәм
остaла жiва (Т), Јa, вика, едвa гу свeдо; та едвa ги отeли (П), па едвa гу
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опeреш (ЦГ); та ги одвa њeкња откарaше; одвa угасiмо по кuћу; и не
мoгу одвa сәм преноћiла (ЦГ);
Какo сəм одiла (Л), па пoсле какo се дiже; какo си сeду сyк, џaбе;
Какo ги искарaше тiја Бuгари; сyк какo си дојдe овoј сrпско; какo ће ве
издaви (Г), какo, па нe ли су слaбе (ЦГ), какo (Т), кaкo, бaбо (ЦГ);
нe га вaљав коџa (Ш), дувaн смо садiли по коџa (Шп), етe коџa сәм
гoдине; та мaјката ву жiва бидe за коџa (Г), нi смо билi коџa децa; овaј
си коџa зарадiла (Р), нeсәм имaла дaрови коџa (ЦГ), коџa до амболijе
сyк (Л); кочкa и oн седe (Т), мi донeсомо тuј кочкa (Г), Кочкa, не знaм
(Г);
заштo се заѕiраш, брe (Шп), заштo се протињaмо (Г), заштo ће
ти, дeдо, рукавiца (Р), ма заштo ће ни сyк и стрuја; заштo сте се карaли
(ЦГ), заштo га нeћеш, вiш какyв је uбавф? (Т), а јa заштo сyк живejем;
Па етe заштo сəм (Л), Заштo вijеш? (П), oни заштo ми и казuјеф (Р);
тoј-таквo егa ‘ваљда, можда’ си не дoђе (К), па сyк егa се мuчи (П),
егa не дoјде више тoј (Г), па нeћеф пuсте ручетiне, нeћев, егa оштурeјев
(Р), Aко, реко, егa те слuша (ЦГ), вiкам егa грoм гaђа у вaс; егa и не
знajете (П);
некa, нека се лaди (К), некa си га сaм! (П), некa ги, ће ти ги однeсе Стoјче (Т), некa jе здрaвје на свi (Р), некa гу, нека поспijе, рaно је
(П);17
мi евe овaм си лeгамо (Г), сyк евe и кoло прoјдe; евe, довeја детe
(ЦГ), eпа, евe сtaнәт кудe је, шкoла; евe кудe је кочiца излетeла (Р);
етe га, комшiја (Л), етe гу зeмња, лeга; етe ти га сабaјле (К), етe
коџa сәм гoдине; тики етe ти га дојдe (Г), па етe гу кочiца (Р);
Малeчката енe гу спijе (Л), онa блiзу, енe гу (К), енe кәд бидe
њeкња онaј мећaва и онyј мрaс; енe онaкве шaрке сәм турaла (Р);
па у бuгарско, морi (К), што видe, морi? (Л);
па овaј сефтe напрaвена сoба (Р).
б) Тuрци на конaк овдe доодiли (Шп), и такoј останa овдe (Л), још
овдe што iма (П), дојдe си пoнапретке овдe (Г), овдe што нeма (ЦГ), у каквo сəм овдe вrло дошлa (Т), овдe трaжи, ондe трaжи (Г), лaни ондe кoзу
еднu замаaли вuци (Шп), енe гу ондe (Р), iма ондe троjiца, бећaри (П);
17
Речца некa има акценат на последњем слогу, а везник нека је неакцентован (в.
т. 306 и 307).
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в) па снeг је млoго, Рaшо, билo тuј гoдину, дoвде (К);
зaшто да не стoју (К), нeма зaшто да iдете куде њeга (П), зaшто
си гу тi тuј бaбу искарaла; Зaшто ми ги свi пrсти врзaте? (Р);
онa eве овдe дошлa (ЦГ), eве, iмате, каже (К), там eте у Бaру (Р),
али eте таквo је врeме билo (Р), па eте, запрiчəмо (Л), eне онeј трi што
са (Р), Eне, дрвa му тeрав на Ивaна (П);
какo му бeше iме, мoри? (Г).
д) свe наедәмпuт ће измrзнев (Р), а ђaволи ги однемaло одемпuт
из воденiцу (ЦГ), ако јa нeмам кәд да сeднем, стоeчким; седечкiм (ЦГ),
а сyк сасвiм да дaдеш (Шп), сyг дрuкше сасвiм (К), па сасвeм изгорeло?
(К);
алaл нека му је; алaл нека ви је (Г), арaм да ти је, бре! (Г), двajез
гoдине iма комaј ‘отприлике’ (Л), па биднa двajез дyна комaј (Л), двajес
пед‿гoдине комaј, трeба се жeни (Шп), нaјстар от свi, па комaј шеесe
гoдине човeк (Ш).

Завршне напомене о акцентима
25. Место акцента у именским речима које добију чланску морфе
му остаје исто као пре додавања члана, а по томе се, између осталог,
бугарски говори разликују од наших (Белић 1999б : 307-308).
и онa лисiцата му рeкне на вuкатога (Т), брaт ву осетiја, утепaја
елeнатога (Л), скiне се oн от коњaтога (Т), на коњaтога се укaчи, укaчи се oн па iде кра човeкатога на коњaтога (Т), а мuжатога па згазiли
(К), стрa ги от стaрцатога (Шп), јa вiкам на стaрцатога (ЦГ); кə[т]
трaжиш еднu иглu ‡ кудe е иглaта (ЦГ), какo удрi с рuкуту; онa овaква
рuката (Р), oн вiка на женuту (Л), сас вuтуту да се покрijе (Т); и онo
се рoди детeто (Т), на млeкото (Р), ће бijе млeкото (Т), па откршiла
толiцко, далa на петлeто (Р), Искљuчи, Дeшо, решoто! (ЦГ), и у сiто
то погaча (Т), па сə стапчeто си збoрим (Р), челoто (Т), Станiке, iма
ли у шишeто? (Л);
мojето бoље бeше (Шп), а моjeте oсəм се ојагњiше (Р), дaј ис
твојeто гочe вaди (Р);
Еднaта рабoти у Тргoвиште (Л), а jеднaта uчи шкoлу (ЦГ), помeру еднuту нoгу (Л), тuј еднuту чeргу (Л).
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Постоји и нешто мало примера са одступањем од наведеног пра
вила. У њима се може уочити спорадично померање акцента на крај
речи непосредно испред члана. Белић наводи да је то у бугарском језику
гласовни закон, а у нашим дијалектима спорадична појава за коју се не
може утврдити фонетска основа. Већину тих примера могуће је свести
под бугарски утицај (Белић 1999б : 307-308). У говору Горње Пчиње,
међутим, има таквих одступања и у местима која нису у непосредном
суседству са Бугарима (на пример Т и Г):
стaриат кəт се бeше женiја (Л), али: возi ме тyј старiат сiн
(П); кəт сəм га овoга мaлотога имaла (Л), стaротога сiна и њeга ће га
вaти (П), али: тyј по старoтога (П), њeга ће га вaти вoјска и старoтога и тoга срeдњотога, а мaлотога нe (П); и Јовaн тyј дрuгиат сiн (Г),
дрuгуту гoдину нe (Ш), што је у дрuгуту држaву бијa (П), али: пoсле,
другiат eсен (Т), па се другaта ожењi (зyлва) (ЦГ), а другaта рeкла нe
(Т), а другaта какo бeше (Г), па онiја другiте испeче (лебови) (ЦГ).
26. Забележила сам и спорадичне примере, најчешће облика ите
ративних глагола са инфинитивном основом на -ува-, а презентском на
-ује(-), у којима се место акцента налази на трећем слогу с краја речи у
јд. през. и на истом том слогу у мн. (дакле, у 1. и 2. л. мн. – на четвртом
слогу с краја). Белић за ове глаголе каже да обично имају у през. акце
нат на у, као у другим дијалектима (пакuју, питuју) и да код њих ређе бу
де наглашен неки други слог (Белић 1999б : 347), а тако је, углавном, и у
Горњој Пчињи (в. т. 279). Забележила сам и облике јд. импф. докaрујеше
(Т), запaзујеше (Л) и облике имп.: запaзуј (ЦГ, Т), Запaзујте (Т), где је
акценат на истом слогу као у презенту, али немам довољно потврда за
озбиљније анализе. Код ових речи, иначе, није необично чути и облике
са акцентом на старом месту:
да ми oни напiшев еднu књiшку, дека ни докaзују (П), отu[т] докaрујев (Т), па се закiтујеф свaтовите (Т), а онi да запiсуев (Л), сyк ћу
га искaруjем (ЦГ), ђuбре искaрује с колiца; а вi ме искaрујете из бoлницу (Р), ће накaрујемо говeда у кошaру (ЦГ), начeшљује се (Л), н-iма се
оперiсује зaшто, н-iма нiшта (П), кoј ги откuпује? (Т), откuпуjев, откuпујеф сeмкете (Р), премuзујемо си oфце (Г), претумбaсујев (ЦГ), што
лeп размeсујев (Л), Злaта такoј распaсује, распaсује пojəс (Л), онi тaм
на грoбје, на сaкрану, сакрaнујев ги (П), петyл пojе ли, вампiр утeкнује
(Р);
ис Врaње докaрујеше (Т), ишлa сәм јa, млoго запaзујеше (Л);
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ете запaзуј тi бaба што лyже (ЦГ), викaла ми је онa: „Запaзуј“ (Т),
Запaзујте, бре дeца! (Т);
деда‿Жiвана (Л), рaботник (Р).
27. Пчињски крај у целини не одликује често преношење акцента
на проклитику, мада сам наилазила и на овакве примере:
како овoја што нa‿главу нoсу (Р), какo рeкја нeма нiшта, и њeга
плoча пo‿главу (П), лaмпа срчaна о[д] дuвәр па њuм пo‿главу – пaуу
(П), u‿главу (Л), U‿груди ватiли децa та проѕeбли (П), да не мoш с неко
дрuк пoмоћ да рабoтиш, ели с коњa, ели нa‿раму (Р), тi нeма нa‿што
да сeднеш (Т), свињa нeма u‿што да се налoка (ЦГ), нeма сy‿што ме
закoпав (Т), нeма сy‿што се издржiш (Г), нeма сy‿што да га завijеш
(ЦГ). Спорадично се може чути и да негација носи акценат: да нe‿бе
ја се смењiли, тeмо да проглeдав љuди (Г), iдеше по двaпут, трiпут
годiшњо, ама нe‿беше тyк страoта (Ш), нe‿зна нiгде (Шп), нaшу нe‿те
ја да пijе (Ш).
28. Преношење акцента на енклитику, такође, није непознато:
тi што‿сi у селo (П), до јuтре ће дoђеш на сeбе како што‿сi и
бијa (П), ичeр што‿сi работiла (Л), женa не знajе oпште што‿je мuка
сyк (Т), и, што‿ћeш, мoраш свaшто (Р), па што‿ћeмо мi, тuј поседeмо
(П), што‿ћeф ти oфце? (П), што‿мi ти е, сrце? (Г), што‿нi е јeја (Г),
што‿вi е? (Г).18
29. Акцентована реч може да изгуби наглашеност када се нађе у
акценатској целини са неком другом наглашеном речи (именица са од
редбом):
доодiше неки‿љuди (Шп), бeре слiве мaма и бата‿Нaско (К);
батка‿Стoјке, ма кoј стeња у вaшуту сoбу (Г), е, кума‿Лiјо, тi ме
изләгa (ЦГ), uзни, тетка‿Велiке (Л), oн две‿гoдине пoстар од мeне
сyлте (Ш), по два-три‿дyна тaмо су (Шп), носiла сəм по четересe и
две‿кiла врeћу (Л), а јa iмам деведесе‿гoдине (К) и сл.
Глаголски облици који у спонтаном говору служе као поштапали
це: рече, реко, каже обично бивају дезакцентовани (Марковић 2000 :
105): какo ву, рече, на твојu мaјку бeше iме (К), море, не смejете, рече,
18
Врло детаљно о енклитици као носиоцу акцента писала је Јордана Марковић у
Говору Заплања (Марковић 2000 : 102-104).
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да iдете, да тuжите (Г), и ће сeдну, реко, па седнa (К), aко, реко, егa те
слuша (ЦГ), iди, каже, искuби еднu бuку (Шп), Клeште, каже, клeште
на зuб, дрuго нiшто нeма! (ЦГ) и сл.
30. У једној сложеници могу се, истина ређе, приметити два нагла
шена слога, што Видоески назива појавом споредног акцента (Видоески 1999 : 123-124):
iмам трi парaунuчики (Л), свi ми дојдoше: унuци, парaунuци,
децa; да ти дадe чукuнунuче вoду (Г), али, понекад сам јасно чула две по
себне речи: А, парa унuци iмам пeт. Пeт iмəм парa унuка, от стaротога
сiна (П), Стамeна, парa бaба (ЦГ).
Осим примера са грчким префиксом пара- још сам код компара
ције придева могла приметити ову појаву. Наиме, када се посебно жели
истаћи већи степен присутности неке особине онда се акцентују и пре
фикс по- (односно нај-) и сам придев (уп. са т. 187):
тaтко ми је пoвисoк бiја; тaтко ми је пoбeл бiја (Ш), али на Вeрицу мaјка, јaдна, пoстaра бeше (Г), пo бeше дoбра, од мeне пoздрaва jе
билa; пoмалeчка кəд бeше (Л), етe од нaјневаљaшно нaјвише љuди (Г),
нaјбогaто имaње iма овдeја (П).
Мало је других речи са „споредним акцентом“: Бeлмu{ж ‘врста
јела’, такoј га вiкамо мi (ЦГ).
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В о ка л и з а м
31. Горњопчињски говор садржи шест вокалских фонема:
и

ə

у

е

а

о

Функцију силабеме врши и //.
Вокали /а и у/ не одступају од онога што се сматра просечним срп
ским ортоепским стандардом.
Вокали /о е/ имају нормалну средњу артикулацију. Овде нема пре
фонологизације некадашњег квантитета у вокалски квалитет, односно
двојних рефлекса е и о. Понекад се, међутим, иза н и њ место гласа [е]
појављује [и] (уп. са тачком 39, 53 и 175): Нiмам опyнəк, нiма обuћица,
нiма кошuља (П), нiма пrстен злaтəн, нiма нiшта (Ш), нiма брaшно,
нiма нiгде да се кuпи (К), тики нiшто оѕyт; ће намeстиш нiшто (Ш),
пoсле ништo зaлоша; џoпке збeрев у нiшто; ако ништа‿мaлка шuш
каш; ништо смо забравiле (К), па кудe је нигде мaлко пoрамно; тaмо
нигде; дoкле се не оштeти нiгде; онa нигде отiшла (К), њигoва мaјка;
oн си измuзе њигoву; напрeд њигoву oперу (Ш), на њигoви узiма; њигoве
рабoте; па му тuрев њигoву џoпку (К). Спорадично се место о појављује
у: Кuд мoју мaјку (П), кут ковaча, куд лекaра; кугa си га викaја; на кугa
ће пoјемо (К), кoлку гoдине iмаш (Ш) (в. т. 56).

Полугласник
32. Вокал /ə/ регуларан је у пчињском говору. Он се најјасније из
говара када је под акцентом, а када је ненаглашен, пре или после акцен
тованог слога, изговара се нешто лабавије, пасивније, односно отвара се
према вокалу /а/, са којим се неретко и изједначује. Понекад је немогуће
разлучити ради ли се о гласу [а] или [ə].
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Врло се често може чути глас између чистог а и чистог ə, међутим,
ја те прелазне степене нисам бележила диграмима, већ сам се одлучи
ла да записујем ону од двеју стандардних вредности која ми се чини
ближом перципираном звуку.19 Ови „прелазни“ гласови обично се поја
вљују, као што је већ речено, када је полугласник у ненаглашеном поло
жају.
Ова фонема налази се обично у средишњем положају, само код
неких предлога забележила сам је у завршном (у питању је једна од из
говорних варијанти предлога крај, низ, с, уз – уп. са т. 304), а не може се
наћи једино у иницијалној позицији:
Бyдњи вeчер; бaсəмце ‘пасмо’, бyз ‘зова’, бyцну, убyцкав га, вeнəц,
дyн, дyна, дəнyс, дyн-дəнyс, дyнови, Мiтровдəн, Петрoвдəн, длyге, дuвəр,
изəткajемо, измyко, излəгaли, лəжaла ‘лагала’, јaгəњци, ечyм, jедyн,
кaдəр ‘способан’, кiсељəк, крuпəн, кyт, лeбəц, одəздoл, овyј, онyј, тyј,
овaкəв, овəквa, онакyв, тəквe, толiчəк, нiкəкви, oсəм, сəм, нeсəм, сəс,
срeђəн, шəмiју;
епа увoдев крə старeјка (Шп), и јa сeду крə њuма (Шп), да отiде
крə њuм (Р); јa да се скiну низə слuбу; онo кəд ме бuтна низə слuбу (Г);
па бijеф сə стaпови (ЦГ), па сə стапчeто си збoрим (Р), прiчам си сə
свaкога (Г), којe сə свiње (Л), којe ће iде сə стoку (Р); укачi се узə слuбу
ту нагoре; почeло узə јaбукуту да се кaчи (Г).
Полугласник се најјасније изговара када је под акцентом: Бyдњи
вeчер; бyз ‘зова’, бyцну, убyцкав га, дyн, дyна, дyн-дəнyс, дyнови, измyко, искyчав ‘излазе’, jедyн, лyко, лyшти се ‘блиста се, бљешти’, лyже,
мyсти ‘боји’, мyстев, мyстимо, мyсту, замyсти, измyстив, помyсти,
помyстимо, умyсти се, нyћве, ноћyс, оѕyт ‘одзад, страга’, овyн, опyнци, овyс, сyмне ‘сване’, сyви га, ѕyмнев ‘одзвањају’, босиљyк//босiљəк,
ћелимyк, врелyц, голyц ‘го’, дебелyц ‘дебео’, преслyц ‘пресолац’, путyц
‘раздељак’, котyл ‘котао’, орyл ‘орао’, петyл ‘петао’, глежyњ, узyври,
кyд//кaд, какyв, овакyв, такyв, овyј, онyј, тyј, сyг, досyг, тyг, отyг, бу
далyк ‘глупост’, дочеклyк ‘дочек’, јастyк ‘јастук’, јастyци.
Изговор овога гласа може бити јасан и у ненаглашеном слогу:
бaсəмце ‘пасмо’, вəшкa, вeнəц, дəнyс, дyн-дəнyс, Ђuрђевдəн, Мiтровдəн,
Петрoвдəн, дoручəк, рuчəк, изəткajем, изəткaла, јaгəњци, једəмпuт,
нijедəн, одједəмпuт, клaданəц, квaсəц, лaнəц, лaкəт, Лескoвəц, лeбəц,
лoнəц, малeцəк, малeчəк, мəглa, Мiтəр, нaјтəнки, нeкəд, нiкəд, понeкəд,
19
Други истраживачи, почевши још од Белића, трудили су се да ове нијансе у из
говору полугласника обележе диграмима: ьа, ьа, аь, аь.
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нeсəм, oгəњ, окрuгəл ‘округао’, осəмнajес, седəмдесe, опyнəк, Пaвловəц,
пирiнəч, прaшəк, пресoлəц, рaботəн ‘вредан, радан’, рацəфтeф се, свeкəр, Сiћевəц, слaтəк, стaрəц, сəжвaће (мој запис је несумњив, али
обичније је сəжвaка), тeсəн, трoшəк, тoпəл ‘топао’, укəшкaло се ‘уне
редило се’, шəпнa ми.
33. У страним речима (или онима које имају страни суфикс) обич
но се чува полуглас:
тамyн ‘управо, баш, само што’ oн више кuћу, eј, а јa под iзбу, дoле
(К), тамyн накуде iзбу, јa више кuћу (К), тамyн га њeга прежалiмо,
умрe домаћiн ми (Р), па млaд uмре, тамyн iскочи у пeнѕију (Л), па тамyн њuм гoдину ставiше (П), тамyн га дoнесу (К); будалyк ‘глупост’,
дочеклyк ‘дочек’ (К), да вiдев какo је тyј домаћинлyк, какo је уредлyк (К),
овuде си iдем по комшилyк (Р), и Aнка ми је ондeка, комшилyк (Г), ло
повлyк је имaло и напрeт (Шп), јa сəм билa бaш у паталyкат ‘тешко вре
ме испуњено бедом и немаштином’, Слaве (ЦГ), девoјка, поштенлyк!
‘поштење’ (ЦГ); зејтинчyк помaлка капнuјемо (Шп); јастyк, јастyци
(Ш, К); за рабoту, за сриђaње, за калəпeње (Шп). Понекад је полугла
сник замењен вокалом /а/: јa нeсəм кaдар (Ш), али обичније је: а јa по
кuћу овдe кoлко сəм кaдəр, тuј, тoј да урабoту (П), штo је кaдəр – слuша
(Р).
34. Секундарни полугласник можемо уочити у следећим групама
речи: свeкəр ми ишyја (Т), свeкəр ми не дајa (П);
поза огњiште накладeв oгəњ (Л), а лисiца фuћ преко oгəњ (ЦГ),
али: јa појдo бајгим ћу га угaсим oгањəт (Р). У Г сам чула и: на дrвља
га кaчимо за зiму, више oгењ (Г), и онo дојдe нешто до oгењ (Г);
н-iма брашyнце да тuри, н-iма масyлце (Г).
У рад. гл. прид. м. рода јд. глагола ������������������������������������
I�����������������������������������
Белићеве врсте са основом на
iti, у већем делу Горње Пчиње функционишу облици типа ишyја не иш
ја (в. т. 233). У њима је такође присутан секундарни полуглас:
oн је по мeне ишyја како вoда (К), свeкəр ми ишyја (Т), и с коњa
дошyја навeчер (Р), наишyја некој‿човeк и рекнaја (Л), вuкат гу пa нашyја (Т), и отишyја у грoбје (ЦГ), дeвер ми отишyја (Л), и ошyја (Р),
ошyја у шкoлу (ЦГ), oн пошyја (Г), и oн пошyја сəс њiм (Л), oн пошyја
на косeње (Р), а чuмо да је прешyја (К), oн овy[ј] је пришyја (Р) и сл.
Забележила сам и неколико изузетака типа ишеја (в. т. 36).
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У глаголу јесам, односно његовом енклитичком облику сəм и од
ричном облику несəм, такође наилазимо на секундарни полуглас: мuчице сəм патiла сәс њiма самa (Л), овyј што сәм дoшла за њeга (Шп), с
овoга сәм се ләжaла (Шп), с овiја двe сәм се тuј порађaла (Т); овyј нoћ
несyм напрeд заспaла (Л), јa несyм имaла својu свекrву (Р), јa нeсәм ни
бiла рoдена (ЦГ). Понекад се може чути и: јa сам свe њiма сахранiла
(Ш), да сәм бijена, нeсам бijена (Т), па нeсам га тејaла, али штo да
прaву (Л), нeсам те изләжaла (Шп), вiше нeсам отiшла, нeсәм смејaла
(Шп).
Секундарни полугласник формирао се и у процесу девокализације
старог вокалног  (уп. са т. 40): длyг ‘дуг’, клyцам ‘туцам’, слyнце ‘сун
це’, жљəнa ‘жуна’.
35. Замена полугласника самогласником а све је чешћа због јаког
утицаја књижевног језика и урбаног говора (посебно када информатор
жели да се прилагоди своме испитивачу). Присутан је, међутим, и про
цес обрнутог смера: потпуна или делимична редукција гласа [а] када
је у ненаглашеном положају. Ову појаву уочили су и други истражива
чи у сличним говорима (Реметић 1996 : 363-364) и она се може често
приметити, на пример, у наставцима за през. код глагола VIа
����������������
Белићеве
врсте: вiкəм на тoга човeка (Г), дiзәм, дiзәм, дiзәм, па чiни ми се,
искiну се дизaећи (П), подiзəм (П), iмам/iмəм (Шп, Ш, К, Г, Р, ЦГ,
П), крстeљəм (ЦГ), оѕiрəм (К), пребiрəм (ЦГ), јa ни ‘им’ прiчəм (П),
развiвəм (П), свiткəм (ЦГ), сiсəм (ЦГ), слuшəм (ЦГ, Л, Шп), спрeзəм
(П), џiпкəм (Шп), мрejеш и не умiрәш (П), какo почeше од инeкциjе
да си добiвəв (Г), тeј сeмке пo нiцав, а онeј накуде цвeћкуту надoле
пo не нiцəв (Р), и кəт срeтнев човeка плiскəв га (ЦГ), на столiце не
седiњәв (ЦГ), затим, код придевских заменица типа какав: бeше зiма
овәквa (Г), iма тəквe (П), тeј тəквe рабoте (Ш), нiкəко глaву не мiја
(ЦГ), али и у другим речима: нe ву дaвав лeб да јeде крәј њiм (К),
епа увoдев крә старeјка (Шп), да отiде крә њuм (Р), онi га вiкаја тyк
истрiшљəк (Р), па држiмо на пuпәк (Г), скрijе се пот шuшљәк (Г),
онaј прiјде сəс кишoбрəн (ЦГ), Oпасəн снeк пaде (Р), Станoја бoлничәр
бeше (К), лaмпа срчaна о[д] дuвәр па њuм пo‿главу (П), не мoжу бес
пoјәз да тeрам (Л), тi си пропастiја нoкəт! (ЦГ), што вiка стaрәц?
(Шп), тaј у Пaвловәц што је (Ш); Лaстəвице iма, ма и сyк летeв тудe
глeдəм (П), почe да разәзнaвам (Г), орaси накrшимо, па сәжвaкамо да
ги рaнимо (К), сəшiју (Л), и свe сəс пrтени кoнци сəшi�jе (Шп), кесeнце му сəшijев (Р), на рuке сәшijено, сaл колiрче (Шп), али и: сашijем
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(Р), сашijен рукaв (Т); нe ми прəвiла нiкоја (ЦГ), пəпрiке (К). Нарав
но, поред ових изговорних варијанти чешће се чују оне очекиване (са
вокалом а).
Понекад се може приметити да је и акцентовано а замењено полугласником: oна ву доносiла бајги‿одeло (Шп), бијa бајгi њiњ прaзник
(К), поред: трi бuве бyјги, нeје секiра (Шп), бәјги у нiње бuке онодeли
(ЦГ); за сeме бaшка, бaшка за едeње (Р), бaшка jeде (Т), али чула сам
и: ће откrшев лeбәѕ бәшкa (ЦГ); јa одyмна телa сәм да крeпам; жeна му
умрe одaмна (П), тoј одaмнәчка бeше (Р), али и: ал одyвна га нoси (К),
нeма одyмна (Л); свe кошuља белe�jе се оѕaт (П), али и: па мuшки ће
iдев напрeт, а жeнске оѕyт (Г).
36. Глас [е] може се, мада не тако често, појавити место полугласника: Онyј зaем (Р), успиштi вoда, на oгењ (Г), поред чешћег: oгəњ;
њoјен брaт кəд не мoже (К), до мeне сiн ву њoјен из Врaње (Ш), њoен
дeл продaде (П), поред: њoјан iде (К), њoан зeт (Ш), oн нe ву њoан
oпи[с] ставiја (Ш); њoњ брaт од брaта (Т), да је њoњ мuш тaм; Слaђанат њoњ (Р), брaт ву њoјн (ЦГ); ако дочeкам до Велiгден (Г), међутим, у
називима свих осталих празника типа Ђuрђовдән, Вiдовдән, Петрoвдән
доследно се налази дән а не ден. Изузетно ретко (имам само неколико
потврда) уместо секундарног полугласа чула сам е у глаголским форма
ма типа ишyја (в. тачку 34 и 233).
На целом испитиваном терену архаична реч ложiца ‘кашика’
може се још увек чути, и то је уједно редак пример замене ненаглаше
ног полугласа гласом [о]: тyк нeје имaло тањiри, каленiце, од зeмњу,
ложiце (Л), свe ву jе бaшка: ложiца, каленiца, тaче вoда, свe (Л); тaј
баба‿Oлга рaсказа на jедyн Мiтровдəн у Радoвницу на цeл собoр љuди
(П), отiшја мoмак у собoр (Шп); тoј се збeремо по дeвет, по сeдом (ЦГ),
овiја се oсом сyг ојагњiше (Р).20 Забележила сам и лексему моглa ‘магла’ у ЦГ, а у суседним пунктовима она гласи мәглa (Р, П).

Бројеви седам и осам обично имају облик сeдəм, oсəм, а може се спорадично
чути: овiја се oсом сyг ојагњiше (Р), сeдом (нeдеље) (Л). Једном сам забележила и:
Осумнaесе човeка смо билi, ондeја (ЦГ).
20
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Судбина назала задњег реда
37. Стари назал задњег реда, \, дао је у у основи речи: голуб, зуб,
кудеља, два мужа, павук, пут, рука. У двема ситуацијама, међутим, \
је прешло у а:
а) Код глагола III���������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
Белићеве врсте у инфинитивној основи је редов
но н\ > на, вероватно под утицајем македонских говора:21
кəд већем биднaла рабoта (К), и гrбачки легнaја (К), и смoк си
легнaја такoј до мeне (Г), легнaла си овaкој (К), oн мрзнaја, мрзнaја (Т),
ишјa тaм, замрзнaја рeп (К), какo смо почнaли да рабoтимо (Шп), мeне
мoј сiн нeје рекнaја (П), онa бeше рекнaла (К), и онo седнaло да вечeра
(Р), и oни дoшли па седнaли тuј (Шп), вu[к] гу сретнaја и удавiја гу
(Шп), и онi станaли (К), станaла сəм си на врaтницу (К), момyк останaја да си бiде гaзда (Л), а њoјње ћeрке останaле; и останaло си
жiво у воденiцу (Шп);
по едyн мeсец ли биднaмо, не знaм какo бeше (Г), у Мiрчинци ли
биднaсте (Т), па двa ву тiја не биднaше (Шп), легнa и ћuту; легнaмо
(К), дувaн почнaмо млoго да сaдимо; почнaше да се љuтев (Шп), oни
рекнaше на сeстре (Шп), сeдна ондeка на ливaче (К), мi отидoмо прет
кuћу, седнaмо (Р), седнaмо да рuчамо (ЦГ), смрзнa се; измрзнaше ми
нoге (Шп), па станaмо, идoмо на iспит (Ш), па си нaстана, па си бeгдениса мuжа и дoведе си тuј (Ш), па настанaше (К), oни останaше гoре
(Шп), нeма сyк останaше тeј две-трi (Л).
б) Код глагола Esmq употребљавају се енклитички облици: сəм, си,
jе, смо, сте, са (ЦГ, Р, П, Т, Л, Г) или су (Шп, Ш, К) и одрични облици:
несəм, неси, неjе, несмо, несте, неса/несу. Облици са и неса очигледно
су унети са македонске и бугарске територије (в. т. 237).22

Рефлекси некадашњег вокала јат
38. Говор Горње Пчиње је типично екавски:
па бегaмо тaм, крiмо се (ЦГ), бeге на дрuго мeсто (Т), моji сiнови
су побеглi (П), онi избегaше Бuгари (Р), на кључaрку избегaја (П), од
мoјəт белeк ‘део одеће или кончић који служи за врачање’ (ЦГ), целоuеТако је, на пример, и у говору Призрена (Реметић 1996 : 367).
Више о замени назала задњег реда вокалом а у србијанским говорима видети у
монографији о призренском говору (Реметић 1996 : 369-370).
21
22
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сто, овyј га не тејa белeжи (ЦГ), кошuља белejе се ‘бели се’ оѕaт (П), бeло
брaшно си купuјемо (Г), купuјешемо бeли опyнчики (Ш), Бeлмu{ж, такoј
га вiкамо мi (ЦГ), кuц, бeс те ватiја (Л), а онi ги тaм тeрашеву преко
брeг (Г), па мi сəс нaшуту си вejемо (Г), и у цrкву онaм ће се вeнчав (Л),
oни ги нoсе[в] вeнчики (Ш), па и вeтәр дuва одовuт (Шп), на овiја децa
ни ‘им’ је крaтəк вeк (ЦГ), котyл згрejемо врeлу вoду овдe и испaримо
(ЦГ), не мoгу од овoј лoшо врeме да oтиду (Р), па кiтене снaшке, па
грejев (Г), Згрejе се вoда па пuштимо пeпел (Г), нe се грeшете (К), м
�oжда iма по двeсте дuше (Т), ���
а нiе знaеш какo смо дeца имaли (Р), дeвер
жeњет (Ш), и тu[ј] је дoбро, дeте, нежeњет је (Ш), онa девoјка га узeла
жeњетога (Т), њoен дeл продaде (П), бaбу и дeду кaниш (Л), али здрaви
смо билi како дрeн (Л), па ждрeбна и онa – магарiца (П), какo ги онeја
ѕвeзде вiкашев, стaре? (Г), а јa жiву као ѕвeр (П), кuкови ицeпени (Т),
штo ми јeдемо, тoј и на њeга дaвамо (Шп), и чучнaла да побijе кудeљу
(Шп), тoлка камaра лeп (Р), какyв лeбац ћу ни омeсим (ЦГ), не прашaмо
на зuп штo је лeк (ЦГ), тuрев му млeко и мaсло (П), и мeшам по ћошeви
(Г), нe знам кoј мeсец је бiја (Шп), на његoво мeсто га тuј турiше (Ш),
iди, еднu кuку отсeчи (ЦГ), и оцeди млeко онaмо (Ш), онo и дeтељна
посeјана (Р), намeстев рагoжу (Шп), како сeдешемо на рeт (К), и јa
сeду крə њuма (Шп), сyг не мoж да се сeту (Шп), кəт нajемо неко дrфце,
сeњку ‘сенку’ (Л), сeното не мoж га збeремо (Л), једyн Цвeтко бeше (К),
цeвке мoтамо (ЦГ), куде еднoга цeну се (Т), с црeп гу покрiмо (Ш), и с
црепuљу на вршњiк (К), да те не кaра свекrва, н-умejеш (ЦГ), човeк је
свaк нaчет (ЦГ) итд.
39. Постоји, међутим, неколико заменичких речи у којима се код
префикса нy уместо очекиваног [е] спорадично чује [и]: ники, никој, ни
што (в. т. 31). Ова се појава среће широм призренско-тимочке зоне, при
метили су је многи истраживачи и била је предмет озбиљних расправа,
да би данас имали „општеприхваћено мишљење да су ти, својевремено
спорни, икавизми на екавском србијанском тлу резултат самосталног,
органског развитка идиома у којему су посведочени, а не последица то
божњег утицаја икавских говора, како су појединци дуго мислили. Ти
икавизми су настали фонетским развитком или морфолошким угледа
њем...“ (Реметић 1996 : 372). Потврде:
повiкни никoга да iма прет кuма (Ш), да сəм издарувaла тoлко
нiкога (ЦГ);
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онa ги ништо‿мaва (Шп), тики нiшто оѕyт (Ш), пoсле ништо
зaлоша (К), uтепа ме нiшто; ништо‿лeбәц рyжан и ечмeн мeсимо; поспrжи‿ништо; от компiрчики‿ништо тuримо, чoрбу; (Г), дaј‿ништо
да га спомoгнемо (Р), донeсе отuд нiшто; ништо‿мoжда смо прерипiле; џoпке збeрев у ништо (К);
ако ништа‿мaлка шuшкаш тaмо (К), ако кuпиш‿ништа да iмаш;
ништа‿прaвеја жeне; јa да се дiгну – ништа‿тeшко ми; па зiме такoј
обuче‿ништа, чарaпе (Г);
ники‿Алeкса (Шп), ако iма‿ники од Леснiцу, испрaти га нaгоре
(Л), ники‿мумурuзан лeп тuј давaше (К), ника‿девoјчица (Шп); огребaла мaсло, изeла, на нику‿бaбу (Г);
слuше тi никој‿рeч ће запaзиш (Л); од њiм‿никој чiм се iмаше
(Л);
па кудe је нигде‿мaлко пoрамно, тaмо‿нигде; дoкле се не оштeти
нiгде; онa нигде‿отiшла (К); бaтка и снaјка отишлi‿нигде (Г), онa‿ниг
де uтече крaвата (Г), тaм‿нигде oтиде; скрiја се је нiгде (К).
Забележила сам једном и: тaм никуде‿вaше кuће, дoле (Л), веро
ватно настало по угледу на претходне примере.
Код присвојне заменице којом се означава припадање 3. лицу јд.
м. и ср. рода може се, такође, спорадично срести [и] место [е]: њигoва
мaјка; oн си измuзе њигoву; напрeд њигoву oперу (Ш), на њигoви узiма;
њигoве рабoте; па му тuрев њигoву џoпку (К).
На крају, могу се чути, мада ређе, и следећи облици глагола живе
ти: с мeне jе живiја (К), такoј сəм живiла напрeт; па смо такoј живiли;
па и јa сəм сyк како њuм доживiла (Р), па тaмо сəм си живiла; па смо
си живiли (ЦГ) (в. т. 292).23

Судбина слоговног 
40. Силабичко  није сачувано у пчињском говору, већ је девокали
зовано. Махом је прешло у глас [у], али је дало и још неколико рефлек
са: лу, лə и изузетно: љу (љә) и ли. Рефлекс лу дели пчињски говор на
источну и западну зону (в. карту 3). Наиме, речи: клуца, слунце, слуза
‘суза’, слуба ‘мердевине’ функционишу у већем делу Пчиње (Ш, Шп, Г,
23
Ове исте облике као ређе, уз коментар да не спадају у изворни народни говор,
бележи и Јордана Марковић у говору Заплања (Марковић 2000 : 35).
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К, Л, Т), а на крајњем истоку (ЦГ, П, Р) уместо њих присутно је: клəца,
слəнце, слəза, слəбица. Према овој особини источнији део пчињскога го
вора потпуно се приклања сврљишко-заплањском дијалекту, дакле, има
рефлекс лə, као лужнички поддијалекат, али му је распоред рефлекса
у и лə исти као у јужноморавском.24 Рефлекс ли у *gta, *dbokъ, затим
љу у *žna, *žč(ka) и лə у *hc, *dg срећу се у истим речима на целом
проучаваном простору, али и у другим сродним говорима (алексиначки,
заплањски, призренски [Богдановић 1987 : 84; Марковић 2000 : 37-38;
Реметић 1996 : 374]).

Карта 3
а) Рефлекс у (најчешћи на целом простору):
три бuве ме пецнaше (Шп), по мeне трчeв Бuгари (Т), купiла си је
вuну (К), нeје имaло вuци тyгк (Шп), сiгурно jе, вика, вучiца билa, па су
гу исисaли вучiки (П), капuт ми га нeма дугaчки (Г), жuта; жuто (ЦГ,
О судбини  у призренско-тимочким говорима детаљно је писао П. Ивић (Ивић
1991 : 205-214). У поменутом раду дат је, између осталог, преглед дотадашњих података
о рефлексима слоговног .
24
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Шп, Р), oн ватi жутiцу (ЦГ), жuтко ‘жуманце’ (ЦГ),25 жuтка (Шп),
у нaшу мaлу на еднoга човeка му никнaли зuби (К), колiки са ти зuби
(Л), oфце да ми измuзе (Г), а крaве не премuзујемо ги њi (Г), у тu[ј] јaб
уку што iмаше гу еднa, до кoчину вaшу (Г), трi гoдине ће те кuне (ЦГ),
кунaја га ‘клео га’ (К), пужeљка ‘пуж’ (Р), пuжељка (ЦГ, Л), пuжимужш
(Шп), жљuч ми jе пuн кaмење (П) итд.
б) Рефлекс лу (у западнијем делу истраживане области):
клuца (Шп, Ш), ожeк, што пипeр се клuче (К), клuчемо; исклuчемо
си пипeр; клuцан пипeр (Л), тoј сам клуцaла у чuтуру; сəс ожeк, па у
чuтуру клuчу (Т); слuба (Л, Шп), кə[д] да се скiну ни[с] слuбуту (Г),
јa да се скiну низə слuбу, онo кəд ме бuтна низə слuбу (Г), укачi се узə
слuбуту нагoре (Г), слuбицу iмашемо; слuбица, па нагoре се кaчимо (Т);
слuзе си рiнев (Г), слuзе (Л); прет слuнце, рaно (Г), а јuтре ће се развeдри, ће огрeје слuнце (К), ће си отiде нaвечер кəт слuнце зaјде (Т), на
слuнце се бoље сuши (Л).
в) Рефлекс лə (на крајњем истоку, уместо рефлекса лу у речима
клуца, слуба, слуза, слунце):
клyцам (ЦГ), преклəцaја пrс; кyт се прeклəца тi? (ЦГ), склyцам
бeли лuк (ЦГ), копрiве набeре па ги склyца (П); слyбица (П, Р, ЦГ); слyза, слyзе (ЦГ, Р); сeдни на слyнце (ЦГ), чiм зaјде слyнце, смрaчи ли се,
сaмо си вiка (П); па слyнце грejеше (ЦГ), па, вика, додeк је дyн, слyнце
да грejе, нeма нiшта (П), па данyс ће опeче слyнце не мoгу да окoпам;
чiс вaздух, слyнце, од мерaк (П), слəнчiки ‘зраци сунца’ пуштiло (сун
це) (ЦГ).
г) У облицима придева дуг (длyг,-а,-о,-и,-е,-и) и глагола лyца/лyцка
‘штуца’ (од корена *hc), на целом простору Горње Пчиње, али и у ши
рој околини, налазимо редовно рефлекс лə на месту старог вокалног
:
длyк, па чyк гу овдe удaра (Р), бyш тəквe длyге (Г), jеднa длyга кoса
довдe овaкој (ЦГ), и jеднo као бoјлек довдeка длyго (Шп), Море, длyге,
длyге, змi�jе длyге, па смoци колко колeна дебeли! (Г), па пластiце мeћа
бəш тəквe длyге (Г), штrкови, тoј длyге нoге, длyге кљунiце (П), Длyшко
‘место где напасају овце’ (ЦГ); лyца (Р, ЦГ), сyк, сaмо чeкам, вiкəм,
кyт ће лyцне дuша; кyт ће лyцне дuша, не знaм! (Л), лyцка (Шп), лyца, па
лəцaње га вiкамо (Т).
25
У пункту Р, забележила сам два назива за жуманце: жuтка и жuчка, а претход
ни истраживач је забележио само жљuчка.
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д) Рефлекс ли само у *gta, *dbokъ (на целом испитиваном про
стору):
iгле кобајaги глiта ги (Шп); длибoк; длибoка; пoдлибoка (ЦГ),
длибoчка си jе, нejе плiтка (Р), длибoка (Шп), али забележила сам и: онe
тeј дибoке нeке напрeт (Л).
ђ) Рефлекс љу/љə само у *žč(ka), *žna (на целом испитиваном
простору):
жљuч ми jе пuн кaмење (П), да се оперiшеш, од жљuч (П), жљuч
(ЦГ, Шп), от свињu онyј жљuч (Т), жљuч, жљuчка (Л), жљuчка (Р,
Шп); жљuна (Л, Шп), жљунa (ЦГ, Р), жљəнa / жљuна (П),26 жљuнче
(Р).

Вокално 
41. Силабема // долази обично у средишњем положају, ређе у по
четном или завршном:
рђa (ЦГ, Р), rђа (Шп), ма дoбро смо се слагaле, несмo тoлко рђaво (ЦГ), кaко се рчкaли ‘свађали се’ (Л), rњачки ‘с лицем напред’ (Л),
rњачки ће удaраш веће (Т), rњечки (Р), Јa онaм на ртiну кəт посaдеше
грa (П), с нoш ћу те rгнем сyк (Р), онa ме мeне ргнa (Т);
срчкaли се ‘сукобили се’;
бrго, бrже, брстuју ги ‘водити козе да брсте’, вrне ‘врати’, вrс
‘узраст, генерација’, вrчка, вrши, гrбачки ‘на леђа’, грбiну, гrдне па
ре, гrло, етrва, закrпиш, закrпени, затrла, искrшу, крстaчу, мrзну,
мrда, навршiли, нафrља, пrтено, пrвњо, пrви, пrс, попrжи, са сrпови, сrкамо водiцу, топrв, тrн, тrња, четвrта, цвrчка, црвeна, цrви,
цrква, штrкови.
Мало је потврда у мом материјалу за вокално [] у финалном по
ложају: и глeда га у vr oчи (П), па у вr небeси рiпа вoда (Г), дiгне се
на млeкото, на вr мaсло (Р), и[с] слiву пaдо, из вr слiву (Л), тi oћеж
26
У Пролесју сам од истог информатора и у истом разговору чула обе форме речи
жуна, тако да ми је остало нејасно да ли овде имамо рефлекс љу или љə: „Е, тoј жљəнa,
жљəнa iма aлава на њuм, црвeна, таквa шарeна, тo[ј] jе жљəнa! Млaти, по тrња... прaви
дuпке, прaви ђuбре. […] Јa не знaм какo ги вiкəв, тeја... Епа, мi овдe ‡ жљuне, а jеднe
жљuне бeле iма и цrне, а jеднe iма црвeне. Тe[ј] јa не знaм какo ги тeј вiкаја, Нoке ако
знajе, јa не знaм. Какo ги тeј жљuне, тeј ги нeкəко дрuгојаче вiкаја жљyне. Али не знaм
какo са, а тeј ги дрuгојаче, а жљyне и тeј ал дрuгојаче ги вiкаја“ (П).
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да си вr (К); некако зaтр га oн (К), тaј Милoјка млoго aрна бeше, али
се зaтр (Г).
Немам потврде за [] испред вокала.
Код лексеме раж нисам потпуно сигурна да ли је доследно рж
или рyж. Забележила сам: рyж (Шп), рyжш (Р), рyш (Л), лeбац рyжан
и jечмeн мeсимо (Г), rш (ЦГ), rж и ечyм (Т), rжан лeп се jе jeло (Т).
Облик рyжан чује се у већем делу Горње Пчиње, али у Л и Т чула сам
и рyжен.

Судбина вокалских група
42. Када су у питању вокалске групе, овде имамо оне старе, али и
нове – које су настајале најчешће у сложеницама (где се први члан завр
шава, а други почиње вокалом), или приликом испадања гласа [х] или
гласова [в] и [ј] у интервокалном положају. Пажљивим посматрањем
наведених потврда можемо одвојити неке старе вокалске групе и оне
настале спајањем две речи у сложеницу (под а) од оних нових које су
настајале најчешће у следећим ситуацијама: б) код глаголских облика,
испадањем интервокалног в или ј (а понекад и ж, ђ, м), уз напомену да
се у говору мојих информатора паралелно могу чути и облици у којима
су ови гласови сачувани, макар у редукованој форми (уп., на пример, са
потврдама наведеним у поглављу о глаголима: 203, 208, 221, 223, 225,
235, 246, 270, 287), в) испадањем гласова [в] и [ј]27 или неког од вокала
код бројева, именица, заменица и непроменљивих речи, г) губљењем
гласа [х] и д) онда када помоћу чланске морфеме на -т треба направи
ти придевску реч мушког рода једнине (ујаков живот, њен син, старији
брат, четврти син).
аа
б) тiја дaрови што се дaав ‘дају’ (ЦГ), јa тeбе да ти дaам (Р), лaни
ондe кoзу еднu замаaли ‘појурили’ вuци (Шп), намaам (ЦГ), онa мoжда
ве е помаaла неки пuт на ради мeне (Л), помаaли ‘појурили’ га бeву Бuгари (Т), познaам га (Ш), по штo га познaаш? (Ш), тuј свe што докaрав
љuди продaав: и грoјзе, и патлиџaни... (Шп), а овoга ће га продaамо
нaшега (П);

27

под в.

О судбини неких група насталих испадањем гласа [ј] може се видети и у т. 60
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в) У мојим потврдама нашао се и пример испадања двају гласова
[о в]: вrни си се наaм ‘наовамо’ (Шп);
г) овдe младожeња јaа на коњa (П), eј, ће јaаш натaм (Г), свe натaм
јаaја коњa (Р), iдеф по маaлу (Ш), Голочeфска је маaла еднa, пoсле маaла зладoфска (Г), из маaлуту дoјде (Л), кoњи подавiше тuј на маaлчани
нaши (Г), за сaат толiко нe ме бeше жaл (Шп), око трi сaат, веће наку
де сəмнувaње (Р), та да вiду кoлко е сaат (Л);28
от кoлко маaњке29 iма: aлава, чuпава, крeкава (Р), па набедвiја да
му испрeдев маaње и да му сплeтеф чарaпе (Шп);
ае
б) засипнaја викaећи (ЦГ), искiну се дизaећи (П), а нiе знaеш какo
смо дeца имaли (Р), знaеја тoј (Л), епа ткaе се, бaбина (Л), јa ствaрно
бrже ткaешем (ЦГ);
вuци ће ни подaев (К), прaев у Божићeви пoсти (Ш), па прaев о[д]
дrво опyнци (Л), па прaешемо тoрте (Шп), слaев Свети‿Никoлу (Шп),
спрaеф свe што трeба (К), Онa праћaла онoј да га удaев (Р);
да ни докaеш пuт (П), ће кaеш кудe ти је домаћiн (К), да га намaеш
‘намажеш’ (Т);
в) по идинaез децa еднa е рађaла (Р), двe плeвне по четрнaес мeтре
(Г), по петнaез дuше бeдвев ‘учествују у бедви’ (Л), тeра пе-чеснaесе
мuжа iма (ЦГ), у шеснaез гoдине (П), на седəмнaес мeста са кoнци билi
(Л), осəмнaес мeсеци (П), двaесе дyна ми оделiше (Р), по двaез дyна по
петнaесе сeду (П);
и пoчне по дрuго ткaево (ЦГ), а сəс пrтеното ткaево (Л);
дeца бањaле смо ги зaедно ... у тoј корiто (Т), зaедно ги нoсејамо
(Г), зaедно си бидoмо (Р), свe наедəмпuт ће измrзнев (Р);
аи
а) умрeше си oбе, па од бoлес, дек је заимaло лекaр, па ће однeсеш
детe куде лекaра (ЦГ), заискaли се децa (Г), и наишyја некој‿човeк (Л),
наишјa вoс (К);

Занимљиво је напоменути да су моји информатори из Пчиње редовно говорили
Нoви Сaат, вероватно због аналогије са именицом сaат.
29
Момчило Златановић у свом Речнику говора Јужне Србије објашњава да су
мaање и мaањке вунени конци (Златановић 1998 : 218), а Јакша Динић у својој књизи
каже да су мaње (мaњће) „дебља пређа предена од вуне слабијег квалитета“ (Динић
2008 : 401).
28
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б) не могјa нiшта да му напрaи (Р), али мi од вuци не смeјемо
да ги остaимо (Л), тoј н-умejемо да прaимо (Шп), тoј нiки сyк не прaи
(П);
ау
а) онa је заuличава ‘помало луда’ (К), маuчем (ЦГ), и онo си свe
маучaло около њeга (ЦГ), Јa сəм се наумiја да iду дoм (Шп), научi се,
бербeрин биднa (Ш), јa бeше научiла (Г), iмам трi парaунuчики (Л);
г) па детe да страujе (Р), свaк си страuје, дuшо, свaг за свoје мiсли (Т), што смo страувaли от Станoјка мi (Г), млoго сəм устраувaла
тyг (Г);
ао
а) заостaја овyс нежнeан на љuди (Г);
немoјте, сiнко, такoј нaопоко; iди нaлице, немoј нaопоко (К), та
наoколо залетeше отuт с кoњи (Р);
г) пuшке им њiм наодiли (Р), и нaјтро ги наодiла тaм куде кoчинуту (Р), ама нe беше тyк страoта (Ш), „Дaј, мори, рече, снaо, да га
намaжемо мi.“(К);
ее
б) зборeећи си oди; идeећи (ЦГ), јa, одeећи, тaп, тaп, занeсо се на
врaта (Л), причaећи, причaја, ишyја, одiја по пuт и си причaја (ЦГ),
умрeла сəм ранeећи (К), uтепа се јaдан тражeећи га (Г); не смeем нiшта (Г);
в) шеесe имaнчики oфце (Ш);
еа
б) да нeамо дрuге рабoте (Шп), и сyк позапeаф ‘запевају’ тiја стaри (П), oн не теaја свeте трi да вoди (ЦГ), не теaја му нафrља (Л);
г) покршiја сuдови по Врaње, на меанџiју овдe (Г);
еи
ео
а) пrви пuт га преорaмо (ЦГ), по двaпу[т] трi га преобrћамо
(Шп);
в) шeови ‘дарови’ тoј се дадeв (П);
г) греoта, нe ни бi (Л), граoта (Р), греoта (Шп, ЦГ), кaм ти ги
мeовите ‘мехови’? (Шп).
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еу
ие
б) бiејамо млeко (Р), бiен, бiена; ће спрeмав едeње, пиeње (ЦГ);
в) нiе смо дванaез децa на мaјку билi (Р), нiе по њiм iдемо; а
нiе сyк нoсимо; нiе пoјемо (Р), нiе га вiкамо трпeза, а вiе настaлче;
а пoсле вiе рuчете; вiе очистiте кuћу; вiе шумкарiте рaњите, а нiе
рaњимо свiте (ЦГ), дeве[т] децa смо билi мiе тyк; мiе смо га свe
пазiли (ЦГ);
трiез гoдине зaедно и трiесе напрeд билi (ЦГ);
ии
в) јa iмам нeку пeнsиицу (Т), таквo питiиште (Р); па чиi су овiја
тeлци?; чiи су прaци? (П);
ио
а) узвiше авиoни гoре (К);
г) приoдеф свi (Шп);
иу
иа
д) oн, моiат је домаћiн от Шиптaри погинaја (Р), и њoјниат
живoт, сiнко (ЦГ); а тyј мaлиат сyк у Кумaново рeкоше, тaм (Л), овyј
овдe бeше мaлиат (П), овy[ј] је дирeктур у Комунaлно мaлиат; ишyја
е прeдњиат, орaја; тyј срeдњиат се женi; стaриат кəт се бeше женiја
(Л), возi ме тyј старiат сiн (П), uјкиниат живoт (Р); кəд јa доодi
пrвњиат пuт (ЦГ), и Јовaн тyј дрuгиат сiн (Г), пoсле, другiат eсен (Т),
четвrтиат сiн (ЦГ);
оо
а) докле пооружaмо ‘опремисмо’ мaлка (К), iмаше гу тaј четвороoкеста кuчка (Г);
г) свe куде нaз доoди (Ш), доодiше неки‿љuди (Шп), партизaни,
дрaжефци доoдешеву (Г), проодuју (Ш), дрuго не могaло да проoди нiш
та (Л), iма, етe куде проoдете (Т) (в. т. 207).
оа
а) Код компарације придева, када се по- додаје придеву који почи
ње вокалом, такође наилазимо на вокалске групе: Добрoсəв знajе пoарно
‘боље’ од мeне да ти кaже, но oн нeће (Г), знajе пoарно о[д] тeбе (Г);
в) моa мaјка (ЦГ), што моa мaјка јoште цrно нoси за мeне (ЦГ),
њoан зeт (Ш), oн нe ву њoан oпи[с] ставiја (Ш);
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ое
б) ај, дoете ‘дођите’ на грeјану ракiју (Р), да дoеж да ми кaеш
додeк са нaше бuке, онeј зajедничке (ЦГ), сплeтеш кoлко мoеш (Р), ако
јa нeмам кəд да сeднем, стоeчким (ЦГ);
в) у моe гoдине нe се увампирувaја нiки (Р), а моeга стaрца откарaли (Г), куде твоeга прijетеља (Т), њoен дeл продaде (П);
оу
б) Вeрка Милaна нeје опоувaла (ЦГ);
в) на тuј моu мaјку мaјка (ЦГ), куде мoу свекrву (Шп), (бajем) на
твоu грбiнку (ЦГ), коu, бaбо, тi жeлиш (ЦГ);
ои
б) и сe броiја (Л), Па зноiја сəм се нeшто наћyске; од врuћу вoду
се озноiја (Шп), па ни крoимо мaнтице (деци) (Л), пeпелат да стоi мaлко на њeга (Т);
в) нежeњети су oбоица; сyк по двоiца стaрци, кудe едyн, кудe
двоiца (Шп), онiја умрeли двоiца, какo ни бeше iме (ЦГ), два-троiца
овaкви, као Мiле (Р), троiца брaћа (Ш), дoведе троiца попoви (Г),
двoи кaмења у воденiцу, под едyн крoв мeљав брaшњо (П), iма и кoла
трoи (Л);
кəт су бiли овiја дeца моi мaли (Т), пoсле се зарађaше моi децa;
куде моi дечiца (ЦГ), него ме тi нoси кра моi лисiчики; јa сəм си ги
свi дoм моi децa имaла овдe (Т), моiте се уплашiли (Т), па твојu женu
ће утeпа и твоi дeца (Г), свaк си тrже своi децa (Г), коi су по двоiца
(Р), и моiјат мuш (Р);
уу
уа
а) когa aпе, ће уaпе ‘уједе’ (Г); јa не смejем ће ме уaпев (Г);
б) Гaјде надуaли (ЦГ);
уе
б) пoсле гу видuеше женuту (ја) (Г).
г) бuе (ЦГ, Р);
уи
б) з дeсну нoгу да уiђе (Т);30
30
Обично је улегне, а не уиђе. Облик уиђе је сачињен, по мом мишљењу, управо
у тренутку нашега разговора.
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уо
г) uо (Л, ЦГ), поред: онa му гу тuри њeму у uво; шәпнa ми на uwо
(Л); пuови ‘пухови’ (Л).
Наишла сам и на пример у коме имамо трочлану вокалску групу
која је настала стварањем сложенице, у којој се прва реч завршава вока
лом, а друга њиме почиње, при чему је код друге речи испао још и глас
[х] између два вокала: целоuесто, овyј га не тејa белeжи (ЦГ).
43. У овом говору није честа појава сажимања вокалских секвенци
или њиховог елиминисања уметањем гласова [ј] или [в]. Ипак, неколико
пута забележила сам сaт – а не сaат, мaла, малu – а не мaала.
Редовно сам бележила глув, -о, -а, -и, -е: ће отiде за глувaна (Ш),
којe ћoраво, којe сакaто, којe глuво (П).
Обично је: греoта, нe ни бi (Л), граoта (Р), греoта (Шп, ЦГ), а спора
дично се може чути и гревoта. Увек је меови: Кaм ти ги мeовите? (Шп).
Код лексема: бува, буве, мува, уво наилазила сам на обе варијанте,
али рекла бих да су некада били обичнији облици без уметнутих в и ј
и да се они сада боље чувају на крајњем истоку (ЦГ, Р, П): бuа, бuе, uо,
две uа, uши (ЦГ), бuа, бuе (Р), буa; мuа (Л), uо и uши (Л, Р), али: трi бuве
бyјги, нeје секiра; три‿бuве ме пецнaше (Шп), онa му гу тuри њeму у
uво; шәпнa ми на uwо (Л), бuје (Л), па имaло, какo нeје: бuје, мuје, што
дoјде свe те aпе преко лeто (Г) (в. т. 70, 71).
Чешће сам наилазила на: рaдијо, радијoнче, али имам и овакву по
тврду: на рaдиво слuшамо, на рaдиво (Т). Овде се обично каже снaшка,
али није страно ни снaа, а ни форме са уметнутим в или ј: „Дaј, мори,
рече, снaо, да га намaжемо мi.“(К), казaла на снajе (П), iмаф си снajе
(П), епа, снaво, сyк ће ви рoгови испрaвимо (К), заштo, снaјке, нe си ги
казaла? (Шп) (т. 62).31
У мом материјалу нашла се ова потврда: у јaнувар мeсец (Т), али је
чешће: за два‿дyна нeма јaнуар да га вaне пrви (Л). Лексеме паун и паук
овде имају уметнуто в: павuн (Р, ЦГ, Шп), пaвук (Р, ЦГ, Шп), павучiна
(Шп) (т. 66).
Н. Богдановић у једном од својих радова говори о новијим вокалским секвен
цама, односно о њиховом укидању (сажимањем – сна, сат; прекомпоновањем – имаја,
бува, стреја; декомпоновањем – појев, знајешев), и ту, између осталог, каже да је опште
правило да се, код прекомпоновања, у секвенци од вокала задњег реда развија в, а од
вокала различитог реда – ј. Дакле, буја и снаја би били аналошки облици (Богдановић
2000б : 29-33).
31
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Редукција вокала
Афереза
44. Појава да изостане самогласник у иницијалном положају када
је ненаглашен није честа, али је свакако позната и на овом простору:
и деда‿Рaнђел је тyг бијa (ЦГ), двокaти ‘адвокати’ вaне тaм (П);
једнi тe ги онде-гoре у Aрсинку (ЦГ), и тe ти ги Бuгари на врaта
(К);
нeкције не помoгоше, а една‿бaба пoможе (К);
па до спрема‿тoрник (К), а твојa у тoрник (К); фrљи, вaне ‘ухва
ти’ жiчку да се држi uбава iвица; и козa вaне тuј бoјку (ЦГ), за два‿дyна
нeма јaнуар да га вaне пrви (Л), прaв онyј пuт кəд га вaнеш од Врaње;
онuј вaнеф крaву па закoљев (ЦГ) (уп. т. 294); И oн се вaти за глaву и
побeгне (П), нaши децa кiтке ги ватiше (ЦГ), али може се чути и: Тyј
мuж ми, уватi га нешто, умрe! (Г); тi си пропастiја нoкəт! (ЦГ), пропастiше ме лисiце (ЦГ); па јa из вaше рuке oпште не мoгу да uтечу
вiше (К), oпште нeма да ти модрejе ноктe (ЦГ).32
Синкопа
45. Случајева појаве синкопе има, с тим што су се они понекад
удружили са још неком гласовном појавом (на пример: једначење по
звучности – згрешам ‘погрешим’, беште).
а четiри бајги његoве (ЦГ), па бајгi на нiњ прaзник не требaло
се рабoти (К); ће дoјде бајги неки‿дoктур оздoла (ЦГ); Згрejе се вoда па
пuштимо пeпел (Г), котyл згрej���
емо врeлу вoду овдe и испaримо (ЦГ),
згрeшам га (Шп), какo мoж да побeгне уз оџaк да се скрi�jе (ЦГ), па скрi
прeденицу (ЦГ), смeље си за свiње товaр (Г), ће смeљамо, ће напuнимо
амбaри и чyг за до Ђuрђовдән, зiме не iдемо да мeљамо (Р), дрaжефците дрuгу стрнu вoдеја (Р), на еднu стрнu пaдну, па на дрuгу (Г), н-умeју
да шeтәм (Ш), јa што‿ћu ткaем кәт н-умeјем (ЦГ), н-умeје, сiне, не знajе
(П), јa н-умејa зaтвору врaтницуту (Р) (в. потврде у т. 288);

Има и случајева када речима не недостаје само први вокал већ први слог: Па
ете-такoј, сiне, па нeма како сyк што iма, е, политaнка ‘наполитанка’, колaчи, iма,
кәквo ти нeма (П).
32
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бeште, кoј кудe вiдите! (П), бeште да бeгамо (Л), бeште по долiне, по тrње (П), еј, дeца, нe се бoјте, нe се бoјте, нe се плaшете (П), кoлко заjeдеш, тoлко ти се едe (Г), оволiчке прaћке, колко‿пrс (К), сплeтеш
кoлко мoеш (����
R���
), от падобрaн шамiја на jеднu стрнu овoлко ширoка – етe
толiчка, на еднu овoлко (ЦГ), заштo тoлко да сәм стaра? (Г), ал тoлко
ме не болi (П), којe кoлко је могaло – тoлко (Р) и сл. Осим прилога,
показне заменице за количину понашају се слично (што се, уосталом,
може и предвидети): iма брiч, овoлки брiч (ЦГ), овoлка књiга у Зaвод
(К), овoлку ми тuреф (П), бyш ете-тoлка глaва (Г), тoлка камaра лeп (Р),
eте тoлка пуздeрка (ЦГ), голeмо порaсне – тoлко жiто (Г), па мaсло
– тoлке грuтке (Г), по тoлке набeремо (пуздeрке) (ЦГ). Наравно, у ово
ме говору исто су тако присутни и пуни облици поменутих заменица
(без синкопе): а на мeне оволiк плaвез (Ш), оволiк кaмен докaрав (Г),
кaмен за воденiцу оволiки (П), па оволiка тoрба (Т), свe оволiки тањiри; оволiки рoгови iма (К), оволiке пoлке (Л), толiк jедyн мужетiна
крuпән (Шп), па толiки кuп у тепсiју (Г), голeми шпoрети, толiки (К),
толiке омeсимо (К) и сл.
којa си гoтви ‘готови, припрема’ (Г), знajеше га мeсто, па забравi
(Р), сyг нiкәд нeћу га зaбраву (Т);
и нaјтро сyмне; и нaјтро ги наодiла тaм куде кoчинуту (Р), јuтре
нaјтро нeће га кладe (ЦГ), рaњу га нaјтро па нaјтро (П);
Када је у питању глаголски облик мож, нисам сигурна да у ње
му можемо посматрати појаву синкопе. Наиме, уопштавање ове форме
за сва лица презента забележио је још А. Белић (Белић 1999б : 337) и
оно се у пчињском говору лако може уочити: ама тi не мoш се бrже па
наuчиш (ЦГ), а сyг да прoјдеш не мoш од густaк (Л), не мoш ни остaви
(П), да му ги мoш uзну (П), сyг не мoж да се сeту (Шп), не мoш ти кaжу
(Ш), е, тoј мoж да прiзнаш врачaра (Шп), тi мoж да пaнтиш (К), мoш
ли да издржi (ЦГ), не мoш се рабoти (Л), ни мoш се вrнемо (К), крaве
не мoж ги чuвамо (Г), не мoж да пaлите (К), не мoж да га нaјдев (П),
и не мoж ги пoсле онe исподeлеф (Р). Изгледа да је и овде ситуација
слична оној у Призрену „не сме се искључити могућност да мош/мож
представља облик 3. л. јд., а тиме и потврду апокопе, а не синкопе.“ (Ре
метић 1996 : 66).

68

Марина Јуришић

Апокопа
46. Примера апокопе има највише међу непроменљивим речима
типа да ли, је ли, и у облицима 2. л. јд. императива глагола попут: бежи,
држи, док се у другим врстама речи ретко могу срести.
iстин не вaља овaј држaва (Шп), немoј iстин да ги запaли (К),
iстин ги iма jеднi кaмења тәквi (Р), iстин, сiнко, iстин такo[ј] jе
билo (ЦГ), али наишла сам и на: и такo[ј] jе бiло однапрeт у детiнсто
нaшо, iстина (ЦГ), iсна ли, штo ги знaм (Р); Малeчка, половiн гoдину,
сiсәше кәт мoја мaјка умрe (П), у Тргoвиште половiн дрaжефци (Г);
па бeж у кuћу (Р), рекнaла: бeж, да бeгамо (Л), дrж, не дaј! (Шп),
дrж, додeк је врuћо (Г), не лyш ‘лажи’, мaјке, не лyш, лyжеш тi! (П),
епа чeг ‘чекај’ да ти кaжем! (ЦГ), али и: чeке, ће гaзу (П), чeке, тoј да те
прашuју (Ш) и сл. (в. т. 209 и 210). Облик виш добијен је од видиш, да
кле, недостаје му унутрашњи слог, тако да не припада овде.
па дa л ће вaжи тoј; дa л идoше нaши (К), и овде се могу чути и об
лици без апокопе: да ли је ствaрно билo, да л нe (Р), да ли гу пуштiше,
да ли нe?; да ли ће дoђемо, да ли нe (К), да ли далeко отoше (Т); па јел
ти казuју (К), кuће такoј су бiле прe, јел ти рeко (Ш), ел ти казувa, мори
ћeро (Шп), па ел ти казuјем, до четресe дyна (Р); кaжи момчeто кудe ти
је, ел ће пuцам; да л ће ме спомiња Ђuрђа, ел нe? (К), пa чuвамо по еднu
крaву, ел до кобiлу (Г), да ли са далi онi прaсето на Милaна, ел јoк? (Р),
знajеж гу Блaгицу, ел нe? (Л); eпа, завршiмо ли, ел несмo (П), али једна
ко се могу срести и пуни облици: да намeриш на нoјњо мeсто ели мuжа,
ели неко‿жeнско (К), да не мoш с неко дрuк пoмоћ да рабoтиш, ели с
коњa, ели нa‿раму (Р), ели да гу остaву за дрuјпут (Т), али и: Станiја
трeбе да је жiва, e ли?; ће тuримо слaму, е ли знajеш тi слaму? (Р), е ли
знaш?; ондeна на овoга, Дрaгана, е ли умрeја и сiн и ћeрка (ЦГ), е ли
квaсәц, каже, iмаш? (П); па л тi бeше (Т), па л јa ни казувa (ЦГ), али и:
па ли и Стoјна бeше; па ли си ћuти (К), па ли лaни jеднa урипa, урипa
(Р), па ли вi и турaте лeп, мори (ЦГ), па ли јa iмаше пuно ћелiми (П).

Покретни вокали
47. Као и у другим говорима, и у пчињском говору јавља се факул
тативна употреба вокала на крају (најчешће непроменљивих) речи. Код
показних заменица тога има ређе: оволiк кaмен докaрав (Г), кaмен за
воденiцу оволiки (П), па толiки кuп у тепсiју (Г), с тим што се овде не
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ради о разликовању одређеног или неодређеног вида, јер је осећај за ту
појаву изгубљен, и као код придева преовлађује неодређени вид у обли
цима м. рода јд., тј. онде где се још једино и може направити видска раз
лика. Такође, код личних заменица: њум(а) и њим(а) нема правила када
се који облик употребљава: и онi пoсле гу закарaли њuм (Р), ће гу чeкам
њuм (К); и oн си гу пa узeја њuма (Шп), и си гу uзне њuма (Т), њuма гу
сaмо глaва бoлеше (ЦГ); да си iгра напрeт сәс њiм (Ш), и oн пошyја сәс
њiм (Л), чeке, и јa ће пoју с њiм (К), тeрав ги с њiма (ЦГ), и сeдмото
малeцкото iде с њiма само; мuчице сәм патiла сәс њiма самa (Л).33 Код
заменице свак, такође сам наишла на обе форме: свaк си страuје, дuшо,
свaг за свoје мiсли; па свaк вoли мaјку (Т); свaки си повикнuје свoга
(Ш), но тoј свaки не мoже да кuпи (К); свaг дyн да се пeре (ЦГ), свaг дyн
дoђеше одәздoл (К), па свaг дyн по двaпути мeсев; доoди овaкој кәд iде
по пећuрке свaг дyн (Т), љuди, свaки дoђе (Шп), свaки рeч (ЦГ), прiма
онa свaки мeсец; свaки мeсец, бре, iде у Врaње (К) и сл.
48. Напомињем да је у овој области честа појава партикула које се
везују за крај речи и које, у ствари, не представљају покретне вокале,
на пример:
Сuзу влeче, па сyк овuја, какo ву iмеше; дрuк вeчер ће испрaћа
овuја (ЦГ), овeја староврeмске пaре, па закoпане (Г), онe, овeја се oсом
сyг ојагњiше (Р), па се пoсле тaја зyлва ми ожењi (ЦГ), божем тi да
гу узiмаш тuја (ЦГ), а тeја пoнапретке што бeја пoстаре, тeја iмаја
(ЦГ), нe, тeја са ми зyлве билe uдате (Т), онeја пa си остaнев; какo ги
онeја sвeзде вiкашев, стaре? (Г), пoситне онeја пәпрiке (К), свi са си
тәквiја; eне ондe онoј што‿e, ете тәквiја (ЦГ), онo свe таквoја (ЦГ).
49. Двојаки ликови – са крајњим вокалом и без њега, чести су и
код непроменљивих речи:
тoј свe си јa спрaву овдeк (Шп), oн бeше дoшја овдeка (Ш), и сәм се
овдeка одaла (К), овдeка седнaше (Т); из онuј кuћицу, ондeк сәм блiзу (Т),
радi на млoго мeста, такoј по фiрме, овдe, ондeка (Шп), сeдни ондeка,
Рaшо (К); кәд ми бeја дeца тuј (Л), и седo тuја, дoм (Шп); с казaн пaре
скарaли из рiт, озгoр (Шп), тике озгoр iде војнiк (К), кyт, пuче пuшка
тaмо озгoра (П); опанчiне оздoл закrпени (Шп), дојдoше оздoл; и озгoр
33

Шп и Г.

Форму њим(а) у 3. лицу мн., поред редовног облика њи, нисам чула једино у
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и оздoл студeно (Т), и тeраја тaм оздoла Радoвничани; дек јa не мoгу да
дoјдем оздoла (ЦГ), iдемо оздoла пeшки о[т] Тргoвиште (Р); а вi дeг
‘где’ жiвев твоi родiтељи; дeк ти е кuћа? (ЦГ), до дeк имaмо, давaмо,
однeма пoсле, дeг да га нaјду да га дaду, нeма (П), Едәмпu[т] да стuпну,
да искoчу нaдвар, да пoјду дeг бiло (Л), свe стaрци, стaрци по едyн,
по двоiца, дек едyн, дeг двоiца (Т), да ни докaеш Чuпино дeка е, да ни
докaжеш пuт (П); па дeка ‘одакле’ си iдете, из Радoвницу? (ЦГ), о[т]
далeко је, не знaм о[т] дeка, из Uжицу ли нeку; не знaм о[т] дeка е (Г);34
от кuћу девoјачку додeк ‘докле’ iде, свe коњa ће јaа (Р), да дoеж да ми
кaеш додeк са нaше бuке, онeј зa�jедничке (ЦГ), iдемо додeк познaамо,
прет кuће пojемо (Л), додeг бидoте? Идoте ли у Македoнију? (П), до
дeка? (П);35 сyг је свe дрuгојаче (Ш), онa и сyг бiдна мuка као напрeт (К),
сyг нeма нiшта‿белке (Г), а сyк нeма, слaбо доoдев (Л), и тyк је билo
крiза како сyк (П), ређе се чује сәга: а реко, гoтово сyга (К); додeк ‘до
кле’ је врuћо дrж га на пuпәк; пoсле смо си лeпо живeли додeк је Тiта
бијa жiв (Г), от сeдәм гoдине пoјдев у лaзарицу па додeк се не ожeњев;
до којe врeме, вика, вiкав, додeк петлoви не пoјев (ЦГ), додeк сәм жiва
ће слобoду децa; па, вика, додeк је дyн, слyнце да грejе, нeма нiшта (П),
додe[к] гу јaбукуту не бuтнев, онi ги свaтовите не пuштав (Т), а нiе
свiте рaњимо додeка iма (ЦГ) (уп. са напоменом 35); а јa слuшам одoвде oн на спрoтив овiја (ЦГ), и кәт се стyмни овaмо у градiште, спрoтива и онi... (ЦГ), онaм запалiше, мi вiдимо спрoтива и бeгамо (Т),
њeкња онaм спрoтива, на моjeга брaта удрiли у oфцу (П); oсети га дек
‘да’ вuк; запазiли дек iма пaре (Г), а нeћу казuјем дек ни си ми тi причaла (Р), и не тејaше ми кaжев дек у Врaње ће ме тaрав да се оперiшу
(Л), вiдев гу дека таквa шuнтава (ЦГ), да ми oни напiшев еднu књiшку,
дека ни докaзују; јa тyк не верuјеше, али сyк си вiду поред мeне дека
е билa бoлна (П), и онi се сетiли дека њojњото (Т) (уп. са напоменом
34); онa, Дарiнка, дег ‘због тога, зато што’ девoјка па вампiр ће гу нападнuје (Шп), па oн чuја дег бијa тuј (К), давaше му и њeму дег зaгина у
Видоески наводи да је дека прилог карактеристичан за источне говоре, док се у
селима јужно од границе Страцин-Куманово дека употребљава паралелно са куде, како
је и у пчињском говору (Видоески 1962 : 175). Иначе, облик дека представља и везник
у македонским говорима (Конески 1966 : 339), алексиначком (Богдановић 1987 : 230) и
пчињском говору (т. 306), а може бити схваћено и као речца (Вукадиновић 1996 : 247).
35
Додек(а) има више значења, једно је прилошко (в. и т. 298) и њега помињу
Видоески и Вукадиновић (Видоески 1962 : 177; Вукадиновић 1996 : 243), с тим што
Вукадиновић ову реч посматра и као речцу (Вукадиновић 1996 : 248). Иначе, додека
може бити и везник и то не само у македонским (Конески 1966 : 339) већ и у пчињском
говору (т. 306).
34
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држaвно (Г), и пojемо дег ни турaли лeп; тeј нe пaре но њiне ми вrнев,
дек сәм јa њiма, ели пoвише вrнеф пaре (Р), немa да доoди детeто дег
дрвa брa; дек ја не мoгу да дoјдем оздoла (ЦГ), овдe са се пuно збирaле
куде нaз дег девојчiња бeја (Л), јa па дек сәм у дрuго стaње, немoј да се
оплaшу; па дeк ће га утeпав oн побeгне (П), кудe ће гу дека мaле кuће
(Ш), тi нeси, дека нeси тoј видeла, несi баравiла (Р), па дека не мoгу га
згoдим; oн ги млoго вoлеше дека мuшки (ЦГ), јa не знaм гoдине, сiне,
iч, дека сәм нeписмена (Л) (уп. са напоменом 34);
довeди гу овaм, бре (К), мi евe овaм си лeгамо (Г), јa дођo овaмо
(Ш), у сливaк овaмо, у ливaду (К); искaрам oфце на Бoрову чuку, онaм
гoре (Р), и у цrкву онaм ће се вeнчав (Л), ће iду онaм да се скрiју (Т),
и оцeди млeко онaмо (Ш), онaмо у онuј кuћу (К), онaмо нeшто врeкаше
(ЦГ), онaмо, од онuј странu нeма (П), oн си тaм нaправи у кuћу (Ш),
oдведе ни тaм (К), а јa бrго отo тaм (Г), тaм никуде вaше кuће, дoле
(Л), па у Бaнат, тaмо oтиде, тaм се uдаде (Т), на снeк не извeде тaмо
(Р), па iмаше еднu сестрu тaмо (Г), мi бeгамо тaмо (К); кaм, брe, кaм
јoш тiја... ������
(Р), „Кaм ти ги мeовите... кaм ти гу крaвата... а мoљците кaмо
ги?“ (Шп), кaмо ти га мuш, кaмо да дaдете нiшто (Г), кaмо гу мојa
Стaна (П);36 па отuт си га пa довeдоше навaм, полaк (К), онoј брaшно
фrља навaм (Г), од рeку навaм – Радoвница (Р), вrни си се наaм (Шп),
нe ву се доoди навaмо (Т); испрaти га нaгоре (Л), лaни, жiто, млoго
uбаво iмашемо тaм нагoре (П), истина ређе може се чути и: нагoр ће ги
намaам (ЦГ); откuд му је па његoва мaјка (К), па тaм отiдемо на мeсто откuт смо пошлi (Г), oткут ти тeбе пaре? (Р), откuде бакшiш ће
донeсе (ЦГ), не знajемо откудe са тiја љuди (Г); не бiва нанiкут (ЦГ),
пrтено па нeће нанiкуде, ољuпев му ножiце (ЦГ), вiше нeмам смiслу
да iду нанiкуде (Р), не мoш се закрeне нанiкуде (П); iде ли слyнце
већ на крaј, да зaјде, нiгде нeма да ги вiдиш Бuгари (Р), јa кашљa, кашљa и већ гoтово (ЦГ), гoдине прoшле веће, кудe да пaнту (Шп), стo
гoдине сәм јa, сyг веће стo гoдине (Г), iде ли око трi сaат, веће накуде
сәмнувaње (Р), али има и ове форме: кәд већем да iдемо за бuгарско (К),
кәт пoчне да oди већем, тy[г] га батaлимо (Р), нoћ, већем да сyмне (П),
сy[г] голeма већем, нeће (Л); нeје отiшја куд ‘код’ лекaра; iма и куд њuм
(Т), тaм нeма да вrшев куде њiма (Т), iма ли гrне куде вaс (Г), куде
36
Богдановић кам сматра речцом (која између осталог може да се схвати као где)
и у алексиначком и у говорима Бучума и Белог Потока. Он још напомиње да се у свр
љишким говорима ова речца може јавити као предлог: oде кам кuћу (Богдановић 1987 :
221-222; 1979 : 101). Видоески, међутим, камо сврстава међу прилоге (Видоески 1962
: 176).
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кoга да iдеш (Шп), ће смiну куде сестрu његoву (Г), пођe ли куде мaјку
ти (К), свe куде нaз доoди (Ш);
стoжар побijемо на срeд на гuмно (Шп), премuземо ги на срe[д]
дyн; кәт си фрљi лoнчето па у срeд њiву (Г), oн ишyја, ишyја до срeт
пuт (ЦГ), кәт се дарувaше око срe[д] дyн (П), али и: и онa побeгла и отрчaла и у срeду oфце се мунaла; почeли гу трaжев, онa у срeду oфце, и не
мoгли гу вiше нaјдев (Р).
50. Понекад је, међутим, употреба покретних вокала потребна из
чисто практичних, артикулационих разлога, на пример:
кә[д] да се скiну ни[с] слuбуту (Г), пуштiли га низ вoду (Л), па
iде си низ рeку (Р), ћу нoсим да га фrљим низ вrлото (ЦГ), и бeш нi[з]
стeпенице (Р), јa да се скiну низә слuбу, онo кәд ме бuтна низә слuбу (Г);
намазaла глaву с пипeр и с млeко (ЦГ), бijеф се з Бuгари (Р), сәс мuке и
с кuке смо живeли (Шп), онa iде по рабoту сәс мuжи (К), и прiчамо сәс
њoзе (Г), сәс орaси напrскамо (Шп), пoп си iде сә сељaни (Г), мoмци
коji су сә старeјка (Шп), чuвамо говeда сә Здрaвка (Г), спaла сәм и сә
зyлве (Шп); па уз нoге кәт почe ме aла ‘испипава’; какo мoж да побeгне
уз оџaк да се скрijе (ЦГ), и мaче почeло да маuче, да грeбе уз врaта (Р),
свe си лajеше уз долiну (ЦГ), укачi се узә слuбуту нагoре; почeло узә
јaбукуту да се кaчи (Г).37

Супституција вокала
Вокал а
51. Вокал а налазимо уместо:
е: зајтiн си тuрамо и унuтра (Шп), зајтiнчəк, ако нeма зајтiн па
мaсло (П), зајтiн (ЦГ), јазiк, јазiци (ЦГ, Р, Л), за мo[ј] јазiк (Ш),38 кудe
ги су њiњи клaданци (Ш), кудe jе клaданәц (Л), по кoвчази (Р), отiде и
37
Када је у питању предлог из, обични су овакви примери: орa из рuке да му не
uзнеш (ЦГ), из Глoк тyј гу бeше довeја њoзе (Г), а вi ме искaрујете из бoлницу (Р), пaдо
и[с] слiву (Л), свaк си јeде из ђувeч (Ш), зeље ис чoрбу (Л), али наишла сам и на: вампiр гађaја иза зaбел (Шп), што јесте необично, али ово финално а требало је само да
помогне изговору, као у претходно наведеним случајевима где се уместо а појављује ә.
38
Овај облик је, изгледа, старији, а у западнијим деловима Пчиње бележила сам
обично езiк и језiк.
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из онiја, мi ги кaжемо кoвчази (Р), стoжар побijемо на срeд на гuмно
(Шп), а јa самa та нанaм, преко рiт (К), та едвa ги отeли (П), лaни
дојдe та ни пoмогна у сeно (Л), али срећемо и: те овyгк ме давiло, те
онy[г] гу давiло; чuвамо, те телeнце се отелiло, те јагњeнце, те офцa,
те прaсе, те кокoшка (П);39
о: дваiца брaћа iма (Т), а дваiца дoм (Л), али је обичније: сyк
по двоiца стaрци, кудe едyн, кудe двоiца (Шп), двe снaшке тuј бeја и
сiновите двоiца (Т); Онa квaца: квa, квa, квa, квa – квaчка (П), па си
га матiчето узeдо; остaви тoј матiчето, остaви (К), навадаџiка је с
мeне (Ш), чeке, јa да iскочу нaдвар ‘напоље’ (Шп), не смeм ги нaдвар
нiгде пuштим (Р), едәмпuт да стuпну да искoчу нaдвар, да пoјду дeг
бiло (Л), али може се чути и: сyк ће ви, каже, нaдвор искaрам (К), из
бeгам си по нaдвор (Р), па тaм нaдвор лeгав (ЦГ), па oна унuтра, а јa
однaдвор (Ш), oо, побрaтиме, какo пoмина наћyске? (Шп), отuт си га
пa довeдоше навaм, палaк (К), пoсле, палyк, палyк, та натaм отoше (Г),
и јa палyк, палyк, па се дiго (Л), поред очекиваног: полyк, полyк, учiмо
с Вeрицу, та га научiмо; полyк, полyк, изделiмо се (Г), јa полyчка та отo
си (Г); па сeдне на рагoжу, намeстев рагoжу (Шп);
у: Код глагола III���������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
Белићеве врсте у инфинитивној основи је редов
но н\ > на (о чему је било више речи у т. 37).
Вокал е
52. Вокал е може се чути уместо:
а: гребuља (ЦГ), И онa uзне гребuљу, грeбе и се занoси (П), петлиџaни да врзujем (Р), накуде бuкете, ус плaнину, куде твоeга прijетеља
(Т), чешiре ги вiкашеву (Ш).
У Пчињи је увек: лaзарице iдев пред Велiгден (К), лaзарице iдеф
преко Велiгденски пoсти (Шп), ако дочeкам до Велiгден (Г), али је, тако
ђе, редовно: ће напuнимо амбaри и чyг за до Ђuрђовдән, зiме не iдемо
да мeљамо (Р), и тaм накуде Вiдовдән липсa си (Р), за Петрoвдән двe
нeдеље смо постiли (Л).
селo си jе, а далeко сәм јa до дoле (К), од далeко је (Г), да ли
далeко отoше?; лeле, дeца, да бeгате од родiтељи далeко (Т), али поред
овог обичног облика наишла сам и на: тaмо, бuгарско неко Дoњо Селo,
39
Забележила сам једном и облик дак уместо уобичајеног дек: чекaмо, чекaмо
– нeма, тики видeли га дак iде (К) (в. т. 306).
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делeко (К), на мojи нeје билo долeко (Шп) (уп. са примерима за вокал о);
свuде си изoреше (Шп), амбулi�jе iма свuде сyк (Р), свuде, и под мiшке
овaкој (Т), поред ређег: свuда куде iду, сiне, сe тoј прiчам, на свaкога
жiвога (П); овuде си iдем по комшилyк, тaм си iдем по гoсти (Р);
и: да намeриш на нoјњо мeсто ели мuжа, ели неко жeнско (К), да не
мoш с неко дрuк пoмоћ да рабoтиш, ели с коњa, ели нa‿раму (Р), ели да
гу остaву за дрuјпут (Т), кaжи момчeто кудe ти је, ел ће пuцам; да л ће
ме спомiња Ђuрђа, ел нe? (К), пa чuвамо по еднu крaву, ел до кобiлу (Г),
да ли са далi онi прaсето на Милaна, ел јoк? (Р), знajеж гу Блaгицу ел
нe? (Л); зiме не iдемо да мeљамо (Р), зiме што рaдимо? па гaзимо снeк
(П), кoзицете ги чuвамо због мeсо, за лeте (Ш), па лeте, па зiме такoј
обuче‿ништа, чарaпе (Г), али може се чути и мање обично: и чuвамо си
зiми, лeти мaсло такoј (Г); iма од нeке кoзе мерiше, а од нeке нe (Шп),
сyл кaпнемо да замерiше (Шп), тoј не знaф што је мерисaње и мазaње
(Г); нe га преметiли, како бајaги да бијa у живoту (П), јa нeсəм ни преметiла (К), и пременiја се (остарeја) (К), премешa гoре, онo штuче (Г),
овyј претезa (ЦГ); ћелiм узeдо што сәм си ткaла (Ш), на тiја глaвни
– ћелiми (К), па ли јa iмаше пuно ћелiми (П);
о: eве, iмате, каже (К), мi евe овaм си лeгамо (Г), eпа, евe сtaнәт
кудe је, шкoла; евe кудe је кочiца излетeла (Р), етe гу зeмња, лeга; етe
ти га сабaјле (К), етe коџa сәм гoдине; тики етe ти га дојдe (Г), онa
блiзу, енe гу (К), eне онeј трi што са; енe кәд бидe њeкња онaј мећaва и
онyј мрaс; енe онaкве шaрке сәм турaла; енe гу цrквата (Р).
О гласу [е] на месту полугласника в. т. 36.
Вокал и
53. Вокал и нисам често сретала на месту других вокала. Овде
је или сировaтка (Р, ЦГ) или сiрутка (Ш, Шп, Л), а не сурутка: па
раствaрашев[у] у сiрутку (Ш). Поред тога наишла сам на неколико
примера са заменом гласа [е]: па макидoнски симiти голeми (Шп),
не осiћам ги (ноге) (П), шићeр/шикeр/шиќeр. У облицима присвојних
заменица недоследно се може појавити и: њигoва мaјка, oн си измuзе
њигoву, напрeд њигoву oперу (Ш), на њигoви узiма, њигoве рабoте, па
му тuрев њигoву џoпку (К), поред обичнијих форми на е: његoва Вeра
и тyј си Вeра (ЦГ), сас његoву мaјку (ЦГ), нeмав децa у његoву кuћу; у
његoву кuћу oн станuје (Р); тuј у онoј црквiче његoво (Л), његoв тaтко
(Шп), његoви сiнови се оделiли (Л) (в. т. 31).
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Вокал о
54. Вокал о често се налази на месту других вокала.
а: па јa пuну бoшчу ‘бошчалук’ сәм понeла (Ш), зiмњо дoбо
(Шп), зiмњо дoбо; е, oн дођe uјесен неко дoбо (Шп), немoјте, сiнко,
такoј нaопоко; iди нaлице, немoј нaопоко (К), а сyг нaшо детe на остaл
се укaчи (Г), остaл тuреф тuј; натuрəф по остaли (Т), мeне ми дaдоше
uпут одoвде (Шп), и oн се чuје одoвде (К), нeшто јa одoвде давa (Р), а јa
слuшам одoвде, oн на спрoтив овiја (ЦГ), гrдне пaре су одoвде однeли
(П), не знaм одoкле бeше (К), јa знaм одoкле си тi (Шп),40 моji брaтанци
отселiше си одoтле (К), oн си тuј и oн одoтлека; �aјде, iди си одoтлека
(Шп), испрeдемо и пoчнемо па да ткaj�����
емо: совeљке, цeвке мoтамо (ЦГ),
пoмолечка (Л);
е: и тaтко га тuри на рaмо (Шп), на рaмо се jе носiло (ЦГ);41
једвa кoњ iскочи (Шп), та jедвa исфаћaмо крaве нaвечер; едвa сәм
се излекувaла тuј у Тргoвиште (Г), едвa сәм остaла жiва (Т), та едвa ги
отeли (П), па едвa гу опeреш (ЦГ), али се чује и: та ги одвa њeкња откарaше; одвa угасiмо по кuћу; и не мoгу одвa сәм преноћiла (ЦГ) (в. и
следећу т.)
у: што је до тeбе блiзо (К), али је много чешће: овдeка је блiзу
бiја; мoје блiзу бeше, па си одi�����
([��
p�), и коj�
i су овaкој комшi�jе блiзу и
на њiм се дaде (К), да са блiзу кuће како овдe што са (Г), а коji су блiзу,
знajеф се (Л), да си блiзу, та да те чaсту (Т); копuс (Р, Шп), не мoгу од
њeга лeб да oмију (Р), тoј ће свe да омijе вoда (К), омi га острiлото (Г);
тoј iма да се оплaшиш да вiдиш (Т), несмo видeли ни смoци ‘врста зми
је – смук’ ни змijе; Тoј несyм до толiчко смoка видeла (Г);
О гласу [о] на месту полугласника в. у т. 36.
55. У придевским речима појављује се и ова занимљивост вока
лизма: облици ср. рода јд. обично се завршавају на о и онде где бисмо
очекивали е, као што и у заменичко-придевској промени преовлађује на
ставак -ога на рачун наставка -ега (в. т. 185). Ова појава присутна је и у
другим сродним говорима (Реметић 1996 : 389-390; Марковић 2000 : 56,
156).
40
Забележила сам и свакако новији пример: Вi одaкле сте? (Р), али је уобичајено:
одокле и откуде: откuде бакшiш ће донeсе (ЦГ), не знajемо откудe са тiја љuди (Г).
41
Ова именица, као и добо, има обично наставак -о у призренско-тимочким гово
рима (Реметић 1996 : 474; Марковић 2000 : 56-57; Динић 2008 : 711).

76

Марина Јуришић

Заменице моје и твоје јављају се само у овим облицима и још се је
дино среће: мојега, твојега. Може се, међутим, чути: нашо/наше, вашо/
ваше и нашега/нашога, вашега/вашога, с тим што су облици на о фре
квентнији: нaшо телe (П), тo[ј] је тuј нaшо; девoјче нaшо (Л), из нaшо
селo (Г), не јeдемо од нaшо (П), свe си од нaшо мeљамо и мeсимо (Р),
нeће нaшо да рабoти нiкој; тuј си у нaшо селo си се кoпав (Г), и такo[ј] jе
бiло однапрeт у детiнсто нaшо, iстина (ЦГ), билa сәм у сeло нaшо овдe
(Т), вaшо си jе детe (Р); овoј што глeдаш, свe је нaше; iма једнo малeчко,
нaше (К), а нaше е нaтам (Л), из нaше Шапрaнце (Шп).
Заменицу чије забележила сам само у облику чијо/чиво, а које је
чешће у овој форми него у облику којо: а чијo је овoј кuче?; чијo jе овoј
телe?; чiјо jе овoј детe (П); чивo је детe?; чiво је? (К), чивo е ... мaзно
(ЦГ), чiво је тoј девoјче? (Л), којo је пoслабо, пaрчики (Ш), закoљемо
ели пeтла, ели кокoшку, којo iма; којo по Бeоград (дете), којo кудe отiдне
(Шп), али у кuћу нeма нiкојо, мaјка му умрeла, брaћа му се иселiли, сa
мо oни (Шп); коje далeко, коje од блiзу (Шп), коje је малeчко (Г), а коje
је па некrстено дeте (К), али којe сә свiње, којe с oфце (Л), којe ће iде
у шкoлу, којe ће iде сә стoку (Р), коje не мoж да oди; којe крiво, којe
ћoраво, којe сакaто (П), oн знajе коje врeме ће сiса; до којe врeме вiкав
(ЦГ), от коje мeсто ги казa? (П), нiкоје (дете) (Р).
Код придева, који се у основи завршавају на ћ, ђ, љ, њ, ј, ч, ш (не
мам потврде за џ и ж), у ср. роду јд. појављује се наставак -о уместо
очекиваног -е: дrж, додeк је врuћо; додeк је врuћо дrж га на пuпәк (Г),
говeђо мeсо (ЦГ, Р, Шп), кoзјо је пo рeтко млeко (Л), кoзјо, oфчо, крaвјо,
али нaјарно oфчо је сiрење (Шп), oфчо сiрење (П, Р, ЦГ), а o�фчо jе пo
гuсто (Л), млeко jе oфчо нaј uбаво, нaј гuсто jе (Л), крaвљо сiрење (Р,
ЦГ), телeћо (Шп, Р, ЦГ), до дoљњо селo (К), тaмо, бuгарско неко Дoњо
Селo, делeко (К), зiмњо дoбо (Шп), не мoгу од овoј лoшо врeме да oтиду (Р), а каквo лoшо бeше врeме (Ш), пrвњо детeнце (Л), тoј пrвњо дeте
кəт сəм имaла (Шп), pа тoј Сuзе, срeдњо, онo је две‿гoдине ишлo (К),
свaћа ће еднo, јa ћу дрuго, трeћо (ЦГ),��
нeће га чuва онoј, тuђото (Р);
и чyг за до Ђuрђовдән (Р);
тiја двe децa ми се родiше од њeга, тoга послeдњога (Г), од овoга
сагyшњога мuжа скорyшњога (Г), мi женiмо тoга срeдњога (П) (уп. са.
т. 184, 185 и 186).
Прилози се различито понашају: ћuти си бoље (К), да сәм си умрeла, сiне, јa, бoље би билo (Г), трoпа па онa па дрuкше; сaнке, кoла са
дрuкше; не дрuкше но бaпче свe са гу викaли (ЦГ), али: доoдев годiшњо
по jедампuт куде мeне; годiшњо дoјдев (Р), лoшо ме уврзaше (Р).

Говор Горње Пчиње

77

Вокал у
56. Вокал у може да се нађе на месту вокала о:
нaправи и на онoј детeто амбулijе (К), амбулi�jе iма свuде сyк (Р),
нeма више бомбардувaње (Т), овy[ј] је дирeктур у Комунaлно, мaлиат
(Л), ће дoјде бајги неки‿дoктур оздoла (ЦГ), тyг да ме одвeдеш у дoк
тура (Р), такoј су ме дoктури прашувaли (Ш), јa ће ти сплeту тoј ступaло!; до[к] га свртo онoј ступaлце (Л). Итеративни глаголи са формантом
-ува- (в. потврде у т. 279) такође долазе овде: поштувaли су ме (Ш), па
прoсо расипувaла (Шп), школuван је (Шп), нeсу школувaли децa (Т).
У овом поглављу (Супституција вокала) нису дати примери гла
голских облика који се мењају по другој врсти, а не истој као у књижев
ном језику, на пример: работу,42 улазам,43 чину,44 шарам.45

42
С обзиром на то да је рад. гл. прид. овога глагола работiја (ЦГ, Ш, Г), работiли (Г, Ш, ЦГ), место му је у VIIa врсти, међутим, у Шп сам срела облике: работaја
(Шп), работaли (Шп), на основу којих би требало овај глагол сврстати у VIII глаголску
врсту, в. т. 291.
43
Примери: тi здрaв у зeмњу не мoж да улaзаш; мoра нeшто да ти фaли па да
улaзаш (Шп), кудe си онi улaзав (К).
44
У Радовници сам забележила и облик учинiја (Р), на основу кога сам овај гла
гол ставила у VIIa глаголску врсту. Међутим, у другим пунктовима забележила сам:
учинaла (ЦГ, Ш), чинaмо лaв (Шп), чинaли (ЦГ), учинaли (ЦГ), што би овај глагол сврста
ло у VIII глаголску врсту.
45
Глагол шарам забележила сам на западу Горње Пчиње: па ће га нашaрам; ако
iмаш ће си га нашaраш (Ш), на истоку, међутим, овај глагол не припада VI врсти: јa
н-умeм да си шaрим (ЦГ), тoј се свe шaри; па ћелiми се шaрев (П); кoлко нашарi? (ЦГ),
па нашарiмо сə Зaгу овдe (ЦГ).
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Ко н с о н а н т и з а м
57. Инвентар сугласника у пчињском говору изгледа овако:
Сонанти	Опструенти
м			
н л р
њ љ		
			
			
			

п
т
ц
ћ
ч
к

б ф
д
s с
ђ		
џ ш
г (х)

в
з
ј
ж

Сугласник ј
58. Глас [ј] се изговара редуцирано. У мојим текстовима означаван
је словом ј онда када је његова артикулација прецизна или „доста пре
цизна“, а онда када му је изговор ослабљен – знаком j. Следеће ситуа
ције одређују природу овога гласа: положај у речи, гласовно окружење,
место акцента и брзина говора, што је, уосталом, заједничко са другим
говорима (Реметић 1996 : 392-397; Вукадиновић 1996 : 79-86; Марковић
2000 : 60-68).
59. На почетку речи ј се најпрецизније изговара испред гласа [а],
затим, испред [о] и [у], док испред [е] обично изостаје или је врло реду
цирано.
а) јa сам, коњa да јaам, јаaја коњa, јaне нaшога еднoга вoла, јaбук�
a,
јaбучики, јавiја, јавi се, сaмо ми јaвете, Јaворка, јaганчики, јaганци,
јaгње, јагњeнце, јaгњето, јaдән, јaдни, јaдови, јaјца, јaк, oн тrгја јaко,
јaнуар, Јaнчо, јaрето прерипiло, јaрики, јaрчики, на јaс откiда[в] вoду,
кoњско јaсле, јастyк, тiја јастyци, ткajени јастyчики, јaтка, Јaћко;
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б) баба‿Јовaнка дошлa, Јовaнче, Oрдан Јoвински, ма јoк, јоргaни,
Јoско, нi јoш несмo, још‿пoдалеко, јoште;
в) бiвша Југослaвија, куде јужaри ги iма, јужeнце, јужiња, јuримо, јuрнеше, јuтре, јuтрен, јутрeто-дән, јuтрос, јuтроске;
г) снајка‿Јeвице; једвa кoњ iскочи, едвa; једyн, једнu, једнaта, једнo, једнi; једe ли ви се, једeње, једeш, што‿нi е јeја, мaлка су ме јeли,
јeло; јел такoј, јел ти рeко, и oно јeс такoј;
jе, нejе бyш uбаво; jедyн, повiкне jеднoга човeка, jеднo, jеднoто у
шкoлу ће пoјде, j�еднa стрiнка, j�еднu бeрбу, jеднi, по jедампuт; jeдeњице,
jeдете лeп, свe jeло овдe, јa сəм je�
{на; та jедвa исфаћaмо крaве; jeла,
баба‿Совeто, дoјди; jесенyске, jетrвуту, па jeфтино бeше тyк, jечi,
jечмeн;
едyн, куде еднoга, еднa сoбица, а еднaта нoга бoса, помeри еднuту
нoгу, и с еднo oко, дaде на еднi беснiци, едампuт лeго, још емпuт; едeм,
eди, eдоте ли, eја; ел ти казувa, елeци, етrве, и етrвуту онuј дарuје.
Сугласник /ј/ испред вокала /е/ на почетку речи или потпуно изо
стаје или се изговара редуковано, али је врло ретко јасно артикулисан.
Уколико пратимо само оне најфреквентније речи са ј у иницијалној по
зицији, а испред е: све облике броја један, различите форме глагола једе,
именицу јетрва, лако ћемо уочити огромну превагу облика са редукова
ним j, и оних у којима оно потпуно изостаје, над формама где је јасно
изговорено.
У прикупљеној грађи немам потврда за ј у иницијалној позицији
испред вокала /и/.
60. У средишњем положају у речи ј се добро чува када је поред
другог сугласника.
а) ј испред сугласника: нaјбоље, нaјбогaто имaње, нaјвећ мрaс,
нaјвише љuди, бајги његoве, бајгим, бајги ми ти детe ће крстeља, трi
бuве бyјги, у нaјгоре врeме, што нeје за вaјду, гaјде, какo дојдe, ће зaјде озгoр, надојдoше, нaјдем, ојдoмо, прeјду, прiјдо, прoјдеф, нaјдобро
жiви, шнaјдер да ни шi�jе, грoјзе (Шп)/грoзје (ЦГ), јa ����
сəм нaјзəдња, на
девoјку, старeјка, куде поп‿Милoјка, батка‿Стoјке, мaјка, мaјкин брaт,
снaјке, да му кaеш на uјку, што сәм билa старeјковица, Станoјко, сабaјле, бoјлек, нaјмал, нaјмала, нaјмлат, нaјмалечко, њoјно дeте, војнiк,
војнiци, њoјни, брaт ву њoјн, њoјна мaјка, њoјни децa, гoјне, uјнин, нaјнапрет, крајнiци, куде Стoјну, нoјњо, њoјњо, на њojњото детe, њoјња,
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њoјње, нoјње, нaјпосле, дрuјпут, нaјстара, вoјску, на пaјсторчето јaдно
далa, мaјстор, гајтaн, нe се бoјте, глeјте, дaјте, не лудuјте, немoјте
(в. т. 213), нaјтешко, зeјтин, зејтинчyк, нaјтро, uјтро, зaјци, јајцe, јaјца,
оволiчко – обoјци, кравaјче, девoјче, девoјченце, девојчiња, лeјче, лeјчики, Стoјче.
Секвенца -ијск- уклоњена је и у овом говору (Реметић 1996 : 394):
на Милeву је рo[д] Деветлiску (Р), и на комшiску жeну пaсла (Шп),
комшiске жeне (Г).
б) ј иза сугласника: на грoбје, грoбја, дrвја, здрaвје, крaвјо, дiвје
свiње, побeгја, мoгја, улeгја, стiгја, тrгја, пaдја, одједəмпuт, бoжјаку,
до Врaжји кaмен, �oн мrзја, кәт се замrзја oн, лoзја, у лoзје, грoјзе (Шп)/
грoзје (ЦГ), по Кoзји Дoл, кoзјо, влeкја, затeкја, измyкја се је, сeкја, oн
се исeкја, нiкја, oн се бeше навiкја, обuкја се, ако је рeкја Бoк, одрeкја,
утeкја, штuкја ми пaмет, от конoпје, снoпје, у снoпjе, Скoпје, жaрје, пeрја,
некoј прекiсја, клaсје, лiсје, Пролeсје, Цiганке пролeсјачка, дошјa, дoшја,
ишјa, наишјa вoс, отiшја. У Горњој Пчињи нема облика типа мачји, али
је обично: кuчешки, лисiчка дuпка, мaчешки. Осим тога, увек је: детiња
рабoта (Шп), кокошiњи пeрја (Р), нaјарно oфчо је сiрење (Шп).
в) Глас [ј] у интервокалном положају има ослабљену, несигурну ар
тикулацију и може се изузетно редуковати (што се уосталом не разлику
је од стања у осталим говорима). Најпрецизније се артикулише између
два вокала задњег реда (-aјa-, -ају-, -оја-, -ојо-, -оју-, -ују-), затим, испред
њих (-ија-, -ију-, -еја-, -ејо-, -еју-), док се изузетно ослабљено изговара
испред вокала /е и/.
-aјa-: биднaја, гледaја, намазaја, остaја, оћaја, причaја, нeје
смејaја, а oн се насмејaја, а овeј не теjajа (он), oн не теaја, oн тејaја,
утепaја; вiкаја жeнете, вiкајамо тyк, дaвајамо, тeја iмаја, iмајамо, нaс
ни свe Бuгари мaваја, мi марaму тuрајамо; овaја, какo ву iмеше, тaја
зyлва; бaјаги, кобајaги; нaјарно, снaја, Стaја;
-ају-: бaју, знaју, ткaју, изəткaју, кuче залајувaло;
-ајe-: aет ‘трем’ га вiкашемо, бeмо зajедно, зajедно седeле, поседeмо си нiе зaедно, краваjeнце, наедәмпuт, нajесен; засипнaја викaе¸и, искiну се дизaећи, причaе¸и, поред: жнејajећи, ударajећи бeше се пресeкло; знajеш, знajе, не знajеше нiшта, лajе, наjeдев, ткajем (ткaју), ткajеш,
ткajе, ткajемо, ткajете, ткajев; ал тoј ткajено, ткajени јастyчики, по
дрuго ткaево, ткaешем.
Ова секвенца у бројевима готово редовно губи ј: идинaесто,
идинaесе, дванaез децa, дванaесе, око двaнае[с] сaат, по два-тринajес јaј-
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ца, тринajес, тринaесе дyна, по четрнaес мeтре, четрнaесе, по петнaез
дuше, по двaез дyна по петнaесе сeду, до петнaестога мaја, у шеснaез
гoдине, шеснaесе, на седəмнaес мeста, по седəмнaесе децa, седəмнaесту
ли гoдину сəм билa, кошuље осəмнajес; осəмнaесе; у деветнaез гoдине;
деветнaесту гoдину; деветнaесе; двajез дiнара; двaесе дyна;
-аји-: дваiца брaћа iма (Т), а дваiца дoм (Л), по крajишта;
-ејa-: Дeјане, тaј мaћеја; овeја, тeја класuрке; нумејaшни; да нe‿бе
ја се смењiли, бiејамо млeко, крајнiци ме млoго бoлеја, брaњеја ни
нaс, а напрe[д] доoдеја по два-тринaес човeка, лeп eдејамо сə стaрци,
напрeт iдеја по трaвке, па iдеја до скoро стругaри, пuно ми љuди издонoсеја, жeнете ги лyжеја, пaфте нoсеја, зaедно ги нoсејамо, свi тoј
си пaтеја, такoј плeтејамо си, прaвеја жeне, о[т] тoј си прaвеја ћелiми,
бoже, што рабoтеја, нaшу нe‿теја да пijе; вејaмо, жнејaмо, ожнејaмо,
јa кəт се засмејa, не смејa, смејaше, не‿тејa, тејaше, јa н-умејa; живејaла, живејaло, жнејaле, насмејaја, нeје смејaја, смејaла, не смејaла,
сејaли, тејaја, не теjajа, јa несyм умејaла, узeја, умрeја; жнејajећи;
-ејо-: Дeјо, шeјови ‘дарови’;
-ејe-: Ова секвенца има врло редуцирано ј, које се најчешће и не
чује: дрejете ‘одећа’; белejеф се, живejе, жнejе, жутejе, мрejе, мрejеш,
мрejев за лeп; оздравejе; смejе, не смeем, смejеш, не смejемо, смejете,
не смejев, умejе, н-умejемо; па слyнце грejеше, а нeки си мрejешеву, oн
не смejеше, смejешеву се, н-умejеше јaдно; зборeе¸и, идeећи, одeећи,
ранeећи, тражеeћи га и сл.
-еји-:
-еју-: у стрeју; сaма жнeју, огрeју, јa се смeју, смeју, умeју, јa ги
н-умeју;
-ојa-: Блaгоја, Добрiвоја, Стојадiн, братко‿Стојaне; мoја/мојa,
мојaта, твојa, својa, њoјан iде, њoан зeт, којa, нiкоја, овaкоја; сyг ојагњiше, појaле, петyл кәд успојaја; другојaче;
-ојo-: којo, нeма нiкојо;
-оју-: на тoга Блaгоју, о[д] Добрiвоју мојeга, појuтрину, мојu/мoју,
од моu рuку, у моu кuћу, и моu Стaницу, твојu, твојuту, својu свекrву,
којu; запојuје, избрoју, искрoју, јa ће пoју, стoју;
-оје-: пoјес; троjеглaва; мојeга, на мојeтога стaрца мaјка; моeтога стaрца да збeрев; с моeтога дeвера, моeга стaрца, мојeте, моjeте, у моe гoдине, мојe/�
мoје, мojето бoље бeше, твоeга прijетеља,
твојe/твoје, твојeто, твојeте, својe/свoје, њoјен, њoен, којe, некoје;
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пoје, пojемо, пojеше, пeсне пoјешеву љuди, појe�jећи, стојeв, стоечкiм,
стојечкi;
-оји-: У овој секвенци глас [ј] се готово уопште не чује (то што
сам понегде стављала знак j чини ми се да је више ствар очекивања него
перцепције): Стоiле; Сtоiлковата бaба; моiјат мuш, моji сiнови,
мoи, дeца моi, моiте се уплашiли, твоi, своji, своi децa, коji, кoи, коi
су по двоjiца, двоiца и сiновите двоiца, нежeњети су oбоица, дoведе
троiца попoви, iмаше троiца брaћа, овiја троiцата, сaл је имaла
Свете‿трoице; двoи кaмења, iмаж двojи oчи, обojи зaедно, кoла трoи;
двoим, избрoим, крoимо, напoи, да стоi мaлко; броiја; одвоjiше;
-ује-: па га врзujемо, искaрујете, казujем, откuпује, премuзујемо си
oфце, тoј не прифaтујев; ће накaрујемо говeда; пoсле гу видuеше, тiја
гостujешеву, јa млoго запaзујеше, питujеше; uједно;
-ују-: брстuју, верuју, гарaнтују, дарuју, казuју, докaзују, накaрују,
раскaрују, питuју, прашuју, подручuју, проодuју, срамuју се; uјутро, по
ред: uјтро;
-ија-: Алексaндрија, Манaсија, Лепoсија, Станiја, бiвша Југослaвија, амболiја, змијa, комшiја, лијaр, тaј мaћија, прiјатељу, прiјатељке, пiјац, ракiја, сiјалица, терзiја, шамiја; пијaн, пијaно; моiјат је
домаћiн, чијa, овiја, тiја двe дeца, онiја лeјчики, тəквiја; бијa/бiја,
добiја, запалiја, качiја, купiја, мерiја, набeдвија, обесiја, се озноiја,
покршiја, oн славiја слaву, удрiја, увампирiја се; зuби сiјашеву на
њeга;
-ије-: У овој секвенци ј се готово не чује: абарџijе, амбулijе, змijе,
у комшijе, нeкциjе, прijетеља, тепсijе; чijе су, а чиje су овeј oфце?;
нijедно, трi�jес, по трiесе дiнара, трiез; бijеф, вi�jем, мi�jем, омijе,
пijемо, покрijеф, спijе, спijемо, спijев, успi�jемо, успijев, шijеф си;
бijена, зашijене, прекрijена; бiејамо млeко, крijешеву; пиeње, пиjeње,
на спиjeње;
-ијо-: Овде је глас [ј] врло јасно артикулисан: комшiјо, кума‿Лiјо,
попадiјо, прiјо, овəквo рaдијонче; чијo, чiјо;
-ију-: мaћију, на меанџiју овдe, пeнзију, ракiју, у тепсiју, куде
терзiју, фамiлију, шəмiју, деда‿Димiтрију, на онoга Ђурђiју сiн, на
Светога‿Илiју, у Македoнију, у Рuсију; biју, пoбију, uбију, дoбију, viју,
oмију, пiју, пoвију, пoкрију, скрiју, сyкрију се, сəшiју, спiју, uспију;
-ији-: Ова секвенца не може се чути ни у Горњој Пчињи: нeку
пeнѕиицу, питiиште; чиi/чiи.
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61. Глас [ј] на крају речи није необичан, међутим, нисам наишла
на примере који се завршавају на -иј: крaj, крaј, обичaј, овaј, тaј, онaј;
дaј му, прaшај Вeрицу, прoдај, не кaј се, не мaј се, лaј, кuче, пребaј, нe ни
тeпај, ткaј, па тyк се удaј, чuвај, бoже; овyј, тyј, онyј; овeј, тeј, од онeј,
посeј, нe се смeј, eј, брaте; гнoј, пoвој, разбoј, кoј, нeкој, нiкој, мoј, твoј,
свoј, овoј, тoј, онoј, овaкој, такoј, немoј, нe се бoј, а тi стoј, пaре затoј
су; овuј, тuј, онuј, свe болuј, запaзуј тi, казuј га тi, купuј ву тi, прашuј
ме, па вoду сипuј.
62. Секундарно ј уобичајена је појава и у овом говору. Среће се
обично на месту где је настао зев: тринajес, осəмнajес, двajез, двajе[с]
седəм-осəм‿гoдине, трijес, iмашемо трijес и пе-чес‿oфце, трijес и
oсəм, међутим, много је више потврда ових бројева у којима се тај зев не
уклања, посебно у источнијем делу испитиване области у којој је обич
није: идинaесе (ЦГ), дванaесе (ЦГ), па тринaесе дyна (П), седəмнaесе
(П), двaесе (Р), него: идинaез, дванaез, петнaез, седəмнaес и сл. Ов
де је увек: шеесe (в. и т. 192). Затим, у радном глаголском придеву
м. рода јд. доследно имамо наставак -ја: не дајa, нeје мoгја, рекнaја,
врзaја, умрeја, искочiја, седeја (в. и т. 232). Поред ових двеју категори
ја речи секундарно ј сам забележила и у следећим примерима: авијoн,
бiјоскоп, бuје (Л), па ја бuје, ја мuје, ја да га не aпе преко лeто (Г),
камијoн, мејuр; четiри наполејoна је дaја (Л), Четiри, наполијoни! (Л),
овəквo рaдијонче, рaдијо; онa сaмо што жiва, што дiја (П), прекрijена;
ели да гу остaву за дрuјпут (Т), пaјсторче, пaјсторкиња, али немам
пуно оваквих потврда.
Протетичко ј може се уочити у следећим потврдама: jeла ба
ба‿Совeто, дoјди, дoјди!; jeла, jeла тутuн да запaлимо!, поред: eла да
га вiдиш; па јел ти казuју, поред: ел ти казувa; jeпа, поред обичнијег и
много чешћег: eпа; куде јужaри ги iма, јужeнце, јужiња.

Сугласник в
63. Сугласник в, који понекад може бити изговорен редуковано,
бележила сам редовно словом в. Он, истина, ретко, може бити артику
лисан и билабијално. На пример, поред редовног наставка -в, у 3. л. мн.
през. може се чути и врло редуковано в, а неколико пута забележила
сам и билабијално в: вiкаw ги; нарeдеw га; кәт прaеw свaдбе (Ш), у котлe
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ће нацrпеw (Т)46 и наставак -ву, који је вероватно преузет из 3. л. мн.
импф.: когa утeпаву (К). Једном сам јасно чула билабијално в у речи
уво: шәпнa ми на uwо (Л). Понекад, посебно у брзом говору, тешко је
разлучити да ли је в лабиодентално или делимично обезвучено посебно
у облицима 3. л. мн. през. и 3. л. мн. импф.: тaм нaдоле iдешевф; онi од
Бuгари се крijешевф (Т), па у малu кaњевф сəс кiтен котyл (ЦГ). Ипак,
на апсолутном крају речи в је, према мом утиску, најчешће делимично
обезвучено.
Много је чешћа појава да се овај глас испред безвучних сугласни
ка, понаша као звучни парњак гласу [ф]: бajеф си децa (Т), вaреф клaсје
(ЦГ), гaђаф с кaмења (П), али: гaђав докле гу не обaлев (Ш), Лaзарице iдеф преко Велiгденски пoсти (Шп), тeја па остaнеф тuј (Р), пojеф
си, малeцки (Т), рaђаф си се и компiри (Г), тoј се раздeлеф пoсле (К),
и свaреф чoрбу (Т), слaеф Свети‿Никoлу (Шп), спрaеф свe {tо трeба (Шп), и онi ће тuраф пaрчики на кrпуту (Р); сəс овyј афтoбус из
Врaње (Ш), дрaжефци ги вiкашеву (Т), нaши нeћев нiкəко с тiја дрaжефци (Г), кəт нajемо неко дrфце, сeњку (Л), од мoј кrф (Т), у лoф
‘лов’ ће iдев (Шп), али: и ће iдев у лoв (Шп); да вiш онoј мрaфченце
(Ш), iмамо волoви, oфце (Шп), а iма прeко стo oфце (П), офчaрите кəд
билi (ЦГ), пaфте нoсеја (Р), па у Стајoфце iдеф пoголемки (Г), каквu
ти нeмаше трaфку (Г), Цвeткофстан, мeстото, такoј га вiкамо (ЦГ), на
uфце мотaла (ЦГ); жiф пaкос ти напрaви (Г), Голочeфска је маaла еднa,
пoсле маaла Зладoфска (Г), Рaде Симoнофски (Р); заштo га нeћеш, вiш
какyв је uбавф? (Т); па jeфтино бeше тyк (Л).

ма:

64. Глас [в] се може изгубити у следећим консонантским група

-ств-: такo[ј] је билo однапрeт у детiнсто нaшо (ЦГ), дрuсто
е кəд iма (К), Мuжи у рoпсто, мuжи у рoпсто свe са, па мoј стaрəц
у рoпсто, свi тuј мuжи што iма, свe су у рoпсто тaг откaрани мuжи
(Г), ће си глeдам срeсто (Ш), али: тyг богaство jе билo (К), цaрство је
бећaрство (Ш).
-вљ-: Овде су обично у питању итеративни глаголи који се мења
ју по моделу VIa Белићеве врсте: заб(а)рaљам (Л), вoду крстeља (Т),
крстeљəм (ЦГ), свe сәм ги јa крстељaла, сyл еднoга несyм га у цrкву
крстiла (Р), нe ме остaљаше (Ш), спрaља си и iде си (ЦГ), oне, девoјке,
46

398).

Ова појава је изгледа много чешћа у призренском говору (Реметић 1996 : 397-
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спраљaле су (Шп), свe онa тoј упрaљаше (Г), али прилично често наила
зила сам и на форме са сачуваним в: тoга га заминeвља (Р), на мeне су
купевљaли; јa нeсәм купевљaла (Шп), дoм сәм га крстевљaла; и тyк се је
меневљaло (Шп), јa питављaла сәм (Шп), Анђeлковић са се презивљaли тaмо, а сyк се презiвљамо Станoјевић (Р), распрaвљам (ЦГ), и га
скинeвљав тuј (Л), ценевљaше ме овдe-ондe (Р). У већини ових примера
имам утисак да би се смисао глагола изгубио без гласа [в], што је можда
и утицало на чување секвенце -вљ-.
Немам потврде за групу -штв-.
Забележила сам и лексеме, независно од наведених сугласничких
група, у којима је, такође, изгубљен овај глас: брeска, брeске (ЦГ, Р),
србi (ЦГ), Па србeло, какo не србi! (Т).
65. Код глагола типа прави, дава наилазимо на облике са в или без
њега чак и код истог говорника. Дакле, недоследно настаје зев испада
њем гласа [в], а тако настала група самогласника остаје, не уклања се
уметањем сугласника ј:
дaам (ЦГ, Р, П, Ш, К, Г), онoга мuжа на онuј дaав (К), зајебaам (Р),
овдe младожeња јaа на коњa (П), намaам (ЦГ), ћу остaим квасyц (ЦГ),
познaам (Ш, К, Р), тoј нiки сyк не прaи (П), кнoћи прaимо бeдву (Шп), а
колaчики тoј н-умejемо да прaимо (Шп), па прaев о[д] дrво опyнци (Л),
прaев у Божићeви пoсти; па и на њuм да ву прaеф свaдбу; а какo се мoстови прaев (Шп), н-умejе ли га прaев (Г), па прaешемо тoрте (Шп), прaешеву кiтке (Ш), поред: гoре си прaвешемо тoј (Г), овaј кuћа је прavена
– стo гoдине нагoре iма (Р); напрaимо му дuпку на срeт (Л), девoјке си
тeја напрaев (ЦГ), от свaкакву вrсту ће га напрaев (Ш), и ће напрaев
носiла (Р), о[д] дrво си напрaено свe (Р), такoј о[д] дrвља напрaено
(Г), поред: о[д] дrво се напрaви (Р), снoпови напрavев (Г), па оволiк се
нaправи (Шп), направiмо му кuћу (Г); спрaеф свe {tо трeба (Шп), тuј
свaшто докaрав љuди продaав: и грoјзе, и патлиџaни... (Шп), а овoга ће
га продaамо нaшега (П), слaев Свети‿Никoлу (Шп) итд. Спорадично се
може чути редуковано в и у овим речима: дaвам (К, ЦГ, П), намaвам (Ш,
ЦГ), енe гу цrквата, прaвев гу (Р).
Лексема све такође се може појавити без или са врло редукованим
гласом [в]: тoј се сe испaри, измijе и до Велiгден сe постeње, сeдәм нeдеље (К), а онoј брaшно си купujешемо сe (Г), сe тoј прiчам на свaкога
жiвога (П), и сe броiја (Л), тaј Милoјка сe знajеше (Г), ма сeте су ми
трi aрне снaшке (П); свe са jeли тoј (Г), свe тoј однeла и ошлa (П).
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Забележила сам и неколико потврда са редукованим в у другим ре
чима: тaм остaла удовiца (Р); Онa не чuје, глuва (П).
Овде је доследно: шијен, покријен и сл.: да сәм бijена, нeсам бijена (Т), ете-таквe кiтке, трi надoле па зашijене за белезiке (Р), на рuке
сәшijено, сaл колiрче (Шп), и сәм прекрijена овaко сәз бeл ешмaк (Р),
али, глас [ј] може и да изостане: бiена, бiен (ЦГ).
66. Секундарно в и овде је присутно у 3. л. мн. презента, а по угле
ду на њега, и у 3. л. мн. имперфекта у западнијем делу Горње Пчиње (по
тврде в. у т. 208, 223 и 225). Такође га има и у овим потврдама: трi бuве
бyјги, нeје секiра; три‿бuве ме пецнaше (Шп), онa му гу тuри њeму у
uво; шәпнa ми на uwо (Л),47 поред: бuа, бuе, uо, две uа (ЦГ), бuа, бuе, uо
(Р), буa, мuа, бuје (Л), бuје, мuје (Г); у јaнувар мeсец (Т), али је чешће:
за два‿дyна нeма јaнуар да га вaне пrви (Л); павuн (Р, ЦГ, Шп), пaвук (Р,
ЦГ, Шп), павучiна (Шп); здuвам (Ш), па и вeтәр дuва одовuт (Шп); штo
смо ги, сiнко, повивaле (Шп), развiвəм (П), а облици презента обично
су: па га повi�jемо, у вuте, умoтамо (Л), нeма сy‿што да га завijеш (ЦГ).
Мада сам чешће наилазила на: рaдијо, радијoнче, забележила сам и овај
пример: на рaдиво слuшамо, на рaдиво (Т).

Сугласник ф
67. Овај глас се најчешће може појавити као алофон фонеме /в/ (в.
потврде у т. 63), а често сам га бележила и у туђицама:
уфrљу ‘убацим’ (П), ћу нoсим да га фrљим низ вrлото (ЦГ), oна
и њeму фrљи (Л), црвeно нeшто та да ги исфrљев пoбрго богiње (ЦГ),
онoј брaшно фrља навaм (Г), с овuј рuку га фrљаш (ЦГ), нeје тeја да
му нафrља (Л); фрљi га више њi (Г), кәт си фрљi лoнчето па у срeд
њiву (Г); фрљiја се овaкој (К), фрљiле и крoшње и кудeље (Шп), исфрљiја крeвет наћyске (Р); море, фrљи га тuј на зeмњу (Р), тi фrљи
(Шп), фrљи му нeку џoпку (К), преко њuм префrљи (Т).
У мом материјалу има и доста потврда ових глагола са в: вrљи
еднo чергiште врз нaс (Т), да те вrљи Бoк тaм да отiдеш накуде нaс (Л),
вrљи онuј глaву (ЦГ), провrљим (Р), вrља (ЦГ), вrљав ни пченiцу (Р);

47
У Л сам бележила и uо, међутим, у ЦГ и Р секундарно в редовно изостаје: бuа,
бuе, uо, две uа.
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онo му врљiло от пeпелат; онo му врљiло и на мaче (Р); вrљене у њiву;
опyнци ву вrљани (Р).
iма свoју кафaну (П), тaј кaфа ће jе; кuвам ги кaфу (Т), �oна је
волeла кaфу да пi�jе (Ш), јa нiкәт сабaјле не пiју кaфу (Шп), кафeно
(К), па пoсле чинaмо лaф ‘разговор’ пa (Ш), завршувa онa неки факултeт (ЦГ), факултeт уписa па не тe (ЦГ), мoра нeшто да ти фaли па
да улaзаш (Шп), фамiлију нoјну (дарuје) (Шп), кoме фанeлу ‘џемпер’,
кoме ципeле (К), фeбруар (Л), радi на млoго мeста, такoј по фiрме,
овдe, ондeка (Шп), око двeсте флaше iмам (Л), фрoн ‘фронт’ (П), фртaљче (Л), овaкву лaнену фuту ‘врста сукње’ (К), и фuте вuнене овeја,
овaкве (Ш), јa iмам сəз двe стрuке фuту (Ш), снaшка oбавезно мoра
да донeсе овaкву фuту (Шп), кәт са мрeли о[т] тiфус (ЦГ). Имам
�������
и
потврде са гласом [в]: Тi, сiне, дeк ‘где’ iдеш на вакултeт? (ЦГ), вамiлија (Р), ванeлу (ЦГ), несa ли пратiли пaрете на Вiлипа да ги нoсим
(ЦГ), Вилiповић (Р), вилџaн ‘чаша’ (ЦГ), iмам пе-чeс вuте (Г), па вuте
– овaкве (ЦГ), јa iмам девoјачку вuту (Р), вuте (Т), од онeј црвeне вутетiне (ЦГ), да прaви кaву (ЦГ).
Форме са гласом [в] фреквентније су од оних са [ф] тамо где се чу
ва архаичније стање у језику (неприступачна села на крајњем истоку),
такође су чешће у језику мојих бољих информатора.
Ф се појављује и у ономатопејама: а лисiца фuћ преко oгәњ, а вuк
oоп, па се запaли; онa фiк преко врaта (ЦГ), и oн вuк фaп ватiја jеднu
офцu (П), фiју, фiју, фiју, фiју, по цeл нoћ (П).

Сугласничка група хв
68. У пчињском говору ова група се своди на ф или в:
Фaла ти (ЦГ, Л, Шп), али може се чути и: вaла (Р);
да фaћав дiвје свiње (Шп), сyк ће ви пофaћа вампiр (Шп), кə[т]
те фaту за тaј котрuљ (Ш), фaту (Шп, П), нeје смејaја нiкој да ги фaти
(Г); кад ме фатi бoлес (Шп), и мeне ме тyј бoлес uфати (Т), та jедвa
исфаћaмо крaве нaвечер (Г); oн гу фатiја тuј самовiлу (Шп), но исфаћaли кoј кудe могaли (Г); набeрете пaре, па фaтете дрuгу држaву
(Г), али, забележила сам и: вaту (Р), увaту (Шп), да га вaтев (Т); oфцете
ги јa бrго ватi (Г), свaко си ватi мeсто, отидe си (Л), па ватiмо па свe
преко прoѕор; нaши децa кiтке ги ватiше (ЦГ), уватi га нешто, умрe
(Г); свe прoѕори ватiја нaши па искршiја (Г), кuц, бeс те ватiја (Л),
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oн ватiја жутiцу; uплав бe ватiла (ЦГ), а кuчики га ватiли (Г), o�н гу
доватiја (Л), нeса га уватiли (Т).

Сугласник х
69. Консонант /х/ не може се сматрати регуларним елементом фо
нолошког система. У мом материјалу појављује се изузетно ретко и по
следица је непосредног утицаја књижевног језика: бронхiтес (К), чiс
вaздух, слyнце, од мерaк (П), махaла, сахрaнев, хрaна, хаљiне (К), јa сам
свe њiма сахранiла (Ш). Забележила сам га и у узвицима, где понекад
буде изговорено грлено (прва потврда): аγa, па oдма га удaви (Г); какo
ћу му вiкам: дiи, хaј, хaј, хaј, хaј; хaј, хaј, кoње, oтежи, oтежи! (Т); iграв
и си вiкав – uј, хaј, uј, хaј (ЦГ).
70. Ова фонема је, најчешће, ишчезла без трага у свим положајима
у речи: aј, aјде, аљiне, eклав ‘хеклају’ иљaду, лaдно, лeбəц, рaна ‘храна’,
ранi ‘храних’, не тејa ‘не хтедох’, oћу ‘хоћу’; вr, грa ‘пасуљ’, орa, пu
‘пух’, сиромa, њi ‘њих’, дођo, идo, отидo, oдма и сл. Посебно је велики
број потврда вокалских секвенци насталих губљењем гласа [х]: 48
овдe младожeња јaа на коњa (П), eј, ће јaаш натaм (Г), свe натaм
јаaја коњa (Р), iдеф по маaлу (Ш), Голочeфска је маaла еднa, пoсле маaла зладoфска (Г), из маaлуту дoјде (Л), кoњи подавiше тuј на маaлчани
нaши (Г), за сaат толiко нe ме бeше жaл (Ш), око трi сaат, веће накуде
сəмнувaње (Р), та да вiду кoлко е сaат (Л) и аналошки: Нoви Сaат;
па детe да страujе (Р), свaк си страuје, дuшо, свaг за свoје мiсли (Т),
што смo страувaли от Станoјка мi (Г), млoго сəм устраувaла тyг (Г);
пuшке им њiм наодiли (Р), и нaјтро ги наодiла тaм куде кoчинуту
(Р), ама нe‿беше тyк страoта (Ш), Дaј, мори, рече, снaо, да га намaжемо мi (К);
покршiја сuдови по Врaње, на меанџiју овдe (Г);
греoта, нe ни бi (Л), Кaм ти ги мeовите...? (Шп);
приoдеф свi (Шп);
свe куде нaз доoди (Ш), доодiше неки‿љuди (Шп), партизaни,
дрaжефци доoдешеву (Г), проодuју (Ш), дрuго не могaло да проoди нiшта (Л), iма, етe куде проoдете (Т);
48

Ове потврде су преузете из поглавља о вокалским групама (т. 42).
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uо, двe uа, целоuесто, овyј га не тејa белeжи (ЦГ), пuови ‘пухови’

71. Зев настао губљењем овога гласа понекад се укида уметањем
гласова [в] или [ј], ређе контракцијом:
доoди малa ‘махала’ (Р), и ће iде по малu да кaњи с кiтен кондiр
(ЦГ), овдe по малu (Р), али чешће су потврде типа маaла из претходне
тачке. Такође сам ретко бележила сaт, док је сaат обичније.
глuво, гревoта, сuво, uво (аналошки: глuв, глувaн, сuв);
трi бuве бyјги, нeје секiра; три‿бuве ме пецнaше (Шп), онa му гу
тuри њeму у uво; шәпнa ми на uwо (Л), поред: бuа, бuе, uо, две uа (ЦГ),
бuа, бuе, uо (Р), буa, мuа, бuје (Л), бuје, мuје (Г); у јaнувар мeсец (Т), али
је чешће: за два‿дyна нeма јaнуар да га вaне пrви (Л); павuн (Р, ЦГ, Шп),
пaвук (Р, ЦГ, Шп), павучiна (Шп); здuвам (Ш), па и вeтәр дuва одовuт
(Шп) (т. 43 и 66).
бuје (Л), па имaло, какo нeје: бuје, мuје, што дoјде свe те aпе преко
лeто (Г), мaћија, мејuр, снajе, стрeја; онa сaмо што жiва, што дiја (П)
(т. 62)
Постоји и ограничени број потврда супституције гласом [к]: оперисувa се, нe знам, неки брuк ли (Л), кожuк (К), крaну (П), и тaтко мoј
идe на сaкрану; онi тaм на грoбје, на сaкрану, сакрaнујев ги (П), али то
свакако спада у покушај информатора да звучи што ближе стандардном
говору.

Сугласник ѕ
72. Овај консонант потврђен је знатним бројем примера, при том је
најчешће настао асимилативним путем од з (Реметић 1996 : 406-407):
свaк си вrже ѕвонyц (ЦГ), и врзaја ѕвонyц на бuку; oн си вeтар
дувaја ѕвонyцат (Р), вrзан вoл за дирeк, оно ѕвoно му вiка: тyка, тyка,
тyка, тyка, трoпа га (Шп), ѕвoнце на волoви; ѕвoнци (Г), iма ѕвeздu (ЦГ),
какo ги онeја ѕвeзде вiкашев, стaре? (Г), а јa жiву као ѕвeр (П), ѕвiска
‘двогодишња овца’, ѕвiске (П, Р, ЦГ);
да наѕrне да вiди (Р), па ни наѕrнев (Р), наћyске трiпути ли га
наѕрћa (ЦГ);
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oн сaмо напiше тaмо у мeнѕу (ЦГ), сyк пo помaлка му дaаф пeнѕију
(Г), па не тејa да искoчи рaно у пeнѕију (Л), па пeнѕију стeче (ЦГ), јa
iмам нeку пeнѕиицу (Т);
заштo се заѕiраш, брe (Шп), заѕiрəв ме (Т), наѕiра ни (П), iч се не
оѕiрам (К), и мi такoј приѕикuјемо (Шп), па ватiмо па свe преко прoѕор
(ЦГ), свe прoѕори ватiја нaши па искршiја (Г);
ѕeбев рuке, ѕeбев нoге, ѕeбев, болeв (П), оѕeбла сәм (Т), али јa си
наѕебнa (Шп), U‿груди ватiли децa та проѕeбли (П);
ѕyдав бaшчу да напрaев (Шп), иѕyдане ‘озидане’ си бeву сəс кaмен
(Ш), извoр напрaвен, сәс кaмење иѕyдан (Р), уѕидaја; што ѕiдəв уз кuћете (ЦГ), тики нiшто оѕyт (Ш), јa сəм нaјзəдња, нaј оѕyт што се рoди
јa сəм детe (Р), кошuља белejе се оѕaт (П), па мuшки ће iдев напрeт,
а жeнске оѕyт (Г), а онeја оѕaд – ѕадњiце, тeја па ѕәдњiце, малeцке па
тeја оѕaт, па тeја нiшта не нoсев, iдеф си, iдеф си сәс лaзарице (ЦГ),
на ѕaдањ крaј (Р);
па ѕyвнев ‘одзвањају’ њiве (Ш), бeше на млоsiна давaла (Р), млоsiна вадiше пaре по тeј ливaде нaше (Г), па млоsiна, грuпа, побeгли (К),
ѕунa ‘дуга’ (ЦГ, Р), ѕeмња (Л) (по изузетку, обично је зeмња).
Неретко се може наићи на примере просте асимилације по звучно
сти: ће откrшев лeбәѕ бәшкa (ЦГ), мeсеѕ дyна од њiма вoду нiкако не
пiја (К) и сл.

Сугласници ч и џ
73. Ови гласови изговарају се нешто палатализованије него у књи
жевном језику.
Глас [ч], осим поменуте умекшаности, нема неких посебних обе
лежја. Једино бих напоменула да се ч може појавити и у сугласничким
групама пч (пченица) и тч >ч (пе-чес) као резултат асимилације: омeси
ву кравaјче uбаво, от пченiцу, њoзе (Л), на кoга пченiцу, на кoга којe му
трeбе (К); јa сәм на Ђuру пе-чeз далa (Л), пе-чес‿плетiнке iмаше (Т),
тeра пе-чеснaесе мuжа iма (ЦГ), iмам пе-чeс вuте (Г).
Консонант /џ/ долази у туђицама: вiкашев ги абарџijе (Ш), код
бојаџiју га мyстеф тoј, прeђу (К), вилџaн (ЦГ), канаџijе си кaнев (Т),
овдe, у Карaџинци, а бре, свaку гoдину си по jедyн мрejе (П), нe га вaљав
коџa ‘много’ (Ш), дувaн смо садiли по коџa (Шп), етe коџa сәм гoдине;
ма коџa брaћа (Г) нi смо билi коџa децa; овaј си коџa зарадiла; али,
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коџa је дuгат (Р), нeсәм имaла дaрови коџa (ЦГ), oн биднa коџa у бoлницу (Л), али коџa мaсло искoчи тyк (Г), ловџijе (К), покршiја сuдови
по Врaње, на меанџiју овдe (Г), навадаџiка је с мeне (Ш), водiја навадаџiју с њeга (Т), какo мoж да побeгне уз оџaк да се скрijе (ЦГ), тuј
свaшто докaрав љuди продaав: и грoјзе, и патлиџaни... (Шп), петлиџaни
да врзujем (Р), јa би плeла, какo си сeду сyг џaбе (Г), и џaмови ‘прозори’,
врaта, свe покршiло! (П), н-iма елeче да облeчеш, ни џампiрче, нiшта
(Г), тu[ј] је имaло однапрeд џандaри, бiвши (Р), узyвру воdiцу у џeзве
(П), од џeзвето пoголема бубaљката (Ш), џигeрица ву се њuм јeла (П),
дeда ће ти извaди џигeрицу сəс тiја зuби (Л), урoв је као, oн пупуљeс,
кад га тuриш, oн се џiпка ‘ваља се, котрља’ (Ш), а мi свi као прaсци се
џiпкамо; кaмење џiпкамо (Шп), какo га uдари, такoј се сyџипка (К), јa
си умрe, уџипкa си се; кəд ми се uџипка Добрoсəв, малeчəк (Г),49 сyл џoпке ву нaшли; џoпке збeрев у ништo; па му тuрев њигoву џoпку (К) и сл.
Ретко се јавља и као резултат асимилације у консонантским група
ма: џбuн (Шп), али у ЦГ и Р је жбuн.

Сугласници ћ и ђ
74. Консонанти /ћ/ и /ђ/ изговарају се са слабијом фрикацијом (коју
нисам бележила). Стекла сам утисак да изговор гласа [ћ] може изузетно
да варира: код истог информатора могу се уочити неколике реализације
ове фонеме, на пример: на свaдбу котyл перaтћан (Т), и ће тuрев у котyл
перaтћан (Т); на пuт ми jе кuтћа (Т), поред чешћег: кuћ’а (Т); сeћтам се,
па какo се не сeћтам (Т). Ова особина је врло широко распрострањена
у призренско-јужноморавским говорима (Марковић 2000 : 79). Понекад
се ћ потпуно изједначава са македонским гласом [ќ]: игрaеќи; држaеќи;
идejеќи; засипнaја викaе¸и; зборeе¸и си oди; и поjejе¸и дoјдемо си овдe
(ЦГ), али: носeећи (ЦГ), iмаф си снajе, децa, ќeрке (П), jедyн сiн, jеднa
ќeрка (П), тaм ¸е jе; мuшко ¸е си га нoси (Т), неколико пута забележила
сам да је једноставно прешло у глас [к]: ке iдемо у лaзарице; двe кeркице (Т), и кәт сyмне, век сәмнuје, више не вiкав; кемaне; шикeр (ЦГ), oн
ву uзне шикeрче; сә шикeрчики ће ни запојuје; подaдемо му шикeрче па
измyкнемо (Шп), али чује се и: ћемaне (ЦГ), шићeр (К), oна у зuби нeће
49
У истом значењу - ваља се, котрља, али у Л функционише глагол угyцка: да
га угyцкаш не мoж да га нaјдеш; да га угyцкам, ако нeсу га дeца угəцкaли (Л). У Т сам
забележила обе лексеме: откrши се кuка и oн се угyцка у долiну (Т), онo кәт се uџипка
у jедyн плoт; ко трупчe се uџипка (Т).
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тuра шићeр (Ш).50 На крају, у речима плeт’ка, плeт’ке у ЦГ ћ је било
артикулисано као [т’].

Сонанти н и њ
75. Они су стандардног изговора (укључујући и веларни изговор
гласа [н] испред гласова [к] и [г]). Постоји, међутим, приличан број по
тврда у којима се уместо очекиваног н јавља њ:
а) јa ће се данyске жeњу (П), oн не тe се жeњи (П), кад се жeњи
(ЦГ), от сeдәм гoдине пoјдев у лaзарицу па додeк се не ожeњев (ЦГ), ће
га прежeњиш (ЦГ), али забележила сам у през. и: кад му се ожeни и тaја
(ЦГ). На западу, међутим, обично је: њeга да га жeну; ћу си га жeну (Г),
двajес пед‿гoдине комaј, трeба се жeни (Шп), човeку, aј да ги жeнимо
овiја децa нeко (Г).
У аористу је ситуација слична: тyј срeдњиат се женi (Л), мi женiмо тoга срeдњога (П), кат се иженiше децa (Г), пoсле се oжени тaмо, на
дрuго мeсто (Т), али источније су обичнији облици са њ: онa се жењi;
па ожењi се ћeрка ву (П), кат се онa ожењi; па се пoсле тaја зyлва ми
ожењi; па се другaта ожењi (зyлва) (ЦГ).
У рад. гл. прид. функционишу следеће форме: тaм си се женiја
(Ш), стaриат кəт се бeше женiја (Л), а пoсле, кәд јa сәм се женiла (К),
по мeне су се женiли (ЦГ), но онa се бeше оженiла (Р), па се оженiла
с елeна (Л), поред: ђaвола жењiли (ЦГ).
У императиву сам забележила форме са н: бaто, жeни се (Шп),
млaт се жeни, не кaј се, рaно рuче, не мaј се (ЦГ). А када је у питању
трпни придев (в. т. 230), облици са њ – жeњет/жeњен, однели су прева
гу над облицима са н – жeнен: дeвер жeњет (Ш), брaт пoстар нежeњет
(Шп), и тu[ј] је дoбро, дeте, нежeњет је (Ш), онa девoјка га узeла жeњетога (Т), и онa jе жeњена тaмо у Македoнију; а онa iмала па ћeрку
жeњену (П), ожeњена сәм си билa (ЦГ), тiја чiче ми, коji нежeњети,
коji жeњети узeдоше си дeл (К), нежeњети су oба (Шп), нежeњети су
oбоица (Шп), збeреф се мuжи, жeњени (ЦГ). Забележила сам, међутим,
и: као ергeнин, нeје бијa жeнен (Р).

Занимљив је случај лексеме шећер, која овде може бити изговорена: шићeр,
шиќeр и чак шикeр, али она се изгледа слично понаша и другде (Марковић 2000 : 7980).
50
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б) Именица промeна ‘пресвлака, нова одећа’ овде је увек у истој
форми, али глаголски облици настали од ње углавном су са њ:
да се јa промeњим, јa сәм гoла, дrпава; да ти донeсе промeну, да се
промeњиш; да ву се промeњи јuтре и онa (Р);
промeњам си се (Г), кəд га промeњав (Г), и се препромeњам тaм
(К);
па си се промењiло, обuло (Р), свe њojњото промењaла (Т);
Јa си се промењi (Р), сә штo се промењa? (Р).
Изузетак представљају облици трп. придева: нeје мaлко промeнена; лaзарице промeнене (Г), поред: ће дoјде ћeрка промeњена; па ишлe
су, какo, предњiце промeњане (Р).
Тoлко бaба ти да те не смeњи (ЦГ), Кoлко девoјке смењi (ЦГ),
Смењiше тyј! (Р), да нe‿беја се смењiли, тeмо да проглeдав љuди (Г).
в) През.: жњejем (Р), сyк какo се oправи да ни жњejе (Л), жњeјемо
га, па га врзuјемо у снoпје (Р), Ее, жњejемо, жњejемо, врuћина (Л),
ожњejем (Р), ожњejев и си дoјдев (П), али једнако су чести и: јa сaма
вrшу, сaма жнeју; ако затeче у сeло кмe[т] да жнeјеш (Шп), ће жнejеш
(ЦГ), кoј oре, жнeје; жнejемо сә сrпови (Ш), млaди децa ће iдев да
жнejев (Г), по трiста, чeтристо снoпа ће нажнeјемо жiто (Шп), нажнejеф
цeлу њiву (Г), не мoж да ожнeје па се нагoдев; ожнeјемо њiву данyске
(Шп); Рад. гл. прид.: такoј смо жнејaле с рuке (Шп), жнејaли смо (Р),
али и: копaли, жњејaли, рuчно свe (Р); аор.: идoмо та жнејaмо овyс (Г);
гл. прид. трп.: нiти кoсено, нiти жнeјано; заостaја овyс нежнeјан на
љuди (Г); гл. прил. садашњи: и онo, знajеш, жнејajећи, ударajећи, бeше
се пресeкло на нoгу (Г).
г) Глаголске форме глагола дигне редовно су са гласом [н], али
забележила сам и неколико облика са гласом [њ]: спijе, спijе uјутро
дiгње се; кәт се дiгњу uјтру (Т), подiгњу глaву, штuкне ми свeс и јa
пaдну (Л).
д) рaњу га нaјтро па нaјтро (П), рaњим (Р), вiе шумкарiте рaњите, а нiе рaњимо свiте (ЦГ); Из устa сəм вадiла па смо га рањiли!;
Наћyс ће нарaњи вепрa (П), поред: та тeбе да те рaну (Р), рaну (К, Г, Т,
Р), свiње да рaним (Р), пoшја да рaни свiњу (Шп), орaси накrшимо,
па сәжвaкамо да ги рaнимо (К), онi да се па рaнив (К), рaнев ги (К), да
нарaнимо (Г); нe ги рaнешемо, сiсав (Г), свiње пo не рaнешеву, тyкг
нeма жiто (Т); та ни је ранiла (Т), кәт сәм гу бiла ранiла (Т); па наранi
свiње (Р); умрeла сәм ранeећи (К).
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ђ) брaну (Ш), па брaнев љuди (К), поред: Па брaњу гу, вика, да гу
не утeпа Ивaн (П), нe ги брaњимо свiњете oпште од рeпу нaшу (Р), мi
ги не брaњимо свiњете од рeпу нaшу (ЦГ), не брaњев ги (Р); дрaжефците дрuгу стрнu вoдеја, а партизaни са си нaши, под нaс, брaњеја ни
нaс (Р).
е) бaбу и дeду кaниш (Л), когa га кaниш (К), канаџijе си кaнев (Т);
кaнени гoсти (Г), поред: свaкога кaњев; љuди нaши кaњев (Р), па у малu
кaњевф сəс кiтен котyл (ЦГ); свe се jе кањiло (Р); па iма кaњети гoсти
(Л).
ж) па гу преклoњев па полyцка, полyцка (ЦГ).
з) гњeту (Шп); па тyг му нагњeли цeв устa (К), поред: по пoдруми
се гнeтешемо (Т).
и) Постоји и неколико именица за које се нашло потврда у мом
материјалу, а које имају доследно њ место н или пак и један и други
облик:
под едyн крoв мeљав брaшњо (П), много је чешћи облик брашно:
снадевлo, на прiмер: брaшно (Шп), од овoј брaшно (Шп), онoј брaшно га узeде (ЦГ), бeло брaшно си купuјемо (Г), мумурuзно брaшно (Л),
кравaјче от чiсто брaшно (Р), млeја си брaшно (ЦГ), онa какo сејaла
брaшно (П), брaшна си купuјев (Т).
Озгoр се испeкло, вrшњикәт црвeн, а оздoл – тeсто (П), и с
црепuљу на вршњiк (К), али и: ужeже вршнiк (Т), тuрев га у црeпну
вршнiкат (Т);
кршiла шuму, грaнке (Р);
и онaкој си iдев, дoбри дyн свaк, задuшњица (Р), ће си iдев на
задuшњицу (ЦГ).
Забележила сам неочекивану форму: из неко‿кaмењче (Р), иначе
је обично: онaмо нешто врeкаше у Вrл кaмен (ЦГ), и онaј вoда ждркнувaла ис кaменат (Р), жљuч ми jе пuн кaмење (П), кaмење џiпкамо
(Шп), кaмење свe рaсипа више мeне (Г), гaђа с кaмење (ЦГ), гaђаф с
кaмења (П), таквi кaмења је oн сeкја тaмо (П), iстин ги iма једнi кaмења тəквi (Р);
клaшне ће ткa�jемо (ЦГ), а кoлко сәм клaшне изәткавaла (ЦГ), по
ред: от клaшње што ткa�jев жeне на рaзбој; па да изәткa�jе клaшње (Шп),
ћелiми сəм ткaла, клaшње (Л), и клaшње прaимо (Л);
па ми дaде еднu кнiгу, јa гу загубi кнiгуту (Т), поред чешћег:
овoлка књiга у Зaвод (К), књiгу му бeву дaли (Шп), у књiгу мoжда си
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видeла тi (Л), мoје су књiге изгорeле (Ш), изгубi књiгуту, ствaрно
(Т);
крoшњу нoсу на рuку (Л), oне врљiле и крoшње и кудeље; дoле
крoшње, дoле кудeље (Шп), поред: а јa дигнa крoшну (Ш), јa крoшну
понeсу (Л), кoчаче како крошњe, као крошнiце Цiгани што нoсев (Г);
њiте (ЦГ), али и: пoдношке вrжемо за онeј нiте (ЦГ);
Забележила сам: огнiште jе имaло (Т), на огнiште (Т), мада је
обично: огњiште jе имaло па около‿огњiштето ће залiћав (Т), седiмо до огњiште (P), свекrва сeдне до огњiште (Шп), па гу тuри ускрај
огњiште (ЦГ), поза‿огњiште накладeв oгәњ (Л), на огњiште, ели
шпoрет (Г), жaр и пeпел из огњiште (П);
и кuћу, и плeвњу и свe ће зaпалу (К), плeвње uбəве; сəл растuрени
та више плeвњу тuрени; у плeвњу набijемо слaму; па више плeвњу тuрени (Г); плeмња (ЦГ), кuће не пaлев но племњетiне (Т), али и: двe плeвне
по четрнaес мeтре (Г);
сaнке се напuнев дрвa; сaнке, кoла са дрuкше (ЦГ), сeно ако тeра
њeга ће га на сaне ‘саонице’ вoзи, ако iдев за сeно ‡ oн ће jе на сaне,
ако iдев на орaње ‡ oн ће jе на сaне (П), али, забележила сам и: сaњке
напрaвене (Г);
сeњка свe iде, како сeнка ишлo, све како сeњка по коњaтога Тoзинога ишлo, сeњка, како сeњка ишлo, ишлo по коњa...(Г), кəт нajемо неко
дrфце, сeњку (Л);
згuжваф се како свiнско цревo (П), свiнско мeсо (Р), опyнци с вrце
нoсимо свiнски (Р), свiнски тyг нoсешемо, от свiњу (Т), али, могла сам
спорадично чути и: свiне у ЦГ, а једна дечија игра зове се свiнушка/
свiњушка (ЦГ);
А, црeшње, црeшње iмəмо пuно дrвја (П), набeри црeшње (Л), док
сам у ЦГ забележила: црeшна, от црeшне, али: црeшњoв (ЦГ, Р, Шп).
Уопштено посматрано, у овим речима нарушен је однос њ и н и
то је фреквентније у источнијем делу Пчиње. У призренском говору,
на пример, тај процес отишао је много даље него овде и карактерише
га непреврелост, док му је порекло у језичкој интерференцији. Овде је,
такође, уочљива нед��������������������������������������������������������
o�������������������������������������������������������
следност појаве (може се чути и један и други об
лик код истог информатора), а, с друге стране, несумњива је и њена
сличност са ситуацијом у кумановском говору. Према мишљењу Б. Ви
доеског, део случајева може се објаснити фонетским путем, а други део
је ствар аналогије. Наиме, Видоески за неке примере, који се поклапају
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са онима у Пчињи, сматра следеће: када се н нађе иза гласова [к] и [г]
„тогаш неговата артикулација обично се задржува во областа на твр
дото непце, и може тоа да прејде во њ. Почесто оваа појава се врши
во соседство со звучниот велар (г)“. Он наводи и потврде међу којима
су и оне које сам бележила у горњопчињском говору (нпр. дигње, гње
здо, гњете, нагњеле, јагње). Дакле, део случајева, у којима је присутно
њ место н, можемо објаснити фонетски. Код глаголских форми као што
су оне које наводи Видоески: брaњи, жeњи, промeњи, кањiле, рањiле,
а које су, такође, исте као у Горњој Пчињи „њ можело да се јави под вли
јание на глаголската придавка (брањен, жењен и сл.) или соодветните
итеративни глаголски образувања. Не може да се мисли на фонетски
процес, зашто во други случаи пред о назалот н не се смекнува.“ (Видо
ески 1962 : 62-64). У случајевима као: грaњка, печeњка, сeњка, очекива
ло би се веларно [ŋ], а не [њ], објашњава даље аутор, тако да је и ово њ
вероватно добијено аналогијом (према: грaње, печeње и сл.).
Код присвојних заменица којима се означава припадност 3. лицу
постоји велико шаренило када су у питању гласови [н] и [њ], нпр.: њoњ,
њoјн, њoјен, њoен, њoан, њoјна, њoјња (в. примере у т. 169 под б и в).51

Сонанти л и љ
76. Код ових сонаната, који су стандардне артикулације, не може
се приметити неки већи поремећај у употреби као код н и њ. У мом ма
теријалу нашло се, ипак, и нешто таквих примера: дeтељина (ЦГ), онo
и дeтељна посeјана; изорaја трaву дeтељну (Р), али: детeлина (Шп);
жељuдəк (Р, ЦГ), жељuдəц (Шп); мeсимо зeлници (ЦГ); Кaкви орaчики – овакoј га стiснеш, онo се огрuљи! (ЦГ); постiљчики му опeремо
(Г), поред: у постiлчики малeцки, па га повijемо (Л), постiлци ги вiкајамо мi (Р), постiлци и пoвој (ЦГ); свaкога плiска (К), и кəт срeтнев
човeка плiскəв га (ЦГ), и oни ги љuди плiскаф с вoде (Шп), гaзде ги
њiм плiскаф с вoду (Л), и плiска[в] вoдуту oни накуде мeне, јa наку
де њiм (Т), тeлци ме уплискaше (Л); сaлте у тепсiју ги расплeска (Г),
ће га расплeскам (леб) (Р); jедyн тeгљи нaгоре jедyн нaдоле, трвoњ га
вiкав (Т), телiн кoрен тeгљиш (Т), да га тeгљаж за нo[с] сәс мaше
(Г), откrши голeму кuку, та тeгљи (ЦГ), повuчи, потeгљи, ичупaти не
мoгу (Т).

51

Напомињем да често нисам могла да разазнам шта је тачно изговорено.
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77. Онде где очекујемо љ наилазимо често на ј због тога што у
овом говору обично није извршено ново јотовање лабијала (в. т. 82):
кoзјо, oфчо, крaвјо, али нaјарно oфчо је сiрење (Шп), поред: крaвљо
сiрење (Р, ЦГ); нека е здрaвје на свi, па и њeму нaјпосле (Р), нека ги
је здрaвје (Ш); јa сәм се качiла, сiне, у дrвја (Л), гaђав з дrвја (П), и
ће напрaев носiла, двe дrвја (Р), мада сам у Г забележила: напрeт нeје
имaло сaндәци, такoј о[д] дrвља напрaено; о[д] дrвља кoлци; на дrвља
га кaчимо за зiму, више oгењ (Г) (уп. са т. 140).
Овде, на крајњем истоку, придев дивљи има форму див: (дошао) из
дiв крaј (ЦГ), iма и дiве јaгоде (П), али западније функционишу нејото
вани облици: дiвје слiве (Т), да фaћав дiвје свiње (Шп).
78. Понекад се љ нађе и тамо где га не бисмо очекивали: дoљња
устa (ЦГ), до дoљњо селo (К), а у складу са овим формама долази и:
дoљəн спрaт (ЦГ) (т. 102).
Каже се: oн гу нoси такoј ранљiв ‘рањав’ (Л), вероватно по угледу
на: јa сəм млoго страшљiва (Г), тaкво немaрљиво (П),
Овде се лексема зeмља може чути само по изузетку [онo пuшта
зeмљу врз нaс (Г)], у процесу асимилације љ је прешло у њ, тако да је
редовно је зeмња.
Увек је вaљда: вaљда је дошлa (Р).
Обично је: Клeште, каже, клeште на зuб, дрuго нiшто нeма! (ЦГ),
овeј клeште (Р), мoје клeште (Шп).

Судбина финалног л
79. Оно што је типична одлика призренско-јужноморавског подди
јалекта везано је за судбину финалног л у рад. гл. прид. м. рода јд. – то
је наставак -ја. У пчињском говору он је доследан на целом простору
и јако је отпоран на утицај стандардног језика: iшја/ишјa/ишyја; спaја,
искочiја, видeја (в. примере у т. 232 и 233).
80. Изван радног глаголског придева финално л се чува. Прво ћу
дати његове потврде на крају речи (по врстама – именице, придеви, не
променљиве речи), а затим и примере сугласника л на крају слога, а у
средини речи:
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а) вrзан вoл за дирeк (Шп), по иљaдо кiла jедyн вoл мерiја (П), и
ђaвол игрaја (ЦГ), зaврте ме ђaвол; орyл те однeја (Л), чiм пoје петyл
однeма нiшта (П), петyл кәд успојaја (Л), и деда‿Рaнђел је тyг бијa
(ЦГ);
јa сам десeти дeл од рaботник (Р), њoен дeл продaде (П), и[з]
Срeдњи дeл (К), узeдоше си дeл (К), онaм преко дoл прошлe (Л), у Голeми дoл (Ш), по Кoзји Дoл кад iдешемо (Шп), жaл мaјка му да iма голeм
(Т), за сaат толiко нe ме бeше жaл (Ш), нe ме жaл за нiшта (Ш), вампiр гађaја иза зaбел (Шп), тuримо сiриште у котyл голeм (Г), и ће тuрев
у котyл перaћан (Л), пaре ће пuшти у котyл (Шп), а сyг нaшо детe на
остaл се укaчи (Г), како остaл сaл му нiско ножiце и кoлесто jе (Р),
њeму су цревa вaдени двaпути на астaл (П), не мoже нaдвар астaл да
тuрев (Ш), а на овoј омeси от пeпел, на сирачeто (П), омeси от пeпел
кравaјче (ЦГ), такoј се лекuјемо сәс пeпел (Г), па на срeт извrтена дuпка
сә свrдел (Р), дојдo за сoл за oфце (Г), из бuгарско сoл смо купувaли (Г),
сoл iмаше грuмење (Р);
и сәм прекрijена овaко сәз бeл ешмaк (Р), тaтко ми је пoбeл бiја
(Ш), нaправу пресoл���
әц врeл (К), ��
онaмо нешто врeкаше у Вrл кaмен
(ЦГ), Мoре, дoле крoшње, дoле кудeље, јa гoл, па гoл (Шп), па мoј дeда
jе бијa гoл (Л), Дебeл лaт – голeм глaт (ЦГ), зyл живoт е билo (Г),
����� кисeл
(ЦГ), мoј мiл Здрaвко; мiл Добрoсав, oн ишyја у сировaри (Г), цeл дyн
копa бaчу (Л), по цeл нoћ вijем, по вyздан рабoтим (Р);
опәнчiне оздoл закrпени (Шп), дојдoше оздoл; и озгoр и оздoл
студeно (Т), и одоздoл ишлi ус рiт; свe одоздoл по трi пoдрума (Г),
свaг дyн дoђеше одəздoл (К).
б) бeлмуш напрaеф от сiрење��������������
(ЦГ), али и: Бeлмuшж, такoј га вiкамо
мi (ЦГ), �сaмо ће улeгнев зyлва и дeвер (Шп), у кuћу бeја ми трi зyлве
(ЦГ), па чиi су овiја тeлци? – па нaши (П);
о[д] дrвља кoлци (Г), на Чiс понедeлник (Л), кәдТ је недeља, као да
је понедeлник (Шп), рaлник, оволiчко желeзо (Т);
мaјка ми бoлна (П), сeлски терзiја дoђе (Шп), сeлско јaгње ће кuпев (Ш), нaша једнa стeлна крaва iмаше (Ш), стeлна ми бeше (Т);
тoј сiлно ги отвoри, каже, трeснев (ЦГ), сiлно збoри (Ш).
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Јотовање
81. Трпни придеви глагола који се у презенту завршавају на -им
граде се наставком -ен и ту се резултати старог јотовања не виде: досeлени, зарoбен, кuпено, огрaдено, поврeден (в. примере у т. 229 и 230).
У глаголским именицама типа косeње такође нема јотовања: Пuсто
вртeње, лeле! (Ш), за каләпeње (Шп), oн пошyја на косeње (Р), кiчма ме
млoго бoли од носeње (Л), ослободeње онa ће прiча (К), и до Велiгден
сe постeње, сeдәм нeдеље (Л), али понекад се може уочити у „позајмље
ним“ речима: по тoј ослобођeње (К).
82. У овом говору обично није извршено ново јотовање лабијала:
јaгњето га на грoбје тeрав (Р), и отишyја у грoбје (ЦГ), па чyк под грoбје
воденiца jеднa билa (К), јa евe до грoбје сәм (Шп), у грoбјето; онi тaм
на грoбје (П), тaм кудe са грoбја (ЦГ), па на појuтрину iдев на грoбја
(Шп), дiвје слiве (Т), да фaћав дiвје свiње (Шп); али: (дошао) из дiв
‘дивљи’ крaј (ЦГ), јa сәм се качiла, сiне, у дrвја (Л), гaђав з дrвја;
пuно iмəмо дrвја (П), и ће напрaев носiла, двe дrвја (Р), нека е здрaвје
на свi (Р), нека ги је здрaвје (Ш), али здрaвје, млaдост! (Л), кoзјо, oфчо,
крaвјо, али нaјарно oфчо је сiрење (Шп), поред: крaвљо сiрење (Р, ЦГ),
овaј и[с] Скoпје трaжи (Т), а онa казaла на овoга што е у Скoпје (Л),
терaмо снoпје (К), вrжемо свe снoпје; снoпје се нoсев на рaмо (Г), па
насaдимо снoпје па јuримо кoњи (Л), па га врзujемо у снoпjе; ал онi ме
убiше с тiја снoпје (Р), и збeремо снoпје, скrстимо ги (Шп), свe снoпје
извrжемо (Т). Међутим, од једног информатора чула сам неколико пута
облик дрвља, што је потпуно неочекивано: напрeт нeје имaло сaндәци,
такoј о[д] дrвља напрaено; о[д] дrвља кoлци; на дrвља га кaчимо за
зiму, више oгењ (Г).
Можда због аналогије, али једном сам забележила и: вrце на
опyнците от конoпје (Ш), иако је редовно: конoпље си чuкашемо овакoј
(Г), а јa сәм ткaла от конoпље (Шп), и конoпље испрeдемо; чuкəм
конoпље, чuкəм, имaло конoпље (Л).
83. Група вљ добро се чува у групи итеративних глагола који се
мењају по моделу VI Белићеве врсте (в. т. 282): тoга га заминeвља (Р),
дoм сәм га крстевљaла (Р), на мeне су купевљaли; јa нeсәм купевљaла
(Шп), и тyк се је меневљaло; јa питављaла сәм (Шп), Анђeлковић са се
презивљaли тaмо, а сyк се презiвљамо Станoјевић (Р), и га скинeвљав тuј
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(Л), ценевљaше ме овдe-ондe (Р). Али, има и одступања: вoду крстeља
(Т), бајги ми ти детe ће крстeља (ЦГ), да га крстeљаш (К), свe сәм ги
јa крстељaла, сyл еднoга несyм га у цrкву крстiла (Р), и онi са ми децa
све крстељaли (Т), oне, девoјке, спраљaле су (Шп).
84. Овде, као и у призренском говору (Реметић 1996 : 423), трп.
прид. глагола крсти нема трагова јотовања и изгледа овако: сипuју си
од онuј вoду кrстену (Г), а којe је па некrстено дeте (К), сy[г] ги евe и
по четересe гoдине чuвав некrстени; сyк од Божiћ до сировaрштину су
некrстени дyнови (Р).
Код лексема насталих од придева остар и глагола остри нема
старог јотовања: и сəс острiло гу поистrље, поистrље (Г), oстəр (Р),
oстар (Шп).
Консонантска група шт се чува у речима као: бaбиште, дечiшта,
кuчиште, огњiште, сiриште итд., али не и у речи стап: да не мoгу јa
до гuмно да iскочу бе[с] стaпови (П), тuру га стaпат напрeт (Л), o�н па
узeја jеднo стaпче (Шп).
85. Глаголи I Белићеве врсте типа дојде/дође не јотују доследно
секвенцу -јд-, односно, у једном делу Горње Пчиње она се чува (ЦГ,
П, Р, Л, Т, Г), а на крајњем западу је јотована (Ш, Шп, К) (в. карту бр.
4). Наравно, спорадично се јављају изузеци на обема странама, тако да
није необично да се у К чује: дојдoше, у Ш: дојдe, П: нaђу, ЦГ: дoђе.52
Потврде:
Шапранце: дoђу; дoђем; нeшто дoђе преко нoћ; одвrћа рeку да
дoђе рeка прет кuћу; свe� дoђеф; Откu[д] да га нaђеш?!; што нaђеф тaмо
по гoру; нађe се па гу uзеде; пoђу; какo прођoсте?;
Шаинце: не ме дaде да дoђу; тuј па ће дoђев да лeгаф; Uјутро дођo;
таквo да нaђеш негдe; кəт пођe овaкој рeче; нaвечер дојдe да ме довeде;
Коћура: дoђу; па дрuги ће дoђе па нaс ће ни унiштев; И бaта дођe
овдeка; извuкја га отuт и дођe; дођe и сeдна ондeка на ливaче; сәс њeга
дођoше; нaђу; пођe ли куде мaјку ти?; Дојдoше овдeка;

52
Колика ће бити одступања од овог правила о чувању секвенце -јд-, зависи у
многоме од информатора, односно од тога колико је он био подвргнут утицајима са су
протне стране. Верујем да је то разлог што сам у Г, Л и донекле К, чешће наилазила на
поменута одударања.

Говор Горње Пчиње

101

Карта 4
Голочевце: дoјду; дoјде нека жeна гaдна, па си дојдo дoле крај
децa; Дојдoше децa; Добрoсəв дoјдеше од лaни; Вeрке, дoјди овдe!; Не
могa да нaјде у Врaње; а јaдни што нaјдев ‡ тoј изeдев; Сyк кəт појдo,
па ву дaдо; отворiмо си кəт појдoмо; а Коћuра тaм кəт прeјдеш рiт; Ако
прiјде некa живoтиња; кoлко држaве пројдoше – јa сəм јoш жiва!; за
Здрaвка дoђе; та дођoше партизaни; нaђу;
Горња Трница: јa ће дoјду да се прeдам; тiја отiдеф па дoјдеф партизaни, партизaни отiдеф па дoјдеф, дрaжевци ги вiкашеву; и oн дојдe;
Бuгари дојдoше; па кyт пoјдете, тyк;
Лесница: дек ће овaкој да дoјде; па ће дoјдемо; па дојдo пoсле; и
пa дојдe тuј; А jеднo жeнско дојдe; Oн дојдe отuд; И пoсле, дојдoше; дoјдеше oн јaдан гoре (Л); најдoсте ли га деда‿Жiвана?; нaдвар да пoјду;
нe, ис Кoзји‿Дол пројдe; још едyн пројдe; ће дoђу јa да сaдимо кампiри;
А онi бре не тејaше да прiђев; а кəт овyј дојђe гoре;
Радовница: дoјдем; ма oн дури да дoјде, дuша oјде; дoјди, нeшто
да ти кaжу; нaјдем; нeмам да oјдем до Лeсковәц; и јa ојдo; oн га нeмаше,
видo га ојдe негдe; и видo га јa, ојдe пијaн нагoре; пoјдем;
Пролесје: Јa, ће дoјду, Лoзе, ће дoјду данyс, јuтре; па да дoјдеш;
Догoдине да ми дoјдеш на гoсти; ће дoјде ли, ел нeће; Дoђи, сeдни си;
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oн најдe лeк; па си нaјди мuжа па си жiви; мiе ојдoмо дoм; пoјду; па и
онa пoјде; прeјду; тeбе ће прoјде; ако га пронaјдев; нaђу;
Црвени Град: дoјдем; Онa iсто и као тeбе дoјде; Радомiровите ондe
дoјдеф; кy[д] дојдe; евe Дuшко дојдe да прaви кaву; Eла, баба‿Совeто,
дoјди, дoјди; па зајдe пред врaта, па зајдe, па зајдe, па зајдoмо; најдe
бробiнци, истрeсомо ги; и ће oјдев озгoр; куде тuј бaбу кәт ојдoмо; јa ћу
пoјдем па и онa ће пoјде с мeне; тi видувa ли кəт појдe?; пољuби се кəт
појдe; онaј прiјде сəс кишoбрəн; евe и кoло прoјдe; а нeће сyг да дoђе.
Јотовање групе -јд- везујемо за призренско-јужноморавске, а ње
но чување за тимочко-лужничке, односно сврљишко-заплањске говоре,
тако да ова особина такође иде у прилог мом веровању да се западнији
део Горње Пчиње може сматрати правим јужноморавским говором, а
њен источнији део – прелазним говором од сврљишко-заплањског ка
призренско-јужноморавском.

Консонантске групе у иницијалној позицији
86. На почетку речи сугласничке групе понашају се двојако, упро
шћавају се губљењем сугласника или супституцијом гласова на бази аси
милационих и дисимилационих процеса. Тако је и у другим сличним
говорима.53
87. Консонатске групе сачињене од праскавог сугласника на по
четку и још једног опструента у призренско-тимочким говорима често
бивају упрошћене губљењем плозива. У овом говору нису све такве се
квенце упрошћене:
пт-: Овде је птица – пиле, а ја се не могу сетити још неке речи која
би почињала на пт.
пч-: пчелa, пчeле (ЦГ, Р), пчeла, пчeле (Шп).
пш-: На целој територији ова иницијална консонантска група дала
је пч-: а купiли смо пченiцу (ЦГ), пченiцу (П), па кəт се бuтнемо у неку
пченiцу (Л), на кoга пченiцу, на кoга којe му трeбе (К), нiе пoјемо на
пченiцу (Р), o�на расiпе пченiцу (Шп), сипuје пченiцу (Ш), пченiца пo
не‿сe рађaла; и по мaлка пченiчку овдe-ондe (Г).
53
Овде су дате оне сугласничке групе које имају „одговарајући лингвогеографски
значај“ (Реметић 1996 : 423).
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пс-: Овде нема лексеме пас (каже се куче), а глагол псује има овакве
форме: Једaн на дрuгога мaјку си пцuје! (ЦГ), пцuје (Л), пцuјев; пцувaја
(Шп), oн такoј пцuјеше (П), пцоaја (ЦГ).
тк-: кəкo да ткajем, па сeднеш па ткaеш, ткaеш (ЦГ), дрuги ни ги
ткaше (ЦГ), ткaј, ткaј, пoјеси, наткa пoјеси (ЦГ), ткaла сəм јa (Л).
гд-: Овде се обично каже куде, а не где, тако да немам потврда ни
за ову иницијалну групу.
дг-: дuња (ЦГ, Р, Шп).
88. Од других иницијалних сугласничких група даћу оне у којима
се дешавају извесне супституције:
зв-: Записала сам једном и звoнци (Г), али обично је: ѕвeзде, ѕвeр,
ѕвiска, ѕвонyц, ѕвoно (в. т. 72).
пс-: в. претходну т.		
гн-: по пoдруми се гнeтешемо (Т), гнoј (ЦГ, Р, Шп), али: гњeту
(Шп), гњeздо (Шп), гњездo (ЦГ, Р).
жл-: жљeба ‘дуби’ (Р, ЦГ), жљuч ми jе пuн кaмење; и да се
оперiшеш, од жљuч (П), жљuч (ЦГ); жљунa (ЦГ, Р), жљəнa / жљuна
(П), жљuнче (Р) (в. т. 40).
Клешта: клeште на зuб, дрuго нiшто нeма; ђaвол да не рeкја клeште (ЦГ), овeј клeште (Р), мoје клeште (Шп).
У групама: ск-, шк-, жв-, жм- нисам наишла ни на какве замене
сугласника: шкoлу; не школuје; жвaкам, сәжвaкамо; жмijем, жмiчкам
(ЦГ).
89. И овде су групе мн- и дл- претрпеле супституцију:
мн- > мл-: кiчма ме млoго бoли од носeње (Л), онi млoго uбаве
јaбуке рaђав (ЦГ), Милoјка бeше млoго aрна за нaши децa (Г), млoго
ми је домаћiн бoлəн (Шп), дувaн почнaмо млoго да сaдимо (Шп), ишлa
сəм јa, млoго запaзујеше (Л), млoго вoлеше да пijе (Т), лaни жiто млoго
uбаво iмашемо (П), млозiна смо сyк на њiву (Шп), млоsiна вадiше
пaре по тeј ливaде нaше (Г), само по изузетку може се чути: мнoго се
потeпаја (ЦГ), а онo дoсадно бeше мнoго (К).
дл- > гл-: глeто (ЦГ, Шп), глетo (Р),54 али: длaка (Шп).
54
У Р и ЦГ сам обавештена да је глето ново, а да се некада употребљавала матiка (специјална, не за пољопривредне послове).
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90. Још неке консонантске иницијалне групе промениле су се на
исти начин као у другим сличним призренско-тимочким говорима:
Давном дисимилацијом к < т добили смо облике типа клуца/
клəца: клyцам (ЦГ), преклəцaја пrс; кyт се прeклəца тi? (ЦГ), склyцам
бeли лuк (ЦГ), копрiве набeре па ги склyца (П); клuца (Шп, Ш), сəс
ожeк, па у чuтуру клuчу; тoј сам клуцaла у чuтуру (Т), клuцан пипeр;
исклuчемо си пипeр (Л), али једном сам забележила и: iстуца гу (Г) (в.
т. 40).
чр- и ч-: од онeј црвeне вутетiне (ЦГ), црвeну помyстимо, свaкаву,
мeшано (Г), згuжваф се како свiн���
ско цревo (П), њeму су цревa вaдени
(П), цревцa (ЦГ), на твојu Нaзу цревцa на грeду висeв (Р), с црeп гу покрiмо (Ш), овaј кuћа што jе црепaна (Т), сәс онoј црепuљче, Мiло (К),
едyн обрaз ву свe цrн (ЦГ), цrне дуварiне (К), ће ву поцрнejев зuби (Ш)
и сл. Овде је обично: црeшња, црeшње: А, црeшње, црeшње iмəмо пuно
дrвја; н-iма слiве, н-iма црeшње, а пoлани слiве имa и црeшње (П),
набeри црeшње (Л), док сам у ЦГ забележила: црeшна, от црeшне, али:
црeшњoв (ЦГ, Р, Шп).
Уместо чврста редовно се каже цврста: цвrста бaба, лeтеше
(Шп), Здрaва, цвrста! (П), зaшто су пoцврсти (К), иначе сам иницијал
ну групу цвр- забележила и у овом примеру: а, цврчeв тудe, свiрев (П).
Увек је слива: и[с] слiву пaдо, из вr слiву (Л), бeре слiве мaма и ба
та‿Нaско (К), iма крuшке, јaбуке, слiве мoдре (ЦГ), iма слiве онaкве;
од мoдре слiве (П), от слiве дршљiве (Р), у сливaк овaмо, у ливaду
(К).
Увек је стап: да не мoгу јa до гuмно да iскочу бе[с] стaпови (П),
па бijеф сə стaпови (ЦГ), тuру га стaпат напрeт (Л), �oн па узeја jеднo
стaпче (Шп) (т. 84).

Консонантске групе у медијалној позицији
91. У пчињском, као и у другим сличним говорима, такође је доста
промена везано за сонантске групе:
-вн- > -мн-: сy[г] глaмно тoј љuди болuјев (П), али: глaвни коji су,
свe се дарuјев (К), на тiја глaвни – ћелiми (К), а нi га зглaмница вiкајамо тyк; енe и сyк си iмам јa на онyј крeвет зглaмницу (Р), па ѕyвнев
‘одзвањају’ њiве (Ш), нeма одyмна (Л), јa одyмна телa сәм да крeпам;
жeна му умрe одaмна (П), одaмна, одaмна, одaмничка, тoј одaмнәчка
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бeше (Р), одaмна (Г), тoј смо оградiли одaмно, сiне (П), забаравiла
сəм, бре, одaмна iма, педесe гoдине! (ЦГ), поред: ал одyвна га нoси (К),
одyвначка, iма jеднa гoдина; епа одaвнәчка, још кәд бeше млaда (Г),
Рaди у продaмницу (ЦГ), али и: сyк лyсно, ис продaвницу и aј (Р), комu
е рaмна табaна нe га прiмав у вoјску (ЦГ), Радoмница; Радoмничани и
Радoмничке (ЦГ), Цвeткофстан, мeстото, такoј га вiкамо, рaмно; рaмни
двoри, отварaјте се (ЦГ), овдe jе рамнiште (Т), поред: На Рaвно цeрје
jе заложiја њiву (Л), по равнiште да трчi (Т), и кәт сyмне, век сәмнuје,
више не вiкав (ЦГ), и кəт сəмнaло, онi си пoјдев (Р), и прeдемо преко
нoћ, до сәмнувaње (Л).
-вњ- > -мњ-: па извадiше гламњu (Р), плeмња (ЦГ), кuће не пaлев
но племњетiне (Т), поред чешћег: и кuћу, и плeвњу и свe ће зaпалу (К),
плeвње uбəве; сəл растuрени та више плeвњу тuрени; у плeвњу набijемо
слaму (Г), онe, плeвње свe попадaше (Л), двe плeвне по четрнaес мeтре
(Г).
-мљ- > -мњ-: у њiњо је зeмња отuт (Л), зeмњу нeмашемо (К), и oп,
пaдне на зeмњу (ЦГ), тi здрaв у зeмњу не мoж да улaзаш (Шп), фrљи га
тuј на зeмњу (Р), да ме набijе уднo зeмњу (П), јa гу фрљi онuј земњiцу
овaкој (Л), ћuпче ги вiкашемо, земњaни (К), али и: земљaни поклoпчики
(Ш), онo пuшта зeмљу врз нaс (Г) (в. т. 78).
-зм- > -зн-: uзну (Шп, Ш, Г, Л, П), јa сәм мислiла њeга да uзну (Ш),
јa тoј да га uзну (Г), да му ги мoш uзну (П), когa iскаш да uзнеш, свe тoја
(Г), орa из рuке да му не uзнеш (ЦГ), ће ти uзне сrп, ће ти uзне копaч
(Шп), и си гу uзне њuма (Т), и да uзне њoјњу скутaчу (П), oн ву uзне шикeрче (Шп), дaј дuшу да му uзнемо (Т), uзнемо ги њiни глaси (Шп), да
uзнемо некoј дiнар (Р), и си uзнев јaбукете (Т), ће uзнемо котлiче нeко
(Шп), uзни, тетка‿Велiке (Л), неупоредиво ређе бележила сам: uзму (Ш,
П).
-см- > -сн-: пeсна (Шп, Р), па кəт ће искoчимо прет кuћу, па пeсна,
па игрaњеж (Л), бaбата самa кəт си појaла тuрске пeсне; да ти запoјемо
пeснете (ЦГ).
-тм- > -тн-: па којa от којu да oтме (К).
-пш- > -пч-: Обично нисам бележила такву промену: тeла сәм и да
лiпшу (Л), сaл не знaм кyт ћу си лiпшем (Р), крaва ће лiпше кәд вaти
снeк; и онo ће си лiпше (Г), нека лiпше крaвата (П), али сам је примети
ла у ЦГ: и лiпче си.
-пс- > -пц-: и тaм накуде Вiдовдəн липсa си (Р), липсaла (Р, ЦГ),
јaрики ву полипсaли; излипсaле кoзе (Р), али и: липцaла (Шп).
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-нз- > -нѕ-: oн сaмо напiше тaмо у мeнѕу (ЦГ), сyк пo помaлка
му дaаф пeнѕију; пoвише би ми пeнѕију давaли (Г), па пeнѕију стeче
(ЦГ), па не тејa да искoчи рaно у пeнѕију; па млaд uмре, тамyн iскочи
у пeнѕију (Л), сyк је у пeнѕију; у пeнѕију (П), јa iмам нeку пeнѕиицу (Т),
али забележила сам и: мoј вrс пeнзију добiја; нeку пeнзију му мaлко
дaдоше (П).
-шн- > -шњ-: од овoј брaшно (Шп), брaшна си купuјев (Т), онoј
брaшно га узeде (ЦГ), бeло брaшно си купuјемо; брaшно си купuјешемо
сe (Г), омесiла ву кравaјче от чiсто брaшно (Р), и млeја си брaшно (ЦГ),
какo сејaла брaшно (П), али у источнијем делу Пчиње може се исто тако
чути: под едyн крoв мeљав брaшњо (П).
-мт- > -нт-: пaнту (Р), гoдине прoшле веће, кудe да пaнту (Шп),
па не пaнту, бре (Л), тi мoж да пaнтиш (К), тoј сәм запантiла; да запaнтиш (Т), oн ме запантiја (К), ређе се може чути и: нeкој си пaмти
(Шп).
-см- > -шм-: iди, донeси от чeшму (Р), точiли смо на чeшме (Л).
-ћн- > -тњ-: Ни ова промена није доследна: вoтњак (ЦГ), па кuтњи
свi (К), снaшка дaде бакшiш на кuћни (Шп).
92. Групе -мн-, -пч-, -пш-, -пс-, -пк-, -пт- обично нису подлегле ди
симилационим процесима:
-мн-: да не мoгу јa до гuмно да iскочу (П), да вrшимо на гuмно (Л),
па волoви докaрав камaре пред гuмно (Г), на овoј гuмно (К), више гuмното гoре Чадoмирово (Г), и кәт се стyмни овaмо у градiште, спрoтива
(ЦГ), стәмнi ми се (Р) итд. Овде је разбијена секвенца -мн- у придеви
ма типа сламни: онe сламeне кuће билe напрeт (Т).
-пч-: бaпче свe са гу викaли (ЦГ), а еднo бaпче, а еднo жaпче се
затrла (К), Видeја неки‿врaпчики у дубiцу (Шп), една‿дuпчица (Л), и
што смoта на онiја клuпчики (Шп), отiде си у колiпче њoјњо (Г), и oн
ми ги тiја конoпчики дaде (ЦГ), да ми скiнеф кoпче (Шп), земљaни поклoпчики (Ш), па стапчe нoси еднo оволiчко; па сə стапчeто си збoрим
(Р), како трупчe дебeло (Г), ћuпче и извaдене пaре (Г).
-пш-: Увек је општина: па му пoсле направiше бoље, сә црeп, oпштина (Т).
-пс-: па толiки кuп у тепсiју (Г), овaкве тепсijе голeме (К).
-пк-: лисiчка дuпка малeцка (ЦГ), а с кrпу је закuкана дuпката (Р),
напрaимо му дuпку на срeт (Л), улазiја по дuпке (Р), такoј сә свe љuпке
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здрoбев чoрбу (Г), по њuм рiпкәм (К), скинuсмо трi чарaпке (ЦГ), урoв
је као, oн пупуљeс, кад га тuриш, oн се џiпка (Ш), и свi као прaсци се
џiпкамо (Шп), кaмење џiпкамо (Шп), јa си умрe, уџипкa си се; кəд ми
се uџипка Добрoсəв (Г), сyл џoпке ву нaшли (К), онe џoпке соблeчене
(Л). Овде се каже љуљка, а не колевка/колепка: па вrжемо љuљчицу на
детe тaмо у ћoш (Г).
-пт-: Немам потврде за ову групу.
93. Овде је познато, али није доследно на целом истраживаном
простору, дисимилативно упрошћавање секвенца: -сц- и -шч-:
ицелiвав (Р), ицеливaше се (ЦГ), али женa, ицeпена ву билa кошuља
(Л), кuкови ицeпени (Т), колeна ицeпени (ЦГ), с jеднo дrво та да ми глaву
ицeпи! (П), па му ицепiли бeву устa (К), Рацeпи му глaву! (П), рацeпена
кошuља (Т), па чuвам прaци двe (Р), и јa прaци jедәмпu[т] такoј лекувa
(Т), чiи су прaци (П), а јa сaл козu и прaци; а онi кудe са па прaците
(ЦГ), рацəфтeла се (ЦГ), али, на крајњем западу се ова секвенца чува:
исцелiвав (Шп), а мi свi као прaсци се џiпкамо (Шп), расцəфтeла се
(Шп).
куде вaс, тaмо, бaче (ЦГ), па рeкну га нeкəд бaча (Т), цeл дyн копa
бaчу; пипeр из бaчу (Л), iди, кoзе искaре из бaчу (К), пoсле почeмо да
вiкамо бaче (Г), тuј една‿бaчица (Л),55 намoтам на еднu дaчицу (К), вaти
па си гу ичeшље, ичeшље (Г), ичешљaла се (Р), тi и Ивaн се ичекaте да
uмру (П), па ичувaмо децa (Г), повuчи, потeгљи, ичупaти не мoгу (Т),
збiре кочiце и поза врaта ги тuре (ЦГ), евe кудe је кочiца излетeла; па
етe гу кочiца (Р), какo удрiло у неко орaче, такoј га отсeкло (Т), жвaкам
му лeп и орaчики (Л), прaчики (ЦГ), па му дaде Рiста еднu пучетiну (Г),
на рогoченце (Р), jеднo рогoчиште пе-чес‿плетiнке iмаше (Т), тaче
вoда (Л), у свaку ћoчицу по нeшто сəм турiла (Р). На западу је, међутим,
ова секвенца сачувана: ѕyдав бaшчу да напрaев (Шп), па јa пuну бoшчу
сәм понeла (Ш), вrшчики гoре (Шп), као тi њi што си ги ишчувaла (Ш),
на свe жeне по оволiчко плaвешче (Ш), наместi рогoшче (Шп), трпeшче ни је направiја (Ш), мада се у мом материјалу нашло и неколико
изузетака: јa сəм ги свe ишчувaла овдe (ЦГ), пojешчики (Л), седнaла на
рогoшче (К), oна је сиромaче остaла (Ш) (в. карту бр. 5).

55
У већем делу Пчиње старији назив за башту је био градiна. Он се и данас мо
же чути иако се почела употребљавати и нова лексема.
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Карта 5
94. Потврде за сугласничку групу -жд- забележила сам у следећим
лексемама: онa и Милeвина jе мaјка из Баждaрци (Р), а овe[ј] јoш iдев
у Тiбужде (К); глeждер /или зглoп/ (ЦГ, Р), деждeвњəк (Р), диждeвњəк
(ЦГ), диждeњак (Шп). Иста сугласничка група може се чути и на почет
ку речи: па ждрeбна и онa – магарiца (П), и онaј вoда ждркнувaла ис
кaменат (Р).

Сандхи и сродне појаве у додиру морфема
95. У сандхију се обично губи сугласник на крају прве речи (а) или
се врши једначење по звучности (б). Често се консонанти прво једначе
по звучности, а затим, уколико су исти, један се губи (в):
а) и плiска[в] вoдуту oни накуде мeне, јa накуде њiм (Т), мi нeсмо
ко сy[г] грuбе билe (Т), о[д] днoто настрuжемо (Л), па не тејaла тoлко
о[д] добрoту да отiде кра њuм (Р), eте ти га Милорa[д] Дoнински (К),
ни о[д] дрaжефци (К), па прaев о[д] дrво опyнци (Л), да га не oсету
кә[д] дошyја (Г), и[з] замeтине (Т), у тu[ј] јaбуку што iмаше гу еднa,
до кoчину вaшу (Г), за мo[ј] јазiк (Ш), једнa је правiла, на онu[ј] је
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додавaла (П), тo[ј] jеднo девoјче је бiло (Ш), тo[ј] је бiло бiвша Југослaвија (Шп), тu[ј] је билo рeт мi да отiдемо (Л), бијa момy[к] куде
њi (ЦГ), памu[к] кuпимо (Л), што сә[м] му рекнaла (К), па си iде едyн
стaрәц сә стa[п] по нaс (Г), у афтобu[с] седeла с њuм (Т), кра вa[с]
седi (Г), зiму[с] сeду дoле (Т), у двaнае[с] стiгомо (Ш), а вi свe сә[с]
студeну (К);
б) ће откrшев лeбәѕ бәшкa (ЦГ), тy[ј] је бoлез бијa пoнапрет (Т), с
етrву смо двajес пед гoдине седeле (Ш), па кәт чuјеж да пuца (Л), сәс
нaз да iдев (Г), огрaдено свe сәз дaске (Шп), iмаше јож двe снaшке (Л),
бyж девeтога новeмбра (Т), тeшко на нaз девoјке (Р), нiе смо дванaез
децa на мaјку билi (Р), заштo ги не остaвиж дoм (Р),���
улeгоше з Достaну (Г), мeсеѕ дyна од њiма вoду нiкако не пiја (К), да га тeгљаж
за нo[с] сәс мaше (Г), вrжи ћuб за рeп, па чuчни (Шп), чијa Стaна пот
корiто лeга (ЦГ), омeси от пeпел кравaјче (ЦГ), кuпеф по некi бəкшiш
(К), да не мoш с некој‿дрuк пoмоћ да рабoтиш (Р), и oни ги љuди плiскаф с вoде (Шп), ће пoђеф с тeбе (Ш), iмаф свoју рaдњу (П), и збeреф се
жeне нaвечер, кoј не мoж да стiгне, помoгнеф се (Шп), збeреф си пaре
(Т), па ће лeгәф тaм (Ш), та врс тарaбе (Р), нaш лeп трeбе да стaше (П),
пuшта oфце ис тrле (Т), не моглa бес тутuн (П), из Глoк тyј гу бeше
довeја њoзе (Г), ис тyј кaмен (Р), такoј сәм бес чeљат остaла (Шп), зeље
ис чoрбу (Л), сyк што iма (Л), моiат је домаћiн от Шиптaри погинaја
(Р);
в) кәд рuча[к] ги се принeсе (Шп), вu[к] гу сретнaја и удавiја гу
(Шп), ако затeче у сeло кмe[т] да жнeјеш (Шп), дeве[т] дечiшта и oна
имaла (Шп), вi[ш] жeнете што iмав ћелiми (Г), нeје имaло тy[г] као
сyк што iма (Л), Па сy[г] кәд га iма да пuштив онi (Г), скрo[б] прaев
(Л), па орi[з] се тuри (Шп), по кuкуру[з] се влeкја (П), јa измuзем од
мојe, тi о[д] твојe, онa од њoјњо (Г), oн пoјак о[д] тeбе (Шп), oтку[д]
тeбе пaре (Р), стaне пре[д] тeбе (Ш), па ми ли се дoри згадi о[д] тoј
(Г), о[д] тoј завiсимо (П), iдемо оздoла пeшки о[д] Тргoвиште (Р), да
намaжеш о[д] тuј ракiју (Г), нe ме jе стрa ни о[д] Тuрци (К).
96. У понашању з и с испред љ и њ нисам приметила асимилацију
по месту и начину творбе: без њега, врз њeга пaдја трuпат, и крәз њeга
млeко проoди, сәс њeга дођoше, па се бoри с њeга, свe из њuма, сaл се
огрешiше с њuм, седeла с њuм, и прiчамо сәс њoзе, што ће дeлим сәс
њi, Сас њi, oн пошyја сəс њiм, идo с њiм, сас његoву мaјку, па сəс
њoјни децa итд.
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97. Африкатизација у секвенцама т, д + с:
тс > ц: па пoсле Тuрчин пeцто гoдине седeја тuј (К), али и: пет
стoтине дiнара jе далa (П), дaде ни петстoтине мaрке пaре нaс (П),
деветстoтине (К, Г), а једном сам забележила и: онo iма иљaдо и пестoтина oка сeно! (ЦГ);
тс (< дс) > ц: викaле грaцке жeне (К), али и: нoге да ву отсeче (Л),
па ће ми отсeчев оволiчко (П), двe његoве бuке отсeкја (ЦГ), такoј га
отсeкло (Т), отсeко га (ЦГ), iди, еднu кuку отсeчи (ЦГ), нoга му је
отсeчена довдeка (К), на отсeчену глaву, е ли си чuла, тuј лeка нeма
(Шп), тaм се бeше отселiја (Шп), моji брaтанци отселiше си одoтле
(К), па потсичaли са се; кудe се е потсeкло (Л), па потсiри (Р) итд. Чула
сам, међутим, и: на свaки телевiзор тiја прeседници дoјдев (Г).

Даљинска дисимилација
98. Обично се у страним речима примете примери даљинске диси
милације: и неки бoлез дојдe, вiкашеву га дефтeрија (Т), овy[ј] је дирeк
тур у Комунaлно мaлиат (Л), дoктур (Шп, Р, ЦГ), мeсо у замрзнивaч
стaвете (П), кампiр, кампирi (Р), кампiр (Шп), кирeч (Шп, Р), копuс (Р,
Шп), њiм ги је кулiр бiја (Р), обuкја се, реденiк, пuшка, матролeс, и
пuшка и матролeс (К), Да ти дaдем јa палталoне, брe, палталoне, тaт
кове ти! (ЦГ), патлиџaн (Шп), петлиџaн (Р), испeко га јa јaгњето uбаво
у рeлну (Л), што Вeрку гу не слимaте ‘снимасте’? (ЦГ), кəд гу имaло на
слiмак (ЦГ), џандaр (Шп, Р, ЦГ), шангарeпа (Р) и сл.

Губљење неких сугласника и други
консонантски односи
99. Губљење сугласника није тако честа појава у пчињском говору.
Тако, на пример, оно што се дешава призренском говору: елиминисање
гласа д из секвенце -дн- у облицима броја један, затим из -дњ- у Бадњи
дан, узречица бозна, нису појаве које се срећу и овде. Али, забележила
сам: богaство (К), Нaско (Ш, К), позaрасе се тuј коскa (Р), jеднoто у
шкoлу ће пoјде, пoрасе (Г), кат порaсоше (Г), на свaки телевiзор тiја
прeседници дoјдев (Г), онeј шiљесе нoге (Р). Овде је, такође, редовно:
Мiтро, мi ће се посвaдимо (Шп), на jедyн Мiтровдəн у Радoвницу
(Р). Неке вокалске секвенце управо су створене губљењем сугласника
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(в. т. 42 и 43): нeам, кaеш и сл. Забележила сам и неке лексеме у којима
је изгубљено в: брeска, брeске (ЦГ, Р), србi (ЦГ), Па србeло, какo не
србi! (Т), затим л и љ: нeће, тoј благосoвено на човeка (Т), нeма ни да се
матретiра тaмо (К), како сyк што светeв овeја сiјалице (Г), сyк стрuје
свeтев; с пуздeрке ми је светiла; свe му jе светeло свeтло (Р), (дошао)
из дiв ‘дивљи’ крaј (ЦГ), �
iма и дiве јaгоде (П).
100. На целом простору каже се комaт: па замoтамо с комaти (Г),
као на комaти (К); глeтав место гњецав: а тyк нiшта нeма: рyжан лeбәц,
глeтаво (П); гмечи: бајги тoга ће га гмeчи (Р); ждребна: па ждрeбна и
онa – магарiца (П).
Бележила сам само: ако га бегденiше (Шп), да ли је бегденисaја
тyј на девoјку тaтко (Шп), тuј мaјка ми бегденисaла (К), вiдо jеднu
девoјку, бегденисa (Шп), па си бeгдениса мuжа и дoведе си тuј (Ш), кәд
онe бегденисaше ме (К).
101. Обично се чује уметнуто г у: брiгнемо се (ЦГ, Р), д у: здрaк
(П, Р), идo у Скoпје на здрaчење (Л), ј у пaјсторче, пaјсторкиња (ЦГ),
м у: у октoмбар ли отoше (Т), р у: онo се огрuљи! (ЦГ).
102. Према облицима ж. и ср. рода једнине и облицима множине
(који су понекад и сами трпели асимилације по звучности или по месту
творбе) аналогијом су настали облици м. рода јд. типа ретак, слатак:
рeтак (Шп), рeтəк (Р), сiнко слaтəк (К), слaтак (Шп, ЦГ, Г), снiска (Р,
Шп), снiсəк (Р), снiсак (Шп), а сyк тeшəк живoт, тeшəк (П), нiшта нe
ми jе тeшко, сaмо мuжш ми jе тeшəк (Т).
У придевским речима типа први, средњи, доњи, добили смо, слич
ним путем, следеће форме: дoљња устa (ЦГ), до дoљњо селo (К), дoљəн
спрaт (ЦГ), дoљан прiтисак (Р, ЦГ), али и: дoљњи (Р), пrвњо детeнце
(Л), пrвњо што се родiло (Ш), кəд јa доодi пrвњиат пuт (ЦГ), па ми тyј
умрe пrвањ домаћiн (Л), от пrвањ крaј с њeга лoшо смо живeли (Р), кoј
дoјде пrвањ гoс, тyј ће га сeче (Т), срeђəн (син) је на срeђəн спрaт (ЦГ),
срeђəн (Шп, Р, ЦГ).
103������������������������������������������������������������������������
. Ј. Марковић је „народним етимологисањем“ назвала покушај
човека из народа да стране речи убаци у свој свакодневни говор и прила
годи их духу свога језика (Марковић 2000 : 99-100). Таквих речи било
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је доста и код мојих информатора, а неке сам забележила: Нiшта нeма,
сiне, апсалuтно! (ЦГ), дoктури вiкав – бронкiти (П), брокiтис (ЦГ),
iма еднa трaва кантериoнка (К), Кашiри очистiше, овuj рeпу што си
рaњимо стoку, погaнци! (ЦГ), Oн си у концелaрију тuј (ЦГ), па нeма ка
ко сyк што iма, е, политaнка, колaчи (П), па ролвeр овaкој устa (К), од
грознiцу и тoј искoчи ‡ туберколoза; свe туберколoзни! (П).

Метатеза
104. У пчињском говору метатеза није честа, а присутна је у очеки
ваним лексемама (као у другим сличним говорима):
гавран: У целој Пчињи каже се гaрван, нпр.: цrн како гaрван;
гaрвани iма, oрли, врaне (П), гaрван (ЦГ, Р, Шп).
лозје и грозје: Овде је метатеза извршена само на крајњем западу:
тuј свaшто докaрав љuди продaав: и грoјзе, и патлиџaни (Шп), грoјзе;
лoјзе (Ш); грoзје нeамо (Т), грoзје (ЦГ, Р, Г, К), лoзје (Р, Г, К), Пeтрово
лoзје (Г), нашлi га у лoзје кудe се обесiја; н-има лoзје н-има бостaн (Л),
лoзја; лoзје ли ће ти изeде (ЦГ) (в. карту бр. 6).

Карта 6

Говор Горње Пчиње

113

козји: Облици овога придева су без метатезе: кoзјо, oфчо, крaвјо,
али нaјарно oфчо је сiрење (Шп), кoзјо (ЦГ, Р), кoзјо је пo рeтко млeко
(Л), ис Кoзји Дoл пројдe (Л), по Кoзји Дoл кад iдешемо (Шп), али у
Т сам забележила и: у Кoзи Дoл цrква; накуде‿Кoзи Дoл ондe iма га
бyш.
Метатеза је извршена у заменичком корену вəс-: све, сви, свaки (в.
т. 179 и 180). Изузетак је једино вyздəн ‘цео дан’. Потврде: нека са ми
жiви свi (Р), на свi свaтови ће дaдеф тoј (Т), по двe iмам от свi дeца
(Шп), свe што iмаше, однeсоше; свe онa јeде (К), свe девoјке с первaзи;
свe са ме чувaле (ЦГ).
цвета: цəфтi (ЦГ), цəфтeше, а немa да рoдев (П), цəфтeла (ЦГ,Р),
рацəфтeла се (ЦГ), расцəфтeла се (Шп).
сване: и прeдемо преко нoћ, до сәмнувaње (Л), и кəт сəмнaло, онi
си пoјдев (Р), и кәт сyмне, век сәмнuје, више не вiкав (ЦГ).
подне: срe[д] дyн (ЦГ, Р), али и: плaдне (Шп, Р, Л).
близанци: близнaци, близнакuље; овiја близнaчики сyг iдев у шкoлу
(К), што jе близнaк; двe близнaци; по едyн по двa, па као близнaци (Т).
куршум: У К сам забележила крушuм место куршuм: нe га фатiја
крушuм (К).
мртваци: У ЦГ сам забележила мртавцi место мртвaци.
манастир: мaностир (ЦГ, Р, Шп), али у Шп сам забележила и мaнастир.
барјак: барјaк (ЦГ, Р, Т, Шп), барјaци (ЦГ, Р, Шп).
Нема ове појаве у: пцује, мрав, урда (како је, на пример, у Призре
ну [Реметић 1996 : 441-442]).

Консонанти на крају речи
Судбина финалних консонантских група
и -зд:

105. У домаћим речима нема финалних консонантских група -ст

па од бoлес jе билo (Л), кад ме фатi бoлес (Шп), а нaши си па
станaше на влaс (К), дoјде пrвањ гoс (Т), Oна jе као гoс овдe (ЦГ), по
идинaез децa еднa е рађaла (Р), дванaез децa на мaјку билi (Р), тринajес
мeсеца у партизaни (Шп), двe плeвне по четрнaес мeтре (Г), по петнaез
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дuше бeдвев (Л), у шеснaез гoдине (П), на седəмнaес мeста са кoнци
билi (Л), кошuље осəмнajес (К), осəмнaесе (ЦГ), јa сəм се млaда удaла
у деветнaез гoдине (Шп), извrжемо снoпjе, па скrстимо на едyн кrс
(Г), па га намазaја сәс тyј мaс (К), преко рeку је овyј жiчани мoс прaвен
(Ш), бутaли неки‿мoс (ЦГ), жiф пaкос ти напрaви (Г), iдемо на прiчес
(К), тo је прoпас (Шп), Преклəцaја пrс (ЦГ), оволiчке прaћке колко пrс
(К), oн пупуљeс, кад га тuриш, oн се џiпка (Ш), за рaспус па доoдеф ку
де‿мeне (К), штuкне ми свeс и јa пaдну (Л), и јa от стaрос не чuју (П),
цвrс; пoцврс (Шп), чi[с] сапuн (Г), билo на Чiс понедeлник бyш (Шп),
и онi шeс (К) и сл.
Пример: али здрaвје, млaдост! (Л), права је реткост.
Изгледа да је у речи фронт финално т испало управо због анало
гије са претходно наведеном појавом: тaм на фрoн отoше (К).
Овде се обично каже гројзе/грозје, а ређе се може чути: грoс.
За консонантске групе -шт и -жд немам потврде у материјалу.56
Звучни консонанти на крају речи
106. Десоноризација звучних консонаната на крају речи предста
вља једну од балканистичких црта. Уколико је један говор изложен ути
цајима турског или арбанашког језика ова појава ће бити јаче изражена
(Реметић 1996 : 443), а такође јој погодују утицаји из македонских и
бугарских говора. Дакле, пчињски говор је имао добре услове да разви
је обезвучавање финалних звучних опструената, при чему је ова појава
на крајњем истоку врло доследна, а западније се чешће сусрећемо са
делимичним обезвучавањем. Овакво стање је очекивано, односно, од
говара ситуацији у суседним говорима: у кумановском – где Видоески
констатује „полузвучниот изговор на крајните звучни согласки (дубп)“
(Видоески 1962 : 262), и, с друге стране, у суседним бугарским говори
ма (дакле, са истока), где је присутно потпуно обезвучавање крајњих
звучних сугласника (на пример у ћустендилском и димитровградском
говору).
Уколико на апсолутном крају речи у пунктовима П, Р и ЦГ чује
мо звучни сугласник, то мора бити утицај књижевног језика, али према
Само сам забележила, једном приликом у ЦГ, лексему дyж у стиховима песме:
„Oј, дoдуле, oј, дoдуле, дaј Бoже дyж, да се рoди рyш...“. Иначе, свугде по Пчињи каже
се кiша.
56
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западу тај процес као да није у целости извршен, па је могућа извесна
недоследност.
и онa, од мoјəт белeк (ЦГ), у Бeогрəт (П), па сəм вeзла по оволiчко, вeс ‘вез’ (Л), до тuј дођoмо с вoс (К), да доoди на мoј грoп (П), длyк,
па чyк гу овдe удaра (Р), тyј сiн дрuк (Г), глeждер, зглoп (ЦГ), на коњa
трaжи зoп (Т), нeма зuп у глaву (ЦГ), на јaс ‘јаз’ откiда[в] вoду (ЦГ), и
лeгам у лaт (Л), Дебeл лaт – голeм глaт (ЦГ), па uбав лeп од ечyм (Г), Ку
де лeп што се печe (Р), лeп у тoрбу (П), онo мaслото пoблаго од мaс (Р),
да тoпи мaс (П), Мeт ‘мед’, у мeт млoго iдев (ЦГ), ће укрaднемо мeт
и мaсло (Т), Кат стeгја неки‿мрaс! (Р), енe kәд бидe њeкња онaј мећaва
и онyј мрaс (Р), и моiјат мuш (Р), па сəм кастрiла као мuш (Л), кaрамо
се нeкат, али мi га преко прaк не изнoсимо (Т), свекrва гу дочeка преко
прaк (Т), дoнесе прaс па рaсади (П), А uбаво се тuј прaс рaђа (П), брaт
ми умрe си па пoмлат; пoрес jе брaја по селo (Л), тu[ј] је билo рeт мi да
отiдемо (Л), како сeдешемо на рeт (К), jедyн рeт ву ископa (П), и онi
такoј се рoдт узeли (Г), снeк, снeк, јa си гaзу, iду; немoј на овyј снeк (Л),
Oпасəн снeк пaде (Р), oн трi�jес пед‿гoдине је рaдни стaш имaја (Шп),
па тресeв клiнци, тресeв, тресeв, стuт, а онi дoле; Не мoже, стuт,
лaдно (ЦГ).57
Сугласник� в понаша се, као што сам већ напоменула, као опстру
ент испред безвучних консонаната, а на апсолутном крају речи је, према
мом утиску, делимично обезвучен (т. 63).

57
Неколико пута чула сам газ уместо гас, што ми изгледа као занимљив случај
хиперкорекције: тaм гaз ‘гас’ нeма (Р).
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III
О бли ц и
Именице
107. Именичка деклинација пчињског говора прилично је упрошће
на: у једнини постоје само ном. и ОП, поред облика за вок., а у множини
ОП је редовно изједначен са ном. тако да постоји само једна множинска
форма. Поред тога, присутна су и колебања и промене у роду и броју
неких именица.
108. Овде ће именице бити представљене у три групе, мада се
у новијој дијалектолошкој пракси помињу четири деклинациона типа
именица у говорима призренско-тимочке дијалекатске области (Ивић
1991 : 149; Реметић 1996 : 448; Вукадиновић 1996 : 127; Богдановић
1987 : 142). Првом деклинационом типу одговарају именице м. рода са
наставком -Ø, другом именице ж. и м. рода на -а, трећем именице ср.
рода на -е и -о и четвртом именице ср. р. које имају проширење осно
ве. У пчињском говору, међутим, именице ср. рода готово никада не
проширују основу, тако да ће све оне бити анализиране у оквиру једне
групе.58

Први деклинациони тип именица
109. Прву групу чине именице м. рода на -Ø типа град, а ту спада
ју и именице м. рода на -а, -е, -, добијене губљењем гласа [х] (ора, ме,
вр), овде затим долазе именице м. рода и мушка имена на -о (старејко,
58

Касније ће бити поменути изузеци.
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Стоилко)59 и, што је најинтересантније, али не и необично за призрен
ско-тимочке говоре, овој групи су се прикључиле именице на -ĭ тј. оне
које су у стандардном језику ж. рода на сугласник (болес, пакос, реч).
110. Све именице ове групе можемо поделити на оне које означа
вају нешто живо и које у једнини имају три облика (ном., ОП, вок.) који
се и формално разликују и оне које значе нешто неживо и код којих се
ном. и ОП не разликују, а вок. по својој природи немају, осим у специ
јалним ситуацијама. Код именица м. рода и мушких имена на -о, вок. је
једнак ном. Иначе, у вок. је наставак -е чешћи од наставка -у, као и у дру
гим сличним говорима (Павловић 1970 : 71; 1939 : 161-162; Михајловић
1977 : 33; Богдановић 1979 : 53; 1987 : 145-146; Видоески 1962 : 137),
а Белић је и оно мало потврда вок. јд. на -у видео као особину унету са
стране (Белић 1999б : 231).
Номинатив:
а) њiн овyн ме утепaја (Ш), остaја удовyц (Л); Аритoн умрeја (К),
вiкаше нaж деда‿Велiн (Р), зeт Добрoсав (К), Драгомiр jе овдe; Милaн
ми jе тuј (Л), и деда‿Рaнђел је тyг бијa (ЦГ),
да вiдев какo је тyј домаћинлyк, какo је уредлyк (К), едyн обрaз ву
свe цrн (ЦГ), тuј ће се пeче� лeбац (К);
б) зaврте ме ђaвол; орyл те однeја (Л), чiм пoје петyл однeма нiш
та (П);
јa сам десeти дeл од рaботник (Р), голeм котyл (Г);
в) oн вiкаше сиромa (Л), па сyгк на штaге сиромa oди (К);
тi oћеж да си вr (К), дiгне се на млeкото, на вr maсло (Р), кaм мe
‘мех’ – iзеде мољyц (Шп), мeне нe ме стрa (Шп);
г) нека дoђе тyј тaтко на девoјку (Шп), тaтко ми дојдe ис Коћuру
у Маргaнце (Ш); дођoше Зoрица и Јoско; бeре слiве мaма и бата‿Нaско
(К), тyј Стaнко ми jе бијa брaт (Л), једyн Цвeтко бeше (К).
Општи падеж:
а) от коњa се утепa; па се оженiла с елeна (Л), нiшта тuј на попa
не дaвамо (Шп), сoбу сәм наместiла на унuка (К); Младeн бeше викaја
Душaна (Р), да цrпе на брaта Драгољuба (К), на Драгомiра сәм напрe[д]
далa; мi смо се зналi з деда‿Жiвана; на деда‿Стeвана (Л);
59
Овој групи могу се, под одређеним условима, прикључити и мушка имена на -е
(хипокористици), о којима ће бити говора у тачки 120.
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лaмпа срчaна од дuвәр па њuм пo‿главу (П), зејтинчyк помaлка
капнuјемо (Шп), па држiмо на пuпәк (Г);
б) закoљемо ели пeтла ели кокoшку (Шп);
пaре ће пuшти у котyл (Шп), омeси от пeпел кравaјче (ЦГ), такoј
се лекuјемо сәс пeпел; дојдo за сoл за oфце (Г);
в) грa вaрев (Л), искoпамо кoрен, искoпамо од орa (Г);
г) iмаше тaтка, мaјку (Шп), дарувa јa кuма, старeјка (К), мoмци
коji су сә старeјка (Шп); тaтко ми дојдe ис Коћuру у Маргaнце, куде
пoпа, куде поп‿Милoјка (Ш), улазiте ли код Мiрка? (ЦГ), да ги зaкрпу
на Мiтка овeј панталoне (Т), (oтишла) за да‿Нoвка (Л), што‿смo страувaли от Станoјка мi (G).
Вокатив:
бoже, љuди (К), eј, брaте, нe ни тeпај (Л), какo ћу му вiкам: дiи,
хaј, хaј, хaј, хaј; хaј, хaј, кoње, oтежи, oтежи! (Т), а, бре, кумашiне,
бре, амyн, зeте, брe, ама нeмам oткут (Р), уу, мuже, ако је пuшка (Л),
оо, побрaтиме (Шп), ћuшкам, пoпе, ћuшкам (Л), кудe је пeшки, рoде!;
немoј, злaтан, немoј, сiне (К); Дeјане, бре (ЦГ), чeке брe, Добрoсаве;
бата‿Драгољuбе, кудe је Стојадiн? (К), чика‿Ивaне, немoј се секiраш
(П), свe нoси, деда‿Милaне (ЦГ), тi, Младeне, какo дојдe? (Г), Стоiле,
aјдемо си у пoље (Л),�����
еј, братко‿Стојaне, бре (Шп);
о, бoжјаку (Шп), што не бeгаш, бoжјаку (К), еј, косaчу, штo мiслиш (Л), заштo, прiјатељу (К), човeку, aј да ги жeнимо овiја децa нeко
(Г);
oгњу, oгњу, што направi с тeбе?! (Р);
aјде, тaтко, сәс мeне (Г), па дeк ће отiдем, сiнко (ЦГ); да iду,
Пeтко, да вiду (Г), Бoшко! (П);
батка‿Стoјке, ма кoј стeња у вaшуту сoбу (Г).
111. Као што је већ поменуто, именице старе -ĭ промене које у стан
дардном језику имају деклинациони образац ж. рода на сугласник, овде
се понашају као именице м. рода на -Ø. Ово није необична појава за
призренско-тимочке говоре (Белић 1999б : 227; Богдановић 1987 : 143;
Вукадиновић 1996 : 128; Реметић 1996 : 448; Стевановић 1969 : 412; Ћи
рић 1983 : 62-63 ).
дојдe тyј бoлес (Т), повiкне жeне jедyн вeчер (Шп), на Бyдњи вeчер
што га вiкав, сiне (Г), мoј вrс пeнзију добiја (П), жaл мaјка му да iма
голeм; да ми лiзнев лисiчики од мoј кrф (Т), па га намазaја сәс тyј мaс;
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тyј нoћ прекарaмо (К), овyј нoћ несyм напрeд заспaла (Л), по цeл нoћ
вijем (Р), жiф пaкос ти напрaви (Г);
онiја двa нoћа (Р), али двa рeча нiкако нe ти опростuјем (Ш); не
мoжу рeчовите да знaм (П); а сy[к] чuдни бoлести надојдoше (Г), тiја
глuпости нeма сyк (Л), голeми ноћeви (ЦГ).
Именицу пост чула сам само у множинској форми: Лaзарице iдеф
преко Велiгденски пoсти (Шп), прaев у Божићeви пoсти (Ш), тoј сyк је
тoј на овiја пoсти (Г).
Занимљиво је да има још трагова који говоре о чувању рода ових
именица: и прeдемо, свa ноћ се прeде (Шп), свuноћ лeб мeсеше (К),
iдемо нaвечер па по свuноћ седiмо (ЦГ), па кrв тeкла (Л).
112. Именице м. рода на -Ø, укључујући и претходно наведене име
нице старе -ĭ промене, у множини се завршавају на -и, при чему неке
могу имати и проширење -ов-/-ев-. Члановане форме ових именица, ме
ђутим, у множини добијају морфему -те, а не очекивано -ти, о чему ће
бити више говора у поглављу о члану (в. т. 199).
а) Навешћу прво једносложне именице м. рода које обавезно имају
проширење -ов-/-ев-: па пропaдомо од бoлови (ЦГ), бoлови iмам oпасни
(Л), iмамо волoви, oфце (Шп), тiја дaрови што се дaав (ЦГ), онiја дyно
ви што узeја од Мaрту (Р), пoсле овaкој iдеф си према дyнови (Шп),
жiви жaлови за овoј жiвинче (ЦГ), жuљови на рuке (Л), кљuчови (Л),
онi са ми кuмови билi (Т), нiже нiзови (Шп), прaгови (Л), попoви ми
чатiше (Г), не мoжу рeчовите да знaм (П), рuбови (Л), за сiнови (ЦГ),
дaдоше ни сrпови; све покршiја сuдови (Г), да не мoгу јa до гuмно да
iскочу бе[с] стaпови (П), сyнови неваљaшни (Л), шeјови ‘дарови’ што
су донeли (П); кaм ти ги мeовите...? (Шп);
гочeви (К), тyг iмаше симiти пuни кошeви (Шп), па турiли на пuш
кете ножeви (Р), ножeви (Л), голeми ноћeви (ЦГ), и мeшам по ћошeви
(Г).
Именицу мост забележила сам у двема множинским варијантама:
а какo се мoстови прaев (Шп), мостeви испобутaше (Л).
Именицу снопови забележила сам само једном: снoпови напрaвев
(Г); обичнија је именица снопје (в. т. 126).
Код неких једносложних именица нема проширења иако бисмо га
можда очекивали, поведени за стањем у другим говорима:
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нeје имaло вuци тyгк (Шп), вuци ће ни подaев (К), uзнемо ги њiни
глaси (Шп), онa iде по рабoту сәс мuжи (К), нaши мuжи oба су млaди
умрeли (Т), лaзарице iдеф преко Велiгденски пoсти (Шп), у вiрат смoци ‘смукови’ (Г).
Неке од ових речи имају очекивану множину – без проширења:
aмовите за кoњите (ЦГ), и солчiцу тuру у пrсти (П).
б) Двосложне именице са алтернацијом а ~ ә могу имати проши
рење -ов-/-ев-: мeткови сaмо летeв (П), разнoси и спiскови (ЦГ), а могу
бити и без њега: кәд зaјци ни срeтоше (К), звoнци (Г), а мoљците кaмо
ги? (Шп). Код следећих двосложних именица, као што и очекујемо, не
ма проширења: а ђaволи билi; јa да ву прiчам од ђaволите (ЦГ), куде
јужaри ги iма (Ш), мејuри (Л), па овдe овaкој им турiли на обрaзи (Р),
качiја се по тaвани (Ш); сәс орaси напrскамо (Шп).
Понекад, међутим, наилазимо на множинске облике без очекива
ног проширења: гoлуби пuшти (ЦГ), oрли што летeв (Л), па ги исeчемо
на рeжњи (Т), или на двојаке множинске форме, каква је ситуација са
именицама котәл и петәл: свe у кoтли су сирiли (Ш), донoсимо кoтли
(Р), у кoтли (си кuвамо) (Г), кoтли кaчимо па пeремо (Л), поред ређег:
нoсимо сәс котлoви вoду (Шп); пrви пeтли; дrуги пeтли (Г), поред че
шћег: додeк петлoви не пojев (ЦГ).

Други деклинациони тип именица
113. Другој групи припадају: а) именице ж. рода на -а (жена,
вода), б) именице м. рода на -а, укључујући лична мушка имена и хи
покористике (младожења, Алекса, Гута) и в) некадашње именице ж.
рода -ĭ промене „морфолошки преобликоване и адаптиране према мо
делу -а основе додавањем суфикса -(к)а“ (Реметић 1996 : 459): коска,
кокошка.
114. У једнини ова група именица има три форме: ном. са настав
ком -а, ОП са наставком -у и вок. који може имати наставак -о или -е.
Именице које се завршавају на -ка или -ица имају увек вок. на -е, што
је слично стању у другим призренско-тимочким говорима (Богдановић
1987 : 148; Вукадиновић 1996 : 135-136; Белић 1999б : 232; Ћирић 1983
: 61-62; Реметић 1996 : 462-463).
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Номинатив:
а) у ракiју змијa да стоji (Г), сaмо ће улeгнев зyлва и дeвер
(Шп), свињa нeма u‿што да се налoка (ЦГ); дођoше Зoрица и Јoско;
баба‿Јовaнка дошлa (К), удавi ме Карuца! (ЦГ), Лeпа да iде; Пeрса
умрeла; на мaјку ми Сaнда ву iме (К), ћeрка еднa, Станoјка; Стeвка,
нaјмала тaј ми; онa ми умрe, тaј Ћeва (Л);
б) бaтка и снaјка отишлi‿нигде (Г), младожeња, немладожeња,
тoј нeма вeзе (Шп), oћува ми jе, нeје тaтко (Р); Алексaндрија бeше тaм
(Г), Вoја лeтоске бeше; Гuта је погинaја; Добрiвоја, сiн ми (К), Ђuра jе
овдe (Л), тy[ј] jе Лaза у Бeограт (К), Љuба на деда‿Стeвана (Л), Манaсија га па прiча (ЦГ), а мoј чiча Мiта тaм је бијa и oн зарoбен (К), тyј
деда‿Никoла, гaзда (Шп), па му дaде Рiста еднu пучетiну (Г), имaло
је: чa Спaса, чa Стoша (Г), па на дeчката му Спiра iме (Т), Станoја
бoлничәр бeше; Стoша дошyја; Тaса му iме на њeга (К);
в) вyшка (К), да нeје кокoшка (Г).
Овде долазе и именице иња и ләжа: ињa (ЦГ), ма тo[ј] је лyжа
сaлте (Шп), да ли jе лyжа (Р).60
Именице мајка и ћерка такође припадају овој групи: мaјка му умрeла (Шп), и мојa ћeра ће набeре; мојa ћeрка (Т).
Општи падеж:
а) којa jе без дrшку (Р), преко овuј ридiнку (ЦГ), и Мaрино, на
eтrву ми детe (П), прaвеше кuћицу (П), iдеф по маaлу (Ш), у ракiју
змијa да стоji (Г); што Вeрку гу не слимaте? (ЦГ), oдведе Дiвну (К), на
Крстaну ти сiн (Л), да кaеш на Лeпу; и дeца на тuј Милeвку (К);
б) бaту oднесе нeшто (К), дeду смо си имaли (Ш), покршiја сuдови по Врaње, на меанџiју овдe (Г), па се куде терзiју однeсе (Шп), да
му кaеш на uјку (П), от чiчу сeстре (Ш); на тoга Блaгоју (К), за Влaсту
(К), деда‿Димiтрију запалiше (ЦГ), од Добрiвоју мојeга (К), на онoга Ђурђiју сiн (Р), јa сәм на Ђuру пе-чeз далa (Л), и да га бuтне де
да‿Никoлу от коњaтога (ЦГ), е ли знajеш на Здрaвка Пeру (Л), а овoга
Сaнду кәд га збeрешемо (К);
в) онa нeма коскu (ЦГ); от свaку мaјку децa (К), на ћeрку ми унuка
је у Врaње (Шп).

60

Именица чађ, међутим, овде је средњег рода: овoј чaђе (ЦГ).
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Вокатив:
Бoжа вiка – Бaбо, бaбо, на мeне (Ш), мi смо, дuшо, oбе појaле (Т),
стaни, попадiјо (Л), прiјо, застaни мaлка (К), кaкво дeте, свaћо (ЦГ),
свaћо ме вiка (Л), епа, снaво, сyк ће ви рoгови испрaвимо (К), овaкој,
тeто (Ш); ај, дoста Злaто (ЦГ), aјде, тетка‿Крстaно (ЦГ), е, кума‿Лiјо,
тi ме изләгa (ЦГ), а тi, Мaсо, кудe ћеш? (П), сәс онoј црепuљче, Мiло (К),
Мiтро, мi ће се посвaдимо (Шп), jeла, баба‿Совeто, дoјди (ЦГ), е, Стaно, самa jeла, самa одговарaла (П), нека трaжеф, Тодoро (К);
ооо, слiко, тuј ли си! (К);
daтке, чeке да вiду (Г), прiјатељке, тi ме излекувa (К), заштo,
снaјке, нe си ги казaла? (Шп), дoбар дyн, стрiнке (П), тeтке, ће ми
бajеш (Л); баба‿Велiке, мори, ма с когa збoриш? (Р), uзни, тетка‿Велiке
(Л), јел такoј, Вeре? (Г), па тi си, Вeрке (Ш), Вeрице! (Г), тo[ј] jе још
бoље, Десaнке (К), снајка‿Јeвице, нoге ме бoлев (Ш), Мaре, iма ли гу
мојa Coна? (К), aјде тi, тетка‿Мiлке (Т), Станiке, iма ли у шишeто?
(Л), Стојaнке, не плaчи (К), Цiганке пролeсјачка! (П);
бaто, жeни се (Шп), па тoј са онi билi, мори, будaло (Г), тuго,
дeдо, кәквi са ти oчи (Л), амyн, рекна, комшiјо, мoлу те! (К), чiчо, дојдo
за сoл, за oфце (Г); нeма јaбука, еј, Дeшо (ЦГ), Јaнчо, тi си ву тaтко; емпuт сәм педесет‿кiла, Рaшо, донeла (К), бrже, Сiмо; а, Сiрмо (ЦГ);
бaте! (Л), бaтке, прaви рабoту (К), тaте што рабoтиш (Ш); Гuте,
сiнко, немoј, злaтан (К), Дoде, Дoде, принeси ми рeменат (ЦГ).
стaрци сәм четвoрица, ћeрко, дочувaла; али пrву плoчу да удaри,
ћeро, не мoже; тuго, мaмо, вiш какo ми вiка Стојaн (Ш), којa oће – поштuје свeкра, свекrву, вiка: мaмо, тaто (Р), али може се чути и: којa oће
вiка свекrву мaме, тaте (Р), утепa га, рече, мaјке (Шп), какo ги онeја
ѕвeзде вiкашев, мaјке, стaре?; мaме, мaме, тeше ни издaви (Г).
115. У множини функционише само једна форма, као уосталом и
код других именица:
а) дрeје ‘одећа’ си остaле пред врaта (Р), нoге му отiчав (Шп),
слuзе си рiнев (Г); и по бaње бидo (П), iма крuшке, јaбуке, слiве мoдре
(ЦГ), терaше ме по цrкве (Г);
б) а онi гaзде (Шп), идoше у комшijе (Ш), почe да вiкам тiја ком
шijе (Т);
в) тo[ј] је пuно вyшке билo (К), па кокoшке довoдев (Шп), сaмо
кoжа и кoске (П), кoске копaла (Г).
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Трећи деклинациони тип именица
116. У пчињском говору нема оправдања за поделу именица ср.
рода на два деклинациона типа.61 Све оне у јд. имају наставак -е или -о,
у мн. не проширују основу,62 а множински наставци су: -а, -ики, -иња/
-ења. Именице ср. рода разликују се управо по начину на који граде об
лике множине, а иначе имају један облик за јд. и један за мн. (тј. ном.,
ОП и вок. су изједначени).
117. Именице ср. рода на -о и -е које у множини добијају само на
ставак -а:
а) једнина: зiмњо дoбо (Шп), нeје бyш uбаво свe jeло овдe (Г), како
свiњско цревo (П), снадевлo, на прiмер: брaшно (Шп), да им однoси за
едeње, за облеклo; па вaримо вaриво (Р), ће iграв oро (Шп), намазaла
глaву с пипeр и с млeко (ЦГ), такo[ј] је билo однапрeт у детiнсто нaшо
(ЦГ), тi што‿сi у селo (П);
н-iма јајцe, н-iма нiшта (Г), тo[ј] је нoјњо пiтање (Шп), седiмо
до огњiште (P), зeље си тuри у кaцу (К), iдемо у пoље на жeтву (Л),
исeчемо сiрење (Шп), тuримо сiриште у котyл голeм; прет слuнце, рaно
(Г);
множина: шарeне чарaпе от свaкакву мaњку па кoла по њi (Р),
њeму су цревa вaдени (П), вrце до колeна замотaја (Т), голeми корiта
(Г), дeца си iспрату по говeда, по стoку; сретiњав ни жeне сә сiта
(Шп);
и oни ни дaдев јaјца ели пaре (Шп).
б) Именице настале додавањем наставака: -иште, -це, -енце у мн.
се, такође, завршавају на -а:
једнина: uрочи гу еднo бaбиште (Г), ће те оглoти свe како кuчиште (Г), jеднo рогoчиште пе-чес‿плетiнке iмаше (Т), вrљи еднo чергiште врз нaс (Т), па донeсемо снeгк у неко кавдарiште (Г);
н-iма брашyнце да тuри, н-iма масyлце (Г), млeкце (ЦГ), изeдоше
сенцe (Г), из устa вадiла и на uфце мотaла (ЦГ);
Проширивање основе именица �����������������������������������������������������
IV���������������������������������������������������
деклинационог типа (према професору Иви
ћу [Ивић 1991 : 149]) није доследно ни у другим призренско-тимочким говорима (Бог
дановић 1987 : 149-151).
62
Изузетак представљају следеће три забележене потврде: дoста сам износiла на
Цaнета и на Рaде да ги изнoсу (Ш), па у вr небeси рiпа вoда (Г), па и вeтар дuва одовuт
овoј што се ратuје пренoси, пренoси вaздук из небeси (Шп).
61
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тoј детeнце што oстана (Г), и петлeнце – кукурuгу (Р), те телeнце
се отелiло, те јагњeнце, те офцa (П), малeтко краваjeнце (ЦГ), грнeнце
попaримо (Г), девoјченце iма (Г), па на еднu корiчку тuрев завiченце
оволiцко дебeло (П), јужeнце неко смoтамо (Г), на рогoченце (Р);
множина: па о[т] тoј се патiло, о[т] тiја Турчiшта, од Бuгари (Г),
дeве[т] дечiшта сәм имaла (Л), и двe сuри kuчишта вoди си по њuм (Р),
какo ги онiја мужiшта нeје стругaло (Т);
зrнца; цревцa (ЦГ);
пилeнца (ЦГ), а у кuћу сәм ги чувaла тiја пeт пилeнца (П), колачeнца, знajеш, мeсимо (Г).
в) Глаголске именице на -ње (< -је) немају облике за множину:
пuсто вртeње (Ш), тoј не знaф што је мерисaње и мазaње (Г),
орaње, шuма кастрeње, денaње (Л), орaње, копaње, па вршeње (Г), нeје
ли тoј чекaње (П), кiчма ме млoго бoли од носeње; и прeдемо преко нoћ,
до сәмнувaње (Л), за рабoту, за сриђaње, за каләпeње (Шп), онe пaре затoј су, за трошeње (Т), oн пошyја на косeње (Р), да дoјдеж довeчер куде
нaс, на спиjeње (ЦГ), чaшке за вoду пиjeње (К).
118. Именице на -е, које обично представљају деминутиве добије
не помоћу суфикса -е, -иче, -че, најчешће имају множину на -ики:
једнина: бeло зубe (К), кuтре – aв, aв, aв, aв, aв (Р), мaче да га не
прерiпи (Г), петлe – кoкoр, кoкoр (Р), пiле у гoру нeје тргнaло (К), и
му прстe oздраве (Т), дaј ис твојeто гочe вaди (Р), ће ми тuри пaрче (Р),
збoрим си ете-такoј с мaче, с кuче (Р), да потрaжи бaба – онo нeма у
врчвe iч (Г), у кoтле се чoрба прaви (Ш);
и петлiче да си кљuје (Л), блuзиче си нeко носiла (Г), ће uзнемо
котлiче нeко (Шп), легaли у iзбиче онoј дoле (Г);
имaла нека‿барчuга кoлеста како вирчe; н-iма елeче да облeчеш,
ни џампiрче, нiшта; бeше женчe еднo; како трупчe дебeло (Г), а jедyн
принeсе канaче вoду; наместi рогoшче (Шп), трпeшче ни је направiја
(Ш), oн ву uзне шикeрче (Шп), седнa ондeка на ливaче (К);
множина: сiгурно jе, вика, вучiца билa, па су гу исисaли вучiки
(П), шеесe имaнчики oфце (Ш), iма си кoтлики (Г), а онi кuчики лајaли
(ЦГ), да ми лiзнев лисiчики од мoј кrф (Т), извeдеф се петлiки (Г),
пiлики обрaли (Л), кaчики ‘мала бурад’ iмамо (Г), куде ги отвaраф тiја
гочiки (Р), и онi ће тuраф пaрчики на кrпуту (Р);
а oни врснiчики дeца (Шп);
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вrшчики гoре (Шп), кудe сejемо градiнчики са (Л), па oне девoјчики бeву свi; ткajени јастyчики (Шп), колчiки; земљaни кондiрчики (Л),
чoрбуту расiпемо, а зrната у брисaљчики (Р), oни ги нoсе[в] вeнчики
(Ш), а колaчики тoј н-умejемо да прaимо (Шп), па мeсеф кравaјчики (Р),
па направiла опyнчики (Г), iмам унuчики oсәм iмам (Шп), сә шикeрчики
ће ни запојuје; и што смoта на онiја клuпчики (Шп).
Вокатив
Облици вок., уколико их има, изједначени су са номинативом. У
мом материјалу нашло се само неколико потврда вок. једнине: бaпче
свe са гу викaли (ЦГ), девoјче, отвaре; тi, девoјче, тi знaш нешто (Л), а
мaче, а кuче, а петлeнце, какo да одговaрам? (Р), какo ћу, петлeнце, какo
ћу, мaченце, какo ћу, кuченце? (П); што‿мi ти е, сrце? (Г).
119. У Горњој Пчињи именице ср. рода могу имати и множинске
наставке -иња/-ења.
а) Наставак -иња у мн. уобичајен је код именица типа грне, кавдаре, кубе:
једнина: тeпе ‘теме’ (ЦГ), у гrне кuвамо (Г), па iсто је као и на
онoј кавдaре (Ш), лoнац на кuбе (Г);
множина: пeт прачiња (Т), тeпиња (ЦГ), нeма како сyк што се
дaва: јоргaни, ћeбиња (К), магарiња слaбо су чувaли (Ш), па чuвамо си
пuни кавдарiња; сә свe јужiња се смрсiше тaмо, отoше; и тaм почeја
по кафaну да бijе, по шишiња, по чaше; у гrниња (кuвамо); нoсев децa
по кесiња (Г). Овај наставак није необичан ни у суседном кумановском
говору (Видоески 1962 : 142-143).
б) Када је у питању множински наставак -ења, забележила сам
га само код именица виме, име, рамо. Он се појављује тамо где бисмо
очекивали да именице добију проширење -н- (вимена), тако да можемо
претпоставити да се ради о резултату укрштања двају модела (вимена
+ вимиња > вимења). Oво би, дакле, могла бити аналошка појава, а не
фонетска (нарушена дистинкција н ~ њ). Потврде:
једнина: голeмо вiме (Г), iме; тuри на рaмо (Шп), и на коњa ће га oн
држi на рaмо (Т), на рaмо, вика, нoсу (Т), на рaмо се jе носiло (ЦГ);
множина: голeми вiмења (Г), усoв на вiмења (П); iмења; рaмења
(ЦГ), свeће ти држeв на рaмења (Т) и сл.
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120. Постоје хипокористична мушка имена која се, у зависности
од детерминаната, могу понашати као именице м. или ср. рода:
овyј ми вiкаше, Рaде Симoнофски (Р), и oн тyј стaрац, тyј Кeче
(Шп), и тyј Мiте јaдән (П), Мoме ми jе нaјмал у Бoр (Л), а на тoга
Рaде (Л);
па кәт се jе Тoде родiло (Г), е ли га знajеш онoј Мiле што рабoтеше; ма тoј Мiле га нeма (К).
За приличан број оваквих имена остало је нејасно кога су рода,
пошто се то из забележеног контекста не може утврдити: Јовaнче, на
Андoна зeт (Р), Рaце ли му iмеше (Г), и тyј братaнац ми, Стoјче (Шп),
дoста сәм износiла на Цaнета и на Рaде да ги изнoсу (Ш).
Она женска хипокористична имена која су се нашла у мом матери
јалу понашају се најчешће као именице ср. рода, ређе имају детерминан
те женског рода:
а Сuзе, блiзу ли је отишлo; �
pа тoј Сuзе, срeдњо, онo је две‿гoдине
ишлo; на мојe Сuне нeсәм му нi��
{�
tа спремiла бaшка; и донeсоше га
Сuне (К), Сuне се дoле бeше родiло (ЦГ);
кəд је отiшла твојa Стaнче (К).
Занимљиви су и надимци типа Зоке, Драге, који су изведени и од
мушких и од женских имена (Зоке < Зоран, Зора, Зорица; Драге < Дра
ган, Драга, Драгана) и који се, попут осталих хипокористичних имена,
граде помоћу наставка -е.

Облици именица уз бројеве
121. Овде, као и у осталим призренско-тимочким говорима „облик
за бројне конструкције иде са свим бројевима сем оних који се у језику
завршавају на један“ (Ивић 1991 : 137; Реметић 1996 : 468-470; Богда
новић 1987 : 155). Осим тога, тај облик долази уз прилоге млого, коџа
и сл.
122. Код именице прве групе уопштен је наставак -а (стари двојин
ски наставак који је некада употребљаван само уз број два):
двa клaданца што‿сa ‘што су’ (ЦГ), двa стaрца су умрeли (ЦГ), ће
се нaђев двa човeка (Шп), по два-три‿дyна тaмо су (Шп), два-три‿лeба
(Г), и у овiја четири‿дuвара (Р), сaл су завршiле по четри‿рaзреда
(Шп), онa четiри сiна iма (Т), по пeт кoња су имaли (Ш), дeсет човeка
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ће iма (Р), тeра пе-чеснaесе мuжа iма (ЦГ), двaесе дyна ми оделiше да
лeгам дoле (Р), oни љuди iма двajес човeка у кuћу (К),63 по трiесе дiнара мeсечно (ЦГ), трijес тoвара (Р), и чuвамо гу за четрeз дyна молiтву
ту тuј (Р), четересe тoвара сeно (П), до шеесe ћелiма сәм изәткaла (Л),
по трiста снoпа, мoј свeкар, по чeтристо снoпа је имaја докле је oн
бiја (Шп).
123. Именице друге групе уз бројеве имају наставак -е:64
две‿нeдеље сeди дoм (Шп), три‿бuве ме пецнaше (Шп), о[д] трi
држaве aрно смо остaли јaдни (Г), у кuћу бeја ми трi зyлве (ЦГ), јa сәм
докарувaла по трi-четири врeће пипeр из бaчу (Л), јa сәм четри‿гoдине
билa цeнена (Т), четiри етrве са билe (Л), iмам пе-чeс вuте (Г), jеднo
рогoчиште пе-чес‿плетiнке iмаше (Т), по шeс нeдеље не дaав да пiпне
нiшта (Л), десет‿iљаде га частi (П), по петнaез дuше бeдвев ‘учеству
ју у бедви’ (Л), трijес пед‿гoдине га немaло (Ш), седәмдесe oфце пaсу;
а iма прeко стo oфце (П), стo змijе (Г), е, тyј о[д] двeсте гoдине се
забавiја (Л), мoжда iма по двeсте дuше (Т).
124. Именице ср. рода уз бројеве обично имају облике једнаке об
лицима множине:
двe пiсма му дојдoше (Ш), по трi одeла пoнесу (К), по трi, четiри oра је бiло тuј (Ш), дeве[т] дечiшта и oна имaла (Шп), по десетiна,
по два-тринajес јaјца тuримо (Г), по иљaдо кiла jедyн вoл мерiја (П);
и му дадeв двe канaчики (ЦГ), двe телчiки (Л), oн iма трi кuчики
(П), iмам трi парaунuчики (Л), о[т] трi пaрчики, от четiри, от пeт ће
оснoвеш (Ш), iмамо три-четiри јaбучики (ЦГ), дeвет јaганчики iмам
(Р), па тринajес унuчики iмам (К) (уп. са примерима типа тeлци двe у
т. 132);
бuриња двe iма; двe магарiња; пeт сәм имaла, четiри девојчiња
и jеднo мuшко (Л) и сл.
Од именица око и уво забележила сам следеће облике уз бројеве:
двe uа (ЦГ), али: па з двe oчи (Л), iмаж двojи oчи (Ш).

63
64

Али може и: тiја два‿троjiца љuди што умрeше (Г).
О различитим схватањима о пореклу овога наставка в. Реметић 1996 : 469.
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Збирне именице
125. У пчињском говору нема збирних именица на -ад, што је осо
бина и других призренско-тимочких говора (Богдановић 1979 : 57; 1987
: 156-157; Ћирић 1983 : 60; Реметић 1996 : 470). Изузетак је именица
чељад: такoј сәм бес чeљат остaла (Шп), па имaја напрeт чeљат његoву
си тaмо (Р), онi жeнски чeљад бeву (К).
126. Овде су обичне збирне именице: гројзе/грозје, жарје, класје,
снопје, зеље:
тuј свaшто докaрав љuди продaав: и грoјзе, и патлиџaни... (Шп),
грoзје (ЦГ), гaсев жaрје од урoци (Л), н-iма пченiца, н-iма клaсје (Г),
и свaрев клaсје (Шп), вaреф клaсје; лiсје (Шп, ЦГ), терaмо снoпје (К),
вrжемо свe снoпје; снoпје се нoсев на рaмо (Г), па насaдимо снoпје па
јuримо кoњи (Л), па га врзujемо у снoпjе; ал онi ме убiше с тiја снoпје
(Р), збeремо снoпје, скrстимо ги (Шп), зeље се тuри у кaцу (К).
Именице лозје и гробје имају и множинске форме чиме се разлику
ју од претходно наведених именица, али о томе више у посебним напо
менама (в. т. 139).
Именице грумење, камење/камења, клиње, корење, трње јесу мно
жинске форме именица: грумен, камен, клин, корен, трн, тако да ће и о
њима бити више речи у посебним напоменама (в. т. 141).

Напомене о појединим именицама и
групама именица
127. Ако су именице које означавају сроднике, титуле, занимања
саставни део имена, оне обично остају непромењене у косим падежима
и неретко губе свој акценат:
баба‿Велiке, мори, ма с когa збoриш? (Р), кума‿Лiјо, тi ме изләгa
(ЦГ), снајка‿Јeвице, нoге ме бoлев (Ш), aјде тi, тетка‿Мiлке (Т), aјде,
тетка‿Крстaно (ЦГ);
бата‿Драгољuбе, кудe је Стојадiн? (К), еј, братко‿Стојaне, бре
(Шп), батка‿Стoјке, ма кoј стeња у вaшуту сoбу (Г), вiкаше нaж де
да‿Велiн (Р), и деда‿Рaнђел је тyг бијa (ЦГ), тyј деда‿Никoла, гaзда;
тyј деда‿Манaсија (Шп), и да га бuтне деда‿Никoлу от коњaтога; де
да‿Димiтрију запалiше (ЦГ), мi смо се зналi з деда‿Жiвана; Љuба
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на деда‿Стeвана (Л), тaтко ми дојдe ис Коћuру у Маргaнце, куде пoпа,
куде поп‿Милoјка (Ш), а мoј чiча Мiта тaм је бијa и oн зарoбен (К),
чика‿Ивaне, немoј се секiраш (П). Неколико пута забележила сам и ова
кве примере: (отишла) за да‿Нoвка (Л), имaло је: чa Спaса, чa Стoша
(Г).
128. Именице типа берберин и називи етника типа Бугарин имају
сачуван наставак -ин у јд.:
бербeрин (Л), научi се, бербeрин биднa (Ш), драгомaнин ‘онај ко
ји је водио групу надничара на рад’, што ги збiра девојчiња; на тoга
по еднu нaдницу свi дaдев, на тoга драгомaнина (Л), душмaнин (ЦГ),
Ергeнин oн, младожeња oн, ергeнин биднaја! (ЦГ), као ергeнин, нeје бијa
жeнен (Р), Цiганин јaдан (Шп), и сабaјле Цiганин се намуљiја пa (Шп),
смe ли да га чeкаш Бuгарина (Г), Шапрaнчанин (Шп).
Наравно, у множини нема форманта -ин-: тuј на маaлчани нaши
(К), пoп си iде сә сељaни (Г), па дојдoше Глoжани (Г), Радoмничани,
Црнорeчани, Црвеногрaђани, Дукaћани, Назyричани (ЦГ), нaши Шапрaнчани (Шп).
129. Велики број именица у пчињском говору има промењен род
или само облик у односу на исте именице у стандардном језику.65 Ове
промене су углавном исте као и у другим нашим подручјима:
зiмњо дoбо; е, oн дођe uјесен неко‿дoбо (Шп);
да iде по пiјац (Шп);
у Тргoвиште половiн дрaжефци (Г), прaви гу до половiн (Г);
стaше у прoлет (Ш), овyј ли прoлет, онyј ли идoше (Л);
и тaтко га тuри на рaмо (Шп), и тoј влeчеш нa‿рамо (Т), нoсимо
шuму на рaмо (Л), на рaмо се jе носiло (ЦГ);
комu е рaмна табaна нe га прiмав у вoјску (ЦГ);
пoсле смо си лeпо живeли додeк је Тiта бијa жiв (Г);
седeла сәм дoста у ћoш (Ш), па вrжемо љuљчицу на детe тaмо у
ћoш; и мeшам по ћошeви (Г).

Овде су само оне именице за које су се нашле потврде у мом материјалу! Уп. са
именицама старе -ĭ промене које у стандардном језику имају деклинациони образац ж.
рода на сугласник, а овде се понашају као именице м. рода на -Ø (т. 111).
65
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130. Код неких именица које се завршавају на -а (а имају обично
аугментативно значење) само се по конгруенцији препознаје да ли су м.
или ж. рода (о сличном проблему в. Вукадиновић 1996 : 134):
тyј ли, вампирiна (Г), толiк једyн мужетiна крuпəн (Шп), онyј
српетiна како косa (Г), тyј човечiна нека (Л), па овyј човечiнка осакатe
(П); опәнчiне оздoл закrпени (Шп);
од онeј црвeне вутетiне (ЦГ), цrне дуварiне (К), па нeћеф пuсте
ручетiне, нeћев, егa оштурeјев (Р) и сл.
131. Именице: брат, дете, човек за множину имају облике као у
стандардном језику: браћа, деца, људи:
троiца брaћа (Ш), брaћа му се иселiли; дeца мojи сiтни; нeсәм
имaла дeца (Шп), спijемо сәз децa (ЦГ),66 ће отiде oна на собoр сә стaри љuди; доодiше неки‿љuди (Шп), па брaнев љuди (К), пojемо на љuди
(Р).
132. Именице ср. рода: јагње, прасе, теле имају множину као име
нице м. рода: јаганци, праци/прасци, телци:
онoј стoка да jeде, стoка, јaганци (Г), а iмашемо јaганци (П); па
чuвам прaци двe (Р), и јa прaци jедәмпu[т] такoј лекувa (Т), и свi као
прaсци се џiпкамо (Шп); имaла сәм крaве uбаве, тeлци (Г), па кокoшке
довoдев, па тeлци, крaве (Шп), продaдомо тeлци двe (Ш).
Деминутивне форме ових именица имају наставак -чики: дeвет јaганчики iмам (Р), две‿крaве iмамо и две‿телчiки и пе-чеснaес oфце
сә свe јaганчики (Л).
133. Именица ср. рода јаре има множину на -ики, а деминутив на
-чики:
двe заклaмо јaрики (Ш), јaрики ву полипсaли (Р); јaрчики порaснев
(Ш).
134. Када је у питању именица место, поред облика за јд. место
и за мн. места, може се срести и стари облик двојине месте који није
необична појава у призренско-тимочким говорима (Белић 1999б : 240242; Богдановић 1987 : 156; 1979 : 61):
66

О именици деца в. Белић 1999б : 230.
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мuжа сәм дексaла сeдәм гoдине у jеднo мeсто (Ш); на пuно мeста
су ме тражiли (Шп), на седәмнaес мeста са кoнци билi (Л); на дрuги
мeсте нe (Ш).
135. Именицу метар забележила сам само у бројној конструкцији
у облику метре:
трi мeтре; четири‿мeтре, пет‿мeтре (Р), двe плeвне по четрнaес
мeтре (Г). Овај облик, међутим, нисам сретала у другим истраживаним
призренско-тимочким говорима.67
136. У пчињском говору обично је да именице м. рода уз бројеве
имају наставак -а, због тога именица месец представља изузетак са сво
јим двема формама у бројним конструкцијама (месеца, месеци):
рабoтимо шeс мeсеци (К), а онiја мeсеци да пaсем (Т), осәмнaес
мeсеци (П);
четiри мeсеца (ЦГ), тринajес мeсеца у партизaни (Шп), па чети
ри‿мeсеца, дeте, бeмо (К).
Ово се, међутим, слаже са Белићевим навођењем да именице м. ро
да (у призренско-тимочким говорима) имају углавном два наставка који
се подједнако употребљавају уз све бројеве: наставак старе двојине -а
који се употребаљавао уз број два и наставак множине -и који се употре
бљавао уз бројеве три и четири (Белић 1999б : 239-240).
137. Неколико пута, од истог информатора, забележила сам форму
колачићи: па ги дaдеф колачiћи (Г). Сигурна сам да је то новина усвоје
на од представника млађих генерација, због тога што у пчињском гово
ру функционише само наставак -ики у мн. неких именица ср. рода.
138. Једина именица која проширује основу у множини са -с- има,
ипак, помало необичну форму – небеси, а не небеса:
па у вr небeси рiпа вoда (Г), iма да ме дiне у небeси; па и вeтәр
дuва одовuт овoј што се ратuје пренoси, пренoси вaздук из небeси
(Шп).

67
Једино Павловић помиње у поглављу о бројевима две метре дужине, објашња
вајући то као пример са поремећајем (Павловић 1970 : 94).
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139. Занимљиве су именице гробје и лозје које, за разлику од збир
них именица типа снопје, значе једнину, а имају и своје множинске фор
ме: гробја, лозја:
јa евe до грoбје сәм (Шп), јaгњето га на грoбје тeрав (Р), и отишyја
у грoбје (ЦГ), да oтиду у грoбје (Шп), па чyк под грoбје воденiца jеднa билa (К); нашлi га у лoзје кудe се обесiја (Л), лoзје ли ће ти изeде
(ЦГ);
тaм кудe са грoбја (ЦГ), па на појuтрину iдев на грoбја (Шп); лoзја
(ЦГ).

вља):

140. Именица дрво има две множинске форме: дрва и дрвја (др

о[д] дrво се напрaви (Р), па прaев о[д] дrво опyнци (Л);
кудe се дrва трuпев (Л), по дeсет пuти дrва ће дoнесу (Л), сaнке
се напuнев дрвa (ЦГ), у тiја дrва; сәз дрвa га унeсемо (Г), а oн по дрвa
бeше сәс коњa (Т).
А, црeшње, црeшње iмəмо пuно дrвја (П), јa сәм се качiла, сiне,
у дrвја (Л), гaђав з дrвја (П), и ће напрaев носiла, двe дrвја (Р). Само
од једног информатора забележила сам неколико пута облик дрвља, што
је свакако неочекивано: напрeт нeје имaло сaндәци, такoј о[д] дrвља напрaено; о[д] дrвља кoлци; на дrвља га кaчимо за зiму, више oгењ (Г).
141. Именице: грумен, камен, клин, корен, трн имају обично ова
кве множинске форме:
сoл iмаше грuмење (Р), па онiја грuмење кəт се ужeгли (Р), кaмење џiпкамо (Шп), кaмење свe рaсипа више мeне (Г), жљuч ми jе пuн
кaмење (П), гaђа с кaмење (ЦГ), клiње (ЦГ), кoрење (ЦГ), по iвицуту
по грeде нaтура тrње (Р), тrње (ЦГ).
Забележила сам, међутим, и овакву множину:
iстин ги iма jеднi кaмења тәквi (Р), па пре[д] детeто расипaја
кaмења едyн кuп (Г), гaђаф с кaмења (П), гaђав докле гу не обaлев сәс
кaмења и с мoтке јaбуку (Ш), пoсле онo рашiри кoрења ко прaз брaду
(П);
oн кәт си гу збeре сәс кaмени (ЦГ).
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142. Множинске облике забележила сам и од именица код којих
такве форме носе посебну нијансу у значењу:
брaшна си купuјев (Т), (пeре) у трi ли, у двe ли вoде (Р), и oни ги
љuди плiскаф с вoде (Шп), кoњ преко жiта oтиде (Л).
143. Бележила сам и именице које имају облик множине, а значе
једнину (pluralia tantum):
него uзеде еднi бисaзи, нaпуни, па uтече на гoре, пoбеже (К), ће му
искoчи на рuку цrно и на грuди (Шп), сaми си ги стрiжемо с нoжице
(Шп), да ги зaкрпу на Мiтка овeј панталoне (Т), сaњке напрaвене (Г),
сaнке се напuнев дрвa (ЦГ), сeно ако тeра њeга ће га на сaне ‘саонице’
вoзи, ако iдев за сeно ‡ oн ће jе на сaне, ако iдев на орaње ‡ oн ће jе на
сaне (П), чешiре ги вiкашеву (Ш), дрeје си остaле пред врaта (Р), нити
затвoрени врaта; вратyнца ће остaвиш (Г), oн ме с кoла oдведе његoви
(Л), Милaн ђuбре искaрује с колiца (Р), из устa вадiла и на uфце мотaла (ЦГ), вoду ће донeсе устa (Т).
Именица наћве овде се понаша двојако: нyћве дrвене (ЦГ), нyћве
iма дrвене, како корuба (Л), али и: једнo нyћве; нyћвето (Л), дrвено
нyћве (Т), с тим што сам у Л од истог информатора забележила и мно
жински облик – нәћвiња!
Именица китке, када не значи цвеће него богиње, такође припада
овој групи: нaши децa кiтке ги ватiше (ЦГ).
Овде долази и именица плуће, али она је изгледа у овом говору ж.
рода: свeкәр ми от плuће умрe (Т), и плuће си отказaше (ЦГ).
Именице виле и гребуље имају једнинске облике: вiла; гребuља
(ЦГ), и онa uзне гребuљу, грeбе и се занoси (П) и облике множине (виле,
гребуље).
144. Осим градивних именица (млeко, слaма, шићeр, пeпел, сoл,
песyк, цeђ, грa, кромiт ‘црни лук’, квасyц, чaђе), у мом материјалу при
метила сам још неке именице које имају само облике једнине:
кoњско јaсле (ЦГ), дeца си iспрату по говeда, по стoку (Шп),
шuма ‘суво лишће’ (ЦГ).
145. У пчињском говору врло ретко може се приметити утицај књи
жевног језика на аналитичку деклинацију, али сам ипак забележила и
неколико таквих примера (укључујући и примере хиперкорекције):

134

Марина Јуришић

излəгaли ће uмре прeпрошле гoдине (Т), крaј децeмбра (Л), нeмамо
мi дiнара от штo да uзнемо (Шп), тoј у живoту трiпути ме jе удрiја;
Мiлица да ми пaли свeћу и на живoту и на мrтво (К), онa се je увампирiла на живoту; на живoту се човeк увампiри (П), на отсeчену глaву,
е ли си чuла, тuј лeка нeма (Шп), овyј, какo га вiкав, гулaш, сәс лuка
(Ш), таквo да не‿тi jе ни у срeћу ни у смeћу! (П), oно си бeше отiшло
на онoга свeта; пuно се jе имaло, свe на свeту (К), свe смо имaли, на
свeту смо имaли (Г).

Заменице
Личне заменице
146. У пчињском говору код личних заменица разликују се: номи
натив, датив и општи падеж, при чему је врло чест синкретизам облика
општег падежа и датива. И овде личне заменице имају пуне и енклитич
ке облике, при чему пуних облика нема без финалног е (увек је: мене,
тебе, себе). Често је удвајање објекта, тј. пуних и краћих заменичких
форми и, неретко, именица и заменица.
На почетку дајем табеларни приказ инвентара личних заменица на
простору Горње Пчиње, уз напомену да се облици истакнути курзивом
јављају само у једном делу пунктова (в. табелу 1).
У 1. и 2. лицу облици личних заменица исти су на целом овом
простору, изузев ном. мн. који може на крајњем истоку (ЦГ, Р, П), да
се појави у формама ние (мие, ни), вие и то врло доследно код старијег
становништва.
У 1. и 2. лицу множинске енклитике су ни, ви; а енклитике не, ве у
акуз. могу се срести врло ретко.
У 3. лицу м. и ср. рода у дат. јд. функционише пуни облик њему, а на
крајњем западу (Шп, Ш) функцију дат. готово редовно обавља облик ОП.
У 3. лицу ж. рода јд. облик њум(а) обавља функције свих падежа,
али се могу чути и форме њози (Р, ЦГ), њозе (К, Г, Т, Л) у истој улози,
што јасно говори да су ове дативне форме сачуване на простору већег
дела Горње Пчиње, али је изгубљен осећај да се употребљавају само у
означавању датива.
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једнина
Н

ја

ти

он/оно

она

ОП

мене; ме

тебе; те

њега; га

њум(а), њози, њозе; гу

Д

мене; ми

тебе; ти

њему; му

њум(а), њози, њозе; ву

множина
Н

ми, ние, мие, ни

ви, вие

они (м. и ср. род) / оне (ж. род)

ОП

нас; ни, не

вас; ви, ве

њи, њим(а); ги

Д

нас; ни

вас; ви

њи, њим(а); ги, ни, им

Табела 1
У 3. лицу мн., поред редовног облика њи, може се чути и облик
њим(а), али не у Шп и Г.
Дативне енклитике у мн. 3. лица прилично су разноврсне: ги (Шп,
Ш, К, Г), им (Р, П, ЦГ), ни (ЦГ, П, Р, Т, Л).
Личне заменице 1. и 2. лица
147. Номинатив једнине:
јa си нaправу (К), јa си му казa (Г), па јa сәм по њeга (П), јa не вoлу
(Шп); заштo тi рабoтиш у недeљу? (Шп), прiчај тi (К), тi iзмрзе
тaмо (Г), тi iма да ћутiш! (Р).
Датив
Пуни облици ОП доследно су потиснули старе дативне форме ме
ни и теби: мeне више не помaга нiшта (Л), мeне разбi грuди (ЦГ), не
дaва на мeне рuку (Ш), вiка на мeне (К); а тeбе нeма (Ш), oтку[д] тeбе
пaре (Р).
Општи падеж:
oн две‿гoдине пoстар од мeне сyлте (Ш), тuј до мeне да ги удaви;
до мeне Мaрица је билa; куде мeне нeма нiшта (К); oн пoјак о[д] тeбе
(Шп), знajе пoарно о[д] тeбе (Г), што је до тeбе блiзо (К);
за мeне не вaља; тoлко рaдна за мeне (Ш); нeкәт ће дoјду куде тeбе
(П), вiкаше за тeбе (Г), кәд ми тeкне за тeбе (К);
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Вeсна бeше с мeне (К), навадаџiка је с мeне (Ш), aјде, тaтко, сәс
мeне (Г), онa ће пред мeне да iде (Р); онa пред мeне, јa по њuм (Т); стaне
пре[д] тeбе; ће пoђеф с тeбе (Ш);
по мeне трчeв Бuгари (Т), oн је по мeне ишyја како вoда; oн дрeкна
по мeне (К), по мeне су се женiли (ЦГ).
Уместо очекиваног облика ном. појављује се ОП у реченицама ти
па: кәт сәм бiла како тeбе (Ш), као тeбе iма плaви oчи (К), еднa како
тeбе девoјчица (Г) и сл.
148. Дативне и акузативне енклитике:
у пaмет ће си ми је (К), пoсле ми пa пoрасна кoса (Ш), дuшу су ми
изeли; мaјка ми бoлна (П), oфце да ми измuзе (Г); пrстен да ти oставу
(Ш), дa л ти је причaла? (К), да ти кaжу прaво (Г), да iде да ти донeсе
промeну (Р);
у тањiрче ће ми мeне одeли (К), мeне ми се спijе (Ш), што несu
ми овiја зuби мeне (П), тoј ми мeне њeкња казувa (ЦГ); oтку[д] ти
тeбе пaре (Р), тeбе за у шкoлу ли ти трeбе? (К), тeбе ти се стужi,
Вeрке (Г), јa тeбе да ти дaам (Р), на тeбе iстин ли ти је вuк удавiја
кoзу? (К);
овyн ме је њiн утепaја (Ш), мaјка ме вiка (Г), мaлка су ме јeли
(П), подeва ме (К); нeма нiшта да те лyжу (Ш), нoге да те забoлев (К),
нeће те вeнча пoп (Г), iма да те разговoри и да те насмeје (П);
а мeне нe ме трaжев (К), тi мeне ће ме тeпаш (Г), мeне ме стрa (К),
тi мeне нeкәт ће ме опeреш (П); тuј ће те тeбе запoслев (Ш), па јa тeбе
да те умoкру (К), а тeбе uчи ли те да мeсиш? (ЦГ), та тeбе да те рaну
(Р).
149. Номинатив множине
На крајњем североистоку ове области (ЦГ, Р, П), посебно у говору
старијег становништва, нормални су облици ние, вие у ном. мн. 1. и 2.
лица. У истој области наилазила сам спорадично на облике ни и мие док
су облици ми, ви очигледно млађи. У преосталом делу Горње Пчиње
функционишу једино облици ми, ви (в. карту 7).
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Карта 7
Нiе по њiм iдемо; а нiе сyк нoсимо; нiе пoјемо; а нiе чeкамо у
шaке; нiе овдe несмo; и пijемо нiе; а нiе смо Радoвница; нiе дoм, по
кре‿кuће; а нiе смо билi шeсәт, от пoсле, послeдњи децa; а нiе четiри
остaдомо (Р); нiе ги вiкәмо мeрке сaне (П); овiја нiе што iмамо овдe;
нiе не знajемо; нiе троiца смо билi; а нiе рaњимо свiте; а нiе знaеш
какo смо дeца имaли; нiе смо си љuди стaри; како нiе у iзбу што iмамо; нiе га вiкамо трпeза, а вiе настaлче; а пoсле вiе рuчете; вiе очистiте кuћу; вiе шумкарiте рaњите (ЦГ), што‿ћe кaжете вiе нoво? (Р).
У пунктовима у којима је ние, вие обичан облик наилазила сам спо
радично и на овакве примере:
дeве[т] децa смо билi мiе тyк; мiе смо га свe пазiли; мiе, вика
излeгомо гoре; мiе ојдoмо дoм (П); а нi га зглaмница вiкајамо тyк; али
га нi вiкајемо тyк ешмaк; нi смо билi коџa децa крај мојu мaјку, шeс;
нi јoш несмo (Р);
дека смо мi отишлi (ЦГ), мi си остaдомо; а мi не јeдешемо (Г),
какo ти мi казuјемо; мi развучuјемо глaс (К), мi да си нoсимо (Ш), а
мi ако се лyжемо (Т); а вi ме искaрујете из бoлницу (Р), како вi што
сте другaчке (П), а вi? (ЦГ), вi да седiте дoм; а вi свe сә[с] студeну?;
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одoкле сте вi? (К), нестe вi пуштiли (Г), тeј си ги чuвете вi (Ш), нe ли
сте вi његoво дeте? (Л).
Још Белић напомиње да се у ном. мн. личних заменица могу срести
и облици: мије, ни, није и вије, али они припадају, углавном, пиротском
крају и лужничком поддијалекту, док су у јужноморавској зони много
ређи и срећу се само спорадично. Он, даље, верује да су то, највероват
није, творевине донете са стране, из суседних македонских и бугарских
говора (Белић 1999б : 277-279), уосталом, у бугарским говорима ние и
вие у 1. и 2. л. мн. личних заменица су обична појава (Граматика 1983 :
191-193). На основу досадашње литературе можемо даље закључити да
се ти облици срећу у Сретечкој жупи (Павловић 1939 : 172), шарпланин
ској Гори (Младеновић 2001 : 327) и Гњилану, а можда их је некада би
ло и у прешевско-бујановачкој зони (Барјактаревић 1966 : 200-201)68 и
Ђаковици (Стевановић 1950 : 110),69 док их у Призрену нема. У Горњој
Пчињи, међутим, њихов географски распоред сасвим је логичан.
Датив
ОП је заменио пуне дативне форме:
тeшко на нaз девoјке (Р), какo је на нaс (П); како јa вaс што прiчам,
такoј са онi мeне причaли; па јa вaс па прiчам (ЦГ).
Општи падеж:
свe куде нaз доoди (Ш), кoи пaтеф пo� од нaс; кoј ће ги од нaс чuва
(ЦГ), блiзу е тaј Коћuра до нaс; iма ли гrне куде вaс (Г), какo се вiкав
куде онaм вaс (Шп), куде вaс, тaмо, бaче (ЦГ), кра вa[с] седi (Г);
не вiкав нaс; а дeца се трeсев уз нaс (Шп), за нaс оволiцко не
oстана (Ш), Слaђән купiја за нaс; вi си тoј трaжите за вaс (К), вiкам,
егa грoм гaђа у вaс (П);
сәс нaз да iдев (Г), мaјке с нaс ће iдев (Р), смeшке с нaс, стaри
љuди; цiрке је сас нaз билo (ЦГ); мeд и мaсло да iде сәс вaс и по вaши
дeца (Л);
па си iде едyн стaрәц сә стa[п] по нaс (Г), тoј си лaзи по нaс као
врцa (К), па кәт чuјеж да пuца, по нaс нешто да iде (Л).

Од ових облика у селу Биљача (између Прешева и Бујановца), према мојим на
лазима, данас нема ни трага.
69
Детаљније о овом проблему в. у Јуришић 2005 : 302.
68
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150. Дативне и акузативне енклитике
Дативне енклитике редовно су ни, ви:
Старeјко ни је бијa из Голочeвце, кuм ни је ис Тргoвиште (Ш), јoш
натaмо су ни грoбја (К), aрно ни бeше; нe ни је за давaње (Г), да ни докaеш пuт (П); кудe су ви кoла? (К), што‿вi е?; ћу ви дaду, дeца (Г), јa ћу
ви донeсу једeње; штo да ви прiчам? (Р), којe ће ви казuјемо (ЦГ), нeма
штo да ви дрuго кaжу; па ви запричa за тyј кaмен (П), једe ли ви се (Г),
ће ви се обeси (К).
Примери удвајања пуног облика са енклитиком:
а нaс ни су комшijе дођувaли (Шп), дaде ни петстoтине мaрке пaре
нaс (П), напрeт са ни нaс такoј причaли стaри; нaс несa ни љuди дирaли,
али кuћуту запалiше ни (Р), тoј ни прiчаше нaс тaј нaша бaба (ЦГ); не
ка ви мрeје вaс тuј (Р), кaко трeба на вaс; као на вaс што ви дaвамо лeб,
iсто и на њi (К).
Изузетак представљају два примера из мог материјала у којима је
енклитика не у функцији датива: oна не је казувaла на нaс; да не дадeте
девoјку (Шп).70
Као акузативне енклитике овде се готово редовно појављују обли
ци ни, ви и много ређе облици не, ве:71
срамoта ни; сретiњав ни жeне; oн ће ни утeпа (Шп), вuци ће ни
подaев; зaјци ни срeтоше (К), свe ни истепaше; што‿нi е јeја (Г), па ни
зaвати онyј рaт (Р), Бuгари ће ни збeрев (Р), не мoш ни остaви; наѕiра
ни (П), јuрев ни; онi ни стiгоше (ЦГ), викaше ни да iдемо тaм (П), мојa
мaјка је просiла, та ни је ранiла; несu ни тепaли (Т), греoта, нe ни бi; eј,
брaте, нe ни тeпај; лyжев ни (Л); сyк ће ви тuру у врeће; сyк ће ви пофaћа
вампiр (Шп), нeће ви вeнча пoп (Г), нeћу ви кaрам (Р), јa ви не викa у
кuћу; ће ви остaимо тaм (Л), нeће ви такoј остaимо; па јa ћу да ви чaсту;
тoј ви дрuк‿некој гaђа (П), а стрa ли ви је бiло (Т), ћу ви тuжим (ЦГ),
нeће ви стрeљамо; пoбрго да ви тeрам (К);
пoб да не испiта (Ш), какo не ли љuди прiмав? (Шп), испрaти не
по стoку; свi мoж да не слuшав (К), заминaше не нeкәко; вoди си не (Г),
такoј не испитuјев (Шп), тaтко, тeше не издaви Станoјко (Г), тeше не
Белић наводи четири слична примера: да не (нам) су жiви �������������������
III Приб.; још једнu
(прикажњу) да ве прикaжем III Врање; какo ве рeко III Леск.; не ли ве кaжем I Г. Ром.
(Белић 1999б : 278–279).
71
Према Белићу, акузативне енклитике не, ве карактеристичне су само за јужно
моравске говоре, али нису поникле у њима већ у суседном косовском дијалекту (Белић
1999б : 278).
70
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утeпа, пијaно је мaлко билo и ће не обрiше (К); онa мoжда ве е помаaла
неки пuт на ради мeне (Л), какo ће ве издaви, не смeје (Г), нeће ве је
срамoта (ЦГ).
Удвајање пуног облика са енклитиком:
тепaше ни нaс (Г), нaс несa ни дирaли (Р), и нaс ће ни истeпа; а нaс
ни стрa, тресeмо се (П); кoј ви чuва вaс (ЦГ), ако вiду зoр да ви вaс кaрав
... да ви тeпав (Т), тoј ли ви занiма вaс, на прiмер, за стaро врeме (Л);
нaс не не дирiше (К), и нaс не одвоjiше (К), па и нaс не, вика, тeра
сiла (Т).
Облици ни, ви у акуз. срећу се изгледа ређе у призренско-јужно
моравским говорима, али су они, и према Белићевим налазима и према
налазима каснијих истраживача, обични у појасу тимочко-лужничких и
сврљишко-заплањских говора (Белић 1999б : 278-279; Богдановић 1979
: 66-67; 1992 : 21; Вукадиновић 1996 : 146-149; Ивић 1959 : 397; Ћи
рић 1983 : 71-72). Према Белићевим подацима, ни, ви су енклитички
облици дат. и акуз. у свим говорима источне и јужне Србије; а не, ве
су енклитички облици пре свега акузатива и везани су првенствено за
јужноморавски говор. Изгледа да су временом у већини призренско-ју
жноморавских говора енклитике ни, ви остале везане за датив, а нови об
лици не, ве – за акузатив. Иако Белић не даје прецизније информације о
томе колико су енклитике ни, ви биле честе у акузативу јужноморавских
говора, на основу датих примера може се закључити да их је било и у
Врању и његовој околини, Нишу и Лесковцу. Према постојећој литерату
ри, њих још увек има у говору Лесковца, поред акузативних енклитика
не, ве (Михајловић 1977 : 36-38), а према мом материјалу има их и у го
вору Пољанице (област северно од Врања). Иначе, облици ни, ви у акуз.
1. и 2. лица мн. представљају дубоку старину, а налазе се још једино у
говорима јужне стране бококоторског залива, када су српски говори у
питању (Томановић 1950 : 3-5).
Личне заменице трећег лица
151. Мушки и средњи род једнине
Номинатив:
oн га uштипа за рuку (Ш), и oн пошyја сәс њeга (Г), oн гу лyже (П);
онo си пuсто oстана свe (Г), и онo седнaло да вечeра; онo кәд рiпна
уз дuвəр (Р).
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Датив
Пуни облик датива је њему, а спорадично се у функцији дат. може
наћи облик ОП са предлогом на. Тако је на већем простору Горње Пчи
ње (ЦГ, Р, П, Г, К, Т, Л), међутим, на крајњем западу (Ш, Шп) функцију
дат. обично врши облик ОП (в. карту 8):

Карта 8
њeму свe отвoрени врaта; тuримо њeму гoдину (ЦГ), oна и њeму
фrљи (Л), њeму је овaква нoга; њeму су цревa вaдени двaпути (П), њeму
се не свiђа овдe да седi; њeму женa умрeла (Т), донeла њeму ручyк да
јeде (Л);
па ву дaва на њuма о[д] трiпут, а oна па на њeга (Шп), и на њeга
купiмо (Ш), штo ми јeдемо, тoј и на њeга дaвамо (Шп), онi дaвашеф
по неки‿дiнар на њeга (К), ушмrцнемо кәд га измeшамо, знajеш, мi на
њeга (Г), и на њeга целивa (Шп).
Понекад се уз облик њему може чути и предлог на, вероватно под
утицајем изразито фреквентне конструкције на+ОП у значењу датива:
а на њeму се десi такoј (К), и на њeму очuкав (Ш), па на њeму нaјпосле
(Р).
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Општи падеж:
слiку iмам од њeга (К), тoј детe од њeга oстана (Г), јa кәт прiјдо
до њeга (П), около њeга се окрeне (К);
јa сәм мислiла њeга да uзну (Ш), и њeга влeкоше (ЦГ), сестрa што
ми је бiла за њeга (Р), па онa да ме лyже за њeга (П), ни oн њuм знajе,
ни онa њeга (Т);
говeда пред њeга iдев (К), мuку видeле сәс њeга (Ш), тrже гу сәс
њeга (П), па се бoри с њeга (ЦГ);
јa, ће га обрiшеш, и у њeга је дuша (К), зuби сiјашеву на њeга (Ш),
нeма нiшта на њeга; па јa сәм по њeга (П), пoсле се родi, по њeга (Г);
152. Дативна енклитика:
јa си му казa; направiмо му кuћу (Г), цунa му рuку (Ш), тuрев му
млeко и мaсло (П), дa л му рaди ножiца (К);
ципeлка му испaдне њeму; е, ће му је мерaк и њeму као на Дuле; па
турiше му њeму гoдину (ЦГ), а и сiнови са му и њeму у Бoр; онa му гу
тuри њeму у uво; њeму му такoј рекнaли (Л), дaде му и њeму (П), давaше
му и њeму дег зaгина у држaвно (Г), нешто му се десiло у Врaње њeму
(Р);
на њeга нoге му отiчав (Шп), Тaса му iме на њeга (К), да му тuрав
субoтнину на њeга (Г), такoј му на њeга причaли неки‿стaри (К) и сл.
Акузативна енклитика:
напрeт сәм га узeла (Ш), ако си га видeла (К), овршiмо га зачyс;
нe га верuјемо (Г);
бaба ће га дарuје њeга (К), њeга да га жeну; и њeга га бe утепaли
пoсле (Г), дoнесе га и њeга (П), Мeнче га нeма (Ш), јa тoј да га uзну (Г),
и тaтка га вiка (К).72
153. Женски род једнине
Номинатив:
oна сiпе (Шп), oна је сиромaче остaла (Ш), детe iмаше онa (Р),
онa ће пoјде с мeне (ЦГ), онa ће га обaли (К).
Само два пута чула сам енклитику го уместо га и то на кајњем истоку Горње
Пчиње што наводи на закључак да је облик го почео да продире из суседних бугарских
у наше говоре: као вoла са го бiли (ЦГ), и онa ће го прaти тuја пaјсторкињуту (Р).
72
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Датив:
нe ги тамyн на њuм (Шп), нeје бiја рaман на њuм; помaгамо, онa
на мeне, јa на њuм (К), па тамyн њuм гoдину ставiше (П);
остaне на њuма (Шп), на њuма нeма да пiсано; пoсле је на њuма
овoга човeка довeла (Ш), нeма на њuма нiшта да остaне (ЦГ).
Општи падеж:
врнaја се крај њuм (Л), преко њuм префrљи (Т), па другарiца ву
куде њuм па гу испрaћа; лeгам до њuм (Г), од њuм ги заткa (ЦГ);
брaта и њuм довeла (Ш), и њuм глaва болi (ЦГ), oн пoсле њuм запалiја (Л), ни oн њuм знajе, ни онa њeга (Т), за њuм ти казuју (Ш);
и пред њuм пaре вrљав овакoј; у афтобu[с] седeла с њuм (Т);
по њuм рiпкәм (К), свe крaвата по њuм ће брiше; онa пред мeне,
јa по њuм (Т);
и јa сeду крə њuма (Шп), носiја куде њuма (ЦГ), мi смо мoгли свe
из њuма да изнeсемо (К), двe децa сал од њuма iма (ЦГ);
oн си њuма гледaја (Шп), и свaтови дoјдев за њuма (П);
једнu гoдину пред њuма (К), тuрев пред њuма котлe; умрeло пред
њuма; па iдев ли децaта с њuма (ЦГ);
и тyј сiн ми по њuма што је (Ш), кoј ће сeди у њuма; телe у њuма,
бrго тeше се отeли (Т), у њuма што је имaло (К).
Поред облика ОП њум(а), за који Белић каже да је типично „јужно
моравски“ (Белић 1999б : 284), у функцији свих косих падежа може се
наћи дативни облик њози (ЦГ, Р), њозе (К, Г, Л, Т, Р), што јасно говори
да је форма датива сачувана, али је изгубљен осећај за њену правилну
употребу. Иначе, у Ш и Шп нисам наишла на облике њози или њозе (в.
карту 9).
Белић верује да су ови облици унети из косовског дијалекта (Белић
1999б : 282), иначе се као датив ж. рода јд. појављује: њојзи у централ
ној зони Косова, Сиринићу, Сретечкој жупи и Призрену,73 у Ђаковици је
овај облик примаран, али се може срести и њојзе,74 а паралелни ликови
73
У шарпланинској Гори облик њојзи се среће ретко (у насељима најближим При
зренској котлини), док у свим осталим јужнометохијским говорима доминира (Младе
новић 2004 : 232).
74
М. Стевановић преко овог проблема прелази без озбиљнога разјашњења, но
вији записи показују да тамо функционише пуни облик њојзе (Џоговић, Упитник),
међутим, према информацијама Р. Младеновића, у Ђаковици је примарни облик њојзи,
а може се чути и њојзе.
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њејзе и њојзе функционишу у Јањеву (Павловић 1970 : 81).75 Горња Пчи
ња издваја се из ове групе по томе што се у њеном говору паралелно
са облицима њози и њозе значење датива изражава општим падежом
(њум(а)) и, такође, у функцији свих косих падежа могу се појавити да
тивно њози и њозе.

Карта 9
Датив:
на њoзе сaл средiнка; на њoзе тaтко тaм, и мaјка, у Бaваниште,
на тuј стaру снaшку; и на њoзе толiчко дадeв лeб (Г), а њoзе iме билo
Мiра; и oни њoзе нeшто дaдев (Л).
Општи падеж:
да iде од њoзе; (детe) до њoзе, како телe; и детe кра њoзе; и младожeњата си uбав кра њoзе бeше, стоji си (Г);
за њoзе сәм остaла (Л);

75

Детаљније о овоме в. у Јуришић 2005 : 307-308.
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и прiчамо сәс њoзе (Г), с њoзе жiвешемо тuј (Л), а јa сәс њoзе (К),
лeбац тuри пред њoзе (Г);
на њoзе што нoси (Г);
|aволи вaнев и изeдев њoзи; исто као њoзи (ЦГ) и сл.
154. Дативна енклитика
Дативна енклитика ву за ж. род јд. сматра се типично „јужноморав
ском“ формом (Белић 1999б : 282-283):
и на тaтка ву тeтка сәм; досадiло ву се (Ш), нeшто ву привикaше;
сyл џoпке ву нaшли (К), мaјката ву жiва бидe за коџa (Г), купiја ву шамiју (ЦГ);
oн ву нiкја зuп на њuм; и на њuм ву оставiла по сeдәм (К), па и на
њuм да ву прaеф свaдбу (Ш), џигeрица ву се њuм јeла (П), вrне ву њuм
крaву (ЦГ);
онoј ву пoсле остaне на њuма (Шп), на њuма ву дaдо једнu (К);
њoзе ву казuју; oн оћaја да ву и њoзе, нoге да ву отсeче; омeси ву
кравaјче uбаво, от пченiцу, њoзе (Л), па ву га оставi њoзе на крeвет
(Р);
њoзи што ву је пaкос поправiја (ЦГ) и сл.
Акузативна енклитика:
по гoдину гу чuва (Ш), глej гу што рабoти; а нe гу пaнти, нe гу затeкја oн (К), кудe ћу гу самu oставу овдe (Г), oн гу лyже (П);
и онi пoсле гу закарaли њuм; њuм гу подржaвав (Р), ће гу чeкам
њuм (К);
и oн си гу пa узeја њuма (Шп), и си гу uзне њuма (Т), њuма гу сaмо
глaва бoлеше (ЦГ);
за њoзе гу лyжу (Л), а њoзе гу, док онa здрaва и мeне ме тyј бoлес
uфати (Т), из Глoк тyј гу бeше довeја њoзе (Г);
а и њoзи сәм гу (Р) и сл.
155. Сва три рода множине
Номинатив:
а онi и сyгк вiкав (људи); онi вiкаф офцa лyка (људи) (Р), и онi си
отoше тaм (син и снаха) (Г), oни закoљев јaгње (Шп);
долазiше и онe (Р), и онe мeке (К), онe му збoреф (П);
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и онi се збeрев дeца; дeца такoј смо плашiли, сас нeкога ги плaшимо човeка и oни мирuјев (Шп), и ако се поболeв дeца, онi си iзмрев (Г),
онi, дeца, малeчки (К), oни и дeцата, мори, навiкли (Ш), и онi кuчики
лајaли; iмамо три-четири‿јaбучики, онi млoго uбаве јaбуке рaђав; и
онi свe у бeло, свiте, iдев малeцки децa, по пeт, и си свe пoјев; и сaл
седнaмо да вечeрамо, и онi врaта тики, каже, отворiше се (ЦГ), и онi
се радuјев децaта, збeреф си пaре (Т).
Датив и општи падеж
Пуни облици њи и њим(а) једнако врше функцију датива и оста
лих косих падежа:
као на вaс што ви дaвамо лeб, iсто и на њi; и на њi сәм шарaла
(К), oни су тuј седeли и на њi су оставiли стaн (Ш),
братанiце су доодiле нiм, од брaта ми ћeрке (Р), прoјдеф партизaни – на њiм лeп, прoјдев Бuгари – на њiм лeп (ЦГ), и коji су овaкој
комшijе блiзу, и на њiм се дaде (К),
дек сәм јa њiма (Р);
јa сәм нaјстара од њi; фрљi га више њi (Г), дрuг обичaј куде њi
(К), бијa момy[к] куде њi (ЦГ),
од њiм‿никој чiм се iмаше (Л), нe ву дaвав лeб да јeде крә њiм
(К), куде њiм станuје (П),
мeсеѕ дyна од њiма вoду нiкако не пiја (К), па oн свe руковoди од
њiма (П), тaм нeма да вrшев куде њiма (Т), пuца поза њiма (Л);
бoгами за њi зoр (Ш),
и за њiм и за мeне (Л), и плiска[в] вoдуту oни накуде мeне, јa наку
де њiм (Т), јa да ли њiм да кaрам, да ли овiја децa (ЦГ),
јa сам свe њiма сахранiла (Ш), да рабoтев за њiма (Т);
што седiмо сәс њi (Г), сәс њi жiви (Р), одвeде гу сәс њi (П), што
ће дeлим сәс њi (Шп),
да си iгра напрeт сәс њiм (Ш), и oн пошyја сәс њiм (Л), чeке, и јa
ће пoју с њiм (К), шeтав пред њiм (ЦГ),
тeрав ги с њiма (ЦГ), и сeдмото малeцкото iде с њiма само; мuчице сәм патiла сәс њiма самa (Л);
вiкамо ги прiтке и на њi сaдимо (Ш), штo ћеш кәд нeма нiшта у
њi; па кoла по њi (Р), по њi полyчка iде (Г),
нiе iдемо по њiм (Р),
iдемо по њiма (Р) и сл.
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На основу изложених потврда (али и оних у следећој тачки) мо
же се још приметити да се облик њим(а) готово никад не чује у Г, Ш и
Шп,76 али је зато врло фреквентан у Л, Р, П, ЦГ.
156. Дативне и акузативне енклитике
На простору Горње Пчиње постоје три дативне енклитике у мно
жини: ги, им, ни. На северозападу (Шп, Ш, К, Г) чује се само енклитика
ги, док се на преосталом делу ова енклитика јавља спорадично. Енкли
тика им може се чути на крајњем истоку Горње Пчиње (Р, ЦГ, П), али
најбоље се чува у Р. Енклитика ни, и то у 3. лицу мн. (!), може се чути
у свим пунктовима изузев северозападних (Шп, Ш, К, Г) и при том је
изузетно честа у ЦГ, П, Л (в. карту 10).
Досадашња дијалектолошка литература, колико је мени познато,
помиње само ни као енклитику (у дат. и акуз.) 1. л. мн., једино у куманов
ском говору наилазимо на нешто слично и то „во некои источни села“:
поред енклитике ги може да се сретне, али ређе, и енклитика њи, са да
тивним значењем (Видоески 1962 : 169).
а) дaр ги дaдемо; кәд рuча[к] ги се принeсе; пoјемо ги ми пeсну
(Шп), нe ги је дoбро; бeше ги чiча умрeја; кудe ги су рoт (Ш), а што
ги се вaди јaтка; доoдеф си ги (К), давaмо ги лeп, давaмо ги, млeко ги
сипuјемо; трaжеф кокoшке да ги кoљеш, бaнице да ги мeсиш, што‿тi
нe (Г), бaницу ће ги омeсиш (Р), па јa свe ги дaам (ЦГ), oн ги прiча (Т),
кuвам ги кaфу (Т), плaтев ги (Л);
б) не знaм штo да им однoси за едeње, за облеклo; тeрав ме децaта
да им казuјем пeсне; Сiма им кuм бeше; па овдe овaкој им турiли на обрaзи; зrна им пуштiмо (Р), ама турaмо им лeп (ЦГ), па се дiгну нaјтро
и на тiја казuјем им; свiње, двe им се опрасiле (П);
в) и онa ни дадe женa, којa је тuј, пaрче, и пoсле отiдев кудe ће се
растuрев; куде нeкога ће спijев, кoј ни је рoт; дoјдев угaсев ни лaмпуту,
онi вijев; и потепaше ги тuј: вrжев ни нoге нагoре па бijеф сə стaпови;
нешта ни бeрнем сiренце да откaрав (деци); на овiја децa ни је крaтəк
вeк; глaва ни је однемaла кoсу на глaву, о[т] тuј шкoлу; а онaј, свaћо,
што бeја онiја умрeли двоiца, какo ни бeше iме; јa ни ичeр наврљa прет
кuћу, па не тoше гу поглeднев (ЦГ), рaњимо си ги, данyс ћу ни тuрим јa
лeп, дрuк ће ни тuри, омeсимо; јa ћу ни прiчам (ђацима) (Р), млeко iмаше, сiрење, тaм да ни однeсу та да едeв; па нe ни се рабoти, лeгав такoј;
76
Само један од мојих информатора из Ш говорио је једнако често оба облика
(њи и њим(а)).
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јa ни прiчəм (њима); да ми oни напiшев еднu књiшку, дека ни докaзују;
дотeрам ги uвече, дадeм ни лeбəц; јa ће ни казuју пuт, јa ће ги вoду; и
давaла ни вuну да пeрев; iма ондe троiца, бећaри, мaјка ни умрe, тaтко
ни умрe, онi нiшта нeмав; тaм ни корiто, тaм ни вoда (овцама) (П), па
ће тuрамо ни зељaнчики и млeко за поткuсак та јeдев; па ни крoимо мaнтице (деци); и oна какo ги чешљaла тeј, на мaћију ћeрке и ни бајaла; јa
ги лyжу, лyжу, казuју ни, казuју; па онi ме прашuјеф што работiла сəм,
какo, јa ни казuју (Л); тoј децaта ме млoго пuти тeрав, па ни гу прiчам;
јa ни казuју као тeбе (њима) (Т).

Карта 10
Примери удвајања ових заменица:
тuј ги је бiла кuћица на њi; на њi ги је далeко; нe ги тамy[н] на њi
(Шп), на њi ги вiкам (К), однeсе ги се на њi; а крaве не премuзујемо ги
њi (Г), њi ги је блiже тaм (Ш);
на њiм ги нoси једyн човeк (К), њiм ги је кулiр бiја (Р);
и дaдев ги на њiма (К);
пuшке им њiм наодiли; не далa им њiм да едeв и онi (Р);
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њiм двe ни дaдомо (Р).
Ги је редовна акузативна енклитика:
тeј си ги чuвете вi (Ш), рaнев ги; вeнча ги, залiћа ги (К), тe си ги
гoре (Г), отпратiше ги тaмо (Р), да ги мyсту у орa; да му ги мoш uзну
(П), онa нeће му ги чuва тaј женa дeца (Л); 77
чувaли су те као тi њi што си ги ишчувaла (Ш), и јa си ги чuвам
њi (К);
плaшу си ги њiм (Т), па њiм ги остaву; гaзде ги њiм плiскаф с
вoду (Л);
Рaдмила ли ги ткaла и њiма (К).
Повратна заменица
157. Повратна заменица сваког лица има само један пуни облик:
себе и две енклитичке форме: се и (дативно) си. Пуни облик чује се врло
ретко тако да су се у мојој грађи за њега нашле само две потврде: док
нeма на сeбе (К), до јuтре ће дoђеш на сeбе како што‿сi и бијa (П). Ме
сто пуног често се употребљавају енклитички облици се и си, при чему
си све више поприма карактер речце, као и у неким другим говорима
призренско-тимочке зоне (Реметић 1996 : 488).
Примери: дeвер се јавi; iма се спaси (Ш), нeма да се плaшиш; а на
њeму се десi (П), пoсле се родi, по њeга; iма си вuци; вампiр си остaја
(Г), трпeла сəм си за лeп (К), дoбар си је бiја (Ш), па нaјтро си отидe
(П); тaм си се женiја; еднa зyлва си се одaла (Ш), потикaмо си се љuди;
нaпи си се вoду; врнaли си се (Г).
Занимљиво је, међутим, следеће: док је енклитика се неизоставна,
дативна енклитика си не јавља се у свим призренско-јужноморавским
говорима. У Гори није забележена чак ни у устаљеном изразу Благо си
њему, а нема је ни у оближњим српским говорима.78 Ипак, она се јавља
77
Напомињем да сам неколико пута имала утисак да је информатор изговорио и:
нашyја и трi самовiле; и чuдеф се кaко и oн спремa; чuва и комшiја; што сам и затeкла
(Л). Једном сам и чула и онде где се очекује дативна енклитика: тoј смо и солiли (деци)
(Л), што је још сумњивије.
78
Ово сам сазнала, попут многих других података о личним заменицама у ју
жном појасу Косова и Метохије, захваљујући усменим обавештењима професора Ради
воја Младеновића. Већина других истраживача није се посебно освртала на поменути
проблем (Јуришић 2005 : 314-315).
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у Призрену, Биљачи (место између Прешева и Бујановца), Врању, Гор
њој Пчињи и Пољаници (област северно од Врања).

Заменице кој и што
158. Именичка заменица ко и овде има облик кој. Осим облика
ном. (који се ни овде не разликује од ном. јд. м. рода заменице који) по
стоје још посебне форме дат. коме, кому и ОП кога. Наставак -ога, али
и наставци -оме и -ому (који се могу срести још једино код заменица
сложених са кој) доследно су пуни и представљају важну карактеристи
ку заменичко-придевске деклинације пчињскога говора (више о томе у
т. 186).
Номинатив:
кoј iма – тyј; iма по сто‿гoдине кoј жiви (ЦГ), кoј што iма (Р),
бeште, кoј кудe вiдите! (П), кoј iма си кокoшке (Г), кoј гaјде, кoј дудuчики свiрев (К), кoј oре, жнeје (Ш) .
Датив:
дадeш комu пoјас, комu чарaпе; комu што‿ћe тi дaваш (ЦГ), приoдеф свi и кoму марaма, комu кошuља (Шп), комu не вaљам нека ми
искoчи ис кuћу (П), а комu рuке вrзане, комu нoге вrзане, комu тuрено
овaкој (К), комu е рaмна табaна нe га прiмав у вoјску (ЦГ);
мoра га дарuјеш, свaкога по нeшто, кому‿кошuљу, комu чарaпе,
кoме јастyк; кoме шəмiју, кoме фанeлу, кoме ципeле (К), и онa комe да
остaви (П), на сeстре, комe сандaле, комe рeкла (Шп), на кoме чарaпе,
на кoме ћелiми (К).
Општи падеж:
куде кoга дa је (ЦГ), куде кoга да iдеш (Шп), от кoга? (К); когa
вaтев – утeпав (Р), когa га кaниш; когa си дарuјев (К), кoга вoли, тoга ће
uзне Бoкг (Шп), за когa се мuчите; когa ћу oставу дoм (П), когa aпе, ће
уaпе (Г); па с когa нaјдобро жiви (П), с когa је причaја, не знaм (ЦГ), с
когa збoриш?; с когa се карaја (Р); кrшимо га, знajеш, у когa ће се нaјде
(Г).
Може се, међутим, срести и облик ОП у функцији дат.: на когa
кoлко му одговaра (Г), на кoга пченiцу, на кoга којe му трeбе; на кoга
што iмав; на кoга гу дaва (К), кyд на когa искyчав oфце (Ш), епа, на
когa да вiкам; на свaкога се дaде: на когa чарaпе, на когa марaмче (К),
порuчи си гaзда на когa да пoјев (Л).
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159. У Горњој Пчињи најчешће се може чути облик што. Овај је
облик индеклинабилан:
што нeје за вaјду, тoј iмамо (ЦГ), да ти покaже вретeно штo је;
па штo ги вiкате; ал oн до тyг от штo ће гу напрaви (К), от штo iма
за дuшу и за едeње, от свe (Л); јa што знајa испричa (К), нeма штo да
постeљаш; за штo смо се карaли (ЦГ), али онo oће да uчи, штo да му
рабoту (Р); нeма сy‿што ме закoпав (Т), нeма сy‿што се издржiш (Г),
нeма сy‿што да га завijеш (ЦГ); у штo да пrжи (К), у штo смо ги,
сiнко, повивaле (Шп), н-iма у штo да се препeре (Г), тi нeма нa‿што
да сeднеш (Т), на штo тi нaмести (Шп), по штo га познaаш? (Ш).
Иако сам у свом материјалу наишла на реченице: нeма от чeга да
жiвимо; кəт не једeш от чeга се жiви (П), ако не школuје, нeма, от чeга
ће жiви, от чeга? (Т), а збок чeга немaмо, јa не знaм (Ш), верујем да је
облик чега „позајмљен“ из књижевног језика, као и облик шта: штa
јa знaм (Ш), у грaт штa ћеш, ће жнeјеш ли, ће кoпаш (Шп), штa је и
кaкво је (ЦГ).
160. Уместо регуларног облика што са функцијом именичке заме
нице могу се, истина ређе, појавити заменице које и какво, које су у дру
гим сличним говорима готово потпуно потиснуле заменицу што/шта:
а) за којe дрuго?; дрuго, којe да прiчам?; на кoга којe му трeбе; којe
iмаш, мoраж да му дадeш; за којe тoј uчиш шкoлу? (К), јa казuју свe којe
какo је поштeно (Ш), за којe ти је, кaжи (ЦГ);
б) каквo да ти прiчам? (К), от каквo трeбе да прiчам (ЦГ), дрuго,
кəквo да ти кaжу? (Л).
Заменица које са значењем шта функционише у говору Лесковца
(Михајловић 1977 : 35), Црне Траве и Власине, с тим што „овај лик при
пада западној страни (II зона) са које (из моравског говора) и долази“
(Вукадиновић 1996 : 155). У говорима Црне Траве и Власине иначе је
обичнија заменица какво (кво) са значењем шта (Вукадиновић 1996 :
154-155), тако је и у говору Лужнице (Ћирић 1983 : 75), Бучума и Белог
Потока (Богдановић 1979 : 68), а чак се и у крајњим источним селима
једног дела Алексиначког Поморавља може чути какво уместо шта, „ка
ко је иначе у сврљишким говорима“ (Богдановић 1987 : 171). Оваква
функција заменице какво подудара се са стањем у бугарском језику, где
је облик какво, поред облика що, упитна заменица за ствари (Граматика
1983 : 200).
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Заменице сложене са кој, што
161. У Горњој Пчињи именичке неодређене заменице су некој и
нешто.
Номинатив:
нeкој си пaмти (Шп), и пoсле дoђе некoј кoј знajе (Ш), нeкој нeма
(К), нeкој нeма (Т), нeкој iма млiн; па нeкој се увампирiја; ако iма некoј та гу дiгне (П), Вeрку гу нeкој не знajе; у јaбукуту нeкој iма; некoј
прекiсја, некoј такyв, некoј (ЦГ), па имaло је понeкој (Л).
Датив:
ни му је нeкому нeшто дaја (Р), и кaже нeкому (ЦГ).
Општи падеж:
куде нeкога ће спijев кoј ни је рoт (ЦГ), да лeгав куде некoга; ће
повiкнемо некoга; довeдоте ли некогa, какo је? (Г), да онa iде негде ако
iма нeкога (П), и којa iма некoга ће вijе по њeга (Р), нeкога напaдне,
гuши га у сyн (Л), па нaшла тaмо нeкога; oн си га сeче с некoга тuј (Т),
по тoрбу на нeкога тuри, на нeкога нeма (Шп).
Понекад се може чути и облик никога са значењем неодређености:
повiкни никoга да iма прет кuма (Ш), да сəм издарувaла тoлко нiкога
(ЦГ) (в. т. 31).
Примери за облике нешто, нешта:
и онo нeшто дoјде у кuћу (ЦГ), кəд iмамо рабoту нештo (К), школувaмо га нeшто (П), што си прiчав нeшто; ако знajе нeшто (Р), да ву
мrфка нeкој нешто‿рeкне; немa нeшто да донeсе; та тeја пa нештo са
имaле (ЦГ), купuјев ми нештo (П), ал да ги покaже нештo (К), да дaдете нeшто (Г), с нeшто ги понакrми (Шп), па у нeшто ће га тuримо (Р);
подвiкне ву нeшта (ЦГ), ако тuру нeшта да зajеду (П), кад рабoти
нeшта (К), ће си спрeмам и јa нeшта (Шп), трeба на свaку да кuпи по
нeшта (К).
У мом материјалу нашли су се и облици ништо (Шп, Ш, К, Г, Р) и
ништа (К, Г) са значењем неодређености (в. т. 31):
онo ги ништо‿мaва (Шп), тики нiшто оѕyт (Ш), пoсле ништo
зaлоша (К), uтепа ме нiшто (Г), дaј‿ништо да га спомoгнемо (Р), донeсе отuд нiшто; ништо‿мoжда смо прерипiле; џoпке збeрев‿у‿ништо
(К);
ако ништа‿мaлка шuшкаш тaмо (К), ако кuпиш‿ништа да iмаш;
ништа‿прaвеја жeне (Г).
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162. Одричне именичке заменице су никој и ништа, односно ни

нeма нiкој нiшта да ми помoгне; да не вiди нiкој (Л), нiкој нe гу
видeја; нiкој те не дiра (Т), нiкој нeма (Шп), и нiкој не мoж да стaне
(К), нeће нaшо да рабoти нiкој; нeје смејaја нiкој да ги фaти (Г), вuну гу
нeће нiкој сyк (П), нiкој нiшта не смeје (Р), тoј не мoже нiко! (ЦГ);
нiкога не видувaмо (П).
Неретко може се наићи и на облик ники: тoј нeће ти нiки ни кuпи;
па нe ме удрiја нiки (К), у моe гoдине нe се увампирувaја нiки (Р), ма
нiки нeма нiгде (ЦГ), тoј нiки сyк не прaи (П), па ако iма‿ники у Леснiцу, испрaти ги нагoре (Л), од мeне бoље нiки нeје ткaја (ЦГ) итд.
Нeје нiшто шaла (Ш), е, што‿ћe онa – нiшто; да пожiви не
ку‿гoдину – oн нiшто (ЦГ), oн нeмаше га стрa од нiшто; ништо не
могa да нaјдем (Г), а нiе пoсле нiшто несмo имaле (ЦГ);
нiшта нeје имaло (Шп, Г), н-iма нiшта на тoга дeвера мојeга
(Ш), не помaга нiшта (П), онo прaзно – нiшта нeма; нeма на њuма
нiшта да остaне (ЦГ), нeма нiкој нiшта да ми помoгне (Л), не давaла
нiшта (Шп), нeће снaшка ми нiшта да прaви (Л), нeје причaја нiшта;
нeма нiшта да нoси (ЦГ), не давaли ву нiшта да рабoти; а јa нiшта
несyм осматрaла (Р), нe ме жaл за нiшта (Ш) и сл.
163. Опште именичке заменице имају облике: свак, свашта, одно
сно свашто:
свaк си свoје едeње пред њeга си тuри (Шп), свaк си јeде из ђувeч
(Ш), свaк понeшто iма (К), сyг знajе свaк; свaк си iма (Г), свaк ће ми
пuшти пaрче; па си свaк отiде дoм (Р), и свaк ме љuби; свaк си вrже
ѕвонyц (ЦГ), свaк си страuје, дuшо, свaг за свoје мiсли; па свaк вoли
мaјку (Т); свaки си повикнuје свoга (Ш), но тoј свaки не мoже да кuпи
(К) и сл. (уп. са т. 178).
Дативну форму свакому забележила сам само једном, много чешће
дат. се означава обликом ОП и предлогом на:
свe су ми снaшке aрне, свaкому нека су aрне, и свaк нека iма тəквe
(П);
на свaкога по нeшто (К), и сyг на свaкога по два‿тањiра (Ш), на
свaкога рuку ће целiвам; и на свaкога пaрче ћу тuрим; от свe што iма
на свaкога ће прuжи (Р), oдма на твојe сeло, на свaкога да кaеш; целiва
рuку снaшка, на свi, на свaкога, и на децa; сe тoј прiчам на свaкога
жiвога (П).
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Општи падеж: и свaкога iма да дарuјеш; и свaкога знajев; свaкога
плiска (К), не вaтав свaкога (Г), свaкога ћу цuнем; свaкога кaњев (Р), па
мiслу, свaшто, за свaкога мiслу (Л), прет свaкога си тuри кашiку (К),
прiчам си сə свaкога (Г) итд.
Свaшто у кuћу си жeна iма рабoту; онo си га прерiпа свaшто
(ЦГ), сyг iма си свaшто (Г), и што‿ћeш, мoраш свaшто (Р), па мiслу,
свaшто, за свaкога мiслу (Л), тuј свaшто докaрав љuди (Шп), рaђаф
си се и компiри да си посaдиш и грa и свaшта си се рaђа (Г), свaшта
iма; свaшта рабoтев (Шп), прiчам нeшто, свaшта; а свaшта ме мeне
чeка (Р) и сл.

Придевске заменице
Показне заменице
164. Инвентар заменица којима се упућује на лице или предмет
дат је у табели 2:
једнина
род

основни облик

ОП
живо

неживо

овога; тога; онога

овəј; тəј; онəј

мр

овəј; тəј, тај; онəј

жр

овај(а); тај(а); онај(а)

овуј(а); туј(а); онуј(а)

ср

овој; тој; оној

овој; тој; оној
множина

мр

овија; тија; онија

овија; тија; онија

жр

овеј(а); теј(а); онеј(а)

овеј(а); теј(а); онеј(а)

ср

овија; тија; онија

овија; тија; онија

Табела 2
а) Примери за једнину м. рода:
овyј што сəм дoшла за њeга (Шп), овyј му држi кuћуту (Р), овyј
претезa (ЦГ), бoље жiви овyј (П);
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од овoга сагyшњога мuжа (Г), пoдалеко од овoга мојeга (К), довeдоше овoга мuжа (Г), дођe за овoга овдe (Шп), овoга кoња да га утeпаш
(Л), с овoга сəм се лəжaла (Шп), с овoга Пeру ... дошлo (Л), тi с овoга
iдеш (П), на овoга сiн (К), iсто и на овoга казaја (ЦГ), а онa казaла на
овoга што е у Скoпје (Л), на овoга Бoру (Р);
сəс овyј афтoбус из Врaње (Ш), у овyј преслyц (П);
и тyј дeвер је отuда (К), тyј младожeња се вiка (ЦГ), и сyк тyј пrс
нeће се дрuжи сəс овiја (Р), па тaј напудiја овoга (К);
а куде тoга сiна си станувa у стaн (Л), и тoга ће целiвам (Р), мi
женiмо тoга срeдњога (П), с тoга дeвера мојeга ишyја у вoјску (Г), с
тoга мојeга мuжа; н-iма нiшта на тoга дeвера мојeга (Ш), и лекaр му
рeче на тoга мојeга тaтка (Т), а Радомiр биднa тyк старeјко на тoга
(Л), Блaгоја му iмеше на тoга ми домаћiна (Р), вiкəм на тoга човeка
мојeга (Г);
ис тyј кaмен (Р), и о[т] тyј кoрен пoсле намaжеф се; укачi се на
тyј тaван (Г), кə[т] те фaту за тaј котрuљ (Ш), па га пa намазaја сəс тyј
мaс (К), изəткajемо iсто на тyј разбoј (ЦГ);
онyј детишaр тепa; какo се вiкаше онyј бoлес (П), онyј Ђoра што
умрe (ЦГ), онyј рaт (Р);
онoга остaвев тaмо (Г), oно си бeше отiшло на онoга свeта (К), тi
с онoга iдеш (П), на онoга човeка ели ожнeјев (Шп), овeја тaм на онoга
(Г), Рaде Симoнофски, на онoга Ђорђiју сiн (Р);
исiпемо га из онyј бутiњ (Г), и сиромaшни смо бiли до онyј крaј
(К), на онyј ћилимyк (се скiне) (Г), и онo узeло онyј лeбац (Р), па што
мoжемо стeзамо с онyј пoвој; па бoса по онyј снeк јaдна, једвa дојдo до
кuћуту (Т), па си игрaмо на онyј рiт (К), лeгамо у онyј рoв (Г), и сyк си
iмам јa на онyј крeвет зглaмницу (Р) и сл.
б) Примери за једнину ж. рода:
па и овaј нaша купувa (К), и овaј ће ти се одадe (ЦГ), овaј си коџa
зарадiла (Р), овaја, какo ву iмеше (ЦГ);
еднa из овuј кuћу (ЦГ), мi жiви из овuј кuћу не искaчамо (Г), а од
овu[ј] је имaја петнaесе (П), и довeде ме овдeка у овuј кuћу; стuпни на
овuј грeду (Т), једнe си пoјеф пред овuј кuћу (Шп), с овuј рuку га фrљаш
(ЦГ), с овuј нoгу; у овuј сoбицу (сeдев) (Р), у овuј кuћу са билi (ЦГ); сyк
нeма у овuј држaву нiшта; па вiкам на овuј комшiку да наsiра (Т), на
овuј ву бајa (Л), на овuј Блaгицу (К); Сuзу влeче, па сyк овuја, какo ву
iмеше; е, дрuк вeчер ће испрaћа овuја (ЦГ);
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тaј кuћа што је (Шп), тaј нeје дружљiва (ЦГ),
кад му се ожeни и тaја; па се пoсле тaја зyлва ми ожењi (ЦГ).
Понекад се може чути и овакав пример: тyј ми је нaјмала снaја
(П), његoва Вeра и тyј си Вeра (ЦГ), и тyј, снaшка (Л).
Да не једe о[т] тuј крaву мeсо (ЦГ), што гo[д] да намaжеш о[д] тuј
ракiју (Г), тuј кошuљу донeсе (Шп), тuј сам гу чувaла јa (ЦГ), чuвамо
гу молiтвуту тuј (Р), с тuј ћeрку ми (Шп), с тuј ракiју (Г), сəс тuј тeт
ку ми (Р), у тuј што смо послeдњу седeли (Ш), вампiри у тuј воденiцу
iма (Р), тiја на тuј унuку ми (Шп), на тuј моu мaјку мaјка (ЦГ), и oна
ву вiче на тuј (Р); божем тi да гу узiмаш тuја (ЦГ);
онaј бaба (Г), онaј си iде (К), онaј женa; онaј вoда (Р);
од онuј вoду сiпемо; сипuју си од онuј вoду кrстену (Г), па онaј
куде онuј си iде (К), вrтев онuј кошuљу (Шп), oн iмаше да гу удaви и
онuј козu (К), увeдемо онuј прeђу у бrдила (ЦГ), па стuпне на онuј нoгу
(Л), онa гу и етrвуту онuј дарuје (Т), сəс онuј грuтку кə[т] те удaри (К), с
онuј (рuку) ће ме згrне (Ш), мaжу гу с онuј љuту вoду (Г), па ву пребајa
такoј сəс онuј слaмку (Л), рiпи по онuј џoпку; онaмо у онuј кuћу; онoга
мuжа на онuј дaав (К), а на онuј жeну гу намавaла (краву) (Шп), једнa је
правiла, на онu[ј] је додавaла (П) и сл.
в) Примери за једнину ср. рода:
овoј што‿јe (Г), е, тoј испитuје овoј девoјче (К), како овoј јa што
нa‿главу нoсу (Р), а овoј кəт iде јaдно (ЦГ);
од овoј брaшно (Шп), кəд бeше дошyја из овoј (К), не мoгу од овoј
лoшо врeме да oтиду (Р), овoј ће ти казuју; aрно и знaм за овoј да ти
прiчам (Ш), овoј ће ти га узiмамо; и тi га овoј детe не знajеш (ЦГ), не
јeди овoј, не јeди онoј (Т), на овoј гuмно; у овoј мaло селo; на когa ће
пoјемо на овoј нaше; на овoј (дете) ствaри (К), а на овoј омeси от пeпел,
на сирачeто (П);
тoј њoјно дeте (Ш), тoј детe је умрeло (ЦГ), а сyк тoј нeма (Р), ма
тoј Мiле га нeма (К);
о[т] тoј да гу намaжеш (Г), о[т] тoј завiсимо (П), о[т] тoј се не
увампирuје нaрот више (ЦГ), и о[т] тoј лeп мeсимо (Р), и тoј однeсоше
(К), тoј нeће ти га казuју (Ш), па се пoсле тoј оснoве (П), тoј га пoсле
чu јa (Р), с тoј дeте; и сəс тoј си стeкна (Шп), и сəс тoј свiткамо (ЦГ),
детишaр сəс тoј девoјче (Г), дeца бањaле смо ги зaедно ... у тoј корiто
(Т), по тoј ослобођeње (К), причa о[т] тoј (ЦГ), и давaла ни вuну да
пeрев, тaј мaћија, и на њoјњото и на тoј сирачeто (П), омесiла от пeпел
кравaјче на тoј детe (Р);
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онoј детe мојe кəд uмре; онoј Мiле што рабoтеше (К), онo[ј] је
Чuпино (П);
од онoј кoлко откrшиш (К), од онoј тeсто се остaви (Р), онoј знaње
нeмам јa (К), онoј брaшно га узeде (ЦГ), умoтамо га онoј детe; и напунiја
га онoј гочeнце (Р), па си га тuри у онoј љuљче (Г), oни свi ће искoчеф
пред онoј (Шп), iде и сəс онoј кaндило мaнда (Р), с онoј мaсло (К), вeнчамо се с пoпа, тuј у онoј црквiче његoво (Л), ели ће скuваш кампiри у котлe, ели ће ги у онoј огњiште; канaче iмаше вoда, расипa тuј по онoј (Р),
тrчеф по онoј жiто (Шп), Данiла ги нaправи и на онoј детeто амбулijе
(К), и oн слушaја бајaги суђенiце какo му сuдев на онoј дeте (Т) итд.
У мом материјалу нашли су се и ови примери: когa iскаш да uзнеш, свe тoја (Г); и врчiчку напрaвимо, еднu вrцу од онoја, знajеш (Р).
Дакле, поред тога што се партикула ја може наћи уз показне заменице
женског рода једнине и множине, није необично да се сретне и у сред
њем роду једнине. Ово је такође нормална појава у говору Црне Траве и
Власине (Вукадиновић 1996 : 158).
г) Примери за множину м. рода:
овiја нaши не гу дaав (Шп), овiја нaши отишлi (Г), овiја му доoдеф свaтови (К), овiја нeсу имaли (Ш), овiја па у Бuгарску бидoше (Р),
овiја ги не глeдав (ЦГ);
од овiја Извoрци што видeмо зoр (ЦГ), а овiја нaши откарaше
Бuгари (Г), за овiја дрuги не казuју (Ш), и сyк тyј пrс нeће се дрuжи сəс
овiја; како на овiја кoњи што ги тeрав (Р), да напрaви на овiја љuди
лeп; iма да ми се смeјев на овiја, нaши (К);
тiја комiте са билi (Г), тiја су два‿собoра бiли (Ш), и сyк позапeаф тiја стaри (П), вампiри тiја што покре‿њuм билi (Р);
едyн о[т] тiја (Г), јa iмам јoш о[т] тiја јастyци (К), а јa ће iду
кра тiја чукuнчики, око Велiгден (Г), патрoла овдe прoшла о[т] тiја
(П), и oни пiтаф тiја (Шп), тoј испобегaше тiја млaди (К), па тiја
нoсим (ЦГ), Симoнофци ги тiја вiкав (Р), дeда те глeда сəс тiја oчи;
дeда ће ти извaди џигeрицу сəс тiја зuби (Л), нaши нeћев нiкəко с тiја
дрaжефци; на свi тiја такoј; казaло на тiја љuди (Г), на тiја глaвни
– ћелiми (К), на тiја казuјем (П);
iдеф си сaмо онiја стaри; онiја комшijе (К), онiја си iграв (Ш),
а онiја се оделiше; и онiја рекнaли (Р);
од онiја какo сəм патiла (Г), отiде и из онiја, мi ги кaжемо
кoвчази (Р), па онiја другiте испeче; какo ги замлатi онiја војнiци;
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какo са се бiле за онiја пoјеси (ЦГ), на онiја, којe кошuљу, којe онoј
(К) и сл.
д) Примери за множину ж. рода:
овeј нaше, oбе су ишлe (К), овeј млaде тoј не прифaтујев (Р), а
овe[ј] јoш iдев у Тiбужде (К);
овeја староврeмске пaре, па закoпане (Г), и овeја су дрuге, iшле
су (Ш), онe, овeја се oсом сyг ојагњiше (Р), и овдe ће му напрaви овeја
рuжице (Ш), напрaвимо овeја, какo ги вiкашев (Шп), Јовaн је тaтко на
овeја (Г);
тeј тəквe рабoте (Ш), иселiше тeј млaде жeне (ЦГ), тeј нeће нiкнев (Р), куде тeј етrве (доодiла) (К), ће uзнеф тeј чарaпе (Шп), тeј
кuће не пaлев (К), нeма вiше тeј бaбе (ЦГ), тeј нe пaре, но њiне ми
вrнев (Р), млоsiна вадiше пaре по тeј ливaде нaше (Г), iсто и онa у
тeј гoдине oстана (удовiца) (Л), да пuцаф по тeј долiне (К), да ги дaм
на тeј сeстре (Шп);
тeја па остaнеф тuј (Р), а тeја пoнапретке што бeја пoстаре, тeја
iмаја (ЦГ), нe, тeја са ми зyлве билe uдате (Т), о[т] тeја класuрке; нeје
смејaја нiкој да ги фaти тeја пaре; у тeја мојe сто‿гoдине кoлко је
прошлo (Г);
онeј аљiне (Г), iма онeј да шeтав (К), онeј тешкoће (Р), од онeј црвeне вутетiне (ЦГ), преварi ги онeј (К), онeј бубaљке што збiраше (Ш),
сeко онeј кiтке голeме (Г), пoдношке вrжемо за онeј нiте (ЦГ), па свe на
онeј жeне измeша дрeјете (Р), дaвав на онeј жeне (Шп).
онeја пa си остaнев; какo ги онeја ѕвeзде вiкашев, стaре? (Г), пoситне онeја пəпрiке; изнoсимо из онeја згрaде (К) и сл.
ђ) Примери за множину ср. рода:
овiја нaшите децa (ЦГ), овiја, којe кoлко је могaло – тoлко (Р),
овiја девoјчики се изодaдоше (Ш), кудe ће ме овiја дeца мeне закoпав
(Л), кəт су бiли овiја дeца моi мaли (Т);
с овiја двe сəм се тuј порађaла (Т);
тiја двe дeца ми се родiше од њeга (Г), каквi са му билi тiја
децa (Р), ма и тiја децa (ЦГ), и тiја дрвa бeја га убiли (Г), какo су тiја
децa чuвани (К), и тiја трi парaунuчики (Л);79

79
У мом материјалу нашао се и пример: тeј две‿дeца iма (К), што је свакако
необично за овај говор.
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а у кuћу сəм ги чувaла тiја пeт пилeнца (П), кудe ги отвaрав тiја
гочiки (Р), и oн ми ги тiја конoпчики дaде; и тiја затeко (деца) (ЦГ),
у тiја дrва (Г), на тiја ги далeко (шкoла) (Шп);
Па пљuс сəс онiја лeјчики, пљuскамо се (Г), на онiја клuпчики
(Шп), мeне ми нeзгодно на онiја дрuги (деца) да не прuжим (Т) итд.
165. Инвентар показних заменица за каквоћу представљен је у та
бели 3:
једнина
род

основни облик

ОП
живо
оваквога; таквога;
онаквога

неживо
овакəв; такəв;
онакəв

мр

овакəв; такəв; онакəв

жр

оваква; таква; онаква

овакву; такву; онакву

ср

овакво; такво; онакво

овакво; такво; онакво
множина

мр

овакви; такви; онакви

овакви; такви; онакви

жр

овакве; такве; онакве

овакве; такве; онакве

ср

овакви; такви; онакви

овакви; такви; онакви

Табела 3
а) и овaкəв мрaс (Р), бијa је овакyв (П), па бeше овакyф (Г);
бeше зiма овəквa (Г), па сəм јa овaква (Ш), о[т] тeбе сəм овaква (П);
тi си ме, викам, овaкву направiја (П), (ће опaше) овaкву лaнену
фuту; турiла овaкву ... вунiцу (К), бe погaчу, цeлу овaкву бe гу омесiла
(Ш); овдe седeше, у овuј кuћу, овaкву (Т);
долaмче оваквo с рукaви (Шп), iсто овaкво сaл нiско (Р), нeје
имaло овaкво ћeбенце (К), нeје овaкво, но трпeза, кoло (Р), и oно овaкво
цrно; овəквo рaдијонче (Л);
какo ћу јa с овaкво одeло да iду (Шп);
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елeци овaкви; iмаше нeки два-троiца овaкви, као Мiле (Р), нeје
имaло овaкви крeвети (К)
овaкве тепсijе голeме; чeрге овaкве (К), па вuте – овaкве (ЦГ), кiт
ке овaкве (Р), и фuте вuнене овeја, овaкве (Ш) и сл.
б) и oн такyв iсто (ЦГ), гoвор такyв; нeма такyв јастyк (К), тəкyв
oбичај, дuшо (Т), нeма такyф свeт овдe; е, тoј такyв обичaј (П), нeма
сyк такyв маркизeт (Ш);
на таквoга (К);
таквa и таквa рабoта (Шп), слабуњaва, таквa (П), па сyк таквa да
сəм; таквa је билa; и тəквa воденiца (Г);
тaкву нeку дuшу iма дoбру (П), таквu једнu (ЦГ);
таквo је бiло (Шп), да се једe таквo (Г), и тoј таквo је билo (ЦГ),
таквo је врeме билo; таквo питiиште (Р), таквo је дошлo сyг врeме
(Т), тəквo нeје за живoт (П); таквo да нaђеш негдe (Ш), тoј тəквo да
ти испрiчам (ЦГ), таквo (корито) ће унeсемо у сoбу; тoј невeсте таквo
нoсев; еднo таквo купiја гочeнце оволiцко (Р);
онo свe таквoја (ЦГ);
таквi симiти смо купувaли (Шп), и онi iсто тəквi (Т), етe таквi
(К), волoви тaкви рoгови (Г), па зар мaјка ти нeма тəквi (ЦГ);
свi са си тəквiја; eне ондe онoј што‿e, ете тəквiја (ЦГ);
тeј тəквe рабoте (Шп), таквe са билe; бyш тəквe длyге (Г), несa
таквe; ете тəквe кiтке трi нагoре; iсте смо таквe кiтене лaзарице билe
(Р), свe су таквe бiле (К), воденiце тəквe са билe (Г), нeма тəквe жeне
(ЦГ);
iмам дoле чарaпе таквe у iзбу (Р), свe су ми снaшке aрне, свaкому нека су aрне, и свaк нека iма тəквe (П);
таквi кaмења је oн сeкја тaмо (П), iстин ги iма једнi кaмења
тəквi (Р), тəквi вiмења голeми (Г);
мi смо, вика, тaкви дeца оставiли и жeне (Т) и сл.
На крајњем североистоку (ЦГ) може се приметити појава да се по
некад облицима такво, такви додаје партикула ја: таквоја, таквија.
в) нити чi[с] сапuн, нити онакyв, нити овакyв (Г);
свe си онаквo, от стoку (Г), којe је овəквo, онəквo (К);
нeћете ни овaкви, ни онaкви (К);
енe онaкве шaрке сəм турaла (Р), iма слiве онaкве (П);
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и ће се покрijеф пoсле с онaкве чeрге (Р) итд.80
166. Показне заменице за количину јављају се у облицима приказаним у табели 4:
једнина
род

основни облик

ОП
живо

неживо

мр

оволик(и)/оволки;
толик(и)/толки;
онолик(и)/онолки

жр

овол(и)ка; тол(и)ка; онол(и)ка

овол(и)ку; тол(и)ку; онол(и)ку

ср

овол(и)ко; тол(и)ко; онол(и)ко

овол(и)ко; тол(и)ко; онол(и)ко

?

оволик(и)/оволки;
толик(и)/толки;
онолик(и)/онолки

множина
мр

овол(и)ки; тол(и)ки; онол(и)ки

овол(и)ки; тол(и)ки; онол(и)ки

жр

овол(и)ке; тол(и)ке; онол(и)ке

овол(и)ке; тол(и)ке; онол(и)ке

ср

овол(и)ки; тол(и)ки; онол(и)ки

овол(и)ки; тол(и)ки; онол(и)ки

Табела 4
а) па оволiк се нaправи (Шп), а на мeне оволiк плaвез (Ш), оволiк
кaмен докaрав (Г), кaмен за воденiцу оволiки (П); грuмен, по оволiки
докaрав га (Ш); iма брiч, овoлки брiч (ЦГ);
па оволiка тoрба (Т); овoлка књiга у Зaвод (К),
овoлку ми тuреф (П);
свe оволiки тањiри; оволiки испeчемо; оволiки рoгови iма (К);
оволiке пoлке (Л);
б) толiк једyн мужетiна крuпəн (Шп); па толiки кuп у тепсiју
(Г);

У свим овим облицима (оваква, овакво, таква, такве, онаква, онакви...) први
вокал [а] чује се редуковано, тако да је понекад тешко проценити да ли је информатор
изговорио [а] или [ə].
80
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бyш ете-тoлка глaва (Г), тoлка камaра лeп (Р), eте тoлка пуздeрка

голeмо порaсне – тoлко жiто (Г);
голeми шпoрети, толiки (К);
толiке омeсимо (К); па мaсло – тoлке грuтке (Г); по тoлке набeремо (пуздeрке) (ЦГ) и сл.
167. Од показних заменица за количину врло често се формирају
деминутивни облици. Изгледа да се они у пчињском говору чују исто
тако често као и основне форме:
онa оволiчка дaска ширoка (Ш); једнu оволiчку (oмесу) (К);
и онo оволiчко; оволiчко – обoјци! (ЦГ), рaлник, оволiчко желeзо
(Т), пaрче ће га донeсе оволiчко; на свe жeне по оволiчко плaвешче (Ш),
па ће ми отсeчев оволiчко (П), па стапчe нoси еднo оволiчко (Р);
еднo таквo купiја гочeнце оволiцко (Р), за оволiцко (Г);
али оволiчке прaћке; оволiчке прaћке колко пrс (К);
бyш оволiчки (кuчики) (К), оволiчки кампирчiки донoсеф (ЦГ);
искoчи толiчəк (дувaн) (Шп), колко овoј детe, толiчəк (Г);
грuмен тuри по толiчəк (Ш);
от падобрaн шамiја на једнu стрнu овoлко ширoка – етe толiчка,
на еднu овoлко (ЦГ); у толiчку кuћу смо живeли (Р);
и марaмче по толiчко (К); по толiчко кесeнце ће ми тuри (П), па
нeсəм изeла по једнo толiчко (К), с толiчко се је орaло (Т);
слaбо, толiцко, онo мoмка, вика, iма (К);
uбави овaкој, голeми, толiчки (симiти) (Шп);
пo сiтне онeја пəпрiке, бyш толiчке (К);
iма jеднo малeчко, нaше (орaче), ко лeшничики, толiчки (К) и
сл.
Присвојне заменице
168. Присвојне заменице којима се означава припадање 1. и 2. ли
цу дате у табели 5:
а) Примери за 1. и 2. лице једнине:
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мoј мuж биднa тuј мaлка (К), мoј вrс пeнзију добiја (П), тaтко мoј
ракiју му нaпуни (ЦГ), мoј мiл Здрaвко (Г);81 твoј мuш ме тепaја (Г);
још пoдалеко од овoга мојeга (К), куде мојeга тaтка (ЦГ), а моeга
стaрца откарaли (Г), и га oстави тaтка мојeга жiвога (ЦГ), с тoга дeвера
моeга ишyја у вoјску (Г), с мојeга мuжа (Ш), с мојeга брaта (ЦГ), вiкəм
на тoга човeка мојeга (Г), нeје ни на мојeга унuка, не биднa; н-iма нiшта на тoга дeвера мојeга (Ш);82 накуде бuкете, ус плaнину, куде твоeга
прijетеља (Т);
да ми лiзнев лисiчики од мoј кrв (Т), за мo[ј] јазiк (Ш);
број

род

основни облик

ОП

множина

једнина

живо

неживо

мр

мој; твој

мо(ј)ега; тво(ј)ега

жр

мо(ј)а; твоја

мо(ј)у; тво(ј)у

ср

моје; тво��
ј�е

моје; твоје

мр

моји; тво��
ј�
и

моји; твоји

жр

моје; твоје

моје; твоје

ср

моји; твоји

моји; твоји

мр

наш; ваш

жр

наша; ваша

нашу; вашу

ср

наше, нашо; ваше,
вашо

наше, нашо; ваше, вашо

мр

наши; ваши

наши; ваши

жр

наше; ваше

наше; ваше

ср

наши; ваши

наши; ваши

нашога, нашега; ?

мој; твој

наш; ваш

Табела 5

Забележила сам и пример: моji је мuш четвrти (К), али облик моји у 1. лицу
јд. није обичан.
82
Само једном забележила сам облик мога: на мoју��
мaјку������
и на мoга тaтка�����
(Л).
81
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а мaјка мoја бijе (ЦГ), мојa свекrва имaла трi сiна (Р), моa мaјка
(ЦГ), крaва iмаше мојa (Г), мојa еднa тeтка (Т); кəд је отiшла твојa
Стaнче; а твојa у тoрник (К), евe твојa нaне што‿јe причaло; тaј твoја
кoја је (ЦГ);
куде мoу свекrву (Шп), дeда ги обирaја од мoју глaву (Ш), од моu
рuку је; (улeгнем) у моu кuћу нoву; и моu Стaницу да прaтим (ЦГ), јa
мoју жeну не дaвам (Ш), oн је с мoју ћeрку вrсан (Шп), з братанiцу
мојu (К), на мојu грбiну; у моu пoдницу (Р), на мојu мaјку децa (Г), на
мoју мaјку ву iме Нaза (П), на тuј моu мaјку мaјка (ЦГ); па твојu женu
ће утeпа (Г), какo ву, рече, на твојu мaјку бeше iме (К), (бajем) на твоu
грбiнку (ЦГ), на твојu Нaзу цревцa на грeду висeв (Р);
мојe Шaре га нeма, онo је удaвено (Т), онoј детe мојe кəд умрe; а,
тoј мoје дeте, мoје! (К); кoлко је твојe (Г), нeје тoј твојe (П);
јa измuзем од мојe, тi о[д] твојe, онa од њoјњо (Г), у мoје дoбо (К),
јa ти за мoје казuју (Ш), сeди на мојe имaње (Р), на мојe Сuне нeсəм му
нiшта спремiла бaшка (К); да iмаш твoје (Ш), oдма на твојe сeло, на
свaкога да кaеш (П);
мoи што су (Шп), моji сiнови су побеглi (П), моi тaмо (ЦГ), овiја
iстин моji; а овiја моi ги нeма (Р); чuвав ли стoку тaм дeда, бaба твоi?
(Т);
дoјдев куде моi (Р), сəс моji iдемо (К);
мојe oфцете (Г), а мојe свe шuте кoзе (К), мoје су књiге изгорeле
(Ш);
у моe гoдине нeје имaло (Р), у тeја мојe сто‿гoдине кoлко е прошлo (Г);
дeца мoи сiтни (Шп), тuј су ишлi моi децa (Т), а и мoи дeца нeће
да ги пiпне ћелiм (К), моji су промeшани (Ш), пoсле се зарађaше моi
децa (ЦГ);
куде моi дечiца (ЦГ), него ме тi нoси кра моi лисiчики; јa сəм
си ги свi дoм моi децa имaла овдe (Т), јa идo за моji децa чyк у Глoкг
(К), као комшijе сəз дeца мoи (Ш), на мoи нeје билo долeко (Шп), па
oн прiча на моji дeца (К), јa на моi децa прiчəм (П); па твојu женu ће
утeпа и твоi дeца (Г) и сл.
б) Примери за 1. и 2. лице множине:
нe како нaш (Г), нaш лeп трeбе да стaше (П), нeје висoк нaш (орa)
(ЦГ), нaш деда‿Велiн (Р); Чeда вaш (К); у вaш ли телевiзор си (Г);
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још пoдалеко од нaшега је отiшја; тuј до нaшега малишaна (К), а
овoга ће га продaамо нaшега; тoга једнoга нaшога и овoга упрeгомо (П),
како Здрaвка нaшога (Г), па кəд јaне нaшога еднoга вoла (Л), и oн је по
нaшога отiшја (К), мi не могaмо на стaрца нaшога да отiдемо (Г);
кuћа iзгоре нaша (К), нaша једнa стeлна крaва iмаше; а нaша је кuма
па за њeга билa (Ш), тi си снaшка нaша (ЦГ); тaј вaша ли је ракiја (Т);
куде Јовaнку нaшу (Г), мi ги не брaњимо свiњете од рeпу нaшу
(ЦГ), у нaшу кuћу је доодiја (К), нaшу нe‿теја да пijе (Ш), зaпали нaшу
кuћу и његoву; iмамо нiе нaшу гoру (ЦГ), пред нaшу кuћу (П), почe
Стамeна да iде пот кuћу нaшу; у нaшу мaлу на еднoга човeка му никнaли зuби (К), у снaшкуту га нaшу најдoмо (Г), у нaшу кuћу се збрaше
(ЦГ), онa па тaј Сeвда бeше рoдт на бaбуту нaшу (Г), на јaдну мaјку
нaшу (ЦГ); слuжу вoјску вaшу (Т), у тu[ј] јaбуку што iмаше гу еднa, до
кoчину вaшу (Г);
а сyг нaшо детe на остaл се укaчи (Г), а чијo је овoј кuче? – нaшо;
нaшо телe (П), тo[ј] је тuј нaшо; девoјче нaшо (Л); вaшо си је детe (Р);
из нaшо селo (Г), не јeдемо од нaшо (П), свe си од нaшо мeљамо
и мeсимо (Р), из нaшо сeло сировaри једнi; нeће нaшо да рабoти нiкој
(Г), iмамо нaшо по двe iљаде и пе-че[с]‿стoтине кiла (П), нeма у нaшо
кiсељəк; тuј си у нaшо селo си се кoпав (Г), и такo је бiло однапрeт у
детiнсто нaшо, iстина (ЦГ), билa сəм у сeло нaшо овдe (Т);
овoј што глeдаш, свe је нaше; iма једнo малeчко, нaше (К), а нaше
е нaтам (Л), из нaше Шапрaнце (Шп);
овiја нaши нe гу дaав нiкəко (Шп), овiја нaши отишлi (Г), а нaши
останaше на влaс (К), свe са нaши вршiли тaмо (ЦГ), љuди нaши кaњев
(Р);
од нaши си љuди (Шп), нeје од нaши (Г), од нaши нeма (ЦГ), свe
прoѕори ватiја нaши па искршiја (Г), да га искaра с нaши волoви (П),
кoњи подавiше тuј на маaлчани нaши (Г);
овeј нaше oбе су ишлe (К), овeј нaше стaре (ЦГ);
тoј смо јeли у нaше гoдине (К); па јa из вaше рuке oпште не мoгу да
uтечу вiше (К), напрeт iдеја по трaвке, тaм накуде вaше кuће дoле (Л);
дeца нaши гу знajеф (К), па чиi су овiја тeлци? – па нaши (П);
нaши децa кiтке ги ватiше (ЦГ), Милoјка бeше млoго aрна за
нaши децa (Г), вiка тiја децaта нaши (П) итд.

166

Марина Јуришић

169. Присвојне заменице којима се означава припадање 3. лицу
дате су у табели 6:
број

род

основни облик

ОП

множина

једнина
женског рода

једнина
мушког и средњег рода

живо

неживо

мр

његов, њигов

његовога

жр

његова, њигова

његову, њигову

ср

његово, њигово

његово, њигово

мр

његови, њигови

његови, њигови

жр

његове, њигове

његове, њигове

ср

његови, њигови

његови, њигови

мр

њо(ј)ан, њоњ, њо(ј)ен

жр

њо(ј)на, њо(ј)ња, нојна

њо(ј)ну, њо(ј)њу, нојну

ср

њојно, њојњо

њојно, њојњо

мр

њо(ј)ни, њо(ј)њи, нојни

њо(ј)ни, њо(ј)њи, нојни

жр

њојне, њојње, нојње

њојне, њојње, нојње

ср

њојни, њојњи, нојни,
нојњи

њојни, њојњи, нојни, нојњи

мр

њин, њињ, нињ

жр

њиња, њина

њињу, њину

ср

њињо, њино

њињо, њино

мр

њињи, њини

њињи, њини

жр

њиње, њине

њиње, њине

ср

њињи, њини

њињи, њини

њо(ј)њога

њинога

његов, њигов

њо(ј)ан, њоњ,
њо(ј)ен

њин, њињ, нињ

Табела 6
а) Примери за 3. лице јд. м. и ср. рода:
његoв тaтко (Шп), његoв сiн (Р), тoј његoв тaтко (Г), па њигoв нeће
да прiзна (К) (о односу његов/њигов в. т. 31);
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етrва мојa и његoва жeна (Г), викaла његoва мaјка (Р), његoва крaва; негoва не‿сe је удaла; његoва бaба остарeла, не мoже (ЦГ), њигoва
мaјка (П), њигoва женa Вeра (ЦГ);
ће смiну куде сестрu његoву (Г), куде његoву кuћу (Шп), па имaја
напрeт чeљат његoву си тaмо (Р), па му тuрев њигoву џoпку (К), oн си
измuзе њигoву; напрeд њигoву oперу (Ш), сас његoву мaјку (ЦГ), нeмав
децa у његoву кuћу; у његoву кuћу oн станuје (Р);
његoво је лyко (К), а његoво се кaже ћемaне; једнo девoјче његoво
(ЦГ), нe ли сте вi његoво детe (Л);
онo пoјде – његoво свe прeдено (ЦГ), на његoво мeсто га тuј турiше (Ш);
његoви сiнови се оделiли (Л), ако гу дaав његoви (Шп), њигoви
стaри (Р);
крај његoви стaри (Г), а онo од њoјни пашкuљи на његoви зuби
(ЦГ), на његoви сiнови да остaне (Л), па ги додaва онaмо, на њигoви
(К);
а четiри бајги његoве (ЦГ);
двe његoве бuке отсeкја (ЦГ), онaј си iде по њигoве рабoте (К);
његoви вeлики су дeца (П);
(прiча) на његoви дeца (К) и сл.83
б) Код примера за 3. лице јд. ж. рода лако се уочава велико шарени
ло облика и понекад је тешко разазнати шта је тачно информатор рекао
(о поремећеном односу н ~ њ в. т. 75):
њoјан iде (К), њoан зeт (Ш), чiча ми је њoјан домаћiн (Шп), њoњ
брaт од брaта (Т), да је њoњ мuш тaм; Слaђанат њoњ (Р), брaт ву њoјн
(ЦГ), њoјен брaт кəд не мoже (К), до мeне сiн ву њoјен из Врaње (Ш),
њoен дeл продaде (П), oн нe ву њoан oпи[с] ставiја (Ш);
куде њoјњога брaта и снaшку (П);
у Еконoмску iде тaј, њoјна (Шп), нeје њoјна; што је њoјна кuћа
(К), а њoјна снaшка дрuга; њoјна мaјка билa; слaва њoјња блaжна (ЦГ),
а њoјња бaба iде от кuћу (Р), њoјња снaшка (Г), њoјња свекrва имaла;
тaј мaћека њoна (Шп), њoјња ћeрка што се удaла (Л);
83
Необичан је пример: његoва децa (П), који се нашао у мом материјалу и који је
вероватно позајмљен из књижевног језика.
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куде нoјну кuћу; фамiлију нoјну (дарuје); на нoјну давaла; рабoти
си њoјњу рабoту (Шп), и да uзне њoјњу скутaчу (П), вaти њoјњу грбiну;
и oна њoјњу Стaну ће прaћа (Л), њoну ћeрку; њoњу ћeрку дaва (ЦГ), у
њoјњу кuћу са билi двajес човeка (Т), тaмо у њoјну кuћу (ЦГ), у њuњу
кuћу смо спaли (Р);
па њoјно под његoво (ЦГ), тoј њoјњо дeте (Ш), ал тoј њoјњо (Л),
кoлко је њoјњо (Г);
јa измuзем од мојe, тi о[т] твојe, онa од њoјњо; отiде си у колiпче
њoјњо (Г), а овaј iма свe њoјњо да рaди (Т), да намeриш на нoјњо мeсто
ели мuжа, ели неко жeнско (К);
и тaтко и мaјка њoјњи (Т), нoјни њeкња доодiше (Шп), а пaзев гу
њoњи (Шп);
и онo од њoјни пашкуљi на његoви зuби (ЦГ), идoше куде њoњи
(Ш), отiшла ... куде њoјњи мaјку и тaтка (Л);
њoјне дрeје (ЦГ), а њoјње ћeрке останaле (Шп), од њoјне oфце;
женa ће сiпне крај њoјње аљiне (Г);
одвeде њoјње ћeрке (Шп), соблачaја тyј Милорaт нoјње девoјке
(К), а ћeрке си њoјње спрeма (Шп), чарaпе њoјње качевљaла (Р), oн uзеде пaре њoјне (П), као кəт ми дaде њoјне рuке (ЦГ);
двe њoјњи децa (Г), па нoјњи децa и мoј мuж и децa нoјњи и стaрац
(К), нoјни њeкња доодiше двe (Шп);
па сəс њoјни децa (ЦГ) и сл.
в) Примери за 3. лице мн. такође показују поремећен однос н ~ њ
и велико шаренило у изговору (в. т. 75):
њiн овyн ме утепaја (Ш), њiн комшiја (ЦГ), бијa бајгi њiњ прaзник (К);
па бајгi на нiњ прaзник не требaло се рабoти (К);
бaшка њiња држaва; бaшка држaва њiна (Г);
куде њiњу кuћу тy[ј] је остaја жiв (Г), у њiну кuћу (П);
доносiја ... на њiно гuмно (К), на њiно си га сaдев (ЦГ), у њiњо
је зeмња отuт (Л);
кудe ги су њiњи клaданци (Ш);
па нeкој тaм јавiја од њiњи Македoнци (П), да iде сəс њiњи (Ш),
uзнемо ги њiни глaси да осiпнев (Шп);
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њiње жeне; тeј нe пaре, но њiне ми вrнев (Р);
бəјги у њiне бuке онодeли (ЦГ);
њiњи дeца (Р), дечiшта њiњи (П), њoјња мaјка и мoј тaтко от чiчу
брaћа, мi њiни дeца (Т) и сл.84
170. Општа присвојна заменица свој може се чути и у пчињском
говору:
да рeкнете: „Еј, свoј ни је! Дaј‿ништо да га спомoгнемо.“ (Р); свaки си повикнuје свoга (Ш);
море, нeје нaјбоље како својa кəт је свекrва (ЦГ), једнaта ти је, ка
же, својa женa, а једнaта комшiка (П); и тyк нeје имaло кoса, свaк свoју
прiроду (Ш), јa несyм имaла својu свекrву (Р), iма свoју кафaну; iмаф
свoју рaдњу (П), мi iмамо свoју плaту (Шп); тoј бaшка си, свaк на својu
кuћу (Г), тoј си благосoвено, нeма, човeг да си је на свoју кuћу (Т);
свaк си свoје едeње, пред њeга си тuри (Шп), свaкој си својe рабoти (П), свaг за свoје мiсли (Т);
своji ли су, јa не знaм (К);
свaк си тrже своi децa (Г) и сл.
Није, међутим, реткост наићи на реченице овог типа: као кат ми
дaде њoјне рuке (ЦГ), што говори о недоследности у употреби присвој
не заменице сваког лица.
Односно-упитне заменице
171. У мом материјалу нашли су се следећи облици заменица са
односно-упитним значењем:
нe знам кoј мeсец је бiја (Шп), кoј којu вoли, кoј којu oће (К), у
кoј дyн?; у кoј је дyн Бyдњи вeчер (ЦГ), кoј по кoј је дyн (Г), кoга oћеш
мoмка да uзнеш (К);
жeне iма којa дeца iма пuно; којa ће га uзне њeга (Шп), којa си
гoтви (Г), којa пoвише ће напрeде; па којa от којu да oтме (К);
у којu шкoлу iдеше; којu си је oн славiја слaву (Шп), којu oћеш (Г),
којu ће ми iграш?; коu, бaбо, тi жeлиш (ЦГ), на којu девoјку кuпев (К);
којe далeко, којe од блiзу (Шп), којe је малeчко (Г), а којe је па некrстено дeте (К), али којe сə свiње, којe с oфце; којe е пoголемо остaне
84
Облик њена из примера: и мaјка си гу њeна испратiла онa (Т), очигледно је
унет из стандардног језика.
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дoм да рaди (Л), којe ће iде у шкoлу, којe ће iде сə стoку; којe је детe
голeмо (Р), којe не мoж да oди; којe крiво, којe ћoраво, којe сакaто (П),
којe кoлко iма врeме; oн знajе којe врeме ће сiса; до којe врeме вiкав
(ЦГ), от којe мeсто ги казa? (П);
којo је пoслабо, пaрчики (Ш), закoљемо ели пeтла, ели кокoшку,
којo iма; којo по Бeоград (дете), којo кудe отiдне (Шп);
коji са слaби; коji са правiли пaкос (Г), коji се кaраф; али коji
нeсу билi у Бuгарску (К), коi су по двоjiца (Р), коji какo дoјдев – свi
рaњимо (ЦГ), рoдови коji iмамо, долaзеф; рoдови тaм коji сəм имaла
(П), прет коji да га пuштамо (К);
жeне којe су рoдбине (Шп), којe су се певaле (П), девoјке си тeја
напрaев, којe са пoголеме; не знaм на којe (свiње) (ЦГ);
којe е пoголемо остaне дoм да рaди, коji са тiја пoмалецки – сə
стoку (Л), у сeло коji се родiли (К) и сл.
Као што се може запазити из наведених примера, у ср. роду јд.
функционишу облици које, на већем простору Горње Пчиње, и којо, са
мо на крајњем западу: Ш и Шп (в. и т. 55). Осим тога, врло често облик
које појављује се онде где бисмо пре очекивали заменицу што (т. 159).
172. Од односно-упитних заменица којима се означава припадност
забележила сам прилично мали број потврда:
чi[ј] је овyј мuш?; а чi[ј] је овyј кoњ? (П);
чијa је овaј женa? (П), чијa Стaна пот корiто лeга (ЦГ);
а чијo је овoј кuче?; чијo је овoј телe?; чiјо је овoј детe (П);
чивo је детe?; чiво је? (К), чивo е ... мaзно (ЦГ), чiво је тoј девoјче?
(Л);
чiи су овiја кoњи? (П);
не осiћам ги чijе су (ноге); а чиje су овeј oфце? (П);
па чиi су овiја тeлци?; чиi су овiја кuчики, бре, оволiко?; чiи су
прaци?; чиi су овiја децa (П) и сл.
173. Односно-упитне заменице за каквоћу појављују се у следе
ћим формама:
Стaја какyв је (Г), па тi какyв ће отiдеш; овyј зaкон кaкəв је? (ЦГ),
какyв сəм јa рaботник (Р), јa што знaм кoј какyв је (К), заштo га нeћеш,
вiш какyв је uбав (Т);
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какyв лeбац ћу ни омeсим (ЦГ), пoјес какyф сəм шарiла (Р),
да вiди кəквoга сiна сəм имaла (К), да знaш тi каквoга јa сiна сам
изгубiла! (ЦГ);
прaвена каквa дa е; каквa је бiла (Шп), каквa сəм јa билa (Г), кaква
козa iма да бiдне (К);
каквu ти нeмаше трaфку (Г), амболiја каквu сəм гу ткaла (Р);
каквo је билo, штo га знajеш (К), и мeне евe га каквo је (ЦГ), кəквo
је билo и колiчко је билo (Р), а каквo лoшо бeше врeме (Ш), тoј не знajеш
тi от слaму кəквo је билo (Л);
каквo сəм јa јeла (П), у каквo бiло (Г);
кaкви вoзови (Шп), каквi мoмци, каквi младожeње; каквi зuби су
(К), кaкви орaси (ЦГ), кəквi са ти oчи (Л);
да вiдиш кaкви ћелiми iма (К), кaкви iмам ћелiми (Р);
кaкве прuге (Шп), кəквe гaће, нeје имaло (Л), каквe aле (Г), да вiш
каквe са (чарапе); онe жeне знajеш каквe су (ЦГ);
каквe пeсне знaмо (ЦГ);
каквi са му билi тiја децa (Р) и сл.85
Понекад се облик какво (попут облика које) појављује онде где би
смо очекивали облик што (в. т. 159).
174. Од односно-упитних заменица за количину забележила сам
само нешто мало потврда:
Јовaн колiчəк је бијa (Г);
вeпра вiш колiкога iмам (Т),
јa колiку сəм кoсу имaла (Г);
не знaм за кoлко врeме (Ш);
колiки са ти зuби (Л).
Неодређене заменице
175. Од придевских неодређених заменица обични су облици: не
ки, нека, неко, неки, неке, неки:
У свим овим облицима први вокал [а] изговара се врло пасивно када није под
акцентом, тако да најчешће нисам била сигурна да ли је информатор изговорио, на при
мер, каква или кəква.
85
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uмре‿неки (Шп), и мoра некi да пoђе сəз девoјку (К), ће дoјде‿бај
ги неки‿дoктур оздoла (ЦГ), дoјде ли нeки дoбар дyн (Р);
куде нeкога човeка (Шп), да довeдемо некога‿човeка (Г),
iма неки‿прoлив (П), завршувa онa неки‿факултeт (ЦГ), отiдев
за неки‿пипeр (Р), кuпеф по некi бəкшiш (К),
нека‿ђаволeтина (ЦГ), iма нeка, жeна нeка (Р);
пoсле нeку гoдину тoј баталiше (Р), видeја неку‿девoјку uбаву
(Шп), фrљи му нeку џoпку; нeку стoку надушiше (К), нeку пeнзију му
мaлко дaдоше (П), неку‿трaву пiла бeше (Л), јa iмам нeку пeнѕиицу
(Т), и тaмо ишyја на неку‿вoду (Л), помoгнев на нeку жeну (Шп), на не
ку‿бaбу па мaсло огребaла (Г);
некo Ивaну учiло (К), ако дoјде нeко детe однeгден (П), нeко детe
остaло; нeко имaло крiво (Р);
неко‿бrдо да прaви за фuте; ма чuва[ј] још некo (К), какo удрiло
у неко‿орaче, такoј га отсeкло (Т), iде с неко‿дeте (Шп), на нeко дeте
крiве му рuке (К);
нeки блiзни (Г), да су причaли нeки (Шп), неки‿стaрци ако iма;
нeки iдев на појuтрину (К), iма нeки са и патiли; некoга нe, али нeки
вaтев па закoљев Бuгари (Р), с нeки се слaжемо (Шп);
неке тaмо Доњомaлке (К);
iма од нeке кoзе мерiше, а од нeке нe (Шп), та га тrља сə зeјтин и
с неке‿трaве (Т) и сл.
У мом материјалу нашли су се и мање обични облици:
ники‿Алeкса (Шп);
ника‿девoјчица (Шп);
огребaла мaсло, изeла, на нику‿бaбу (Г);
слuше тi никој‿рeч ће запaзиш (Л) (в. т. 31);
и наишyја некој‿човeк (Л), и нeма ако дoјде нeкој младiћ (П);
да uзнемо некoј дiнар; да не мoш с некој‿дрuк пoмоћ да рабoтиш
(Р);
мoж и да iма сyк некoја (ЦГ),
онa некaја ву начинaла ву (ЦГ);
ели кавдaре некој‿бeло (Л);
oн некoје у шкoлу помoгне (ЦГ).
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Одричне заменице
176. Пчињски говор познаје придевске одричне заменице, али уме
сто њих чешће су форме броја један у одричном облику (ниједəн, нијед
но и сл.):
нiкоја нe ме је помoгла (Р), нe ми прəвiла нiкоја (ЦГ);
нiкоје (дете) (Р);
али у кuћу нeма нiкојо, мaјка му умрeла, брaћа му се иселiли, сa
мо oни (Шп).
177. Нашло се и нешто потврда одричних заменица типа никакав:
нeма нiкакəв мuжш; нeмаше нiкакəв мuж да остaне (Г);
срeћу немa нiкакву (К);
онi нiкəкви нeсу; нeје имaло лeкови нiкəкви дрuги (Г);
а трi нiкəкве не могaмо ги нaђемо (овце) (П).
Опште (одређене) заменице
178. Код општих заменица (именичких и придевских) проблем је
разграничити именичку заменицу свако од м. рода јд. придевске заме
нице сваки. Иако се оне често облички поклапају, покушала сам да их
одвојим, пре свега на основу контекста (в. т. 163):
човeк је свaк нaчет (ЦГ), и онaкој си iдев, дoбри дyн свaк, задuшњица (Р);
свaг дyн да се пeре (ЦГ), свaг дyн дoђеше одəздoл (К), па свaг дyн
по двaпути мeсев; доoди овaкој кəд iде по пећuрке свaг дyн (Т);
љuди, свaки дoђе (Шп), свaки рeч (ЦГ);
прiма онa свaки мeсец; свaки мeсец, бре, iде у Врaње (К), на свaки
телевiзор тiја прeседници дoјдев (Г);
и свaка си отiде; свaка кудeље uзнев (Шп), свaка нeје мoгла да
кiти (Ш), свaка етrва по пе-чез‿дeца имaла (Л);
от свaку мaјку децa (К), от свaку животiњу iмамо (П), куде свaку
кuћу си iдеф; свaку гoдину доoдеф (К), у свaку сoбу вoда (Ш), тyк iмаше у свaку кuћу по десет‿човeка (Т), на свaку кuћу је дaја жiто; трeба
на свaку да кuпи по нeшта (К), на свaку по толiчко (Р);
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и свaко си нaшло чaре (Шп), свaко си побeгло (К), дечiшта, свaко
си ватi мeсто, отидe си; свaко си при мaјку iде (Л);
свaко јuтро си печe; и јa нeсəм тeла да uзну свaко (Г), не мoже на
свaко мeсто да се отвoри (Р), iде на свaко мeсто (Т), iдемо по свaко сeло
(Шп);
свaкаква ги мuзе (К), каквo ти нeма, свaкаква бoја је имaла (Р);
шарeне чарaпе от свaкакву мaњку (Р), от свaкакву вrсту ће га напрaев (Ш), црвeну помyстимо, свaкаву, мeшано (Г);
па uчимо тaм, от свaкакво uчимо (Г);
iма свaкəкви (лекари) (К);
овaкви кончiки, свaкакви, каквi iмаш кончiки, свaкакви (Г) и сл.
Заменице типа сав
179. У пчињском говору изгубљена је већина облика ових замени
ца: постоје само трагови заменице сав у прилогу вyздан; облици сва и
сву чувају се у усамљеним примерима [свa нoћ се прeде; на свi, на свu
свaдбу (дају дарове) (Шп)] и у прилогу свuноћ;86 на облик сво наишла
сам у стиховима једне додолске песме, али већ у следећем стиху он је
замењен обликом све:
„oј, дoдоле, дoдоле, заросi ни сiтна рoса,
по свo пoље и по нaшо“ (Г)
„да рoди по свe поље и по нaшо“ (Г).
180. Сачуване су следеће форме ових заменица: сви – за м. и ср.
род мн. и све – за ср. род јд. и ж. род мн.:
ће ме слuшаф свi мeне (К), приoдеф свi (Шп), свi са си таквiја;
свi петiна се поредiли (ЦГ), нека са ми жiви свi (Р);
мi от свi бeгамо (Р), нaјстар от свi (Ш), свi рaњимо (ЦГ), свi ће
си ги напoи (Г), нека е здрaвје на свi (Р), на свi свaтови ће дaдеф тoј (Т),
дaр дaва се на свaтови, на свi (Шп);
и свi ми дојдoше децa (Г);
по двe iмам от свi дeца (Шп);
86
Заменице сав, сва, сви понекад бивају замењене одговарајућим облицима при
дева цел.
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свe што iмаше, однeсоше; свe онa јeде (К), свe рeбра (ЦГ), от свe
што iма на свaкога ће прuжи (Р), за свe сəм ти испричaла (Ш) (в. т.
302);
свe су таквe бiле (К), свe девoјке с первaзи; свe са ме чувaле
(ЦГ);
мојaта двajес на свe трi iма ћeрке (К), на свe жeне по оволiчко
плaвешче (Ш) и сл.
181. Када придевске заменице м. рода јд. значе нешто живо имају
ОП другачији од ном. и он се увек завршава на -ога/-ега (в. т. 158, 161
и 163) што се лепо може уочити у раније наведеним примерима из мог
материјала. Ово је, такође, особина придева, редних бројева, броја један
и чланске морфеме и о њој ће бити више говора у делу о придевима (в.
т. 186).

Придеви
Придевски вид
182. Као и остали призренско-тимочки говори, и пчињски говор
углавном не чува видске разлике. Оне се иначе могу приметити само
у м. роду јд., али и ту је апсолутна превага неодређеног вида. Наравно,
има случајева када се мора употребити одређени вид и то су обично
исте ситуације као у другим, и оним прогресивнијим, говорима (Реме
тић 1996 : 476; Вукадиновић 1996 : 190-191; Богдановић 1987 : 174-175;
Ћирић 1983 : 77-78):
а) називи празника: слaва ни је Свети‿Никoла (Шп), и Све
ти‿Сaва такoј гледaја; чeкав Бyдњи вeчер (ЦГ), али и: на Чiс понедeлник (Л), билo на Чiс понедeлник бyш (Шп);
б) топоними: идoше до Врaжји кaмен; и[з] Срeдњи дeл (К), у
Голeми дoл (Ш), а по Црвeни Грaт јaјца збiрав (Р);
в) сталне синтагме: oн трi�jес пед‿гoдине је рaдни стaш имaја
(Шп), преко рeку је овyј жiчани мoс прaвен (Ш), склyцам бeли лuк
(ЦГ);
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г) придеви на -ски, -чки: сeлски терзiја дoђе (Шп), памuк староврeмски што је (Ш), војнiк бuгарски (Г), eте ти га Милорa[д] Дoнински; и Oрдан Јoвински је бијa (К), овyј ми вiкаше, Рaде Симoнофски (Р)
и сл.
Осим тога, још само случајно може се чути одређени придевски
вид онде где би и требало да буде:
капuт ми га нeма дугaчки; пuсти чeшељ да нaјдеш (Г), сaмо је окрuгли oн, лe�
}а је плочњавeста (Ш).
Може се приметити и колебање у употреби одређеног односно неодређеног вида:
онaмо нешто врeкаше у Вrл кaмен (ЦГ); цeли дyн сəм бaчу копaла
(Л), а одмах затим: цeл дyн копa бaчу (Л); и онaкој си iдев, дoбри дyн
свaк (Р), а затим: е, дoјде ли нeки дoбар дyн (Р).
183. Неодређени придевски вид понекад се појављује онде где је
потпуно неочекиван, било због тога што је такав облик непознат стан
дардном језику или због саме његове употребе:
ники мумурuзан лeп тuј давaше (К), iма си и стaн држaван (П),
и ће тuрев у котyл перaћан (Л), (дошао) из дiв ‘дивљи’ крaј (ЦГ), кəд
је билo нaјвећ мрaс (Т), па онyј дрuги сiн на гoрањ спрaт, па нaјмал
– дoљəн спрaт; срeђəн је на срeђəн спрaт (ЦГ);87 а јa детiњ сəм пaмет
јoште билa (Г);
лeбац рyжан и jечмeн мeсимо (Г); јa сəм пед‿гoдине црквeн лeб
месiла (Ш), зyл живoт е билo; мiл Добрoсав, oн ишyја у сировaри (Г)
и сл.
Редни број први такође има неочекивани облик неодређеног вида
– првањ, а и бројеви други и трећи имају своје неодређене облике, стра
не стандардном језику – друг и трећ (в. т. 195).

Промена придева
184. Придеви се, као зависна врста речи, прилагођавају именици
уз коју стоје, тако да они у пчињском говору имају облике за сваки род
и број и форме ном. и ОП:
87
Облици дољəн, сређəн, горəњ, пераћан, познати су и суседном кумановском
говору (Видоески 1962 : 154-155).
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и сəм прекрi�jена овaкој сəз бeл ешмaк (Р), бeло брaшно си купuјемо (Г), бeло рuно, знajеш, од бeлу офцu (ЦГ), зuби сiјашеву на њeга, свe
бeли; купuјешемо бeли опyнчики (Ш);
млoго ми је домаћiн бoлəн; oн је с мoју ћeрку вrсан (Шп), а јa сəм
глaдəн (ЦГ), и тyј Мiте јaдəн (П);
и однeсе кравaјче на бuку воденiчну (ЦГ), јa сəм je�
{на (����
T���
);
желeзно пaрче ми дaде (Ш), а на пaјсторчето јaдно далa цrну (ЦГ),
млeко свaру прeсно (П),
и затoј бoлни смо (Шп), нумејaшни ‘невешти’ (ЦГ);
(снашке) гoјне куде нaс; кaко са рaботне билe (Г);
нeје имaло како сyг желeзни корiта (ЦГ), земљaни поклoпчики
(Ш), а кuчики га ватiли, неки oпасни кuчики (Г);
пирaјка дrвена (Г), и збeремо на кuп жiто па сəс лопaту дrвену;
на слaву запaлеф сaмо стаклeну лaмпу (Шп);
онo тoј се умoкри у кесeто вuнено (П), дrвено нyћве (Т), корiто
дrвено (Ш), кəт је студeно врeме (Г);
и свe сəс пrтени кoнци сəшi�jе (Шп);
вuнене чарaпе (Г), нyћве дrвене (ЦГ), нyћве iма дrвене, како корuба (Л), iма ечмeна плeва (Т), онe сламeне кuће билe напрeт (Т);
дrвени корiта смо имaли (ЦГ);
Чадoмир бијa малeцак (Г), па у кaменат iма блaк пaпрт, неки
сiтанчəк (П);
длибoчка си је такoј (Р), онa малeчка, снiска, вика, довдe; и онa
старyчка па снaшката (Л);
еднo ми малeчко умрe (Л), сто‿гoдине, бре, детeнце слaтко (Г), и
онo тyнко плaтно (Ш);
капuт ми га нeма, дугaчки (Г);
насuчемо вrце, от конoпље, тyнке; на тyначке кошuљке сyлте
(Г);
и Тoза едyн iма гoре, тaм, з дечiца малeчки (Г);
от кoлко маaњке iма: aлава, чuпава, крeкава (Р), па су гу исисaли
вучiки и jе гrчава (П), и jеднa рeкла ‘блуза’ бeше дrпава; онa је заuличава (К), кrваве дрeје ‘одећа’ тuј (ЦГ);
oн трaжи горчiву (Ш);
oн гу нoси такoј ранљiв ‘рањав’ (Л), снегљiв (веш) (Т);
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тaј нeје дружљiва (ЦГ), iсто тəквa зборљiва (ЦГ), јa сəм млoго
страшљiва (Г);
тaкво немaрљиво (П);
от слiве дршљiве (Р);
урoв је као, oн пупуљeс, кад га тuриш, oн се џiпка (Ш);
имaла нeка барчuга кoлеста, како вирчe (Г), сaмо је окрuгли oн,
лe�
}а је плочњавeста (Ш), iмаше гу тaј четвороoкеста кuчка (Г);
како остaл сaл му нiско ножiце и кoлесто jе (Р); целоuесто, овyј
га не тејa белeжи (ЦГ);
опyнци с вrце нoсимо свiн�����
ски, говeђи (Р);
кокошiњи пeрја (Р);
кoзјо, oфчо, крaвјо, али нaјарно oфчо је сiрење (Шп), кoзјо је пo
рeтко млeко (Л), а �oфчо jе пo гuсто (Л);
да фaћав дiвје свiње (Шп);
дoљəн спрaт (ЦГ), дoљан прiтисак (Р, ЦГ), али и: дoљњи (Р), чeкав
Бyдњи вeчер (ЦГ);
детiња рабoта (Шп);
до дoљњо селo (К);
па кuтњи свi (К);
снaшката ми овaј, Дрaганова (Ш), Марiна Дaнева ће дoјде сə стaрцатога (П), Вeрка Ђорeва казa (ЦГ),88 у неку‿гoру орлoва кuћа имaла
(Л), Милaнову сестрu давiја (П);
енe онoј Дuшково бeло (Р), попoво девoјче (Л), више гuмното гoре
Чадoмирово (Г);
Вeричин тaтко (Г), мaјкин брaт; uјнин (ЦГ);
Брaнкичина мaјка (К), спрема Блaгичину кuћу вaшата jе кuћа (Л),
епа ткaе се, бaбина (Л), онa и Милeвина jе мaјка из Баждaрци; Мiлина
сестрa (ЦГ), Мiлина мaјка мuзе; (Р), Рaдина рaкија (Т);89
и Мaрино, на етrву ми детe (П);
остaше си и Добрoсəвине и нaше (вeјалице) (Г);
дeцата доодiше Блaгичини (Л), али, једном сам забележила и: Јa
овiја Дoбрицините децa реко да ги uчу (П);
88
89

Придеви Данева и Ђорева изведени су од имена: Дане и Ђоре.
Придеви Милина и Радина изведени су од мушких имена Миле и Раде.
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памuк староврeмски што је (Ш), сeлски терзiја дoђе (Шп);
кoњска глaва (ЦГ), Голочeфска је маaла еднa, пoсле маaла Зладoфска (Г), на Милeву је рo[д] Деветлiску (Р), и на комшiску жeну
пaсла (Шп), овuј ће узiмав пaјсторску (ЦГ);
а сyк тoј нeма, жетвaрско (Ш), згuжваф се како свiнско цревo (П),
сeлско јaгње ће кuпев; за тuрско врeме бiло (Ш);
Oрдан Јoвински је бијa (К), па макидoнски симiти голeми (Шп), а
мi смо носiли свiњски опyнци (Ш);
кошuље жeнске (Р), требешiнске жeне бeву (К);
кошuље осəмнa�jес, oсəм мuшке, oсəм `eнске (К);
от кuћу девoечку; јa iмам и девoечку вuту (ЦГ), от кuћу девoјачку
додeк iде, свe коњa ће јaа (Р), јa iмам девoјачку вuту (Р), лисiчка дuпка
малeцка (ЦГ); Цiганке пролeсјачка! (П) и сл.
185. Занимљиво је да код придева у облицима (ном. и ОП) ср. рода
јд. функционише само наставак -о (дакле, и после палаталних сугласни
ка): говeђо мeсо (ЦГ, Р, Шп), кoзјо, oфчо, крaвјо, али нaјарно oфчо је
сiрење (Шп), до дoљњо селo (К), нeће га чuва онoј, тuђото (Р), отишлa
с�����
əм у тuђо (Т) (в. т. 55).
186. Придеви м. рода јд. када се односе на именице које значе не
што живо имају ОП другачији од ном. и он се увек завршава на -ога. На
ставак -ога, али и наставци: -ега, -оме и -ому, важна су карактеристика
заменичко-придевске деклинације пчињскога говора; они су доследно
пуни, тј. њихови финални вокали -а, -е, -у нису покретни. При том, на
ставак -ега се среће једино код заменица мој, твој, наш, ваш (в. т. 55 и
168), а и наставци -оме и -ому само код заменица кога, некога, свакога
(в. т. 158, 161 и 163). Овај остатак старине, који се чува у нашим јужним
говорима, присутан је и на северномакедонском простору (Видоески
1962 : 156; 1998 : 66).
Заклaли тuј овнa голeмога (Г), голишaвога, из рeку си га довeдо
(Л), бoлан здрaвога нoси (Л, Т), и крiвога мuжа сəм, сакaтога залићaла
(П), не могa да га oставу самoга (Г), на стaрога човeка је мuка (Л), од
овoга сагyшњога мuжа скорyшњога; тiја двe децa ми се родiше од њeга,
тoга послeдњога (Г) и сл.
Код заменица, редних бројева (т. 195) и броја један (т. 189) такође
је присутна ова особина:
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за кoга се мuчите (П), нeкога напaдне, гuши га у сyн (Л), нiкога не
видuвамо (П), не вaтав свaкога (Г), дођe за овoга овдe (Шп), тi с онoга
iдеш (П), на таквoга (К), с тoга мојeга мuжа (Ш), а моeга стaрца откарaли (Г), тuј до нaшега малишaна (К), али и: oн је по нaшога отiшја
(К), куде њoјњога брaта и снaшку (П), свaки си повикнuје свoга (Ш), да
вiди кəквoга сiна сəм имaла (К), вeпра вiш колiкога iмам (Т); iмам
еднoга брaта (ЦГ); куде дрuгога цeну се (Т), десeтога oтиде (К);
а комu рuке вrзане, комu нoге вrзане, комu тuрено овaкој (К), ни му
је нeкому нeшто дaја (Р), свe� су ми снaшке aрне, свaкому нека су aрне
(П);
кoме шəмiју, кoме фанeлу, кoме ципeле (К), и онa комe да остaви
(П).
На исти начин понаша се и чланска морфема (т. 199):
скiне се oн от кoњатога; и онa лисiцата му рeкне на вuкатога
(Т), брaт ву осетiја, утепaја елeнатога (Л), а мuжатога па згазiли (К)
и сл.

Компарација
187. Компарација је аналитичког типа, уколико се и појави неки об
лик типа старији у питању је очигледан утицај књижевног језика.90 Ка
да се посебно жели истаћи већи степен присутности неке особине онда
се акцентују и префикс по- (односно нај-) и сам придев (уп. са т. 30):
само oн и брaт му пoстар; oн пoјак од мeне (Шп), тaтко ми је
пoвисoк бiја; тaтко ми је пoбeл бiја (Ш), брaт ми умрe си па пoмлат
(Л), aј којa пoголем нaрамак ће донeсе (Шп), iмаше jеднoга брaта јa,
пoстарога (Л);
а Вeрка тaј што је пoмала; онa млaда, пoмлада од мeне (Шп),
али на Вeрицу мaјка, јaдна, пoстaра бeше (Г), еднoто кoлко, шeсту ли
гoдинку бeше, jеднaта пoголема; пo бeше дoбра, од мeне пoздрaва jе
билa; пoмалeчка кəд бeше (Л), нeје имaја пoголему шкoлу нiкој (Р);
ако га чuваж за двa дyна онo прокiсне, пo нeје uбаво (Г), цrно,
бeло, ако jе пoдебело (Л), онo мaслото пoблаго од мaс (Р);
коj�
i са пoјаки ће рабoтев у пoље (Г);

90

На пример: тyј нaјстарии (П).
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а на сiна ми па су пoмале девoјчице (Шп), па дори смо билe пoмладе и прeдемо преко нoћ (Л); па у овeј шарeне, али имaла сəм пoшарене (Р);
растiкəф се помaли децa коji са; па у Стајoфце iдеф пoголемки
(Г);
Мoме ми jе нaјмал у Бoр (Л), кəд билo нaјвећ мрaс (Т) тyј сiн ву
нaјмлат (П), тyј нaјстар ми сiн (ЦГ);
тaј зyлва ми што је нaјмала (Шп), јa сəм нaјстара (Ш), јa сəм
нaјзəдња, нaј оѕyт што се рoди јa сəм детe (Р);
али нaјарно oфчо је сiрење (Шп), млeко jе oфчо нaј uбаво, нaј гuсто jе (Л), а тyј, нaјстаро детe, мuшко, Нaско му iме (П), етe од нaјневаљaшно нaјвише љuди (Г), дeвер ми нaјмалечко давa (Ш), нaјбогaто
имaње iма овдeја (П), у нaјгоре врeме сəм билa (ЦГ) итд.91
188. Осим придева, у пчињском говору могу да се пореде и име
нице, глаголи, прилози, редни број први, што је особина и осталих при
зренско-тимочких говора (Белић 1999б : 299; Павловић 1939 : 179-180;
Стевановић 1950 :117; Богдановић 1979 : 73-74; 1987 : 228; Ћирић 1983
: 79; Михајловић 1977 : 43, 52, 54-56; Стевановић 1969 : 416; Реметић
1996 : 479; Вукадиновић 1996 : 192-193).
а) Компарација именица: сaмо је окрuгли oн, лeћа је плочњавeста,
овaкој као пo плoчка; кo[ј] је пo гaзда oн не мoш свe да стiгне да ожнeје
(Ш), нeки коj�
i су пo гaзде (Шп), ако је жeнско детe пo кокoчики да са (Г);
па етe га нaј гaзда у Бaваниште сyгк (Г) и сл.
б) Када је у питању компарација бројева, забележила сам само по
ређење једног броја – први: кəд ме oн прoзва нaј пrву мeне да ме преглeдав (Шп), јa сəм нaјпрва овдe дoшла (Т).92
в) Компарација глагола: али oн пo се дrжи, пo oди, јa не мoжу
(Л), за едeње, пo едe, за рабoту, iч ву се не рaди (П), јa не знaм, тi пo
знajеш, кaжи (Г), онa ће пo кaже (ЦГ), тeј сeмке пo нiцав, а онeј накуде
цвeћкуту надoле пo не нiцəв (Р), евe ги нaши дечiшта, од мeне пo са
оболeли свi (ЦГ), а блaжно кəд је пo спрeмамо (Шп), па aј да вiдимо
91
Када је у питању акцентовање облика компаратива и суперлатива као и спојено
или одвојено писање речце по и нај од позитива, ослањала сам се на „фонетски утисак“
(Реметић 1996 : 479; Богдановић 1987 : 176).
92
Изгледа да се једино овај број може поредити (Богдановић 1979 : 74; Вукадино
вић 1996 : 193; Михајловић 1977 : 43; Павловић 1970 : 95).
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баба‿Совeтино, тoј се пo чuје (ЦГ); какo се мaлко овoј пoпушти, пo не
ajемо; нeје како от кoзе, пo не вaља сiрење (Г), јa тaм пo не знaм (Т),
Бuгари пo нeсу (К), али јa пo не разuму да ти iскажу, сiне (Г), свiње пo
не рaнешеву, тyкг нeма жiто (Т), онo прокiсне, пo нeје uбаво (Г); и oн ме
нaј чuваше, свe (Шп), што jе нaј ицeпено (Л), тaј ме нaј слuша (ЦГ) итд.
г) Компарација прилога: Добрoсəв знajе пoарно од мeне да ти кaже,
но oн нeће (Г), тu[ј] jе нeгде, пoблиску (ЦГ), пo дрuкше је (Ш), чeке, јa
да сeдну пo дoле (Т), свaћо, сyк пo лyсно (ЦГ), тuру га стaпат напрeт, па
га тuру пo навaм (Л), сyк пoрано јa ће jeду (Т), сyк па још пoтешко (Р);
етe, од нaјневаљaшно (изродило се) нaјвише љuди; потрaжи нaјнапрет
шкoлу, па тyк; нaјнапре[т] тaм се iзбави, тaм oтиде; нaјнапрет си oтиде (Г), онo нека је здрaвје на свi, па и њeму нaјпосле (Р), Тoза, тyј гoре,
нaј озгoр му кuћа (Г), јa сəм најзyдња, нaј оѕyт што се рoди јa сəм детe
(Р), тeшко је тoј, нaјтешко (Т) и сл.
Пчињском говору није страно одвајање префикса по- (односно
нај-) од речи која се компарира: oна је као, пo на мaјку ми лiчи (Ш), пoмалко тuри (јаја), пo ће ги извeде (Г), нaј ми aрно овдe и тuј сeду (Т) и сл.
Такође се могу срести и друге необичне или неочекиване конструкције:
iма и сy[к] кoи пaтеф пo од нaс (ЦГ); сyк пo помaлка му дaаф пeнѕију
(Г); а пoлани слiве имa и црeшње (П).

Бројеви
189. У пчињском говору основни бројеви су непроменљиви. Од
тога правила одступа број један и делимично број два.
Број један понаша се као придев, укључујући и наставак -ога који
има када се односи на именицу м. рода јд. која значи нешто живо (о че
му је било више речи у т. 186):
сiн jедyн у Рuсију, а jедyн у Врaње бeше (Шп), едyн iмаше трi
децa� (Р);
iду до jеднoга (К), куде еднoга цeну се (Т), на еднoга човeка му
никнaли зuби (К), iмам еднoга брaта (ЦГ), еднoга сiна iма (Л), и повiкне jеднoга човeка; јa сyм iшла с еднoга човeка (Шп);
jеднa је шeсти рaзрет, jеднa четвrти (Шп), jеднa стрiнка ми iмаше
четiри (Л), а тaмо еднa сoбица е билa� (Шп);
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jедну‿гoдину дoбар бiдна; jеднu бeрбу прoђемо па пoсле дрuгу
(Шп);
тo[ј] jеднo девoјче бiло (Ш);
нeје jеднo марaмче учинaла овaкој (Ш), и с еднo oко (Л), па oремо
на еднo мeсто (П);
jеднi гoре, тaмо iма ги (Ш), а еднi издођoше (К), кəд еднi љuди
дојдoше (Г);
дaде на еднi беснiци (К) и сл.
Број један јавља се и у одричном облику (и тада се понаша као
придевска заменица):
а сyг нijедно не мoгу, дeте (К), нijедно детe нeсəм познaла; ни мумурuз, ни пченiца, ни нijедно (Г) и сл.
190. Број два је, за разлику од броја један, само делимично промен
љив и има две форме: два за м. род и две за ж. и ср. род:
овiја двa ги врзaше (Р), па двa ву тiја не биднaше; ће се нaђев двa
човeка (Шп), тeле су да бiдев двa oка; по едyн по двa, па као близнaци (Т), тiја су два‿собoра бiли (Ш), онiја двa нoћа (Р), двa клaданца
што‿сa (ЦГ), двa стaрца су умрeли (ЦГ), али два‿рeча нiкако нe ти
опростuјем (Ш), ако га чuваж за двa дyна онo прокiсне (Г), двaпути по
два‿снoпа (донeсо) (Л);
двe ћeркице (Т), две‿нeдеље сeди дoм; по двe слaве слaвимо; а
пoсле ги оружувaмо тeј две‿сoбе гoре (Шп), две‿свiње чuвете, зiмуске
па закoљете (П), затoј сәм билa у Мaтарушку Бaњу две‿гoдине (П), јa
iмам сəз двe стрuке фuту (Ш);
двe близнaци (Т), шестiна смо и двe децa – oсəм (К), двe њoјњи
децa (Г), и ће напрaев носiла, двe дrвја (Р), двe магарiња (Л), двe пiсма
му дојдoше (Ш), двe телчiки (Л), двe uа (ЦГ); по двe iмам от свi дeца
(Шп), бuриња двe iма (Л), двe дeца iмаше (Л), двe заклaмо јaрики (Ш),
и му дадeв двe канaчики (ЦГ), и двe сuри кuчишта вoди (Р), па чuвам
прaци двe (Р), Богдaн iма двe тeлци и твоjeто, трi (П), продaдомо тeлци
двe (Ш); с овiја двe сәм се тuј порађaла (Т), па з двe oчи (Л), по двe сeла
ли iдешемо (Т) и сл.
Број оба има следеће форме: оба, обадва, обе, обадве:
oба у вoјску погинaше (Ш), нежeњети су oба (Шп), нaши мuжи
oба су млaди умрeли (Т);
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нeмаше ги oбадва сiнови (Ш);
oбе (бабе) умрeше (П), овeј нaше, oбе су ишлe (К), мi смо, дuшо,
oбе појaле (Т), на oбе крaве ако iма по двa колaча (Г);
бoлне смо oбадве (Т);
децaта oбе не вaљав (К), ћeрка ми iма oбе девојчiња; па тyј сiн
ми iма oбе мuшки (ЦГ), и oбе окuпа (Т), умрeше си oбе, па од бoлес, дек
је заимaло лекaр, па ће однeсеш детe куде лекaра (ЦГ), овiја децa oбе
двe нeспособни (К) и сл.
191. Бројеви од три до десет имају очекиване форме:
три‿бuве ме пецнaше (Шп); мi смо на мaјку четiри билi (Л), јa
сəм четри‿гoдине билa цeнена (Т); по пeт кoња су имaли (Ш); шeз бeву
кuће (Т); по сeдəм нeдеље смо постiли (Л); oсəм ћелiма jе далa (П); на
девет‿мeста (Ш); жeне са рађaле по дeсет (Р) и сл.
Бројеви седам и осам обично имају облик сeдəм, oсəм, а може се
спорадично чути: По сeдом нeдеље смо постiли за Велiгден (Л), тoј се
збeремо по дeвет, по сeдом (ЦГ), овeја се oсом сyг ојагњiше (Р), oсом
нeкције сəм добiла (Г).
192. Бројеви од 11 до 19 и неке десетице обично имају два лика:
без вокала е на крају и са њим. Облици са вокалом е фреквентнији су
на крајњем истоку (ЦГ, Р, П), с тим што десетице од 50 до 90 увек имају
вокал е на крају:
по идинaез децa еднa е рађaла (Р), идинaесе (ЦГ); дванaез децa на
мaјку билi (Р), дванaесе (ЦГ), тринajес мeсеца у партизaни (Шп), па
тринaесе дyна по кuкуру[с] се влeкја (П), двe плeвне по четрнaес мeтре (Г), четрнaесе (ЦГ), по петнaез дuше бeдвев (Л), по двaез дyна по
петнaесе сeду; у шеснaез гoдине (П), шеснaесе (ЦГ), на седəмнaес мeста
са кoнци билi (Л), по седəмнaесе децa су имaли (П), кошuље осəмнajес
(К), осəмнaесе (ЦГ), јa сəм се млaда удaла у деветнaез гoдине (Шп),
деветнaесе (ЦГ);
двajез дiнара му дaдемо (Т), двaесе дyна ми оделiше да лeгам дoле
(Р), онa двajес пед‿гoдине (Т), трiез гoдине зaедно и трiесе напрeд
билa (ЦГ), трijес и oсəм (К, Г), четерeс (К), носiла сəм по четересe
и две‿кiла врeћу (Л), педесe oфце (Т), комaј шеесe гoдине човeк (Ш),
седəмдесe и двe пuне iмам; осəмдесe ђaка су билi (Т), а јa iмам деведе
се‿гoдине (К) итд.
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193. Бројеви од сто до хиљаду имају следеће облике:
по стo човeка ће се збeреф (П), стo и пeт човeка водiли смо у
свaтови (Т), стo осəмдесе‿кiла еднoто; око двeсте флaше iмам (Л),
мoжда iма по двeсте дuше (Т),93 по трiста снoпа (Шп), трiста и
шеесe дiнара (ЦГ), по чeтристо снoпа је имaја (Шп), четристoтине
(К, Г), петстoтине дiнара jе далa (П), шестoтине; седəмстoтине;
осəмстoтине; деветстoтине (К, Г), по иљaдо кiла jедyн вoл мерiја
(П), две‿iљаде (ЦГ), по стo iљаде дувaн сaдимо (Шп) и сл.
194. Поред честих конструкција типа два-три, у пчињском говору
могу да се чују и оне мање обичне два-тринаес:94
по два-три‿дyна тaмо су (Шп), јa сəм докарувaла по трi-четири
врeће пипeр из бaчу (Л), iмам пе-чeс вuте (Г), ше-сeдəм гoдине сəм с
њeга живеjaла (Р), па јa сəм преко двajес пе-чез‿гoдине бoлесна (П),
двajе[с] седəм-осəм‿гoдине iма (Шп), iмашемо трijес и пе-чес‿oфце;
а oн седəмдесe и пе-чeс (Л), iмам седəмдесe и седəм-осəм‿гoдине (Р);
по два-тринaез дyна вrшимо сəс кoњи (Л), тeра пе-чеснaесе мuжа
iма (ЦГ) и сл.
195. Редни бројеви мењају се као прави придеви (што подразумева
и пуни наставак -ога, о коме је било више говора у т. 186):
oн не чuје, а гaзда пrви (Ш), тu[ј] је бијa пrви комшiја с њi (К),
пrви пuт га преорaмо (ЦГ), ис пrви крaј едно‿прaсе закoљемо (Шп);
при крaј мeсец iдев, прет пrвога (К);
јa сəм пrва (Т), ћeрка ми пrва (ЦГ); бeремо пrву бeрбу (Шп);
пrви пeтли (Г);
пrвњо детeнце (Л), пrвњо што се родiло (Ш); тoј пrвњо дeте кəт
сəм имaла (Шп) и сл.
Редни број први занимљив је по свом облику неодређеног вида: па
ми тyј умрe пrвањ домаћiн (Л), кoј дoјде пrвањ гoс, тyј ће га сeче (Т)
и сл.
93
Остаци дуала – двесте (а у неким говорима и тристе) нису ретки у призрен
ско-тимочким говорима (Павловић 1939 : 181; 1970 : 93; Реметић 1996 : 497).
94
Конструкција два-тринаес среће се и у призренском говору, међутим, тамо се
може чути и пе-шејeсед (педесет-шездесет) (Реметић 1996 : 497), што је страно пчињ
ском говору.
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Немaло дрuг дyн (Р), а тaмо дрuг је па обичaј (П), па дрuги пuт га
пa преорaмо; па онyј дрuги сiн на гoрањ спрaт (ЦГ);
куде дрuгога цeну се, прет кuма се сaмо напрaви ђувeчка, пре[д]
дрuгога нe (Т);
на дрuгу сeстру ми пoла дaде (Ш), па у дрuгу кuћу iдеф (Р), па си
iде па з дрuгу (Т);
и онo детeто дрuго плакaло (К), какo је на дрuго детe турiла iме
(ЦГ), па да кuпимо дрuго прaсе (Шп);
дрuги нeје имaло (К), доoдев ми дрuги унuци (Т);
тuј гу знaм, дрuге не знaм (Т), и на дрuге пoмогну (К), да нeамо
дрuге рабoте (Шп);
дрuги девoјчики се набрaли (Г), по дрuги сeла (Т);
трeћ дyн (Л), грuмен тuри по толiчəк, па дрuгк онaм, па трeћ
укrсти (Ш), па нeкој и на пaтерицу наврaти и тyк, по трeћ дyн (Шп), па
настрадa о[т] трeћи спрaт; трeћи пuт га истришaмо (ЦГ);
тaј што је трeћа по рeт, ћeрка (Л), трeћу плoчу да удaри, ћeро, не
мoже (Ш), еднoто трeћу гoдину (Л);
трeћи пeтли (Г);
четвrти пuт га садiмо (ЦГ);
а деда‿Цaне па седамдесe и три‿гoдине и четвrта (Шп);
пeти пuт га прашiмо (ЦГ);
овy[ј] је шeсти мушкaрацат (Ш), шeсти пuт га загрћaмо (ЦГ);
шeсту ли гoдинку бeше; шeсту гoдину jе (Л);
сeдми пuт смо ги вадiли (ЦГ);
сeдмо ли је тoј детe (Г);
oсми мeсец (Т);
домаћiн какo је умрeја oсма гoдина (К);
девeти дyн ће му тuреф субoтнину (Р), онo нajесен – бyж девeтога
новeмбра (Т);
јa сəм десeти дeл од рaботник (Р);
десeтога oтиде (К);
идiнаесто детe jе имaла (Р);
кəд јa бeше дванaесту гoдину (Л);
седəмдесe и двe пuне iмам до петнaестога мaја (Т);
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седəмнaесту ли гoдину сəм билa (ЦГ);
деветнaесту гoдину сəм билa (Л);
још око двajез девeти (К);
јa сəм четерeс пrве ли, дрuге ли за њeга дoшла (Шп);
а јa седəмдeсету (Л);
седамдeс трeћу сəм узeла (Т);
па iма седəмдесe и четвrту гoдину (Л) и сл.
196. Збирних бројева нема, као ни у другим говорима ове дијале
катске области (Белић 1999б : 464; Богдановић 1987 : 176; Реметић 1996
: 498; Вукадиновић 1996 : 196), осим неких специфичних случајева:
двoи кaмења у воденiцу, под едyн крoв мeљав брaшњо (П), iмаж
двojи oчи; при мeне обojи зaедно су дарувaли, дарuјев, и oн дaде на бaбу
и овaј дарuје (Ш), iма и кoла трoи (Л), тuј iма jеднa троjеглaва змијa;
с волoви упрeгнени четворiја кoла (Г) и сл.
197. Недостатак збирних бројева пчињски говор надокнађује број
ним именицама на -ина и -ица.95 Њима се означавају скупови јединки
различитог рода:
а) а тyк у jеднu каленiцу петiна ће кuсав (Ш), едyн iмаше трi
децa и онi двоiца, тoј су петiна билi (Р), шестiна смо и двe децa
– oсəм (К), шестiна доодiше (Л), та седмiна су билi кəт сəм јa дoшла (К), седмiна ли бeву сiнови (Т), по десетiна, по два-тринajес јaјца
тuрамо (Г), па седo десетiна дyна (Л), за бuгарско сəм билa десетiна
гoдине (К), десетина‿офчiце мuзу (Т), сyк пе-честiнка сaл jе имaла
Свете‿трoица, немa (Л);
б) нежeњети су oбоица; сyк по двоiца стaрци, кудe едyн, кудe двоiца (Шп), двe снaшке тuј бeја и сiновите двоiца, али и: дваiца брaћа iма
(Т), а дваiца дoм (Л), дoведе троiца попoви (Г), iмаше троiца брaћа
(Р), стaрци сəм четвoрица, ћeрко, дочувaла (Ш), у кuћу бeја ми трi зyлве и Јовaн и Дiмко – четвoрица (ЦГ), и дeца iмаше троiца, четвoрица
бeву (Л) и сл.

95
Таква је ситуација и у другим сличним говорима (Ћирић 1983 : 82; Богдановић
1979 : 77; 1987 : 176-177).

188

Марина Јуришић

198. Уобичајени су бројни прилози:
па ли јa водi Станiмира jедəмпuт (К), а едампuт лeго (Т), сaмо
још емпuт да га мyзгам (Р), јa емпuт пинa (Л), доoдев годiшњо по jедампuт куде мeне (Р), од двaпут су ми давaли нaграду за тoј (Шп), двaпут смо се видeли (Ш), двaпути по два‿снoпа (донeсо) (Л), по двaпути
ћу га цuнем (Р), њeму су цревa вaдени двaпути на астaл (П), двaпути ги
тuрашемо (Т), па ву давa на њuма о[д] трiпут (Шп), iдеше по двaпут,
трiпут годiшњо (Ш), мeне ме је трiпути удрiја (К), трiпути данyске
децa да едeв (Г), трiпути доодiше за мeне (Р), па ги трiпути рuкете
намазa (П), по четри‿пuти доoдеф, пeт (Р), девет‿пuти је за мeне доодiја, десeти‿пут ме је одвeја (ЦГ), по дeсет пuти дrва ће дoнесу (Л),
стo пuти (ЦГ) и сл.
Занимљиво је приметити да се облици типа двапут чују само
на крајњем западу (Шп, Ш), док су у свим осталим пунктовима доми
нантни облици типа двапути (в. карту 11), као што је и у суседним бу
гарским говорима.

Карта 11

Говор Горње Пчиње

189

Члан
199. Једна од битних карактеристика говора југоисточне Србије
и суседних македонских и бугарских говора јесте употреба члана.96 У
пчињском говору, међутим, нема тростепеног система чланских морфе
ма (-в, -т, -н, -ва, -та, -на итд.), већ су присутне само члановане форме с
елементом -т (в. тачку ниже). Иначе члан добијају: именице, заменице,
придеви и бројеви. Чланска морфема има наставак -ога као у заменич
ко-придевској деклинацији онда када означава нешто живо м. рода јд. (а
о чему је било више говора у т. 186). Примери:
а) и побeгја вuкат (Т), што ву зaгина muжат (Г), овyј бeше сiнат
ми купiја (Ш), снeгат голeм ли jе? (Л);
скiне се oн от кoњатога (Т), Тoза заминaја сас коњaтога; свe како
сeњка по коњaтога Тoзинога ишлo (Г), стрa ги от стaрцатога (Шп), јa
вiкам на стaрцатога (ЦГ), и онa лисiцата му рeкне на вuкатога (Т),
брaт ву осетiја, утепaја елeнатога (Л), а мuжатога па згазiли (К);
и онaј вoда ждркнувaла ис кaменат (Р), от кrват се човeк увампирiја (П), принeси ми рeменат (ЦГ), ће свiју шiпəкəт (П), и мeсо свe
се упrжи сас кромiдат (Ш), сас пeпелат, вiка, да се намaжете; немa
овакoј по дuварат (Г), јa сəм билa бaш у паталyкат, Слaве (ЦГ);
uтече крaвата (Г), смyче ми се кrпата (Л), снaшката ми овaј
Дрaганова (Ш), да ли jе доодiла ћeрката (Р);
из маaлуту дoјде; у aвгу[с] сəм пaла i[с] сliвуту (Л), тi нeће се
помeриш от кuћуту (Т), што се изгорi от слaмицуту (Г), онa pа taј Сeвда бeше рoд на бaбуту нaшу (Г), oн вiка на женuту (Л), нiе пoјемо на
пченiцу (Р), почeло узə јaбукуту да се кaчи (Г), онa гу jетrвуту онuј
дарuје (Т), тi ће држiш кuкуту (П), вrжемо љuљкуту ондe (Р), лyжеф се
з девoјкуту (Т), какo удрi с рuкуту (Р), неки‿децa тaм сə стoкуту куде
отiдев (Г), слuшкиња по бoлницуту (Р), по слaмуту каквo ти нeма (Г),
свe на сoбуту прoзори искршi (Г);
и онo детeто дрuго плакaло (К), онo мaслото пoблаго од мaс (Р),
кəт се оцeди сiрењето (Г);
96
Прецизније, чланска морфема позната је тимочко-лужничкој зони, има је и у
заплањском говору, али се не зна да ли је у њему члан стар или је унесен из оближњег
лужничког говора (Белић 1999б : 300-302). О употреби члана у бугарским и македон
ским говорима видети цитирану литературу у: Богдановић 1979 : 74; Вукадиновић 1996:
197.
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дaј ми от кравaјчето (Л), uрда се напрaви, uрда од млeкото (Г),
да uзнеш од сiрењето (Т), од џeзвето пoголема бубaљката (Ш), тoј му
сапuн на детeто (Г), па пре[д] детeто расипaја кaмења едyн кuп (Г),
а на пaјсторчето јaдно далa цrну (ЦГ), па си га матiчето узeдо (К),
омi га острiлото (Г), сeното не мoж га збeремо (Л), испратiла га тoј
сирaчето (Т), па сə стапчeто си збoрим (Р), дiгне се на млeкото, на вr
мaсло (Р), и у сiтото погaча (Т), Станiке, iма ли у шишeто? (Л);
oни кoњите се угрejеф (Р), и онi љuдите дојдoше (Г), офчaрите
кəд билi (ЦГ), а сiновите доoдев (П);
јa да ву прiчам од ђaволите (ЦГ), онo ги вoди волoвите (П), а лeбовите ги пoсле искrшев (Т), не мoжу рeчовите да знaм (П), стaрците
ги ископa одвeка (Г), па с ножeвите овaкој нагoре (Р), вrце на опyнците
от конoпје (Ш);97
девoјкете се одaдоше (Шп), вiкаја жeнете ће дoјде поштaр; oфцете кəд бегaле (Г), ћeркете слaбо доoдев (П);
насiпем и у дрejете (Р), и си uзнев јaбукете (T), кoзицете ги чuвамо због мeсо, за лeте (Ш), oфцете ги јa бrго ватi (Г), кəт пoјде с крaвете (ЦГ), и онo крiви јaгњето по oфцете (П), вiка одонuт по свiњете
(ЦГ);
децaта ми јaдни (Г), чoрбуту расiпемо, а зrната у брисaљчики
(Р), јaганците си сiсəв (Т);
кəкyв лeбац ћу ни омeсим на децaта (ЦГ), дa[ј] јaјцата да ги тuримо тaмо (К), па натuрано на магарiњата товaр озгoр (Л) и сл.
Члан добијају, истина ређе, и имена, називи места, народа и сл.: па
онyј Слaђанат њoњ (Р), тaј Зoрицата тaм (Т), Љубiнка трљa, трљa, па
и онa Јaворката (Р), Рuшката нoсеше оздoла (ЦГ), а тoга сəм га нaјвише школувaла Милaнчето; знajеш ли га Милaнчето (Р);
чeтири пuти сəм тeрана јa у Врaњето (Т);
Бuгарите ми дaдоше (Т).
б) моiјат је домаћiн от Шиптaри погинaја; и моiјат мuш (Р);
97
За м. род мн. члан је -те, међутим, имала сам утисак да је информатор из Г из
говорио и следеће облике: мoити искочiше и онi искочiше; моiти (зуби) испaдоше;
мuжити накoсеф; дрaжефцити (Г). Иначе, за члан -те у мн. м. рода Белић каже да се
каткад употребљава уместо облика -ти. Иако не пориче ни утицај са стране (бугарских
говора), сматра да „речи у којима се те употребљава имају често е у nom. plur. И то е мо
гло је бити пренесено и на заменицу: бiволе те I Баб., Бугарeте I Балт...“ (Белић 1999б
: 303). Мени се ипак чини да је у пчињским говорима члан -те у м. роду мн. утицај су
седних бугарских, али и македонских говора (Видоески 1962 : 149).
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ал oн не смejеше от моjeтога стaрца; на мојeтога стaрца мaјка;
моeтога стaрца да збeрев; с моeтога дeвера у вoјску ишyја (Г);
и онa, од мoјəт белeк (ЦГ);
мојaта двajес на свe три iма ћeрке (К);
мojето бoље бeше (Шп);
тaм ли, куде и моiте (Р), моiте се уплашiли (Т);
а моjeте oсəм се ојагњiше (Р);
јa ву дaду од мојeте oфце (ЦГ), кудe ми денa моjeте козiце? (Р);
твојuту женu и твоi дeца ће утeпа (Г);
Богдaн iма двe тeлци и твоjeто, трi (П);
ис твојeто гочe вaди (Р);
твојeте какo су? (Т);
у цrкву бeше његoвата жeна (Г), рекнaла бaбата, његoвата си
бaба (ЦГ);
овyј тeше га изeде да бeше на његoвете гoдине (Р);
и њoјниат живoт, сiнко (ЦГ);
ма њoјната ћeрка (ЦГ);
на ћeркуту тoј, на њoјњуту; на ћeрку непрeдено, на њoјнуту; прaти гу њoјнуту у воденiцу (ЦГ), ће прaћа њoјњуту ћeрку; у њoњуту кuћу
жiто сипaла (Р);
на њojњото давaла бeлу вuну да пeре (П), рекнaла на њojњото детe (Л), свe њojњото промењaла (Т), њoјњото природiла; а онi
њoјњото удавiли (Р);
њoјнете се ћeрке иженiше (Р);
куде нaшетога свe дyн (К);
нeмаше га је стрa нaшотога стaрца (Г);
па мi сəс нaшуту си вeјемо (Г);
нaшото малeцко кaшља (Г);
и uзнев га нaшото (теле) (П);
и онi се збрaли бeву и нaшите oсəм (К);
овiја нaшите децa (ЦГ), а нaшите дeца на свaдбу ишлi (Г);
спрема Блaгичину кuћу вaшата jе кuћа (Л);
знaм гу јa вaшуту кuћу (Л), па зар и брaта и тaтка испратi у вaшуту војнu (К), ма кoј стeња у вaшуту сoбу (Г);
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бијa брaт ми у њiнуту вoјску напрeт (К);
онi су свiте – нoкти; у Врaње са свiте тaмо (ЦГ);
пiта за свiте (нокти); та нiе рaњимо свiте (ЦГ);
кəт iдемо – свeте iдемо (Р), ма сeте су ми трi aрне снaшке (П),
да се свeте сyг ојагњiле (Р), пiше ли свeте трi (краве) (ЦГ);
oн не теaја свeте трi да вoди; и у свeте кaпне (ЦГ);
па свiте са ишлi по неку‿гoдину; онi су остaли глaдни свiте
(Р), свiте пeт у шкoлу iдев; онi (децa) свe у бeло – свiте! (ЦГ);
такoј сəм ги чувaла свiте пeт (Л) итд.
в) а тyј мaлиат сyк у Кумaново рeкоше, тaм (Л), овyј овдe бeше
мaлиат (П), овy[ј] је дирeктур у Комунaлно мaлиат; тyј срeдњиат се
женi; ишyја е прeдњиат, орaја; стaриат кəт се бeше женiја (Л), возi
ме тyј старiат сiн (П);
кəт сəм га овoга мaлотога имaла (Л), стaротога сiна и њeга ће га
вaти; њeга ће га вaти вoјска и старoтога и тoга срeдњотога, а мaлотога нe; тyј по старoтога (П);
зaврши ву тaј вeликата (Т), дeсната нeма, а лeвата iма (П),
малeчката енe гу спijе (Л), тaј прeдњата ми ћeрка (Л), тaј срeдњата
ми jе билa сeдəм гoдине овдe (П), тaј стaрата што се одaла (Шп), а тaј
стaрата си умрe; кə[д] дођe тaј стaрата ми снaшка (Л), срeдњу шкoлу
зaврши стaрата (Л);
јoш на мaлуту; сə срeдњуту петнaесе, а од ѕyдњуту нijедно (П), у
гoрњуту кuћу самa умрeла (Р);
како трупчe дебeло, како малeцкото нaшо детe (Г), голeмото
носiло у нeшто (Л), овoлки брiч па овдe iма oстрото (ЦГ);
сeкја от пeте па му давaја о[т] твrдото (Л), па на онoј мuшкото
му, вiкашеву, давaли (К);
а нeки па на голeмете, па пaрице нeке (даде) (Г);
uјкиниат живoт (Р);
Стоiлковата бaба (Р);
Твrди привoј дoле, куде Пeриното (ЦГ);
г) једyнат је бијa у дрuгу држaву (П);
jеднaта работi у Тргoвиште (Л), еднaта jе двaез гoдине (Т), а еднaта нoга бoса (П);
помeри еднuту нoгу (Л);
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jеднoто у шкoлу ће пoјде, пoрасе; jеднoто oтиде напрe[д] девoјче
(Г), па jеднoто oкце му је квaрно (П);
dvaта доoдеф сiна (П), стaрците двaта (ЦГ);
iмаше свекrва двeте кəд родi (Р);
кəд јa доодi пrвњиат пuт (ЦГ);
тyј бeше от пrвњотога (Р);
а пrвњуту гoдину девојчiња iдев (Л), от пrвњуту jеднo jе имaја
(П);
и Јовaн тyј дрuгиат сiн (Г), пoсле, другiат eсен (Т);
па се другaта ожењi (зyлва) (ЦГ), а другaта рeкла нe (Т), а другaта какo бeше (Г);98
дрuгуту гoдину нe (Ш), што је у дрuгуту држaву бијa (П);
па онiја другiте испeче (лебови) (ЦГ);
четвrтиат сiн (ЦГ);
и сeдмото малeцко, тoј iде си онo сaл (Л);
iмав двоiцата (Т), а овiја троiцата пo дoјдеф (ЦГ) и сл.
200. Важне су још две појединости везане за употребу члана у
овом говору:
а) на крајњем западу употреба члана упадљиво је редукована99 и
б) у јужном делу Горње Пчиње (Т, Л) забележила сам и члановане
форме с елементом -в:
па јa прiчам детeво; не знajе детeво (Л), детeво пijе ли? (Т), а
девoјчево ме питuје (Л);
снaшкава ми дoјде; дeцава ли?; и јa не тејa да казujем на дeцава
(Л).
Верујем да се појава ових облика може тумачити чињеницом да су
пунктови Л, Т у непосредном суседству македонских села.

О месту акцента чланованих форми в. у т. 25.
Да будем прецизнија, у Шп се врло ретко срећу члановане форме, а у Ш их је
један од мојих информатора врло ретко употребљавао.
98
99
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Гл а гол и
201. Глаголски систем говора Горње Пчиње у основи је сличан гла
голским системима других призренско-тимочких говора. Најбитније су
му следеће карактеристике:
а) непостојање инфинитива и гл. прил. прошлог;
б) наставак -у у 1. лицу јд. през. неких глагола;
в) наставак -в у 3. лицу мн. през.;
г) честа употреба аориста како од свршених тако и од несвршених
глагола;
д) наставак -мо у 1. лицу мн. аор.;
ђ) наставак -те у 2. лицу мн. аор. (у једном делу Горње Пчиње);
е) релативно честа употреба имперфекта уз два начина образова
ња множинских облика: прво, наставцима: -јамо, -ја и друго, наставци
ма: -шемо, -шев(у);
ж) футур Ι гради се по моделу ће+през. глагола који се мења и при
том се врло ретко може чути и речца да између ова два облика, а осим
тога у једном делу Пчиње у 1. лицу јд. сачуван је облик ћу;
з) нема потврда футура ΙΙ;
и) у грађењу потенцијала употребљава се облик би за сва лица јд.
и мн.;
ј) наставак -ја у м. роду јд. рад. прид.;
к) многи глаголи се разликују од истих глагола у књижевном јези
ку (семантички, морфолошки, фонетски), а неки од њих мењају своје
основе по којима граде облике.

Презент
202. У 1. лицу једнине презента, већине глагола, сачуван је стари
наставак -у, што представља дубок архаизам. Наиме, у далекој прошло
сти нашега језика сви глаголи могли су се поделити на тематске и ате
матске, при чему је ових последњих било само неколико: Esmq, vydyti,
dati, ]sti, imyti. Наставак за 1. лице јд. през. код атематских глагола био
је -mq, а код свих осталих (тј. тематских) био је -\. Генерисање наставка
-м у 1. лицу јд. през. заједничка је особина свих српских говора. „Оно
се извршило у току XIII века, али му је почетак старији [(Даничић, Ист.
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Облика 262)“ Белић 1999б : 336]. Међутим, у говору Горње Пчиње тај
процес није извршен до краја. Слична је ситуација и са прешевско-бу
јановачким (Барјактаревић 1966), кумановским (Видоески 1962) и гово
ром Мрковића (Вујовић 1969).100
Пођимо од облика презента некадашњих атематских глагола:
Глагол dati, у 1. л. јд. през., појављује се у следећим облицима:
дaду (Шп, К, П, Р), дадeм (Р, ЦГ), дaдем (К, Шп), дам (Ш, П, Шп), дакле,
стари атематски глагол овде није доследно сачувао наставак -м у 1. л. јд.
през. У осталим лицима обично је: дадeм, дадe, дадeмо, дадeте, дадeв,
или са акцентом на првом слогу (као у Ш, Шп).
Глагол ]sti најчешће има облик на -у у 1. л. јд. през. јeду (Р, П, Т, Л,
К, Шп), а тек спорадично може се свугде чути и jедeм/jeдем.
Глагол imyti доследно чува наставак -м у 1. л. јд. през.: iмам (ЦГ,
Р, П, Т, Л, Г, К, Ш, Шп), нeмам/нeам (ЦГ, Р, П, Т, Л, К, Ш, Шп).
Од глагола Esmq употребљавају се енклитички облици: сəм, си, jе,
смо, сте, са (ЦГ, Р, П, Т, Л, Г) или су (Шп, Ш, К, Л, Т) и одрични обли
ци: несəм, неси, неjе, несмо, несте, неса/несу. Дакле, сачувано је -м у 1.
л. јд. през.
Глаголи код којих се у српским говорима задржао стари наставак у
1. л. јд. през. (хтети, моћи) и овде имају исти наставак: оћу, нећу, могу
(К, Ш, Т, П, Шп, Г, ЦГ) и можу (П, Г, Р, Л, Т). У мом материјалу постоје
само ови облици, нисам наишла на: oћем, ћем, нeћем, мoжем.101
203. Облике 1. л. јд. през. свих осталих глагола, из мог матери
јала, даћу распоређене по Белићевој подели на глаголске врсте, при
чему ће у оквиру сваке глаголске врсте бити дати прво примери са
наставком -у, а затим они са наставком -м. Овако ћемо лакше пратити
фреквентност наставка -у по глаголским врстама, а и биће боље истак
нута глаголска врста у којој -у није сачувано у 1. л. јд. през. Иначе,
у пчињском говору 1. л. јд. през. са наставком -у не може се никако
заменити са 3. л. мн. през. због тога што је у 3. л. мн. през. уопштен
наставак -в.

Детаљније о томе у: Костић 1997/98.
Ове облике Белић је забележио у Врању и околини: Врањска Бања, Кумарево,
Нерадовце (Белић 1999б : 337).
100
101
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I врста
Примери са наставком -у:
пaсу (Г), трeсу се (П), устрeсу се (П), дoнесу (Шп,Т, П), oднесу
(Шп, К), однeсу (Р), пoнесу (Шп, К), uнесу (Р), мuзу (Р, П), iзмузу (К);
гњeту (Шп), плeту (Г, Л, П), сплeту (Ш, Г, Л), довeду (П), дoведу
(Г), iзведу (Шп), повeду (Л), пoведу (П), jeду (Шп, Л, Т, П), зajеду (П),
iзеду (П), нajеду се (П), нaкладу (П), прeду (Л, П), дaду (К, Р, П);
пeчу (Р, К), испeчу (Р), прeсвучу (Т), сeчу (П), острiжу (Л), мoгу
(Шп, Ш, К, Т, Г, ЦГ, Р, Л, П), мoжу (Г, Т, Л, Р, П);
сyпру (Р);
uзну (Шп, Ш, Г, Л, П), uзму (Ш, П);
iду (Шп, Ш, К, Г, Л, П), дoјду (Т, Г, П), дoђу (Шп, Ш, К), нaђу (К, Г,
П), отiду (Шп, Р), oтиду (Шп, К, Г, Р), отiдну (Ш), пoјду (Л, П), пoђу
(Шп), прeјду (П).
Примери са наставком -м:
пасeм (ЦГ), донeсем (ЦГ, Р), изнeсем (Р), однeсем (Р), унeсем (Р),
мuзем (Р);
плетeм (ЦГ, Р), исплетeм (ЦГ), извeдем (Р), једeм (ЦГ), предeм (Р),
дадeм (Р);
пoчнем (П), кuнем (ЦГ), uзнем (Ш);
iдем (ЦГ, Р, П), дoјдем (ЦГ, Р), дoђем (Шп), нaјдем (Р), oјдем (Р),
отiдем (ЦГ, Р), пoјдем (ЦГ, Р).
II врста
Примери са наставком -у:
бaју (К, Л), огрeју (П), смeју се (Г, П); овим глаголима прикључили
су се и: жнeју (Шп), смeју (ЦГ, П), умeју (ЦГ, П, Р), тиме што су проши
рили основу (више о њима у т. 289, 287 и 288); oру (Л, П);
iсипу (К),102 пoсипу (К),102 посiпу (Шп),102 овде долази и глагол скuбу (П)103 из I врсте;

У мом материјалу наишла сам на следеће облике овог глагола: сипaја, сипaла
(рад. гл. прид.), oни насипaше, јa сипa (аор.).
103
Глаголи скuбу (П), искuбем (Р) у рад. гл. прид. имају облике: скубaла, скубaли,
искубaја, искубaла.
102
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бeру (Шп, П), збeру (К), набeру (Т), прeберу (Шп), пeру (Шп), oперу
(Ш, Л).
Примери са наставком -м:
жњejем (Р), ожњejем (Р), смejем (ЦГ), смeм (Г, Л, П, Р), умejем
(ЦГ), н-умeм (Ш); маuчем (ЦГ);104
насiпем (Р); искuбем (Р);
бeрем (ЦГ, Р), пeрем (ЦГ, К), опeрем (ЦГ).
III врста
Примери са наставком -у:
дiгну (П), дiну (П), пoдигну (П), подiгну (Л), лeгну (Шп, Г), uлегну
(Шп), зaмркну (Г), пaдну (Л), пuкну (Л), пoбегну (Шп), стuпну (Л), укрaдну (Л);
рeкну (Шп, К), стeкну (Шп), цrкну (Ш),
мrзну (П), измrзну (Л);
сeдну (К, Т, П), смeтну (П);
вrну (Шп, Л), загiну (П), јaну (К), нaѕрну (Р), пiну (Л, Р), скiну
(Шп, Г, Л).
Примери са наставком -м:
leгнем (Р), слeгнем (Р), улeгнем (ЦГ), рeкнем (П, ЦГ);
mrзнем (Р);
сeднем (ЦГ, Р);
бuтнем (Р), вrнем (ЦГ), поглeднем (ЦГ), рiнем (Р), rгнем (Р),
стiснем (Р), тrљнем (ЦГ).
IV врста
Примери са наставком -у:
бiју (Г), пoбију (Шп), uбију (Г), дoбију (Шп), oмију (Р), пiју (Шп,
Л, П), пoвију (Шп), пoкрију (Р), скрiју (Т), сyкрију се (К), сəшiју (Л), чuју
(Шп, Г, Л, Р), дочuју (Р), однечuју (Л);
брстuју (П), верuју (Шп), гарaнтују (Р), дарuју (П), казuју (Шп,
Ш, К, Г, Л, Т, П), докaзују (П), накaрују (П), раскaрују (Г), питuју (Шп),
прашuју (Шп, К), подручuју (Шп), проодuју (Ш), срамuју се (Г).
104
Ни овај глагол не можемо посматрати као глагол V врсте због тога што у рад.
гл. прид. има облик маучaли; мaчка замаучaла (ЦГ).
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Примери са наставком -м:
бijем (ЦГ, Р), набijем (Р), крijем (ЦГ), обuјем (ЦГ), пijем (ЦГ),
сашijем (Р), чuјем (ЦГ, Р);
врзuјем (Р), казuјем (Т, Л, Р, ЦГ, П), повасuјем (ЦГ), опростuјем
(Ш), школuјем (ЦГ).
Овде долазе и глаголи који су „избегли“ једносложни презент
проширивши основу: ткaју/ткajем, ткajеш, ткajе, ткajемо, ткajете,
ткajев. Међутим, они немају тог проширења у рад. гл. прид. – ткaла,
ткaја, ткaле и аор. – ткaше:105
Примери са наставком -у:
вiју (К), спiју (Г), uспију (К), ткaју (П), изəткaју (Л).
Примери са наставком -м:
вijем (ЦГ, Р), мрejем (Р), ткajем (ЦГ,Р), изəткajем (ЦГ).
V врста
Примери са наставком -у:
вrжу (Шп), одвrжу (П), кaжу (Шп, Ш, К, Г, Т, Р, П), докaжу (П),
лyжу (Р, Ш, Л, Т), слyжу (Л), мaжу (К), лiпшу (Л), испiшу (Р), прeпишу
(Г), препiшу (Л), плaчу (К, Л, П).
Примери са наставком -м:
вrжем (Р), извrжем (Р), кaжем (ЦГ, Р, Ш, Г), докaжем (П), покaжем (Р), брiшем (ЦГ), пiшем (Р), препaшем (Ш), лyжем (ЦГ, П).
VIа врста
Примери са наставком -м:
бeгам (ЦГ, Г), бaњам (ЦГ, К), избaњам (К), обaњам (ЦГ, К), вaљам
(Ш), вiкам (Шп, Ш, К, Г, Т, Л, Р, ЦГ, П), вrткам (Л), гaђам (ЦГ), згaђам
(ЦГ), глeдам (Ш, Л), поглiђам (Л), грeшам (Шп, Р), дiрам (Р), дiзам
(П), подiзəм (П), докaрам (П, Л), искaрам (Р), кaрам (ЦГ, Р), накaрам
(ЦГ, П), скaрам (ЦГ), здuвам (Ш), заплiћам (Л), заб(а)рaљам (Л), iграм
(К), iскам (ЦГ, Ш, Г), исповeдам (Р), исповiђам (Р), испрaћам (Шп),
крстeљəм (ЦГ), кuкам (К), кoпам (ЦГ), клyцам (ЦГ), склyцам (ЦГ), лe105
Слично овим глаголима, осим у 1. лицу јд. през., понаша се и глагол знати.
Овај глагол обично има следећу презентску парадигму: знaм, знajеш, знajе, знajемо,
знajете, знajев. Међутим, у 1. лицу јд. през. може се чути и: знajем (К, Ш, Г), знaју (К).
У рад. гл. прид. има облике: знaја, знaла, знaли итд. (в. т. 275).
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гам (К, Г, Р, П, Л), мyзгам (Р), мrдам (ЦГ, Л), мoрам (ЦГ), мoчам (Шп),
измoчам (ЦГ, Р), навrћам (Р), натrљам (ЦГ), намiшћам (П), оговaрам
(Р), оѕiрəм (К), пaдам (Ш), пребiрəм (ЦГ), прeдам (Т), прaшам (Р, Ш),
прiчам (Шп, Ш, Л, Р, ЦГ, П), испрiчам (Шп, ЦГ), пiтам (Р), помiћам
(Р), препромeњам (К), прерачuнам (Р), распрaвљам (ЦГ), развiвəм (П),
свiткəм (ЦГ), сiсəм (ЦГ), сeћам (К, Г, Т), сeцкам (ЦГ), слuшəм (ЦГ, Л,
Шп), спрeмам (Шп), свaђам се (Шп), спрeзəм (П), упрeзам (П), тeрам
(П, ЦГ), дотeрам (П), претeрам (П), потeрам (П), тuрам (Шп, Р), тeпам (Г), утeпам (Р), удaрам (Р), умiрам (ЦГ), чuвам (Шп, Ш, Г, Л, Р,
П, ЦГ), учuвам (Шп), чeкам (ЦГ, Т, Л), чuкам (Л), џiпкəм (Шп), шiшам
(Ш), дoзнам (Шп), iмам/iмəм (Шп, Ш, К, Г, Р, ЦГ, П), нeмам/нeам (Шп,
Ш, Р, П, ЦГ);
дaам (ЦГ, Р, П, Ш, К, Г), зајебaам (Р), јaам (Р), намaам (ЦГ), познaам (Ш, К, Р).106
VIб врста
Примери са наставком -у:
uмру (П, Л).
Примери са наставком -м:
uмрем (Р, П).107
VIIа врста
Примери са наставком -у:
брaну (Ш), iзваду (Шп), извaду (Г), вrшу (Шп),108 вaту (Р), фaту
(Шп, П), увaту (Шп), вoду (Г, Л, П), вiсу (П), гaзу (Л), жeну (Г), збoру
(Р, Ш), забарaву (Л), зaбраву (Т, Ш), зaтвору (Р), зaпалу (К), згoду (Шп),
iскочу (Г), искoчу (Шп, Л, П), iспрату (Шп), искrшу (Р, П), скrшу (Р),
изнoсу (Ш), избрoју (П), искрoју (Л), кaчу се (П), мoлу (П), мiслу (Л, Р,
П), мuчу се (Шп, Т, Л, П), мyсту (Г, П), мuту (К), нoсу (Шп, К, Л, Р, П),
oду (Шп, Г, Л, Р, П), доoду (Ш), омeсу (П), oмесу (Шп), онoду (Шп, Г, Л),
oсолу (Г), остaву (Шп, Т, П), oставу (Шп, Ш, Г), пaлу (К), плaшу (Г),
Понекад се између два а у овим речима чује редуковано в [дaвам (К, ЦГ, П);
намa ам (Ш, ЦГ)].
107
Рад. гл. прид. овога глагола гласи: умрeја, умрeла, умрeли, а облици аор.: јa
умрe, онi умрeше.
108
Овај глагол појављује се у следећим облицима: вршiли, овршiли, вршiја (рад.
гл. прид.), мi овршiмо (аор.), в. т. 290.
106

в

200

Марина Јуришић

oплашу (Г), прaву (К, Г, Л, П), iсправу (К), напрaву (Т, Л), нaправу (Шп,
К, Г, П), спрaву (Шп), пaнту (Шп, Л, Р), поврaту (П), прaту (Г), пoмаму
(Шп), пuшту (Г, П), пuсту (К), пuшу (Л), испuшу (Л), рабoту (Шп, Ш, Г,
Л, Р, П),109 рaну (К, Г, Т, Р), пoрану (К), сaду (Шп), свaру (Т), сeту (Шп,
К), слuжу (Т), срeду (Шп), остaву (П), тuру (Шп, К, Г, Л, П), рaстуру
(Шп), трaжу (Шп, Г, Р), угaсу (Р), uчу (Ш, Л), нaучу (Ш), uдаву (Шп, Г),
уфrљу (П), цeну се (Т), чiну (Р),110 чaсту (Т).
Примери са наставком -м:
двoим (Р), залoжим (ЦГ), збoрим (Р), закљuчим (Р), згoдим (Т),
избрoим (ЦГ), извaдим (Р), искoчим (ЦГ), испрaтим (Р), изuчим (Р), кrпим (ЦГ), крiвим (ЦГ), мeсим (ЦГ), омeсим (ЦГ, Р, П), мoлим (Р, К),
мiслим (Р), помiслим (ЦГ), смiслим (ЦГ), напрaвим (ЦГ), нoсим (ЦГ,
П), нагaзим (Р), остaвим (ЦГ, П), оплaшим (ЦГ), oдим (ЦГ, Р), посoлим
(ЦГ), прaвим (ЦГ), прaим (Л), прaтим (ЦГ), промeњим (Р), провrљим
(Р), пaзим (Р), пuштим (П), опuштим (Р), рабoтим (Р), рaњим/рaним
(Р), сeтим (ЦГ), спaсим (ЦГ), спрeмим (ЦГ, Р), сuшим (Р), сiрим (Р),
стuпим (Р), тoпим (Р), товaрим (Р), удaрим (Р), унoсим (Р), угaсим (Р),
фrљим (ЦГ).
VIIб врста
Примери с наставком -у:
вiду (Шп, Ш, Г, Т, Л, Р), вoлу (Шп, Ш), жiву (Шп, Р, П), одлeту
(Л), сeду (Шп, Г, Л, Р, П), тrпу (Шп, Г, П).
Примери са наставком -м:
вiдим (Шп, Р, ЦГ), жiвим (ЦГ), изгорiм (Р), седiм (Р).
VIII врста
Примери са наставком -у:
дrжу (Л, Р), стoју (К, Р), тrчу (Шп), ћuту (К, Л).
109
С обзиром на то да је рад. гл. прид. овога глагола работiја (ЦГ, Ш, Г), работiли (Г, Ш, ЦГ), место му је у VIIa врсти, међутим, у Шп сам срела облике: работaја
(Шп), работaли (Шп), на основу којих би требало овај глагол сврстати у VIII глаголску
врсту (в. т. 291).
110
У Радовници сам забележила и облик учинiја (Р), на основу кога сам овај
глагол ставила у VIIa глаголску врсту. Међутим, у другим пунктовима забележила сам:
учинaла (ЦГ, Ш), чинaмо лaв (Шп), чинaли (ЦГ), учинaли (ЦГ), што би овај глагол сврста
ло у VIII глаголску врсту.
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Примери са наставком -м:
држiм (Р, ЦГ), шaрим (ЦГ).111
На основу изложених примера (али и целокупног материјала са
подручја Горње Пчиње) може се закључити да на крајњем североистоку
овог простора (ЦГ) није сачуван стари наставак у 1. лицу јд. през. (в.
карту 12). Облици са наставком -у овде се могу чути само случајно, нај
чешће код оних особа које су биле изложене утицајима из околних села
у којима се -у у 1. лицу јд. през. чува. Већ у суседној Радовници (Р) забе
лежила сам надмоћну превагу наставка -м над наставком -у (73:40). На
жалост, нисам сигурна да ли би у овом пункту појава наставка -у (у 1.
лицу јд. през.) била доследнија да сам успела да пронађем боље инфор
маторе од оних које сам имала. У Коћури (К) сам, на пример, каснијим
испитивањима нових информатора установила да се наставак -у много
боље чува него што је то мој почетни материјал показивао.112

Карта 12
111
Глагол шарам у ЦГ је шaрим, а у Ш он има овакве облике: шaрамо, шарaли,
што га чини глаголом VIа глаголске врсте (в. т. 286).
112
Отуда разлика између података из мог рада о 1. лицу јд. през. (Костић 1997/98
: 191-203) и нових података које сам унела у овај рад.
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Дакле, на самом североистоку Горње Пчиње није сачуван овај ар
хаизам, али јесте у свим осталим пунктовима, од југоистока према запа
ду. Он је, даље, присутан у прешевско-бујановачкој области и Куманову,
а до недавно је био одлика и врањског говора (судећи према записима
других истраживача, пошто га данас тамо не можемо чути). Изван ове
целине среће се још у гвору Мрковића. Заједничко за све ове говоре је
сте и то да имају уопштен наставак -м код глагола VIа Белићеве врсте
односно, код глагола а-групе у кумановском говору (Костић 1997/98 :
191-192; 200-201).
То је, у ствари, логично, с обзиром на чињеницу да је наставак -м
прво почео да се генерализује код глагола са основом на а и то још у
XIII веку, а тек касније захватио је и друге глаголске врсте (Белић 1999а
: 372). Изгледа да се овај процес прекинуо након уопштавања наставка
-м у 1. л. јд. през. глагола VIа врсте и то само у поменутој области, док
је у говору Мрковића ситуација слична, једино што је генерализација
наставка -м, вероватно, дуже трајала тако да су облици са наставком -у
врло ретки у ����������������������������������������������������������������
VII и�����������������������������������������������������������
VI��������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
II�����������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
глаголској врсти (Вујовић1969 : 254-256), што се
слаже са Белићевим тумачењем: „у 1. л. имамо м које се развило у току
времена: прво се јавља код глагола са основом на а: од XI������������������
��������������������
II���������������
�����������������
века ... Тек
у XV������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
веку дохвата се и других глагола, и то прво глаг. ��������������������
VII�����������������
врсте у �������
XIV����
в.
... а тек од краја XV�����������������������������������������
�������������������������������������������
в. захвата и глаголе са основом на -е-“ (Белић 1999а
: 372).
204. Друго л. јд. има наставак -ш:
ако се угoди негде да отiдеш таквo да нaђеш негдe (Ш), ако затeче
у сeло кмe[т] да жнeјеш (Шп), да те не кaра свекrва, н-умejеш (ЦГ), да
ти дадe чукuнунuче вoду, да пiнеш (Г), тi, вика, откyт мрejеш, мрeјеш
и не умiрəш (П), тi спijеш (П), и ткaеш такoј, ткaеш, протiњаш,
шaриш... (ЦГ), чuјеш ли? (Л), лyжеш тi (П), трeбе ги дeксаш (Т), тaмо
целiваш рuку (ЦГ), штo посaдиш свe бiва (Р), вoлиш ли га? (Ш), што
држiш, сiне, тoј (Г) и сл.
205. Треће л. јд. завршава се на -а, -е, -и:
бaња се детe (Т), да искaра с нaши волoви (П), пoб да не испiта
(Ш), овдe младожeња јaа на коњa (П), не мoж да окoпа (Шп), и отiде
пот кuћуту дoле и свiрка, свiрка (ЦГ);
ако oће едe лeп (Р), деда‿Милaн пiне па ву порeкне (ЦГ), мijе се
женa (Т), и далi му кондiр да пijе ракiју (Р), и oн се чuје одoвде (К),
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мoра тeл пoсебно да се вrже (Ш), не тeли ни да лajе, ни да пojе, ни да
маuче (Р);
свe куде нaз доoди; и у пeтəк вiше не могa да збoри (Ш), рабoти
си њoјњу рабoту; да вiди каквi смо; лyже љuди та да жiви (Шп), Ордaнка си дoм седi (К), по равнiште да трчi; пeпелат да стоi мaлко на
њeга (Т), тoј се свe шaри (П).
206. Прво л. мн. има наставак -мо:
жњeјемо га па га врзuјемо у снoпје, па га вrшимо, па га вejемо,
па га донoсимо на тaван, па га нoсимо у воденiцу, па га мeљемо, и о[т]
тoј лeп мeсимо (Р), сyл кaпнемо да замерiше (Шп), а бре, умiрамо и пa
трчiмо да рабoтимо (П), и тuј седiмо (Р) и сл.
207. Друго л. мн. има наставак -те:
па кyт пoјдете, тyк (Т), и пa, каже, да га донeсете (ЦГ), море, не
смejете, рече, да iдете, да тuжите (Г), а вi ме искaрујете, из бoлницу (Р), какo да жivу, дe да ми докaжете! (П), iмате ли жiто? (Шп),
мiслите ли јa ћу ви донeсем едeње! (Р), вiдите ли, што рабoтеф тaмо?
(Ш).
У мом материјалу нашла су се и три примера у којима 2. л. мн.
през. и фут. има форму 2. л. мн. императива, тј. завршава се на -ете уме
сто на -ите: сyг вi ће искoчете нагoре (П), Рaде, ма ће ги нoсете ли?;
iма, етe куде проoдете (Т).
208. У трећем л. мн. през. уопштен је наставак -в што представља
једну од најважнијих карактеристика призренско-јужноморавских го
вора (Белић 1999б : 337-339; Стевановић 1950 : 60-61; Богдановић
1987 : 183-188; Реметић 1996 : 500-501). У принципу, 3. л. мн. през.
гради се тако што се 3. л. јд. през. дода наставак -в, међутим, код глаго
ла који се у 3. л. јд. презента завршавају на -и, то завршно -и прелази
у -е.113 Ретки су примери типа: рaнив, плaтив, урoчиф (о њима на крају
ове тачке).
бyцкав га с иглu (Г), Нe га вaљав коџa (Ш), а oни данyске збiрав
(Ш), ѕyдав бaшчу да напрaев (Шп), онiја си iграв, oмладина (Ш), па
113
У призренском је говору овај творбени образац једноставнији: 3. мн. = 3. јд. +
в (Реметић 1996 : 500).
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ли јaав ги, припuштав кoњи (Т), нeмав децa у његoву кuћу (Р), па ги
обaљав (Шп), па свe га обaњав (ЦГ), нoге му отiчав (Шп), и кəт срeтнев
човeка плiскəв га (ЦГ), да не штrкљав крaве (Г);
млaди децa ће iдев да жнejев (Г), што нaјдев, тoј изeдев (Г), лeп
испeчев; па набедвiја да му испрeдев маaње и да му сплeтеф чарaпе
(Шп), сiпеф ти у каленiче на столiчку (ЦГ), дrва ми понабeрев (Шп),
тəквi кoи н-умejев да iграв (ЦГ), онi не смejев да пiнев напрeт (Р), украднeф цeли буљuци oфце на љuди (Г), па ни наѕrнев (Р), oни си се
дiнев; да ми скiнеф кoпче (Шп), онe и сyк си вijев; не знajев љuди што
прiчав (Р), мрejев за лeп, сiне (Г), и пijев ракiју (Шп), шijеф си на рuке
(Ш), кесeнце му сəшijев (Р), лyжеф се по гoдину, двe (Т), али неки‿ком
шijе га излyжев (Шп);
тoј такoј тeј жeне бeдвев (Шп), не могaли да згoдеф кудe је пuт (Г),
па ѕyвнев ‘одзвањају’ њiве (Ш), испрaтев га по кoња да отiде (Шп),
па мeсев жeне (Т), iма си тaм кудe мyстев (Г), и онi децa мiслев (Р),
накuпеф слaтко, блaго, свe жiво (Шп), пaтев и децa и стaри (Р), тoј се
раздeлеф пoсле (К), и свaреф клaсје (Шп), слaеф Свети‿Никoлу; спрaеф
свe {tо трeба (Шп), не мoже нaдвар астaл да тuрев (Ш), пaре трaжев
(Г), oчи ме болeв (Г), и сyк нeће ме болeв нoге (Т), да се вiдев (Ш), не
вoлеф те (Шп), у Тргoвиште жiвев (Л), ели дeца загoлев (Шп), па летeв
кoњи (Г), нoге ме не држeв (П, ЦГ), не знaм што рабoтев (Ш), и онi
стојeв до њuма (Р), ћелiми се шaрев (П) (в. и т. 63).
Ретко се могу чути овакви примери: па ги напuнив (Ш), свe трeбе
да плaтив (Л), онi да се па рaнив (К), да ти гу не урoчиф, сiне (Г), а и
онда су много фреквентнији облици: напuнеф, плaтев, рaнев, урoчев.

Императив
209. У овом говору чувају се облици 2. л. јд. и мн. императива. У
2. лицу јд. функционишу следећи наставци:
-ј: нe се бoј, дeте, нe се бoј (П), дaј му, мори, слiку (К), што‿ћeф ти
говeда, кəт не мoж да чuваш – прoдај, продaдете! (П), млaт се жeни, не
кaј се, рaно рuче, не мaј се; лaј, кuче (ЦГ), кoга oћеш, пребaј (К), посeј си
жiто (Шп), нe се смeј, будaло (К), а тi стoј, каже, сiне, тuј на врaта (П),
ткaј; мaма нека те uчи, па тyк се удaј (ЦГ); свe болuј, болuј, веће дођe крaј
и не мoгу да uмру (П), ете запaзуј тi бaба што лyже (ЦГ), казuј га тi, aјде!
(К), купuј ву тi овдe (Т), прашuј ме пa (ЦГ), па вoду сипuј (П) и сл.
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Код глагола VIа Белићеве врсте може се, такође, чути наставак -ј:
вrћај се!; „отвaрај, отклaпај!“ (П), ај, бaбо, прiчај (Т), евe, прaшај Вeрицу ако те лyжу (Г), пuцај, нe га знaм! (К), слuшај, Јaћко (Ш), еј, брaте,
нe ни тeпај! (Л), чuвај, бoже, каквa је бiла! (Шп), ако се, чuвај, бoже,
забудaли (К) и сл.114
Много су, међутим, чешћи облици типа беге:
-е: бeге на дрuго мeсто (Т), бeге, тeбе ће те стрeљав (Г), вiке ме,
вiке ме (Ш), нa ти, вrтке маaње (Л), па ли сy[г] глeде, сyг је свe дрuгојаче (Ш), па си га дочeке; колeга, не дiре жeну вiше (Г), кoлко iмаш,
тoлко му дaве (Р), збiре кочiце и поза врaта ги тuре (ЦГ), iди у плeву,
извaље се, ће ти оздравeје (Шп), iди, кoзе искaре из бaчу (К), вaти па си
гу ичeшље, ичeшље (Г), истrље га такoј (Т), и сəс острiло гу поистrље,
поистrље (Г), iди, брe, кoпе (К), прaше гу овuј нaставницу (Р), и пiте
гу (ЦГ), извoлте, рuче и тi (К), ћuти, каже, не секiре се (ЦГ), слuше тi
(Л), нe га тeпе! (Шп), онo каквo је овдe, не улaзе, немeтено! (Т), чeке,
ће гaзу (П), чeке, тoј да те прашuју (Ш) и сл. О овом типу императива
опширно је писао Н. Богдановић на основу извора који су му тада били
доступни (Богдановић 1994). Он констатује да поменутих ликова сва
како има у говорима југоисточне Србије и да су сигурно присутни у
српским говорима источно и југоисточно од Пирота, а вероватно и у
бугарским говорима (на подручју Димитровграда), али да поуздане гра
нице простирања ове језичке особине засад нису познате (Богдановић
1994 : 76-77). Богдановић, такође, даје детаљна тумачења о томе како су
ови облици могли настати и због чега су се појавили баш у призренскотимочким говорима (Богдановић 1994 : 78-81).
-и: дoјди, нeшто да ти кaжу (Р), шишeнце си понeси водiцу (Г), не
jeди овoј, не jeди онoј (Т); мaјке, опeри ми овoј (П), посiпи се на повrњену згрaђу (Г), сeдни ондeка, Рaшо (К), стuпни на овuј грeду (Т), улeгни
тi унuтра (П), јaни ме тi; спi! (Л), Стојaнке, не плaчи; лeпо кaжи на
детe (К), uмри, ако oћеш, кoј те жaли (Г), нoси ме куде дечiца и удaви;
откrши голeму кuку, та тeгљи (ЦГ), остaви тoј матiчето, остaви (К),
сeди си дoм (Шп), aјде, Дeјо, тrчи! (ЦГ), ћuти си бoље (К) итд.
210. Мало је примера у којима изостаје очекивани наставак:
рекнaла: бeж, да бeгамо (Л), вiш, какo ми вiка (Ш), вi[ш] жeнете
што iмав ћелiми (Г), да вiш каквe са (чарапе) (Р), дrж, не дaј! (Шп),
114
Занимљив је глагол гледа у 2. л. јд. имп.: глeј и мојa глaва каквa је (К) (уп. и
Реметић 1996 : 523).
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дrж, додeк је врuћо (Г), не лyш, мaјке, не лyш, лyжеш тi! (П), епа чeг да
ти кaжем! (ЦГ) и сл.
Без -и- се могу чути и облици 2. л. мн.: бeште да бeгамо (Л), бeште по долiне, по тrње (П) и сл.
Окрњене облике императива у призренско-тимочким говорима
наводи још Белић (Белић 1999б : 354-355), а Н. Богдановић написао
је краћи рад у коме обједињује досадашње податке о њима сматрајући
да, приликом објашњавања ове појаве, не треба искључити психолошки
моменат, односно семантичке разлоге њиховом настајању (Богдановић
2007 : 77-80).
211. Код неких глагола наилазимо на резултате прве палатализаци
је, који су пренети из одговарајућих облика презента у императив:
дaј, испeчи и овuј (Ш), сaмо замeси и пeчи (П), aјде, каже, повuчи; повuчи, потeгљи, ичупaти не мoгу (Т), iди, еднu кuку отсeчи (ЦГ),
вrжи ћuб за рeп, па чuчни (Шп), вrжи га, рeко, па ако iма ники од
Леснiцу, испрaти га нaгоре (Л) и сл.
212. Одрични облик немој уопштен је за сва лица:
тi немoј да се љuтиш (Ш), немoј да глeдаш и више пuт и пот пuт
(Г), нe, немoј да ме удaвиш (Шп), девoјка немoј да се пишмaни, па да
отiде на дрuго мeсто (К), пaзете, немoј мaчка да га прерiпи (Р), немoј
да га кoљете вoла (Шп) и сл.
213. Друго л. мн. гради се:
а) додавањем -те на пуни облик 2. лица јд.: еј, дeца, нe се бoјте,
нe се бoјте, нe се плaшете (П), госпoђа, вика, глeјте, глeјте, Десaнка
госпoђа (К), па глeте ако се мoже (П),115 дaјте ни лeба (К), рeменат ми
дaјте (ЦГ), бeште по долiне, по тrње, крiте се (П), рукuјте се, рукuјте
се, набeрете пaре, па фaтете дрuгу држaву (Г), спiте, не лудuјте! (Р),
прaшаjте ме мeне какo сəм јa jeла (П),116 стoјте, колoна! (К) и
б) додавањем -ете на окрњени облик 2. лица јд.: продaдете oфце
(П), ај, дoете на грeјану ракiју (Р), aјде, jeдете лeп (ЦГ), набeрете пaре
(Г), ако рeкнете и јa ћу iду на смrт (К), вrнете се (ЦГ), aјде, станuј115
116

Осим облика глejте обичан је и облик глeдете у 2. л. мн. имп. (в. пример ниже).
Облик прашајте није чест, обичније би било прaшете.
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те... ће си iдемо (Т), кaжете не знaм вiше и тoлко (Р), тeј си ги чuвете
вi (Ш), па пoсле вiе рuчете (ЦГ), сuтра, каже, глeдете uјутру на Бuгари
aлишта (П), отвoрете ни (Г), сaмо ми јaвете (Шп), проoдете, aјде;
мoре, посeдете си, завrшете си шкoлице (ЦГ), тrчете, Вeрку вiкете!
(Ш), ћuтете, дeца! (Л) и сл.117
214. У мом материјалу нашли су се и примери:
а) изражавања заповести 3. лицу јд. и мн. помоћу нека: нека опрoсти Бoк; нека опрoсти Света‿недeља; нека iде кудe oће (Шп), нека iде
у Билaчу; некa, нека се лaди (К), нека сyк па прiча па онa; мaма нека те
uчи (ЦГ), ако oћев нека дaав; нека те чuваv (П), нека ги је здрaвје (Ш)
и сл.
б) описног изражавања заповести: е, да бiдемо жiви и здрaви (Л),
и пa, каже, да га донeсете (ЦГ), да си iду јa дoм (Г), aј да iдемо (Л),
aј да га одeреш (Л), дaј дuшу да му uзнемо (Т), бaба чiста да га посiпе
(К), aј лyжемо јoште; aј пiшемо на жeне (Г), рекнaла – бeж, да бeгамо!;
бeште да бeгамо (Л), да му дaдеш пaре (Шп), мoра да uчиш (Шп), сaмо
да нeмиш, да ћутiш, немoј да ми задaваш мuке и јaдови! (П), да гу
трaжите (Шп) и сл.
в) футурско-императивних конструкција са има: iма да oтиду у
грoбје (Шп), iма да ми се смeјев на овiја, нaши (К), кaква козa iма да
бiдне (К), iма да ме дiне у небeси (Шп), и свaкога iма да дарuјеш (К),
iма онeј да шeтав (К), �iма да те разговoри и да те насмejе (П), тi iма
да ћутiш (Р) и сл.

Футур I
215. Футур I гради се по моделу ће + да + презент глагола који
се мења, при чему, речца да најчешће изостаје, а процес уопштавања
енклитике ће за сва лица није у потпуности завршен (када је у питању
1. л. јд.). Наиме, код неких информатора још увек се добро чува енкли
тика ћу у 1. л. јд. фут., али и код њих није необично да енклитика ћу
буде замењена енклитиком ће. Што се тиче географског распореда ових
енклитика, изгледа да је облик ћу у 1. л. јд. фут. обичнији у источнијем
делу Горње Пчиње:
117

О облицима множине на -ете в. у Белић 1999б : 352.
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нeћу да кaжем (Ш), штo ћу да рабoту (Шп, К); и ће с коњa да iдем
(Р); нeће да iде (П), штo ће да рeкне (Шп), тoј ће свe да омijе вoда (К),
тoј ће да облeче (Ш), кoј ће да вrши; свe ће да ни издaви (Г) и сл.
Далеко је више потврда у којима изостаје речца да:
мiслите ли јa ћу ви донeсем едeње (Р), па ћу ви дaду, дeца (Г), и
јa ћу iду на смrт (К), какo ћу oтиду (Шп), тuј ћу смiну (Г), јa ли ћу га
дiгну (Г), па ћу сeднем на разбoј (Р), свaкога ћу цuнем (Р), какo ћу се
сyкрију да oтиду дoм (Г), ћу ти свe тoј кaжем (Р), и јa ћу кaжу (П), и
од њuм ћу глeдам и ћу си ткajем (Р), ћу се сəпiњам; на свaкога рuку
ћу целiвам (Шп), па aко ћу uмру (П), ћу си га жeну (Г), ћу нoсим да
га фrљим (ЦГ), ћу омeсим погaчу (Р), сyг да е, па ћу се оплaшим (П),
ћу се oплашу (Г), па какo ћу га јaдно сaмо oставу (П), ћу ви тuжим
(П), и на свaкога пaрче ћу тuрим (Р), и мeсо ћу си uпржу (Г), и јa ћу
га урабoту (Ш);
ће мuзу oфце (П), јa ће те дaду у селo (К), ће ти дадeм пед‿бuке
(ЦГ), јa ће га испeчу (Р), ће си нaсечу (Г), ће гу нaђу пoсле (Ш), јa ће пoђу
(Шп), па тuј ће iсипу (К), и ће сeдну (К), па ће стaну па нештo ће му
пoмогну (П), кəт ће ми тeкне (К), јa ће ни казuју пuт (П), тoј нeће ти га
казuју (Ш), стрa ги, ће ги отрuјем (Р), јa ће си пiју чaј и овдe (П), па децaта ће зaлəжу (П), јa ће кaжу (П), кад мрejем ће ми oчи глeдаф тoј (Р),
прoчку ће ти дaм (Ш), јa ће дaм пaре за тaтка ми (Шп), сyк ће ви нaдвор
искaрам (К), па ће га нашaрам (Ш), ће ги прaћам по шкoлу (Шп), јa ће
ги вoду; чeке, ће гaзу; јa ће се данyске жeњу (П), ће се зaгубу (К), зар ће
се излeчу топrв (П), ће накiтим коњa (Р), јa ће му нoсу (Л), сyк ће ви
тuру у врeће; ће те uдаву (Шп);
ће га uзнеш (Т), ће жнejеш ли, ће кoпаш? (Шп), aј, ће јaаш натaм
(Г), ће се обaњаш (К), тi ће ни плiскəш (Ш), ако iмаш, ће намeстиш
нiшто (Ш), и тi ће прерiпиш (ЦГ), тoј ће пuштиш нeгде (Шп);
ће ме влeче (Л), трi гoдине ће те кuне (ЦГ), ће ти uзне сrп (Шп),
ће вijе по њeга (Р), и тoј ће се чuје (Ш), и онo ће си лiпше (Г), oн ће ни
утeпа (Шп), ће целiва рuке на свi (Т), тuј ће умiра (П), дошјa, па ће гу
дaви (К); нeће ми га ни чaша збeре (Ш), нeће оздравejе (Г);
тoј ће jедeмо (П), ће се кuнемо у цrкву (ЦГ), ће се соблeчемо у кошuље (К), ће uзнете (Л), по трiста, чeтристо снoпа ће нажнejемо жiто
(Шп), ће укрaднемо повeсмо (Т), ће купuјете ли вi рањенiка? (ЦГ), штo
ће кaжете вiе нoво (Р), дaј, овдe ће седiмо и ће чeкамо (Р); тoј нeће ги
ни бeремо (Ш), мi нeће чuвамо децa (К);
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дечiцата ће лiзнев (ЦГ), ели ће мрejев (П), ће га обuјев oни (Р), ће
се успijев нaвечер (К), кудe ће кoпав (К) свирaчи ће свiрев (К), свeће
свi ће дrжев (Ш), ће си чiнев лaв (Шп); у сeло нeће жiвев (Г) итд.118

Потенцијал
216. У потенцијалу облик би уопштен је за сва лица:
а јa iду, јa би и сyг бoлна, пeшки би ишлa (П), јa би плeла, какo си
сeду сyг џaбе (Г), јa кəд би добiла... јa би побeгла (К), oн ми далeко ‡ јa
би га ударaла кəт вijе! Јa би га сə......ударaла (П), ма сyг бре, јa овeј жeне
би утепaла, утепaла би лежaчи! (ЦГ), за овeј пећuрке, ако би ги оћaја
однeсе (Т), јa би казувaја пuт, ишјa би, али штo да остaву (П), да ли jе
iстин, да ли нeје, кoј би поверувaја (Р), мaћа, онa да је aрна, oн, свaг би
гу примaја мaћу (Т), да сəм си умрeла, сiне, јa, бoље би билo (Г), (да сəм
седeла гoре) пoвише би ми пeнѕију давaли (Г), да би преживeли (Р), онe
би ишлe сaме, али мi од вuци не смeјемо да ги остaимо (Л) и сл.

Аорист
217. У пчињском говору аорист се гради и од свршених и од несвр
шених глагола и врло је фреквентан. Уосталом, призренско-тимочким
говорима није страна жива употреба овог глаголског времена (Вукади
новић 1996 : 213; Реметић 1996 : 504; Ћирић 1983 : 85-86).
У једнини нема неких посебности код облика аор.: 1. л. јд. заврша
ва се на самогасник пошто је глас [х] изгубљен, а 2. и 3. л. јд. су изједна
чени (в. и примере у т. 16-21):
дрuго не могa да uзну (Ш), двaпути га отe (Т), узeдо кавдaре (П),
јa кəд идo лeтоске, вiдо (К), и јa ојдo (Р), а јa кəт се засмејa (К), али јa
си наѕебнa (Шп), јa улeго у кoчину да га вrжем (Р), тoј га пoсле чu јa (Р),
јa си умрe, уџипкa си се (Г), знajеше га мeсто, па забравi (Р), сетi се јa
што‿јe (К), јa га удрi по обрaс (К), па живe какo сəм живeла (Р), какo се
не разболe (Шп), јa потрчa да ги сyпру (Р);
нађe се па гу uзеде (Шп), пођe ли куде мaјку ти? (К), кəт пођe овaкој рeче (Ш), и видo га јa ојдe пијaн нагoре (Р), ни оћa Младeн да при118
У мом материјалу два пута наишла сам на израз па пoсле бiће-нeће, где је бiће
изгледа сачувана окамењена форма.
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трчi, ни Совeта (Р), а опрa ли ги? (ЦГ), баба‿Стaну нe ли гу прашувa?
(Шп), па тi изəткa ли? (ЦГ), и тaм накуде Вiдовдəн липсa си (Р), с тoга
се лəгa (ти) (Т), тoј написa ли свe? (ЦГ), па oн плакa (Л), недeљу дyна
гу немa (K), доодi унuк ми (Шп), на четiри мeста се женi (Ш), кoлко
нашарi? (ЦГ), па тi што работi до сyк? (ЦГ), кад ме фатi бoлес (Шп),
што видe морi? (Л);
дiже се детe (П), тi iзмрзе тaм? (Г), тi oдрече eј (К), oн iспреже
волoви, uлеже тaмо (К), онa нигде uтече крaвата (Г), што‿вu зaгина мuжат (Г), какo пoмина, брe, наћyске? (Шп), та oна ми дoста пoмогна лaни
(Л), пoсле ми пa пoрасна кoса (Ш), греoта, нe ни бi (Л), тi ме iзлажа!
(Шп), тyј ги iзлəга (П), и свe ми кaза (Шп), кəд ми се uџипка Добрoсəв,
малeчəк (Г), лeјче ву се iскрши (Ш), пoсле се oжени тaмо, на дрuго
мeсто (Т), и онa рaзбуди се мaјка (Г), кəд ме uдари едyн (К).
218. У 1. л. мн. аор. наставак је -мо, како је и у већини других
призренско-тимочких говора (Белић 1999б : 365; Богдановић 1979 : 83;
1987 : 195; Вукадиновић 1996 : 216; Михајловић 1977 : 46-48; Стевано
вић 1969 : 420; Ћирић 1983 : 85-86), ипак у неким сличним говорима
нема овог наставка (Стевановић 1950 : 126-127) или доминира наставак
-смо (Реметић 1996 : 504). Потврде:
јa забарaву сyг, нaјтро, што eдомо сiноћ (Л), мi овuј гoдину не
могaмо да oремо (Л), идoмо та жнејaмо овyс (Г), мi отoмо на гoсти
(Т), куде тuј бaбу кəт ојдoмо (ЦГ), дaдомо онoј што бeмо понeли (К), и
девoјке изодaдомо (Шп), а нiе четiри стaдомо (Р), па си сəс вeјалице
вејaмо (Г), У Маргaнце што појaмо сəс Вeрку (Ш), врнaмо се (Р), дувaн
почнaмо млoго да сaдимо (Шп), а пoсле ги оружувaмо тeј две‿сoбе гoре
(Шп), с црeп гу покрiмо (Ш), а чuмо да је прешyја (К), па бегaмо тaм,
крiмо се (ЦГ), а сyг баталiмо, не oремо (Л), деве[т]‿дyна вршiмо (ЦГ),
епа, завршiмо ли, ел несмo? (П), а мi правiмо јaдни (Г), и заволeмо се
(Т), огладнeмо, да едeмо (ЦГ), тuј седeмо и тuј легaмо (К), и цeл нoћ
седeмо такoј; трпeмо докле трпeмо, пoсле тражiмо лeп (К).
Наставак -смо у 1. л. мн. аор. готово да се не може чути. Забележи
ла сам само неколико потврда од којих су четири из пункта у коме се
-с- изгубило и из 2. л. мн. аор.(!): и слeгосмо мi тaм дoле (Т), iмасмо
(Л); мi у кuћу какo си бeсмо, свi Зaбелци; и јa и тi ћесмо си зajедно; па изгорeсмо свe; а скинuсмо трi чарaпке (ЦГ). Последња потврда
– скинuсмо, требало би да гласи скинaмо, тако да је она очигледно унета
са стране.
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219. Друго лице мн. дели пчињски говор на две зоне (в. карту 13)
источну са наставком -те (ЦГ, П, Р, Г) и западну са наставком -сте (Т,
Л, К, Ш, Шп).

Карта 13
Потврде: довeдоте ли некогa, какo је? (Г), eдоте ли?; вiе не могaте нiшта да кuпите; бидoте ли на собoр?; бидoте ли на слuжбу?;
куде баба‿Мaру идoте ли? (ЦГ), идoте ли вi у Македoнију? (П), и вi
рeкоте нeма (П), писувaте ли нештo (ЦГ), зaшто ми ги свi пrсти врзaте? (Р), Нoвицу заштo не викaте довeчер да дoјде? (ЦГ), тi и Ивaн се
ичекaте да uмру (П), А, мори, па тaм се ратувa, какo прекарaте рaтəт?
(П), причaте ли?; што Вeру не слимaте?; па ли вi и турaте лeп, мори;
ма турaте ни лeп, бре, тyк; турaте ни лeп, качамaк; завршiте ли?; а
затворiте ли врaта тaм надoле, сiне? (ЦГ), кəд га пуштiте, онo не
прiча uбаво (П), е, заштo ме испуштiте!?; ће iдем јa, па да вiдим
што‿ћe бiде, вiе очистiте кuћу! (ЦГ), улазiте ли код Мiрка? (ЦГ),
штo видoте, што чuте? (П), а и вiдоте ли у вaш ли телевiзор си; ма сyг
видoте на онoј, у телевiзор (Г);
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најдoсте ли га деда‿Жiвана? (Л), вi отoсте, па пoсле чинaмо
лaф пa (Ш), какo прођoсте? (Шп), збрaсте сə сiлу (К), епа чeке, набрaсте, нешто донeсосте ли пећuрке? (Л), у Мiрчинци ли биднaсте?
(Т), дигнaсте ли се? (Шп), казувaсте ли ги? (Ш), заштo ни одвeка сyг
докарaсте?; нaс ни накарaсте унuтра (К), вi тuј ручaсте куде мeне (Л),
вi се погубiсте (Т).
Наставак -те у 2. л. мн. аор. особина је источног дела Горње Пчи
ње (П, Р, ЦГ, Г). Он је по свом пореклу свакако млађи од наставка -сте
и настао је из тенденције за уједначавањем 1. и 2. лица. Као што је већ
познато, та иста тенденција за уједначавањем довела је до тога да се у 1.
л. мн. аор. развије наставак -смо, а касније и наставак -хмо. Временом,
у већини српских говора задржали су се наставци -смо и -сте у 1. и 2. л.
мн. аор., међутим, у говорима косовско-ресавског типа и призренско-ти
мочке дијалекатске области превагнуо је наставак -хмо у 1. лицу, из кога
се даљим развојем језика изгубио глас [х], док је у 2. л. мн. аор. остао
наставак -сте (Белић 1999а : 377). Такво стање задржало се до данас
у поменутим дијалектима119 и, такође, у западном делу Горње Пчиње
(Шп, Ш, К, Т, Л). У њеном источном делу, међутим, процес уравњавања
текао је даље: развио се нови наставак и у 2. л. мн. аор.: -(х)те, очиглед
но под утицајем наставка -хмо односно -мо из 1. лица множине! Тешко
је рећи да ли се овај наставак појавио прво у облику -хте (као у бугар
ском језику: Граматика 1983 : 302) или је једноставно глас [с] изгубљен
из наставка -сте пошто га није било и у наставку за 1. л. мн. (-мо).
У сваком случају, ова особина је јединствена код нас, али у сусед
ним македонским и бугарским дијалектима она не представља ништа
необично. Наиме, у македонским говорима који се простиру јужно од
Горње Пчиње, прецизније, у северномакедонским говорима, аористни
наставци за 1. и 2. л. мн. су -смо, -сте поред наставака -мо, -те (Видоески 1998 : 67). У кумановском говору је обична појава наставак -те у 2.
л. мн. аориста као и наставак -мо у 1. л. мн., а оно што се сматра необич
ним то су наставци -смо (у 1. л. мн.), односно -сте (у 2. л. мн.) који се
могу чути паралелно са -мо и -те у једном делу овога говора (Видоески
1962 : 200-201). Изненађује, међутим, чињеница да ја нисам забележи
ла облике са наставком -те у 2. л. мн. аор. у горњопчињским селима
119
Наставак -мо у 1. л. мн. аор. и наставак -сте у 2. л. су нормална појава у
призренско-тимочким говорима (Богдановић 1979 : 83; Вукадиновић 1996 : 216; Ми
хајловић 1977 : 46-48; Ћирић 1983 : 85-86), ипак у некима од њих нема овог наставка
(Стевановић 1950 : 26-127) или доминира наставак -смо у 1. л. (Слободан Реметић 1996
: 504).
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која су ближа кумановском говору већ у оним удаљенијим (П, Р, ЦГ, Г)!
Слична ствар десила се и према бугарској граници: села на истоку Гор
ње Пчиње, дакле она ближа бугарским говорима, имају наставак -те у
2. л. мн. аор., међутим, у бугарским „прелазним“ говорима наставак за
аорист у 2. л. мн. је -сте (Стојков 1993 : 163-166), што је већ другачије
него у већини бугарских говора и бугарском књижевном језику, где су
наставци 1. и 2. л. мн. аор. -хмо и -хте (Граматика 1983 : 302)!
С обзиром на то да је наставак -те обичан у суседним македон
ским и бугарским говорима, не можемо бити превише изненађени што
се нашао и код нас, ипак мало зачуђује то да је изоморф -те прекинут
негде између наших и македонских пунктова, а затим поново између
наших и бугарских.
220. У 3. л. мн. аор. наставак је доследно -ше:
и нaвечер дојдoше, напунiше сoбу; па одoвде отoше (Ш), па не
знaм какo га пoсле затrше (Г), не могaше се слoжев, па гу нaпуди (К),
крaве утeкоше (Г), зaјци ни срeтоше (К), онi си порaсоше (Р), почнaше
да се љuтев (Шп), онi измрeше сiновите (Т), пiше, пiше, па несa зналi
какo да отiдев (Г), Милeва и тaтко ти овдe спaше (ЦГ), онi ни излəгaше
(Г), а овiја си докарaше (Ш), и помаaше ги, онi избегaше Бuгари (Р),
oба умрeше млaди (Ш), а Бuгари овдeка запалiше (К), овeј жeне двe
нaше не менiше гoвор нaш (Ш), урочiше гу (Г), рuке ме заболeше; свe
изгорeше (Ш), та овдe седeше (Т) итд.

Имперфекат
221. Имперфекат је сасвим обично глаголско време у говору Пчи
ње, али се ипак може приметити да се употребљава ређе од аориста
и да се 2. л. јд. и 2. л. мн. изузетно ретко појављују.120 За разлику од
аориста, импф. се гради од несвршених глагола и ретко се може чути
облик импф. од свршеног глагола; ево неких таквих примера: какo ги јa
Према запажањима наставника српског језика Александра Петровића, у њего
вом селу (Ш) 2. л. мн. импф. има наставак -сте (iмасте, iдесте, нoсесте), а на основу
разговора са мојим информатором Советом Настасовић из ЦГ, тамо би наставак за 2. л.
мн. био -јате (сeдејате, iмајате, чuвајате). Иако су ово вероватно тачне информације,
ја нисам у току спонтаних разговора са својим информаторима забележила ниједан
облик 2. л. мн. импф.
120
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вrжеше (К), јa докле га напрaеше, рuке ме заболeше (Ш); Дaнко кəд га
јuрнеше (К); па му кuпешемо (Ш); мнoго се потeпаја (ЦГ).
У једнини, ситуација је сасвим једноставна: облици свих лица су
изједначени и имају наставак -ше. За разлику од неких јужноморавских
говора,121 у овом говору као и у кумановском (Видоески 1962 : 205-206)
готово никада се не јавља лични наставак -м у 1. л. јд. импф.:
јa тaм iдеше на њiву; а јa лeб донoсеше (Т), знajеше га мeсто, па
забравi (Р), јa си не знajеше нiшта (Г), а с овoј aрно чuјеше (Р), јa тyк не
верuјеше (П), ишлa сəм јa, млoго запaзујеше (Л), јa ги сuчеше (Ш), па ли
јa iмаше пuно ћелiми (П), јa сyк чuваше до скoро (Т), јa си oдеше (Л),
јa мeсо сuшеше; јa овдe не сeдеше (Т), а јa сeдеше у кoдник (П), јa свe
си га у рuке дrжеше (Т); сəс њuм iдешем (Т), јa ствaрно бrже ткaешем
(ЦГ), тuј једнu јa iмашем (Т);
тi питujеше ме за лaзарице (П);
јeсен бeше, ракiја се пeчеше (Г), дoјдеше oн јaдан гoре (Л), а
зeт ми не jeдеше (Т), н-умejеше јaдно ни млeко да урeди (Г), па какo
пojеше онa; па слyнце грejеше (ЦГ), шuма се дeнеше (Шп), пинujеше,
млoго вoлеше да пijе (Т), тaј млoго лекuјеше крaве (Г), па тyк се млeко
бijеше у бутiњ (Р), oн такoј пцuјеше (П), oн се рaђаше као грoс; ал oн
га нeмаше (Ш), oн онде гoре вrшеше (ЦГ), докле ме не послuжеше,
нe ме остaљаше; oн јoш uчеше (Ш), oн ги млoго вoлеше (ЦГ), цвrста
бaба, лeтеше (Шп), и не свiдеше му се (Р), oн у тaткову му кuћицу
сeдеше (Шп) и сл.
222. Када су у питању облици множине импф., пчињски говор по
дељен је на три зоне: 1) западну (Шп, Ш, К) где су у 1. и 3. лицу настав
ци -шемо и -шеву; 2) источну (ЦГ, Р, П) где су у 1. и 3. лицу наставци
-јамо и -ја и 3) средишњу (Г, Т, Л) где се могу срести и једни и други
наставци за грађење импф. (в. карту 14).
У кумановском говору (који је такође нејединствен у грађењу мно
жине импф.) наилазимо, поред осталих, и на ове наставке (Видоески
1962 : 206-209).

У неким јужноморавским говорима присутне су форме импф. типа имашем
(Барјактаревић 1965 : 53-54; 1966 : 208; Стевановић 1969 : 419), а у неким говорима оне
изостају (Реметић 1996 : 505; Богдановић 1987 : 195-197).
121
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Карта 14
223. У западном делу Горње Пчиње (Шп, Ш, К) могу се срести
само наставци -шемо, -шеву, и при том се, мада ретко, може десити да
изостане крајње -у у наставку за 3. л. мн. импф.:
купujешемо бeли опyнчики; aет га вiкашемо; кад iмашемо, oрешемо; па му кuпешемо (Ш), по Кoзји Дoл кад iдешемо; свaђашемо се сəс
њuма; па прaешемо тoрте; дувaн тyк сaдешемо (Шп), и јaјца бeрешемо;
мi у Богдaнце кəд бeмо, мi iмашемо стoку; зeмњу нeмашемо; продaвашемо oфце; како сeдешемо на рeт (К);
вeзешеву вuнене чарaпе; чешiре ги вiкашеву; окрuгле ги продaвашеву; па раствaрашев[у] у сiрутку; зuби сiјашеву на њeга, свe бeли
(Ш), знaм, смeјешеву се; ал ме свe вoдешеву јa да сəм лaзар; прaешеву
кiтке (Шп), тoј онi збoрешеву; oне свe такoј рабoтешеву (К);
какo ги вiкашев (Шп), вiкашев ги абарџijе (Ш) онi дaвашеф по
неки‿дiнар на њeга (К), опyнчики свiнски прaешев (Ш) и сл.
224. У источној зони (ЦГ, Р, П) већ се могу срести изузеци. Поред
уобичајених наставака -јамо, -ја (у 1. и 3. л. мн.), забележила сам и об
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лике са наставком -шемо у 1. л. мн., и то један пример у Р, а неколико у
П:
такoј плeтејамо си; а, па дoле си сeдејамо, дoле си лeп eдејамо
сə стaрци; па iмајамо, каже, jеднu ливaду; мi марaму тuрајамо (ЦГ),
muземо oфце, сiримо млeко, бiејамо млeко; постiлци ги вiкајамо мi;
епа, и на попa чарaпе дaвајамо; кaце напрeт iмајамо (Р), о, по трiесе,
педесe чuвајамо кəд бeја сiнови (П);
не дaав, но мi пa iдешемо; лaни жiто млoго uбаво iмашемо (П),
па iмашемо, jеднa тeтка ни Кaта (Р);
тyк се млoго пaре набeреја; онi, жeнете ги лyжеја; па онe си ме
такoј свe нaне вiкаја, сeстре; нaс ни свe Бuгари мaваја; мнoго се потeпаја; и тeраја тaм оздoла Радoвничани; доoдеја (они); пuно ни љuди
издонoсеја, па јa свe ги дaам; па свi тoј си пaтеја; па онeј бuзе ‘врста по
сне чорбе’ прaвеја; па се бiев, па се бijев, бoже, што рабoтеја (ЦГ), онi
га вiкаја тyк истрiшљəк; и онi децa си iмаја; па рогoже кəт постeљаја
дoле; онi остaли, па не знaм какo прiчаја, бре; дрaжефците дрuгу стрнu
вoдеја, а партизaни са си нaши, под нaс, брaњеја ни нaс; пaфте нoсеја;
и онe овдe uчеја двe, Мiра и Бuдимка ли бeја, бре (Р), а онo тoј едeја; па
iдеја до скoро стругaри; девојчiња, сiне, iдеја на жeтву; па до лaни се
мeшаја, сyк нe; па кобiлу вoдеја, коњa; па доoдеја лaни зeтови и ћeрке;
а двоiцата рaдеја (П).
225. У средишњој зони (Г, Т, Л) обичан је, изгледа, наставак -шемо
у 1. л. мн. импф., али и ту сам забележила један пример са наставком
-јамо у Г. У 3. л. мн. овде функционишу оба наставка:
претрuпев за свiње, а мi не jeдешемо; у шкoлу iдешемо; колaчи нумejешемо да прaимо; а онoј брaшно си купujешемо сe; мi си ги вiкашемо градiне у стaро врeме; па iмашемо тaм еднu голeму ливaду; мeљашемо за свiње; кoзе не чuвашемо тoлко; конoпље си чuкашемо овакoј;
такoј гу кoрешемо; гoре си прaвешемо тoј; нe ги рaнешемо, сiсав; сə
стaрца свe, да бeше жiв, сeдешемо (Г), по пoдруми се гнeтешемо; свe
рyжен лeп eдешемо; па тoј uзнешемо; по двe сeла ли iдешемо; тaван га
тoј вiкашемо; па нeмашемо нiшта; двaпути ги тuрашемо; у iзбу ги
чuвашемо; мi сəз говeда вrшешемо, нeма кoњи; опyнци свiнски тyгк
нoсешемо; мyстешемо aрно; слaвешемо га; uрду тuрешемо по мaлко
(Т), пeрешемо; iмашемо двe крaве; с њoзе жiвешемо (Л);
зaедно ги нoсејамо (Г);
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тiја гостujешеву, онi не iдев такoј; а онi ги тaм тeрашеву преко
брeг (Г), изнeсешеву ис кuће; па напрeт iдешеву на бeдве; oфце кoљешеву свe за Мiтровдəн; пeсне пoјешеву љuди; крijешеву; на Вртaну бuку га
казuјешеву; а нeки си мрejешеву; дрaжефци ги вiкашеву; и неки‿бoлез
дојдe – вiкашеву га дефтeрија; кəд јa дојдo овдe iмашеву жiто; па падобрaни пaдашеву; онi пљaчкашеву; па и онe гу чuвашеву; партизaни,
дрaжефци доoдешеву; сaмо проoдешеву такoј; тyк збoрешеву; свiње пo
не рaнешеву, tyкг, нeма жiто (Т), четворiца бeву (Л);
какo ги онeј ѕвeзде вiкашев, мaјке, стaре? (Г), додeк oне тuј iдешев у шкoлу; тaм нaдоле iдешевф; онi од Бuгари се крijешевф; кuћу
нeсу – плeмње пaлешев; прaвешев ги (Т);
вiкаја жeнете ће дoјде поштaр; у Тргoвиште половiн дрaжефци, у
Тргoвиште се мeшаја овiја, iдеја и партизaни јaдни и тeпаја се, бiли су
се; о[т] тoј си прaвеја ћелiми (Г), кəд ми бeја дeца тuј (Л), напрeт iдеја
по трaвке; знaеја тoј; дефтeрија га вiкаја; онoј, какo га вiкаја онaм?;
пrва снaшка, ме чuваја тyк (Т), а напрe[д] доoдеја по два-тринaес човeка; крајнiци ме млoго бoлеја (Л) и сл.

Перфекат
226. Перфекат се гради, као и у стандардном језику, од помоћног
глагола јесам (т. 237) и радног глаголског придева (т. 231-234), при чему
је сасвим обична појава да помоћни глагол изостане. Занимљиво је да се
у множини поред м. рода и ср. род завршава на -и. Примери:
Драгuтин је прешyја (К), по кuкуру[з] се влeкја (П), нeје смејaја
нiкој да га фaти (Г), oн, моiат је домаћiн от Шиптaри погинaја (Р),
нiкəко глaву не мiја (ЦГ), млoго је игрaја (Ш), умрeја ли је нeки (Шп),
свe прoѕори ватiја нaши па искршiја (Г);
јa сəм от рiт ошлa (ЦГ), свaка нeје моглa да кiти (Шп), па ракiју
сəм пeкла, бре (Л), онa н-умеjaла да ткaе (ЦГ), како лeтос што нeје врнaла кiша (Ш), јa сəм свe изəткaла (К), овa[ј] је дuша работiла (Ш), да
сəм седeла гoре (Г);
онo ишлo с кoрпу (Т), и онo си свe маучaло около њeга (ЦГ),
и онo седнaло да вечeра; и кəт сəмнaло, онi си пoјдев (Р), бiло се jе
млeко овакoј (Т), и тoј смо сејaли и тo jе ницaло (Л), тoј нe се jе давaло
(Шп), jеднo ми jе умрeло (К), у тoрбе се је носiло (Шп), заспaло моje
детe (К);

218

Марина Јуришић

знajете ли заштo смо дошлi (Г), сtaрците са ме изeли (Р), oни улeгли у кuћу (Л), на еднoга човeка му никнaли зuби (К), заклaли га Бuгари
(Г), тiја што су га врзaли (Шп), свe са нaши вршiли тaмо (ЦГ), па толiчко несмo видeли ни смoци ни змijе (Г);
сeстре мoје су ишлe (П), мi смо, дuшо, oбе појaле (Т), и вiше нeсу
ме чəпнaле (Ш), oне, девoјке, спраљaле су (Шп), дeца бањaле смо ги
зaедно (Т), тyк су носiле кошuље; oне врљiле и крoшње и кудeље, викнaле да си iграв (Шп), с етrву смо двajес пед‿гoдине седeле (Ш);
и тyк су iшли у нaдницу девoјчики (Шп), па свitе са ишлi по неку
гoдину (Р), карaли се дечiштата, тепaли се, онa ги искарaла (К), заискaли се децa; дeца се заволiли (Г) и сл.

Плусквамперфекат
227. Овај сложени глаголски облик готово редовно се гради од
импф. помоћног глагола беше (т. 240) и рад. гл. прид. (т. 231-234) глаго
ла који се мења:
па будaла, да бe му далa тuј eдну чeргу (Л), па тo[ј] jесенyске кəд бe
дошлa јa; да бe си остaла тyк (Г), uплав бe ватiла (ЦГ), бe погaчу цeлу,
овaкву бe гу омесiла (Ш), још не бe гoдину турiла, умрe брaт ми (Р),
самa да бe седeла, тeше пoвише ми дaав (Г); свe бeше рuке тuј здралa; јa
ви не викa у кuћу, пошлa бeше и такoј останa овдe (Л), да не бeше испiла
тuј киселiну, бeше си умрeла (Р), јa бeше научiла (Г);
из Глoк тyј гу бeше довeја њoзе (Г), Бoжа бeше за Врaње отiшја (Ш),
бeше ошyја у партизaни ли (Р), и бeше погинaја (Р), oн се бeше навiкја
(Ш), па још емпuт да бeше Ивaн викaја да iду; купiја га бeше пролeтоске
(П), тaм се бeше отселiја (Шп), стaр ми сiн бeше се тaм родiја (ЦГ);
онa три‿гoдине пред мeне бeше дошлa (ЦГ), онa бeше рекнaла (К), не
ку‿трaву пiла бeше (Л), умрeла бeше свекrва (Шп), oна се тyг запослiла
бeше (Ш), и онa пoсле се бeше научiла (Р), iмаше jеднa зyлва, но онa се
бeше оженiла (Р), дeсет бeше родiла (Т), и онa рипiла кuчка, па удавiла
га бeше (Г), oно си бeше отiшло на онoга свeта (К), бeше се пресeкло на
нoгу (Г), бeше сəмнaло, дyн; тuј гoдину бeше се родiло (ЦГ);
дaдомо онoј што бeмо понeли (К), бeмо гу довeли женu (Г), бeмо
свiње заклaли (ЦГ);
књiгу му бeву дaли (Шп), и гу бeву далi тaтко и мaјка (Т), помаaли ‘појурили’ га бeву Бuгари (Т), бeву га тепaли (Шп), а двоjiца бeву
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утепaли на мeсто (К), и њeга га бeв[у] утепaли пoсле (Г), бeву га скoро
згазiли (Л), куде сeстру његoву га beв[у] удавiли тoга (Г), па отрчaли
бeву (Т); пuно бeву дeца измрeли (Т);
а jеднo па ис Пролeсје га бeја донeли (Р), да бeја пришлi (Л), па
тuј бeја пе-честiна загинaли (Г), онi на Дeшу бeја рекнaли кoлко пaре
(ЦГ), косiли љuди та бeја ни далi; та бeја погађaли тaм тoј (Л), еднo
девoјче бeја ватiли тaм Бuгари; тuј ми бeја скршiли ли рeбра; да нe‿бе
ја се смењiли, тeмо да проглeдав љuди (Г); и тiја дрвa бeја га убiли (Г)
и сл.
Наишла сам на само три потврде плускв. добијеног помоћу рад.
гл. прид. помоћног глагола: 122
заштo ми бијa зuп ницaја! (К), кәт сәм гу бiла ранiла (Т), за зiму
се спремiли и ошлi си у кuћице и билa дошлa зiма (ЦГ).

Глаголски придев трпни
228. У пчињском говору трпни придев гради се помоћу наставака
-ан и -ен:
заостaја овyс нежнeјан на љuди (Г), нiти кoсено, нiти жнeјано
(Г), онo и дeтељна посeјана (Р), школuван је (Шп), вrзан вoл за дирeк
(Шп), вrзано за тарaбу (Р), а комu рuке вrзане, комu нoге вrзане (К),
говeда одвrзани (Р), какo је увrзано (Шп), нoга ми е откaзана (Л), на
њuма нeма да пiсано (Ш), тuј пaре нанiзане (Р), а кобiла – вoда, како
да jе бaњана (П), опyнци ву вrљани (Р), овeја староврeмске пaре, па
закoпане (Г), од бuку корiтце, па толiчко такoј, па искoпано (Г), а с
кrпу је закuкана дuпката; извoр напрaвен, сәс кaмење иѕyдан (Р), иѕyда
не ‘озидане’ си бeву сəс кaмен (Ш), клuцан пипeр (Л), па натuрано на
магарiњата товaр озгoр (Л), у кошeви симiти натuрани (Шп), свe са у
рoпсто тaм откaрани, мuжи (Г), моji су промeшани (Ш), чeтири пuти
сəм тeрана јa у Врaњето (Т), јaдна, какo jе чuвана (П), рaботəн ‘вредан,
радан’ (П), па ишлe су, какo, предњiце промeњане (Р), али је обичнији
наставак -ен: нeје мaлко промeнена; лaзарице промeнене (Г), ће дoјде
ћeрка промeњена (Р);
јa сəм имaла вeзену кошuљу (Л), јa знaм вeзене марaме (Шп), нe
како сyкк острiжене; кoчаче от пaвит сплeтено (Г), нaша Стaна, каже,
поjeдена (Л); несa непeрени ишлi (ЦГ), iма небeрене (Ш); онi су за
122

Слична је ситуација нпр. у: Реметић 1996 : 508; Ћирић 1983 : 87.
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Раiстовац дiгнени (К), цeлу погaчу да вrнев, да нeје нaчнена (Р), ка
ко кuћиште пaднено (Г); да сәм бijена, нeсам бijена (Т), ете-таквe кiт
ке, трi надoле па зашijене за белезiке (Р), сашijен рукaв (Т), на рuке
сәшijено, сaл колiрче (Шп), повijено детe (Р), и сәм прекрijена овaкој
сәз бeл ешмaк (Р), ал тoј ткajено (Шп); а јa (носим) онoј детe uмрено
(К), До сyкг нeма uмрено јoш ниjeдно; iма идинaез гoдине какo му је
uмрена (П); вrљене у њiву (Р), а децa сәм оставiла у кuћу затвoрени
(П), али женa, ицeпена ву билa кошuља (Л), кuкови ицeпени (Т), колeна
ицeпени (ЦГ), невrшено, па гuмно се издuло жiто (Г), комu тuрено овaкој (К) и сл.
Трп. прид. ср. рода мн. завршава се на -ани или -ени, што је и оче
кивано с обзиром на појаву уопштавања облика на -и за м. и ср. род мн.
рад. гл. прид. (в. т. 231): говeда одвrзани (Р), моji су промeшани (деца)
(Ш); а децa сәм оставiла у кuћу затвoрени (П), колeна ицeпени (ЦГ).
229. Једна од одлика призренско-тимочке дијалекатске зоне јесте
и одсуство јотовања у трпном придеву (Белић 1999б : 142-145; Вука
диновић 1996 : 227-228; Павловић 1939 : 110; Реметић 1996 : 509-510;
Стевановић 1950 : 64).123 Тако је и у пчињском говору и то код глагола
са презентом на -им (Реметић 1996 : 509-510):
тaм је бијa и oн зарoбен (К); сaндәк, oн заклoпен (Г), опәнчiне
оздoл закrпени (Шп), сyк сyл лeб едeв кuпен (Г), нeје имaло кuпено (Р),
а сyк свe кuпено (Т); нeће, тoј благосoвено на човeка (Т), онeј oфце да ли
издaвене са (ЦГ), кәт отiде – онo удaвено (Р), овaј кuћа је прaвена – стo
гoдине нагoре iма; о[д] дrво си напрaено свe (Р), сaмо четерeсница ву
је стaвена (П);
њeму су цревa вaдени двaпути (П), ћuпче и извaдене пaре (Г), јa
не знaм какo су нарeдени (ЦГ), морaле смо, такo[ј] је одрeдено (Т), огрaдено свe сәз дaске; iмамо пипeр посaден (Шп), бaчу iмəм посaдену,
грa посaдено (Л), у рaт си jе поврeден (Р), јa нeсәм ни бiла рoдена (ЦГ);
на срeт извrтена дuпка сә свrдел (Р), младожeња с кiтен кондiр (Л),
па кiтене снaшке, па грejев (Г), iсто смо накiтене свe (Р), накiтени
свe убaво (Шп), oн сал се обəврeја – нi сoлен, нi љuтен (Р), да си свe
наљuтен (П);
123
О дисимилацији љ, њ, ћ, ђ из трпног придева и њ из глаголске именице, као
могућој подршци губљењу резултата старог јотовања код трпних придева у говорима
призренско-тимочке дијалекатске области, писао је Н. Богдановић (Богдановић 1999 :
433-437).
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свe са кrстени (Р), сy[г] ги евe и по четересe гoдине чuвав некrстени; сyк од Божiћ до сировaрштину су некrстени дyнови (Р), етe гу
сoба што је намeстена (К), ће iма чeрге помyстене (Шп);
нiти кoсено, нiти жнeјано (Г), некoсено oстана на љuди; свe убaво
удeсени, лaзари (Шп);
из Моштенiцу су досeлени у Врaње (Ш), свe је одeлено (Шп), двaпут је пaлена овaј нaша кuћа (К), oн сал се обəврeја – нi сoлен, нi љuтен
(Р); кaнени гoсти (Г), нeје мaлко промeнена; лaзарице промeнене (Г),
али: ће дoјде ћeрка промeњена (Р), па ишлe су, какo, предњiце промeњане (Р),124 нeје имaло пuнене папрiке (Шп), јa сәм четри‿гoдине билa
цeнена (Т).
230. Једине облике трп. прид. са наставком -ет забележила сам
у Ш, Шп, К и Т: дeвер жeњет (Ш), брaт пoстар нежeњет (Шп), тiја
чiче ми, коji нежeњети, коji жeњети узeдоше си дeл (К), онa девoјка
га узeла жeњетога (Т); већ на истоку Горње Пчиње трп. прид. истога
глагола има уобичајени наставак -ен: као ергeнин, нeје бијa жeнен (Р),
збeреф се мuжи, жeњени (ЦГ), и онa jе жeњена тaмо у Македoнију; а
онa имaла па ћeрку жeњену (П), ожeњена сәм си билa (ЦГ).125

Глаголски придев радни
231. Неколико је значајних појединости везано за радни глаголски
придев: а) у облику м. рода јд. редован је наставак -ја,126 б) глаголи I
Белићеве врсте који у основи имају стари глагол iti, у облику м. рода
јд., у коме су се завршавали на -әл, данас имају двојаки облик: ишја и
124
Код глагола промени поред очекиваних облика типа променен у трп. прид.
сам забележила и промењена и промењана. Разлог за њихову појаву, чини ми се, треба
тражити у нарушеној дистинкцији н ~ њ, а не у одступању од правила о одсуствовању
јотовања у трп. прид. поменутих глагола (в. т. 75).
125
И овде је у питању нарушена дистинкција н ~ њ, отуда жeнен и жeњен (в. т.
75).
126
У селу Црна Река, које представља најисточнију тачку истраживане области и
граничи се са Босиљградском територијом, према казивању мојих информатора, облици
рад. гл. прид. м. рода јд. имају наставак -әл. Уколико се покаже да је ово тачна информа
ција, Црна Река биће једини пункт на простору Горње Пчиње у коме нема јужноморав
ског наставка -ја, што свакако захтева детаљнија истраживања, али тај посао остављам
за следећу прилику.
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ишyја, в) у множинским облицима дошло је до уопштавања облика на
-и за м. и ср. род.127
232. Облици једнине рад. гл. прид. имају наставке -ја, -а, -о:
та ги jeја трoшке (Ш), онo лекaр не дајa (Т), двe његoве бuке
отсeкја Рaша (ЦГ), нeје мoгја да мoкри (Шп), нeје могaја да рабoти
(Р);128 а oн се насмејaја (П), нeје смејaја нiкој да га фaти (Г), петyл кәд
успојaја (Л); Добрoсәв ву рекнaја; и oн сминaја тuј (Г), oн ступнaја
на слaмкуту (Т); тaтко мoј си спaја у кuћу (Г), нiкәко глaву не мiја
(ЦГ), и oн прашувaја; и врзaја ѕвонyц на бuку (Р), овyј ләгaја (ЦГ); oн
си вeтар дувaја ѕвонyцат (Р), млoго је игрaја (Ш), свe натaм јаaја коњa;
koј те е тепaја (Г), oн си тропaја (Р); умрeја ли jе нeки (Шп); Сeчко
искочiја (Р), пeд гoдине је свe на штaке одiја (П), а jедәмпuт што‿мe
оплашiја (Г), фрљiја се овaкој (К); и сe броiја (Л), видeја гу; oн ли је
седeја (Шп);
па сәм се влeкла до нeгде (Л), ошлa си jе; па онa сyк ако је отишлa
(ЦГ); и вiше не смејaла да бiде лијaр (Р); и чучнaла да побijе кудeљу
(Шп); јa сәм свe изаткaла (К), онa спaла (П); и сәм дeца начувaла пeт
(К); преко вeк мoј несyм видeла (Г), сәс њi сәм онодeла (Шп);
онo ишлo с кoрпу (Т); и онo си свe маучaло около њeга (ЦГ); а, не
зинaло!; и останaло си жiво у воденiцу (Шп); нe се е тoј зналo (ЦГ);
какo се венчaло у стaро врeме (Ш), и тoј смо сејaли и тo jе ницaло (Л); и
на вrшалицу кәт се је вршiло (К), свe се jе кањiло (Р) и сл.
233. Глаголи I Белићеве врсте са основом на iti у облику м. рода
јд. (рад. гл. прид.) имају двојаке облике: оне у којима се -ә- изгубило
(ишја, отишја) и оне у којима се -ә- чува и то под акцентом (ишyја,
отишyја).129 Географски посматрано, на крајњем западу (Шп, Ш) функционишу само облици без -ә-, а у преосталом делу Горње Пчиње (Л, Т,
К, Г, ЦГ, Р, П) доминантни су облици са -ә- (в. карту 15):

127
У суседним говорима (а и косметским) присутно је другачије уопштавање: у
мн. рад. гл. прид. постоји само форма на -е за сва три рода (Видоески 1962 : 217; Барјак
таревић 1966 : 209; Маринковић 1987 : 54; Павловић 1939 : 206-207; Стевановић 1950 :
135; Реметић 1996 : 507-508).
128
Више о овом глаголу у т. 268.
129
Глагол сечу/сечем у м. роду јд. рад. гл. прид. има искључиво облик секја, а о
статусу глагола рекну/рекнем и могу/можу више у т. 256 и 268.
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Карта 15
до плoчу је дoшја (Ш), па iшја па узeја кoња; отiшја мoмак у
собoр; пoшја да рaни свiњу (Шп), и кo[ј] је могaја да oди iшја је у
Леснiцу; дванajез гoдине нeје отiшја куде лекaра (Т); заштo си дошјa;
ишјa тaм, замрзнaја рeп, откидaја (К), oн гу нашјa вuк; наишјa вoс; кудe
је отишјa (К), овyј дошјa човeк (Р), пролeтоске дошјa; онyј у партизaни
ишјa (ЦГ), тyј сiн ми дошјa лaни; онaј сәс коњaтога што ишјa; ишјa за
копuс нajесен (П), а тyј брaт ву ошјa сәс офчiце (П);130
oн је по мeне ишyја како вoда; а чuмо да је прешyја (К), oн је ишyја
у сировaри; Добрoсәф се нашyја сәс Вeрицу; oн пошyја (Г), и с коњa
дошyја навeчер; на тam ишyја; и ошyја; oн пошyја на косeње; oн овy[ј]
је пришyја; али такo[ј] jе прошyја (Р), Дeјан дошyја; ишyја млoго по девојчiња; ошyја у шкoлу; и отишyја у грoбје (ЦГ), и oн дошyја (П), нi си
ми дошyја да сәм те маaла; ишyја на неку‿вoду; наишyја некој‿човeк и
рекнaја; дeвер ми отишyја; и oн пошyја сәс њiм (Л), свeкәр ми ишyја;
вuкат гу пa нашyја (Т) и сл.

Занимљиво је да се облици без -ə-, у оном делу Горње Пчиње где су обичнији
ликови типа ишəја, готово редовно чују са акцентом на последњем слогу – ишјa (што у
Шп и Ш никада није случај), в. т. 14.
130
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Неколико пута само чула сам облике сличне овоме: отишeја (ЦГ),
тuј прошeја едyн човeк (Г), тако да не могу да тврдим да је ова појава
узела маха (в. т. 34 и 36).
234. Облици множине рад. гл. прид. граде се помоћу наставака: -и,
-е, -и, односно за м. и ср. род уопштен је наставак -и. Неке од потврда
ових облика наведене су у поглављу о перфекту (в. т. 226).

Глаголски прилог садашњи
235. На основу материјала прикупљеног на простору Горње Пчи
ње стиче се утисак да се и овде прилог времена садашњег гради само на
ставком -ећи, који се додаје на презентску или инфинитивну основу.131
дiзәм, дiзәм, дiзәм, па чiни ми се, искiну се дизaећи (П), засипнaја викaе¸и (ЦГ), и онo, знajеш, жнејajећи, ударajећи бeше се пресeкло
на нoгу (Г), зборeе¸и си oди; идeећи (ЦГ), јa, одeећи, тuп, тuп, занeсо
се на врaта (Л), причaе¸и, причaја, ишyја, одiја по пuт и си причaја; и
поjejе¸и дoјдемо си овдe (ЦГ), умрeла сәм ранeећи (К), uтепа се јaдан
тражеeћи га (Г) и сл.

Глаголски прилог прошли
236. У пчињском говору није сачуван овај глаголски облик, што је
случај и са већином других српских говора. Забележила сам само облик
бивши преузет, свакако, из књижевног језика: тu[ј] је имaло однапрeд
џандaри, бiвши (Р), тo[ј] је бiло бiвша Југослaвија (Шп).

Помоћни глаголи
237. Помоћни глагол *јесам има само ненаглашене и одричне обли
ке презента: сәм, си, [ј]е, смо, сте, са/су; несәм, неси, неје, несмо, несте,
неса/несу:
131
Наставак -ући се врло ретко појављује у говорима овог типа, према Белићевим
налазима (Белић 1999б : 375-376), али неки каснији истраживачи наишли су на сасвим
другачију ситуацију, на пример, у говору Алексиначког Поморавља (Богдановић 1987 :
203-204) или призренском говору (Реметић 1996 : 510-511).
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јa да сәм лaзар (Ш), та сyк таквa да сәм (Г), тi што‿сi у селo (П),
селo си је (К), да ли jе iстин; а шe[с] смо децa билi (Р), трi сте? (Ш), да
са блiзу кuће, како овдe што са (Г), своji ли су, јa не знaм (К);
јa нeсәм кaдар (Ш), несyм се дiгла јaдна (Г), овyј нoћ несyм
напрeд заспaла (Л),��тi нeси, дека нeси тoј видeла, несi баравiла (Р),
Несi ли пeкја? (П), oн за мeне нeје (Шп), нeје како сyк (Р), и овдe нeје
лyко (Л), eпа, завршiмо ли, ел несмo? (П), нiе овдe несмo (ЦГ), нi јoш
несмo (Р), Нестe вi пуштiли (Г), па кудe нeсте глaдни (Т), несa таквe
(Р), нeса га уватiли (Т), кудe несa ме лекувaли (Г), нeса млoго (Л), да
са ни тепaли – нeсу (Т), ма нeсу одвeка јaко билi (К), и вiше нeсу ме
чəпнaле (Ш).
Не тако често може се срести облик (ј)ес: и oно јeс такoј (Шп), а
јeс, однeја гу вuк (К).

Карта 16
Облици са/неса, који су обични у бугарским и македонским гово
рима (Граматика 1983 : 318; Видоески 1962 : 199), чују се и у ЦГ, Р, П, Г,
Л, Т, при чему зависи од информатора да ли доследно употребљава ове
облике или их повремено замењује, очигледно новијим, су/несу. У пунк
товима Шп, Ш, К наилазила сам само на облике су/несу (в. карту 16).
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238. Помоћни глагол биду/бидем има у през. облике од инфинитив
не основе биду/бидем, бидну/биднем, при том су у источном делу Горње
Пчиње (ЦГ, Р, П, Г) фреквентнији облици без проширења -н-:
затoј сәм билa у Мaтарушку Бaњу две‿гoдине, па још едну‿гoдину
да iду, трi да бiду, па не могa (П), немoј да бiдеш уврeђена; и више не
смејaла да бiде лијaр (Р), овoј да си бiде (Г), момyк останaја да си бiде
гaзда (Л), е, да бiдемо жiви и здрaви (Л), тeле су да бiдев двa oка (Т);
девoјка којa бiдне већ у гoдине (Шп), кaква козa iма да бiдне (К), кәт
какo бiдне (Ш), кaже бoље му бiдне (Т);
чeкав да вiдев штo ће бiде (Шп), а свe ће си бiде дрuго (ЦГ), А
дa ��л ће бiде тoј (Г), а сyк не знaм па какo ће бiде (Р), пrво ће бiдев
лaзари па предњiце (Л); штo ће бiдне од мeне тaмо (Шп), кәт ће бiдне
Бyдњи‿вечер (ЦГ).
Често се може чути и форма бива: пa не бiва (Ш), не бiва што не
бiва (Г), не бiва нанiкут (ЦГ), што посaдиш свe бiва (Р), и пoсле тuј
бiва рабoта (К).
239. У аор. се исто могу чути двојаки облици бидо, бидна и такође
су облици без -н- много чешћи у источном делу Горње Пчиње (ЦГ, Р, П,
Г):
у Тргoвиште бидo (Г), јa у градiну бидo (ЦГ), ма што‿тi бидe; тaј
баба‿Нeда до скoро бидe (Г), сeдәм гoдине oн овдe биde (П), ма бидoмо,
јa не знaм по кoлко, Вeре (Г), зaедно си бидoмо (Р), до дeг бидoте?;
бидoте ли на собoр? (П), овдe Бuгари па кәд бидoше; а овiја па у бuгарско бидoше (Р);
та биднa на свaдбу (ја) (Л), пoсле па момковiца биднa (К), биднa ве
ће накуде двajез гoдине (Шп), мaјка ми кәт си биднa бoлна (П), а дeвет
мi биднaмо жiви (Шп), по едyн мeсец ли биднaмо, не знaм какo бeше
(Г), у Мiрчинци ли биднaсте (Т), па двe ву тiја не биднaше (Шп), лaни
мaлко биднaше (ЦГ) и сл.
240. Код облика имперфекта овог глагола ситуација је следећа: 1)
у 1. л. јд. функционишу облици бeше и бe, при чему је бe фреквентније
у источнијем делу Горње Пчиње (ЦГ, Р, П, Г), а у Л су, на пример, врло
уједначено присутне обе форме; 2) 2. и 3. л. јд. имају облик бeше, 1. л.
мн. – бeмо, 2. л. мн. – бeте/бeсте и 3) у 3. л. мн. чује се бeву (Ш, Шп, К),
бeја (ЦГ, Р, П) или оба облика (Л, Г, Т), с тим што је бeву неупоредиво
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чешће од бeја у Т (7:1), а обрнуто је у Л и Г (7:2). Ево неких од забеле
жених примера:
за сaат толiко нe ме бeше жaл; и у гoрњуту кuћу куде бeше јa (Ш),
јa кәд бeше снaшка; тyг бeше педесe и четири‿гoдине (ја) (Шп), пuштена бeше (ја) (К), епа одaвнәчка, још кәд бeше млaда; јa бeше научiла
(Г), aрна си бeше (ја) (ЦГ), да не бeше испiла тuј киселiну, бeше си умрeла (Р), кәд јa бeше дванaесту гoдину; па ракiју сәм пeкла, бре, тaмо
кәд бeше јoште гoре (Л), а јa мaла бeше; јa девoјка кәд бeше (Т);
и јa бe како Сaња; па тo[ј] jесенyске кəд бe дошлa јa; да бe си остaла тyк (Г), још не бe гoдину турiла, умрe брaт ми; на кuп кәд бe (Р),
голeма си бe, знaм; uплав бe ватiла; јa сә стoку бe (ЦГ), сeдәм гoдине бe;
јa си овдe бe; у Сuрдул кәд бe; и при њiм бe; са Сaнде бe трuдна (П), јa
кәд бe, гoре са доодiли; куде Ђuру кәд бe; дoг бe гoре (Л);
па л тi бeше (Т);
oн да бeше жiв (Ш), мojето бoље бeше (Шп), сiн jедyн у Рuсију, а
jедyн у Врaње бeше (Шп), сoба ни бeше малeчка (К), тaј Милoјка млoго
aрна бeше (Г), Сiма им кuм бeше (Р), овyј овдe бeше мaлиат (П), бeше
сəмнaло, дyн (ЦГ), детeто ми бeше гoдину i‿по (Л), стeлна ми бeше
(Т);132
тaмо кад бeмо (Шп), па четири‿мeсеца, дeте, бeмо (К), кудe бeмо
онi Бuгари дојдoше (Г), кәд бeмо зaедно еднo сәм детe имaла (Р), мi
бeмо дeца (ЦГ), бeмо зajедно, пoсле се оделiмо (Л), онi ни облeкоше,
мi гoли бeмо (Т);133
овдe ли бeте из Извoр ели из Рaјкофце? (ЦГ), двe бeте (П);
бeву и тудeка такoј понападaли по крajишта; лeле, какo си бeву,
дuшо, онiја; иѕyдане си бeву сəс кaмен (Ш), oне девoјчики бeву свi; тyг
бeву онeј црвeне; докле бeву пoмалецки јoште децa (Шп), па му ицепiли
бeву устa; и онi се збрaли бeву и нaшите oсəм; онi жeнски чeљад бeву;
требешiнске жeне бeву (К), четвoрица бeву (Л), седмiна ли бeву сiнови;
не могaли га бevу увaтев; шeз бeву кuће (Т);134
132
У мом материјалу нашао се и овај, мање очекивани, пример: и њeга га бe
утепaли пoсле (Г).
133
У ЦГ забележила сам облик бесмо, што је свакако неочекивано пре свега због
тога што је ту изгубљено -с- и из 2. л. мн. (бeте): мi у кuћу какo си бeсмо, свi Зaбелци
(ЦГ).
134
Иако се у Г и П редовно чује облик бeја забележила сам и следећа два приме
ра са обликом бeв: тiја, тuј, такoј што бeв младiћи (Г), три‿лeва ли бeв, два‿лeва ли за
дiнар (П).
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да не бeја партизaни, свe тeмо да изгорiмо; двe снaшке тuј бeја и
сiновите двоiца; тuј ми бeја скршiли ли рeбра; па тuј бeја пе-честiна
загинaли (Г), а jеднo па ис Пролeсје га бeја донeли; троiца бeја стaрци;
дебeле кошuље тyг бeја (Р), онi на Дeшу бeја рекнaли кoлко пaре; у
кuћу бeја ми трi зyлве; ал си здрaви љuди бeја (ЦГ), трijес трi ли бeја?;
јож децa бeја овдe; о, по трiесе, педесe чuвајамо кəд бeја сiнови (П),
кәд ми бeја дeца тuј; бeја jеднi далi; та ратuјеше се, Бuгари бeја тyк (Л);
двe снaшке тuј бeја и сiновите двоiца (Т) итд.
241. Радни гл. прид. има најчешће облике бија, била, било, били (за
м. и ср. род) и биле. Поред ових облика могу се чути, истина много ређе,
облици типа биднала. Ево неких од примера:
старeјко ми је бијa из Голочeфце (Ш), па се вrнев кудe је бијa (Г),
тy[ј] је бoлез бијa пoнапрет (Т), што сәм билa старeјковица; сeдәм гoдине је билo (Ш), oно мрaк билo, нoћ (Л), партизaни са си нaши билi (Р),
мi нeсмо ко сy[г] грuбе билe (Т), четiри етrве са билe (Л), а шe[с] смо
децa билi; каквi са му билi тiја децa (Р);
младожeња oн, ергeнин биднaја! (ЦГ), кәд већем биднaла рабoта
(К) и сл.
242. У мом материјалу нашао се и пример императива:
Бiдете вi жiви и здрaви! (Шп).
243. Помоћни глагол оћу у през. има пуне, енклитичке и одричне
облике:
да га њeга мyзгам какo oћу јa; и сyг не oћу да гу вiду; о[т] тyг
навaм јa не oћу да гу вiду, тuј чoрбу (Р), oћу да uмру, па не мoгу (П),
отiди у рaдњу, па oћеш ли панталoне, oћеш ли блuзу (Шп), ако oћеш
повiкни нeкога (Ш), кoга oћеш мoмка да uзнеш; тi oћеж да си вr (К),
uмри, ако oћеш, кoј те жaли (Г), oће кuћу да пaли (Шп), кoј којu oће (К),
ако oће едe лeп (Г), oће таквo свe да му кaжемо, по староврeмски (ЦГ),
што oћемо мi вiше (ЦГ), oћемо ми овдe да слeгнемо (Шп), па вi каквi
oћете (К), oћете ли да jeдеш нeшто?; па ако oћев да дoјдев (Т), море,
сiне, oћев, oћев; ако oћев нека дaав (П);
јa ћу сaма, рeко (Ш), кәт пoђеш тi, тyк ћу и јa (К), и, што‿ћeш,
мoраш свaшто (Р), што‿ћeш (К), кудe ће гу дека мaле кuће (Ш), па кудe
ћемо пoсле? (К), па што‿ћeмо мi, тuј поседeмо (П), мi мoрамо около, а
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вi ћете унuтра (К), какo ћете, брe? (Ш), што‿ћeф ти oфце? (П), бaшка
ћев јaганци, бaшка oфце (Г), oни ћев унuтра (Ш);
јa што га нeћу (Шп), не тејa, нeћу, па нeћу (К), нeће те Бoг (Шп), тuј
ће умiра, нeће да iде (П), ће га однeће детишaра (К), нeћемо да uзнемо
(Шп), нeћете ни с рoгови, нeћете ни ћoрави (К), нeсу ми узeли за жiву
глaву, нeћев (Шп), мoжев да рабoтев, па нeћев (П) и сл.
244. Облици аориста глагола оћу деле пчињски говор на две зоне
(в. карту 17): 1) крајњи исток (ЦГ, Р, П) и 2) западни и централни део
(Шп, Ш, К, Г, Т, Л):

Карта 17
1) ма не тo да iдем (ЦГ), па не тo да iду (П); тi кәд не тe kәд
бe на кuп, тyг да ме одвeдеш у дoктура (Р); не тe Терeља да дoјде; факултeт уписa па не тe (ЦГ), oн не тe се жeњи (П), и oн не тe (Р); па
не тoше гу поглeднев; учiше шкoлу, не тoше (ЦГ), ма сyк не тoше,
пројдoше (П);
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2) јa па не тејa (Ш), па јa не тејa за њeга да отiду; па не тејa да
uмру тyг (Шп), не тејa, нeћу, па нeћу (К), заштo не тејa да uмру (Г), и
јa не тејa да казuјем (Л); тaтко ми нaшу нe‿теја да пijе; oна не тејa да
дoђе (Ш), нe‿теја да глeда (Шп), а oн не тејa да се оперiше (Г), не тејa
за њeга (она) (Т), сiн ми у Бoр и не тејa да дoјде; па не тејa да искoчи
рaно у пeнѕију (Л); али oни не тејaше; не тејaше да лeгнев (Шп), али
онi не тејaше (Г), и не тејaше да дoјдев; не тејaше ме дaдев, oфце да
чuвам; јoк, онi не тејaше нiшта; и не тејaше ми кaжев (Л) и сл.
Забележила сам и облик аор. са презентском основом:
ни оћa Младeн да притрчi, ни Совeта (Р).
245. У мом материјалу нашли су се неки примери импф. овога гла
гола и од инфинитивне и од презентске основе:
тe да uмрем тyк (Р);
да не бeше Вeрица, тeше uмру (Г), па тeше си тaм сeду (Л);
тeше не утeпа (К), тaтко, тeше не издaви Станoјко; тeше ме изeде
мeне (Г), овyј тeше га изeде да бeше на његoвете гoдине (Р), да бeше
овдe тeше да живejе човeк; тeше ги збрiше (ЦГ), тeше да uмре (Л),
бrго тeше се отeли (Т);
да не бeја партизaни, свe тeмо да изгорiмо; тeмо се зaтремо; да
нe беја се смењiли, тeмо да проглeдав љuди (Г), па по путiшта тeмо
се потeпамо (ЦГ);
јa нeћеше нiкако; а јa па га нeћеше њeга (Шп);
oћеше да ме одвeде на сiлу (Шп), oћеше да uчи (он) (Р).
246. Када је у питању рад. гл. прид., овај глагол јавља се у трима
варијантама (тела, тејала, оћала):
што тeја ни је рабoти; тeја ги издaви свe (Г), тeја гу је удaви (П),
и тyк ме тeја утeпа старeшина (ЦГ), тeја да очiсти; нeје тeја да му
нафrља (Л); тeла сәм га вiкам (Г), онa не тeла да бeга; белке тeла сәм
да измrзну; тeла сәм и да лiпшу (Л), и не телa да кaже онa по iме; и
онa не телa за тoга мoмка (П); и онo не телo да едe; мoжда се неко телo
рoди (ЦГ); не тeли ни да лajе, ни да пojе, ни да маuче (Р); тeле су да
бiдев двa oка (Т);
а овeј не теjajа (он) (Шп), oн тејaја да га изeде (Р), не теaја му
нафrља (Л); па не тејaла тoлко о[д] добрoту да отiде кра њuм (Р), али
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девoјка га не тејaла, oн стaр бијa (Т), па нeсам га тејaла, али штo да
прaву (Л); нe тејaли (К); не тејaле да рабoтев (Г);
пiја је кoлко је оћaја (ЦГ), девoјчица што си гу oн оћaја (Шп), oн
оћaја да ву и њoзе, нoге да ву отсeче (Л); какo сәм оћaла, мәзгaла сәм ги
(Р), штo ми је дuша оћaла свe сәм си се носiла (Г) и сл.

гола:

247. У мом материјалу нашао се и облик потенцијала овога глаако би ги оћaја однeсе (Т).

Посебне напомене о
глаголима
248. Глаголски систем у пчињском говору карактерише велики
број глагола који се у фонетском, морфолошком или семантичком погле
ду разликују од оних у књижевном језику, затим ширење Белићеве III и
VI глаголске врсте, формант -ува- < -ова- за грађење итеративних глаго
ла и сл. Овде ћу изложити ликове у којима се појављују неки од глагола
пратећи при том Белићеву поделу на глаголске врсте.135
249. Глагол отиду/отидем мења се по I Белићевој врсти:
какo ћу oтиду (Шп), не могa да oтиду (Г), ако се угoди‿негде да
отiдеш (Ш), кәт отiде, онa удaвена (Р), па си отiде oн (Т), ће отiдев
у кuћу (Шп), и онe си отiдев (Г); отiди у рaдњу, па oћеш ли панталoне,
oћеш ли блuзу; јa си станa па си отидo за њeга (Шп), јa отидo (Р), oна
oтиде да лeгне (Ш), и oн отидe гoре (Р), и отидoмо (Шп), мi отидoмо
прет кuћу (Р), отiдоше у маaлу (Шп), онi си отидoше (П), па отидoше
натaм (Л).
Није, међутим, реткост ни скраћени облик аориста овог глаго
ла: отo си јa (К), отo у Ћoсинци да бeру сeно (Г), и отoмо тaм да ни
преглeда (Шп), и отoмо тaмо (К), а мi отoмо (Г), мi отoмо на гoсти
(Т), вi отoсте, па пoсле чинaмо лaф пa; отoше тiја (Шп), и онi си
отoше (Г), отoше си (Л), у октoмбар ли отoше (Т). Са скраћеним обли
цима аор. сретао се и Белић (Белић 1999б : 320).
135
Посебне напомене о глаголима урађене су по угледу на поглавље са истим на
словом у раду о призренском говору (Реметић 1996 : 511-525).
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Слична је ситуација и са рад. гл. прид. На целом простору чују
се пуни облици: и отишyја у грoбје (ЦГ), дeвер ми отишyја (Л), Бoжа
бeше за Врaње отiшја (Ш), дванa�jез гoдине нeје отiшја куд лекaра
(Т), кудe је отишјa (К), па онa сyк ако је отишлa (ЦГ), кәд отишлa (Л),
oно си бeше отiшло на онoга свeта; и отiшли до воденiцу тaмо (К),
па си отишлi (Л), али на крајњем истоку чешћи су краћи облици: бeше
ошyја у партизaни ли (Р), ошyја у шкoлу (ЦГ), на кључaрку избегaја,
протнaја се, ошјa; а тyј брaт ву ошјa сәс офчiце; свe тoј однeла и ошлa
(П), јa сәм от рiт ошлa (ЦГ), еднa ошлa – мuзе, еднa остaла – бijе (Р), и
ошлi си у кuћице (ЦГ) (в. т. 14, 233 и, такође, уп. са картом 15).
Поред ових, у аор. и през. функционишу и следећи облици, али
само на крајњем истоку (ЦГ, Р, П): нeмам да oјдем до Лeсковәц; ма oн ду
ри да дoјде, дuша oјде (Р), и ће oјдев озгoр (ЦГ); и јa ојдo; oн га нeмаше,
видo га ојдe негдe; и видo га јa, ојдe пијaн нагoре (Р), мiе ојдoмо дoм
(П), куде тuј бaбу кәт ојдoмо (ЦГ).136
250. На основу прикупљеног материјала стиче се утисак да је екс
панзија III Белићеве врсте узела маха у западном делу Горње Пчиње,
док је на крајњем истоку тек започела.137
251. Глаголи са основом (-)лег- могу се мењати по III Белићевој
врсти:
oна oтиде да лeгне (Ш), јa да uлегну (Шп), а лисiца си улeгне у пoдрум (Т), кәд улeгне снaшка у кuћу; навaљамо глaву па да улeгнемо (Шп),
oн слeгне, uзне гу (Ш), oћемо ли овдe да слeгнемо (Шп);
улeгни тi унuтра (П);
легнa и ћuту; легнaмо (К), свiте пeт овдe легнaше поснoпица
(ЦГ);
и гrбачки легнaја (К), и смoк си легнaја такoј до мeне (Г), легнaла
си овaкој (К), а кума‿Лiја легнaла на пuт, легaла (Л) и сл.
Међутим, обични су и следећи облици:
136
Занимљив је пример: ичeр си ојдoа! (П), који има значење аор., исту основу
као облици аор., али наставак је онај који се употребљава у грађењу импф. (3. л. мн.), в.
т. 224. Слични облици, међутим, срећу се у северномакедонским говорима (Видоески
1998 : 67).
137
Још је Белић говорио о замени -ну(-) наставком -на(-) код ових глагола на под
ручју Врања и његове околине (Белић 1999б : 323). Ова замена, типична за македонске
говоре, постоји и у пчињском говору, а и у призренском (Реметић 1996 : 512-515).
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а едампuт лeго (Т), лeже Oрдән, па лeже Дaница (К), лeгомо нaвечер (Ш), јa улeго у кoчину да га вrжем (Р), oн iспреже волoви и uлеже
тaмо (К), и uлеже тaј‿нека Лепoсија ву iме (Р), улeгоше з Достaну (Г);
па си лeгло (Р), oн улeгја (П), улeгло, па тuј си блајaло (ЦГ), штa сте
ми улeгле тuј (Р), oни улeгли у кuћу (Л).
Облици из примера: з дeсну нoгу да уiђе (Т), oн ушyја (Л), очиглед
но су новина.
252. Глаголи са основом (-)стиг- мењају се по III врсти:
не мoже да стiгне да ги опeре; кoј не мoж да стiгне (Шп), пoстигну (К), не мoж да постiгне (Шп), али у аор. и рад. гл. прид. нисам забеле
жила облике типа стигна већ: и се дiгомо и oн ме стiже деда‿Бoшко
(П), у двaнае[с] стiгомо (Ш), онi ни стiгоше (ЦГ); и бeја га утепaли
да не бeше jедyн с коњa стiгја (ЦГ).
253. Глаголи са основом (-)диг- мењају се по III врсти:
а јa докaжу па се дiгну нaјтро (П), јa ли ћу га дiгну; дiгне се усoв
(Г), пaдне па не мoш се дiгне (П), iма да ме дiне у небeси; oни си се
дiнев (Шп), што сәм мoгла нeшто да подiгнем, подiгла (Р), кoј пoвише
да подiгне, да понeсе, да укрaдне (Г), и кә[д] да се подiне (Шп);
дiни (дигни) рuке (К);
а јa дигнa крoшну (Ш), Дигнaсте ли се? (Шп);
онi су за Раiстовац дiгнени (К);
подинaја корiто и oно видeја гу (Шп).
Наилазимо и на следеће облике аор. и рад. гл. прид.: дiго се јa та
у Албaнци куде Стoјну (К), кәт се дiго нaјтрото (Р), и јa палyк, палyк,
па се дiго (Л), дiже се детe (ЦГ), онa се дiже (П), онa дiже се (Г), и
се дiгомо и oн ме стiже деда‿Бoшко (П), дiгоше ги, вoјску (К), Кәт се
поподiго (Г);
а oна се дiгла (Л), несyм се дiгла јaдна; па свe дiгла пaре, однeла
(Г), спoменик подiгла (Шп).
254. У пчињском говору чест је глагол бегам (�������������
VI�����������
а врста):
тeпав га па бeга (Ш), од Бuгари бeга; а мi бeгамо по крaј (Шп), мi
бeгамо тaмо (К), па бeгамо тaм по бuке, крi�jемо се (Т);
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а oн бегa тaм гoре у плaнину (К), па бегaмо тaм, крiмо се (ЦГ);
ал тi бeге куде знajеш (Г);
бегaле тaмо (К), па какo несмo бегaли (Г);
бeгаше такoј у партизaни, крi�jеше се (Т).
Од глагола бежи сачувани су трагови само у императиву, као и, на
пример, у призренском говору (Реметић 1996 : 513): рекнaла – бeж, да
бeгамо; бeште да бeгамо (Л), бeште по долiне, по тrње, крiте се (П).
Може се чути и глагол избегам: избeгам си по нaдвор (Р), и стaнев
и свекrва избeга (Шп);
ис кuћу избегa (ја); и помаaше ги, онi избегaше Бuгари (Р);
на кључaрку избегaја (П).
255. Глагол побегну/побегнем мења се по III врсти у презенту: пoбегну (Шп), и побeгне (Шп), а понeка побeгне, отiде (Г), oн вампiр,
вiкав, пропoје ли петyл, oн побeгне (Р), ће побeгне (Шп), такође и у аори
сту: побегнaше, не смејaше да лeгаф тuј (Шп).
Бележила сам, међутим, често и овакве облике аор. и рад. гл.
прид.: жeна му пoбеже (Ш), тyј брaт ми пoбеже (Шп), па uтече нагoре,
пoбеже (К), oн кәт пoбеже (Р), али дечiшта побeгоше свi (Л), па испобегaше (Р);
па побeгли бeву (Т), моj�
i сiнови са побeгли од имaње (П); јa би
побeгла (К).
256. Глаголи са основом (-)рек- мењају се најчешће по III Белиће
вој врсти:
јa ће рeкну (Шп), јa не мoгу да рeкнем (ЦГ), да рeкнеш (Ш), нeма
да рeкне jедe ли ви се (Г), кoј какo рeкне (Р), штo ће да рeкне (Шп), ако
рeкнете, и јa ћу iду на смrт; онi куде рeкнев (К), деда‿Милaн пiне, па
ву порeкне (ЦГ);
шiшам га рекнa, трaжи мaјку, рекнa (Ш), oни рекнaше на сeстре
(Шп);
па, сiнко, рeкни (ЦГ);
а oн рекнaја (Шп), Добрoсә[в] ву рекнaја (К), па тi си ми рекнaја
(ЦГ), и наишyја некој‿човeк и рекнaја (Л), мeне мoј сiн нeје рекнaја
(П), али онa рекнaла (Р), онa бeше рекнaла (К), онi на Дeшу бeја рекнaли кoлко пaре (ЦГ), дoбро, рекнaли онi (Г) итд.
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Имам, међутим, и следеће потврде: јa ћу сaма, рeко (Ш), па рeкомо, ће продадeмо (Г), и вi рeкоте нeма (П), кoлко киломeтра рeкоше
(Шп), тi oдрече, eј (К);
како рeкја нeма нiшта, и њeга плoча пo‿главу (П), ако је рeкја Бoк,
iди (К), тoј сәм ти рeкла (Шп), сyг одрeкја (кумство) (Ш).
257. Глаголи са основом (-)мəк- обично се у през. (и имп.) мењају
по III Белићевој врсти: подaдемо му шикeрче па измyкнемо (Шп), смyкни (Т), а по I врсти у рад. гл. прид. и аор.:
измyкја се је (Шп);
смyче ми се кrпата (Л), онi ми се смyкоше, лoшо ме уврзaше (Р).
Забележила сам, међутим, и несвршени глагол смyцам гу (Т), који
������
припада VI���������
�����������
а врсти�.
258. У мом материјалу нашли су се и примери глагола са основом
(-)тек- који се понашају слично као глаголи из претходне тачке:
кәт прiча не мoж да му тeкне (Р), и кәд ми тeкне за тeбе; кәт ће ми
тeкне, јa преко нoћ си плaчу (К), стeкну (Шп), нeки утeкнев у патизaни, нeки у бuгарско (Т); погледнa га и текнa ми за њeга, познa га (П), и
сәс тoј си стeкна (Шп);
поред: тoј не тeче помaлко (Т), ако затeче у сeло кмe[т] да жнejеш
(Шп), па јa из вaше рuке oпште не мoгу да uтечу вiше (К); и тiја затeко
(деца) (ЦГ), па пeнѕију стeче (ЦГ), свi привикaше и oн uтече си (Р),
па uтече нагoре, пoбеже (К), онa нiгде, uтече крaвата; крaве утeкоше
(Г); па кrв тeкла (Л), а нe гу пaнти, нe гу затeкја oн (К), свекrву нeсәм
затeкла (Шп), кәт се дiго нaјтрото онa овaква рuката, отeкла! (Р),
���������
Вампiр утeкја (Р).
Забележила сам и облик који се мења по IV врсти: петyл пojе ли,
вампiр утeкнује (Р).
259. Глаголи са основом (-)пад- мењају се по III врсти:
на еднu стрнu пaдну, па на дрuгу (Г), штuкне ми свeс и јa пaдну
(Л), пaдне па не мoш се дiгне (П), и oп, пaдне на зeмњу (ЦГ), ципeлка
му испaдне њeму (ЦГ), за момeнт дuша jе телa да испaдне (Р), нeкога
напaдне, гuши га у сyн (Л), Пeсма, пeсма, пeсма, али нoге ни отпaдаф
(Ш), какo пропaдне човeк (Т), онi пrсти пропaдав! (П), жiто спaдне
дoле (Г);
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паднaло свe, цrно (Г), поред: врз њeга пaдја трuпат (Г), кәт пaла
от сeдиште (Т);138
Јa гrбачки паднa (Р), поред чешћих потврда аориста по I врсти: јa
си се, јaдна, завалi, пaдо (Г), јa гrбачки пaдо (Р), утепувa се, и[с] слiву
пaдо; uтепа се онyј, из дубiцу пaде (Л), Oпасəн снeк пaде (Р), тaј кошaра
сyк пaде (Р), oн пaде врз еднu грамaду; тoј пaдоше, нeма; испадaше тeј
воденiце (Г), кәт си нaпада рoса (К), па пропaдомо од бoлови (ЦГ);
како кuћиште пaднено (Г).
Несвршени глагол падам, који има исту основу као падну, припада
VIа Белићевој врсти:
да не пaда от кoсу (Ш), мeне ми не пaда од Бoга (П), пoстимо, пoстимо, па пoчне rњачки да пaдамо (Л);
па подобрaни пaдашеву (Т).
Уместо несвршеног облика напада (у значењу напасти), наишла
сам на форму са проширењем (IV врста): па вампiр ће гу нападнuје
(Шп).
260. Глаголи са основом (-)ста- мењају се обично по III Белићевој
врсти:
пoсле, кәт стaне голeмо (Р), uјутро стaнемо iсто, пa си слaвимо
(ЦГ), нeки, заостaне му (Шп); па ће стaну па нештo ће му пoмогну (П),
ће остaне (К);
јa си станa па си отидo за њeга (Шп), па станaмо, идoмо на iспит
(Ш), па си нaстана, па си бeгдениса мuжа и дoведе си тuј (Ш), па настанaше (К), останa дoм; па не тејa да uмру тyг, него останa (Шп),
с трi стрuке ми oстана (Л), за нaс оволiцко не oстана (Ш), и jеднo
малecко дeте oстана (Шп), и партизaнско останa (Р), oни останaше
гoре (Шп), нeма сyк останaше тuј две-трi (Л);
станaла сәм си на врaтницу (К), и онi станaли (К), а онi станaли, па си отишлi (Л), момyк останaја да си бiде гaзда (Л), и останaло
си жiво у воденiцу; а њoјње ћeрке останaле (Шп),
Има и доста потврда промене по I врсти:
и јaбуке остaле (Шп), еднa ошлa – мuзе, еднa остaла – бijе (Р);
да бe си остaла тyк (Г);
138
Облик пала је вероватно „позајмљен“ из стандардног језика, овде очекујем:
паднала, а можда чак и падла.
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и oн нeстаде, умрe тyј човeк (Г), и настaше ни тiја дeца (Г), јa
самa остaдо; мi остaдомо (К), а нiе четiри остaдомо (Р), четiри моj�
i
дeца остaдоше (К), нoве, етe си ги гoре, остaше си (Г), остaше ми,
еднa чeрга с трi стрuке ми oстана (Л).
261. Глаголи са основом (-)раст- у презенту имају облике III гла
голске врсте:
стeзамо се да не рaснемо (Т), малeчки рaснев (Г), па кәт стaше,
порaсне голeм (Шп), Сiне, голeмо порaсне, голeмо порaсне, толiко жiто
(Г), и кәт порaсне пoголемко да пoчне да рoве (Р), јaрчики порaснев (Ш).
У аористу се, такође, могу мењати по овој врсти: пoсле ми пa
пoрасна кoса (Ш), али забележила сам и доста потврда по I врсти:
позaрасе се тuј коскa (Р), па лoша ли девoјка пoрасе (К), jеднoто
у шкoлу ће пoјде, пoрасе (Г), онi си порaсоше (Р), кат порaсоше, мaлко
лyко ми бидe (Г);
онo је урaсло, урaсло, гoра, гaбри (Л).
262. Глаголи са основом (-)ѕеб- имају облике презента по I врсти:
ѕeбев рuке, ѕeбев нoге, ѕeбев, болeв (П), рад. гл. прид. такође, по I врсти:
оѕeбла сәм (Т), U‿груди ватiли децa та проѕeбли (П).
Наишла сам, међутим, и на облик аориста грађен по III врсти:
али јa си наѕебнa (Шп).
263. Глаголи са основом (-)мрз- имају облике по I глаголској врсти:
oн мrзја, мrзја, повuчи – нeће (Т), и већ к������
ә�����
т се замrзја oн свe
(ЦГ), јa с���
ә��
м измrзла тyк (Т);
тi iзмрзе тaм (Г).
Такође имају и облике по III врсти:
мrзну (П), белке тeла сәм да измrзну (Л), свe наедәмпuт ће измrзнев
(Р);
oн мрзнaја, мрзнaја (Т), ишјa тaм, замрзнaја рeп, откидaја (К);
измрзнaше ми нoге; смрзнa се (Шп).
264. Глаголи са основом срет- имају промену по III врсти:
и кəт срeтнев човeка плiскəв га (ЦГ);
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вu[к] гу сретнaја и удавiја гу (Шп).
Могу се чути и облици аор. по I врсти:
и онa ме срeте (Г), зaјци ни срeтоше (К).
Занимљив је, међутим, пример презента несвршеног глагола са
истом основом: сретiњав (срећу) ни жeне сә сiта (Шп).
265. Глаголи свршеног вида са основом сед- мењају се по III Бели
ћевој глаголској врсти:
и ће сeдну (К), па ћу сeднем на разбoј и онa ће је до мeне; сeднем
тuј па стuпим на пoдношку (Р), па oн сeдне; и сeдне, нiже нiзови; свекrва сeдне до огњiште (Шп), па ће сeднев да jeдеф стaри (К);
и јa седнa до њi; и ће сeдну, реко, па седнa; дођe и сeдна до нaс;
сeдна ондeка на ливaче (К), мi отидoмо прет кuћу, седнaмо (Р), седнaмо
да рuчамо (ЦГ), седнaмо (Л), седнaше овaкој (Шп), овдeка седнaше (Т);
и онo седнaло да вечeра (Р), и oни дoшли па седнaли тuј (Шп);
сeдни ондeка, Рaшо; па ли сeдни (К).
Има, међутим, и оваквих примера: и сeдо си (Г), Бuгари дојдoше
па сeдоше на ливaчето (Т);
„Штa сте ми улeгле тuј, па сте ли ми сeдле!“ (Р).
266. Код глагола типа почне презент се једино гради по моделу III
Белићеве глаголске врсте:
кəт пoчне да вiка (П), и кәт порaсне пoголемко да пoчне да рoве
(Р), и пoчне по дрuго ткaево (ЦГ), па пoчне rњачки да пaдамо (Л), кәт
пoчне се мoтав у телевiзор (Г), на невeстуту пoчне да бeре; и пoчнемо
да рaдимо (ЦГ), и пoчнев да пoјев на човeка (ЦГ).139
Поред тога, у Шп сам запазила уједначавање глаголске парадигме
по моделу III врсте: дувaн почнaмо млoго да сaдимо; почнaше да се љuтев (Шп); какo смо почнaли да рабoтимо (Шп).
У преосталом делу Горње Пчиње обичнији су следећи облици
аориста и рад. гл. прид.: јa почe да плaчу; почe Стамeна да iде (К), почe
ми oко, вика, уминuје (Л), па кəт почe па њeму да тeра онeј пeсне (ЦГ), и
139
Помало је неочекиван следећи запис: почeв овeј девoјке да пoјев (К), али рекла
бих да се овде једноставно ради о случајно формираном облику, додавањем наставка
за 3. лице мн. през. на врло фреквентну аористну основу (почe). Уп. са примерима у
следећем пасусу.
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oн пoче да прaви кuћу; пoсле почeмо да вiкамо бaче; почeмо да рабoтимо; какo почeше од инeкциjе да си добiвəв (Г); и дeда ми почeја се кrсти
(Р), узeја дудuк па почeја овaкој да свiри; и oне си почeле iграв (Шп), а
унuк ми је започeја кuћу у Врaње (Ш) и сл.
267. Глаголи типа (-)пне такође припадају III глаголској врсти:
и у свeте кaпне (ЦГ), сyл кaпнемо да замерiше (Шп), uзнемо ги
њiни глaси да осiпнев (Шп), не смejеш да пiпнеш (ЦГ), по шeс нeдеље
не дaав да пiпне нiшта (Л), а и мoи дeца нeће да ги пiпне ћелiм (К),
женa ће сiпне краj њoјње аљiне; тoј ће сiпнев на детeто молiтву (Г), oн
ће гу сyпне гoспот (П), едәмпu[т] да стuпну, да искoчу нaдвар, да пoјду
дeг бiло (Л), па стuпне на онuј нoгу (Л);
Од других глаголских облика забележила сам рад. гл. прид.: засипнaја викaе¸и (ЦГ), снeк се скопнеjaја (Р), oн ступнaја на слaмкуту (Т),
и вiше нeсу ме чəпнaле (Ш), аорист: онo кәд рiпна уз дuвəр (Р) и импе
ратив: пiпни отuт, одовuт (К), стuпни на овuј грeду (Т).
268. Од глаголске основе мог- през. се гради по I врсти:
јa не мoжу (Ш), па не мoжу јa (Шп), не мoжу бес пoјәз да тeрам
(Л), не мoгу да чuвам; не мoже нaдвар астaл да тuрев (Ш), да се стeзате
кoлко, дeца, мoжете (Т), не мoжеф такoј да стoјеф (Ш), па не мoжев
(Л).
Забележила сам следеће облике аориста:
дрuго не могa да uзну (Ш), и не могa да oтиду (К), не могa да oду
(Г), и не могa да iдем (ЦГ), вiше не могa да прозбoри (Ш), не могa да
нaјде у Врaње (Г), и онa не могa ни пoла гoдину да истrпи (П), али и:
онa не можe крaвата тyг да потeра ни телe (ЦГ); чувaмо стoку док могaмо (Г), не могaмо ги нaђемо (П), па не могaше з домаћiна ми (Шп), куде
нaз бәш не могaше да пaлев; онi не могaше се вeнчав (Г), не могaше гу
бuтнев (П).
Рад. гл. прид. јавља се у двема подједнако заступљеним варијанта
ма:
1. по промени VI врсте: нiшта не могaја (Шп), кoј могaја да uчи
(Г), и кo[ј] је могaја да oди, iшја је у Леснiцу (Т), нeје могaја да рабoти
(Р), па oна не могaла (Шп), дрuго не могaло да проoди нiшта (Л), не
могaли га бevу увaтев (Т), не могaли да згoдев (Г) и
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2. по промени I врсте: нeје мoгја да мoкри (Шп), oн тuј не могјa
нiшта да му напрaи (Р), тyг мoгла сәм да нaучу шкoлу (Ш), свaка нeје
мoгла да кiти; не мoгла да пoђе (Шп), што сәм мoгла нешто да подiгнем, подiгла (Р), не моглa бес тутuн (П).
Забележила сам и једну потврду имперфекта: јa до сyг мoгаше
(К).
Глагол помогну/помогнем гради през. по III врсти: помoгнев га
(Шп), а аор. двојако: та oна ми дoста пoмогна лaни (Л); Нeкциjе не помoгоше, а една‿бaба пoможе (К).
У пчињском говору лако је уочљиво уопштавање облика мож за
сва лица презента: сyг не мoж да се сeту (Шп), не мoш ти кaжу (Ш),
е, тoј мoж да прiзнаш врачaра (Шп), тi мoж да пaнтиш (К), мoш ли
да издржi (ЦГ), не мoш се рабoти (Л), ни мoш се вrнемо (К), крaве не
мoж ги чuвамо (Г), не мoж да пaлите (К), не мoж да га нaјдев (П), и не
мoж ги пoсле онe исподeлеф (Р). Облик мож за сва лица забележио је
и Белић почетком прошлог века (Белић 1999б : 337).
269. Постоји група глагола која је „избегла“ једносложни презент
проширивши основу (ткаје, вије, врије, спије, мреје, знаје) и тиме до
спела у IV Белићеву глаголску врсту. Ови глаголи, међутим, немају тог
проширења у рад. гл. прид. и аор.
270. Глагол ткају/ткајем има облике през., трп. прид. и импф. по
IV Белићевој глаголској врсти:
јa што‿ћu ткaем кәт н-умeјем (ЦГ), да изәткajеш па тyг да облeчеш (Шп), и ткaеш такoј, ткaеш, протiњаш, шaриш... (ЦГ), плaтно
изәткajемо от памuк; от клaшње што ткa�jев жeне на рaзбој (Шп);
ал тoј ткajено; ткajени јастyчики (Шп);
јa ствaрно бrже ткaешем (ЦГ).
Рад. гл. прид. и аор. имају следеће облике:
кәт сам гу ткaла; а јa сәм ткaла от конoпље (Шп), такoј смо ги свe
ткaле на рaзбој (Шп), и пrтено смо ткaли (Ш), доткaла сәм (ЦГ), јa
сәм свe изәткaла (К), мaјка му изәткaла (Шп);
дрuги ни ги ткaше (ЦГ), отсeко га, доткa и пoчне па дрuго ткaево па навrже; па тi изәткa ли? (ЦГ), ткaј, ткaј, пoјеси, наткa пoјеси
(ЦГ).
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271. Глагол вију/вијем забележила сам у следећим облицима:
вi�jе преко нoћ (К), Вeрица јaдна вijе, премiра (Г);
вi пoсле, претурi се (Л), вiмо нaвечер, вiмо; узвiше авиoни гoре

272. У презенту глагол врије изгледа овако:
врijе у јeло зејтiн (Шп), и онo врijе, врijе и свaри се; вoда, тuримо, та aрно врijе, успиштi вoда, на oгењ (Г), па узаврijев млeко (К), али
забележила сам и следеће форме: узyвру воdiцу у џeзве (П), И oна uзне
котyл, узyвре вoду (Шп), узyвре вoду (она) (К), па узyвримо си вoду у
голeм котyл (Г); Узyври jедyн котyл вoду, врeлу, па га попaри! (Шп).
273. Глагол спију/спијем у през. има овакве облике:
тi спi�jеш (П), uзвика, мeне ми се спi�jе (Ш), и ће iде да спi�jе (ЦГ),
енe гу спi�jе (Л), спijе, спijе uјутро дiгње се (Т), такoј си спi�jемо у кuћу
(Шп), какo ће спi�jемо (К), и си спijев децa (Г), кудe ће спi�jев нaвечер
нaдвар (К), децa успi�jемо (Г), ће се успi�jев нaвечер (К).
У аор. и рад. гл. прид. изгледа овако:
Милeва и тaтко ти овдe спaше (ЦГ);
тaтко мoј си спaја у кuћу (Г), спaла сәм и сә зyлве; снaшка што
спaла с њuма (Шп), онa спaла (П), И лeгла, заспaла и дошyја вампiр (Р),
заспaло моje детe бeше одвeка (К), и oн се успaја (Шп).
Забележила сам и облик имп. мн.: спiте, не лудuјте! (Р).
274. Глагол мреју/мрејем има следеће облике:
кад мрejем ће ми oчи глeдаф тoј (Р), тi, вика, откyт, мрejеш, мрejеш,
мрejеш и не умiрәш (П), онa и овдe ће мрejе (К), нека ви мрejе вaс, тuј
(Р), мрejев за лeп, сiне (Г), мрejев љuди здрaви; ели ће мрejев (П).
Имам и нешто потврда рад. гл. прид. и по једну потврду аор. и
импф.:
мрeли са љuди за лeп, слaтко детe (Г), кәт са мрeли о[т] тiфус (ЦГ),
пuно бeву дeца измрeли (Т), свe са помрeли (Р);
онi измрeше сiновите (Т);
а нeки си мрejешеву (Т).
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275. Глагол знају/знајем разликује се од осталих глагола из ове гру
пе по облику за 1. л. јд. през. који је готово редовно знам. Облици за
остала лица гласе: знajеш, знajе, знajемо, знajете, знajев:
iч не iскам да знaм (Ш), своj�
i ли су, јa не знaм (К), знaм ли јa (Г),
а сyк не знaм па какo ће бiде (Р), не знaм да ли гу знajеш (Л), нe ли тoј
знajеш (Т), oно си знajе (Ш), н-умeје, сiне, не знajе (П), којa што знajемо,
iграмо (Р), а мi што знajемо, стaре бaбе (К), знajемо кудe смо далeко
(Шп), па кудe знajете (К), знajете ли заштo смо дошлi (Г), егa и не
знajете (П), не знajев љuди што прiчав (Р), нe се знajев (Л).
Занимљиво је да сам забележила и облике знajем (К, Ш, Г), знaју
(К), али само по једном! Такође сам забележила неколико пута облик
знаш, а за примере: нe‿зна нiгде; нiти знa продaвницу (Шп), нисам си
гурна да ли су облици 3. л. јд. през. или аориста.
У импф. и рад. гл. прид. овај глагол има следеће облике:
јa си не знajеше нiшта (Г), знajеше га мeсто, па забравi (Р), oна
знajеше како бaбица (Л), деда‿Станiсав га знajеше; тaј Милoјка сe
знajеше (Г);
тyг да је знaја човeк; кoј ти је знаja (К), oн не знaја тeрен да се вaрка (Л), ал јa несyм знaла (Г), тaј бaба зналa (Л), нe се е тoј зналo (ЦГ),
нeсу знaли (Шп), мi тoј несмo зналi (ЦГ).
Од облика аориста забележила сам:
тoј што ти знa, тoј ти казa (К); Достaну гу познa, а Вeрицу нe (Г),
њeга га познaдо (К), не познaдо моi децa, iч не познaдо (Г).
Ово нам јасно говори да је проширење д ограничено само на обли
ке аор. али није доследно.
276. Група глагола од које се очекује понашање по моделу VII вр
сте добила је проширење:
кошuља белejе се оѕaт (П), али вiдо – белejеф се (Ш); мi децa
лудuјемо, беснejемо, дiрамо се (П); сuши се, сuши мeсо, жутejе (Г), и
oн ће пожутejе oпәш ‘реп’; да бeше овдe тeше да живejе човeк (ЦГ), не
трeбе толiко човeк да живejе; пa живejеш, пiнеш си; почe ми oко, вика,
уминuје, почe ми да ми здравejе (Л), ће ти оздравejе (Шп), oдма оздравejе;
нeће оздравejе (Г), oпште нeма да ти модрejе ноктe (ЦГ), остарejе човeк,
па огрубejе (Г), какo пропaдне човeк, старejе ли, oн и грубejе, ружнejе
(Т); ће ву поцрнejев зuби (Ш).
Забележила сам и неколико облика рад. гл. прид.:
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ше[с]-седәм‿гoдине сәм с њeга живејaла; е какo се jе живејaло
тyк; снeк се скопнеjaја (Р). Сличне облике забележио је и Белић (Белић
1999б : 326; 335).
277. Глагол сипу/сипем мења се по II Белићевој врсти:
пoсле му сiпеш вoду (Ш), да сiпеш зејтiн пuно (Шп), онa н-умejеше на кuче да сiпе (П), да га сiпе у тuј бuчку (Ш), и од онuј вoду сiпемо
(Г), па сiпемо у дрeје; сiпеф ти у каленiче на столiчку (ЦГ), вoда се
расiпе (Л), oна расiпе пченiцу (Шп), oн ис поза њuма расiпе канaче вoду; и oни канaче расiпев (Ш), мi га исiпемо (Г), тoј насiпев (Т),
пресiпемо га сәс вiно колaч (Шп), јa да га пoсипу (К).
Забележила сам још облике аор., рад. гл. прид. и имп.:
па сипa ракiју; јa га посипa (К), канaче iмаше вoда, расипa тuј по
онoј (Р);
у њoњуту кuћу жiто сипaла (Р), пре[д] детeто расипaја кaмења
едyн кuп (Г);
посiпи се на повrњену згрaђу (Р).
Итератив овога глагола гласи сипuје.
278. У пчињском говору функционише и глагол затре:
тeмо се зaтремо (Г), нiкако не мoж да гу зaтрев (К);
некако зaтр га oн (К), тaј Милoјка млoго aрна бeше, али се зaтр;
па не знaм какo ги пoсле затrше (Г), сiнови ву се потrше (Р);
а еднo бaпче, а еднo жaпче се затrла (К).
279. Формант -ува- < -ова- је најчешће средство за грађење итера
тивних глагола на југоистоку нашег језичког простора (о чему је већ
писано у: Белић 1999б : 329-333; Богдановић 1987 : 208; Реметић 1996 :
516-519; Ивић 1956 : 123). Тако је и у говору Пчиње инфинитивна осно
ва итеративних глагола обично на -ува-, а презентска на -ује(-):140
свi сәм ги видувaла (Шп), слaбо смо га видувaли (Г), врзувaли су с
чуканiцу, о[т] тoј жiто (Шп), а мi смо врзувaле; глобувa ни, глобувa (К),
на нaс ни су комшi�jе дођувaли; кuче залајувaло; па се запослувa (она)
(Шп), искарувaше бaбу (К), и тoј свe oна ву испредувaла; ел ти казувa,�
140

Када је у питању 1. л. јд. през., онда је тај наставак -ују (осим у ЦГ).
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мори, ћeро (Шп), казувaсте ли ги? (Ш); Rадомiр купувa; па купувaше
(Л), купувaше ми децa и рiбе, та jeдо (Т), пeлене нeсмо купувaли (Шп),
па такoј смо лекувaли децa; кудe несa ме лекувaли (Г), а пoсле ги оружувaмо тeј две‿сoбе гoре (Шп), Вeрка Милaна нeје опоувaла (ЦГ), ба
ба‿Стaну нe ли гу прашувa (Шп), и oн прашувaја; па гу прашувaла овaј
гoре (Р), такoј су ме дoктури прашувaли; и писувaја (Шп), пинувa си и
ракiју (Л), доодiше нeки љuди, попитувaше (Шп), повикнувaли смо (Г),
поштувaли су ме (Ш), па прoсо расипувaла (Шп), већем такoј овдe-ондe
сиснувa (ЦГ), и на трi трпeзе смо седнувaли лeб да eдемо (Л), та ни је
спасувaја јaдан (Г), тoј-такoј смо спремувaли (Т), а куде тoга сiна си
станувa у стaн (Л), услушувaла (Шп), утепувa се, и[с] слiву пaдо (Л),
и говeда ме утепувaше (Г), школuван је (Шп), нeсу школувaли децa (Т)
и сл.
нe га видuју (К), пoсле гу видuеше женuту (ја) (Г), Кончeто врзujем
(Р), жњeјемо га, па га врзujемо у снoпје (Р), врзujеф се jеднi (Ш), свe
врзujев за дубiцу (Шп), па ће одврзuје такoј (Шп), тoј да запазuјеш (Ш),
ишлa сәм јa, млoго запaзујеше (Л), и ни запојuје; сә шикeрчики ће ни
запојuјев; запојuјеф се сәс младожeњу (Шп), штo заробuјете тoј детe
(К), избљувuје се вампiр (Шп), а вi ме искaрујете из бoлницу (Р), ће
накaрујемо говeда у кошaру (ЦГ), јa ће ни казuју пuт (П), не казuје, јa па
не питuју (Шп), мi не смejемо да казuјемо (Р), казuјеше ми Пeтко (Г),
на Вrтану бuку га казuјешеву (Т), зејтiнчәк по мaлка капнuјемо; кoре
купujемо (Шп), ће купuјете ли вi рањенiка? (ЦГ), да купuјев одeло за
снaшку (Шп), памuк се купuјеше (Шп), купujешемо бeли опyнчики (Ш),
а онoј брaшно си купuјешемо сe (Г), к�oј ги откuпује? (Т), ладuјев ни
(офце); тaј млoго лекuјеше крaве (Г), ако лудujев (деца) (Шп), мi, децa,
лудuјемо, беснe�jемо, дiрамо се (П), и oни мирujев (деца); па вампiр ће
гу нападнuје (Шп), не смeм да ноћuју, eј (Г), сaмо да гу обuје ципeлу;
снaшка ће останuје (П), и тuј молiтву пинuјемо и у корiто сипuјемо
(Р), онa пинuјеше (Л), пинuјеше, млoго вoлеше да пi�jе (Т), oн домaћи
такoј писuје (Шп), тeму нeку да писuје (Л), онi писujев (ЦГ), девoјка се
не питuје; тi питuјеше ме за лaзарице (П), такoј ни испитuјев (Шп),
стрuју ће појачuје (Шп), овдe помалкuјев ли љuди (Г), и oн ме прашuје
(Ш), овдe прашuјемо (П), и ће те прашuјев (Ш), премuзујемо си oфце (Г),
и мi такoј приѕикuјемо; радuјемо се (Шп), сипuје пченiцу (Ш), oн сипuје вoду (К), млeко ги сипuјемо (Г), па детe да страujе (Р), и кәт сyмне,
век сәмнuје, више не вiкав (ЦГ), и онo сәмнuје (П), почe ми oко, вика,
уминuје (Л) и сл.
Могу се, међутим, чути и глаголи са формантима -ава-, -ива-:
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од њuм ги заткавa (ћелими); а кoлко сәм клaшне изәткавaла (ЦГ);
ће целiва рuке на свi (Т), тaмо целiваш рuку (ЦГ), згrна га Цaнка, целивa га (Шп) и сл.
280. Као и у другим призренско-тимочким говорима, и овде је ла
ко уочљиво ширење Белићеве VI глаголске врсте:
онo грiза, грiза, и oп, пaдне на зeмњу (ЦГ);
а oн кәт легiња (ЦГ), онo вика, не легiња (П), протiњамо се (Г),
на столiце не седiњәв (ЦГ), и онaј га бoли, крiви, стeња, не мoже oн
(П), ма кoј стeња у вaшуту сoбу (Г), ћу се сәпiњам (Г), мрejеш и не
умiрәш; тuј ће умiра; а бре, умiрамо и пa трчiмо да рабoтимо (П), Вeрица јaдна вijе, премiра (Г);
iде по кuће, досaђа на љuди (Л), врaта овaкој, навaљамо глaву да
улeгнемо (Шп), oна нарuча ‘наручује’ (Ш), па ги обaљав (Шп), почe да
разәзнaвам (Г);
што вiка стaрәц?; вiше не мoж да вiкамо; вiкав ни (Шп), Викa
га Рaде (Р), дiзәм, дiзәм, дiзәм, па чiни ми се, искiну се дизaећи (П),
онa сaмо што жiва, што дiја (П), жвaкам му лeп и орaчики (Л), орaси
накrшимо, па сәжвaкамо да ги рaнимо (К), да закoљаш кокoшку (Шп),
две‿свiње чuвете, зiмуске па закoљете (П), ни мoгу коњa да јaам (Р),
oн га јaа (Л), снaшка да јaа на коњa (Г), овдe младожeња јaа на коњa
(П), па ли јaав ги, припuштав ги (Т), поред ових облика само једном
забележила сам: јaшем (К); мeљамо за свiње (Г) поред чешћег: па га
мeљемо (Р), премeљемо за стoку; смeље си за свiње товaр (Г); заштo
ли ми зuп нiца (К), нoге му отiчав (Шп), и oна помaга (Шп), примyца
се прeђа (Шп), сiсаф си малeцки децa (Г), копрiве набeре па ги склyца
(П), и пiнемо, сrкамо водiцу (Г), oно зајнaт, стeза, стeза (ЦГ), стeзамо се да не рaснемо; да се стeзате кoлко, дeца, мoжете (Т), стiза ли?
(Шп), какo ће сuкаш (ЦГ);
Овде долази и група глагола V врсте код којих је јотовани сугласник из презентске пренет у инфинитивну основу (Реметић 1996 : 520):
па пластiце мeћа бaш тәквe длyге (Г); јa пa га окрeћам (Ш), окрeћамо
сәс вiле; окрeћамо га и онo се овrши (Л); по двaпу[т]‿три га преобrћамо (Шп);
грeшам (Шп, Р), нe се грeшете (К), згрeшам га (Шп); и тoј му облaчамо (Л), соблачaја тyј Милорaт нoјње девoјке (К), поред облика са
променом по ������������������
VII���������������
врсти: Па какo се облaчев (ЦГ); промeњам си се (Г), и
се препромeњам тaм (К), поред облика типа: тoј ми донeси, да се про-
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мeњим; да ти донeсе промeну, да се промeњиш; да ву се промeњи јuтре и
онa; Јa си се промењi (Р); да га тeгљаж за нo[с] сәс мaше (Г), тi здрaв
у зeмњу не мoж да улaзаш; мoра нeшто да ти фaли па да улaзаш (Шп),
кудe си онi улaзав (К), онo каквo је овдe, не улaзе, немeтено! (Т), поред
облика по ���������������������
VII������������������
врсти: куде невeсте, улазiја по дuпке (Р), улазiте ли код
Мiрка? (ЦГ).
281. По VI врсти мењају се и следећи глаголи:
та да ми се не закaчав oглави на крaве; мi жiви из овuј кuћу, Крстaно, не искaчамо; не мoж да искoчев, да отiдев, наколeначки искaчав (Г);
почe да проглiђам по мaло (Г);
што се урiђа (Шп);
не урa�
~аф тoј, сiне (Г).
282. Посебно је занимљива група глагола која се, такође, мења по
моделу VI врсте:
тoга га заминeвља (Р), вoду крстeља (Т), Анђeлковић са се презивљaли тaмо, а сyк се презiвљамо Станoјевић (Р), и га скинeвљав тuј (Л).
Ево и облика рад. гл. прид. и аор.:
на мeне су купевљaли; јa нeсәм купевљaла (Шп), пoвише смо купевљaли за низaње (Т), дoм сәм га крстевљaла; свe сәм ги јa крстељaла,
сyл еднoга несyм га у цrкву крстiла (Р), и тyк се је меневљaло; јa питављaла сәм (Шп);
крстељa ги, па ми не биднaше (Л), ценевљaше ме овдe-ондe (Р).
283. Иако је велики број глагола из V прешао у VI врсту, сачуван је
приличан број глагола који се мењају по V врсти:
брiшемо ги (Шп);
ако га бегденiше (Шп); вiдо jеднu девoјку, бегденисa (Шп), па си
бeгдениса мuжа и дoведе си тuј (Ш), кәд онe бегденисaше ме (К); да ли
је бегденисaја тyј на девoјку тaтко (Шп);
крaва ће лiпше кәд вaти снeк (Г); и тaм накуде Вiдовдән липсa си
(Р); јaрики ву полипсaли; излипсaле кoзе (Р);
јa б н-умeм да нaпишу (Ш); тoј написa ли свe? (ЦГ), у тeчај ме
уписaше овдe, па идo у шкoлу (Ш); на њuма нeма да пiсано (Ш);
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па пoјес aлен му опaшемо (Шп), препaшем (Ш);
јa улeго у кoчину да га вrжем (Р), вrжемо мaњку па около мaњкуту (Л), вrжев ги (Ш), да извrжу (Шп), па извrжемо снoпје (Г); зaш
то ми ги свi пrсти врзaте?; онi ми се смyкоше, лoшо ме уврзaше; и
врзaја ѕвонyц на бuку (Р), тiја што су га врзaли (Шп);
јa не мoш ти кaжу (Ш), и јa докaжу па се дiгну нaјтро; какo да
жiву, дe да ми докaжете (П);
и јa лyжем (ЦГ), не лyш, мaјке, не лyш, лyжеш тi (П), с мoмци ће
се лyжемо тaмо (Г), не трeбе да се лyжемо (Р), aј лyжемо јoште (Г),
па децaта ће зaләжу (П), oна си гу излyже (Ш); с тoга се ләгa (ти) (Т),
ләгaмо га (Г), тyј ги iзләга (П), онi ни изләгaше (Г), онi се изләгaше
(П); дeда такoј ни је ләгaја, и јa лyжем (Р), којa ме je женa ләгaла, отuт
(Л), изләгaја га (Г), изләгaли ће uмре (Т). Занимљиво је да сам на запа
ду Горње Пчиње (Шп, К) редовно сретала овакве потврде аор. и рад.
гл. прид. глагола ләжу/ләжем: тi ме iзләжа; с њeга сәм си се ләжaла;
нeсам те изләжaла; али изләжaли га (Шп), какo смо се сләжaле, море
(К).
И сeдне, нiже нiзови; по двa�jес, трi�jес нiза нанiже данyске
(Шп);
бaница се сuче (Ш), и бaнице сuчемо; сuчемо па uм да ти штuкне
(Л), насuчемо вrце, от конoпље, тyнке (Г); јa ги сuчеше (Ш); али у ЦГ
сам забележила: Какo ће сuкаш?
јa почe да плaчу (К), јa преко нoћ си плaчу (К); Стoјанке, не плaчи
(К), па oн плакa (Л); и онo детeто дрuго плакaло (К).
284. Глагол (-)дава мења се по VI врсти:
јa мoју жeну не дaвам да uчи шкoлу (Ш), нe те дaам тaм (К), на
мeне не дaва (Ш), тoј и на њeга дaвамо (Шп), дaвав на онeј жeне (Ш),
не дaав цeлу јaбуку (Шп), немoј да ми задaваш мuке и јaдови (П), свe се
продaва на сабoр (Шп), а овoга ће га продaамо нaшега (П), тuј свe што
докaрав љuди продaав (Шп);
кoлко iмаш тoлко му дaве (Р);
aрно oн дeвер ми нaјмалечко давa (Ш), до дeк имaмо, давaмо (П),
ники‿мумурuзан лeп тuј давaше (К), донeгде придавaше (Л);
сeкја от пeте па му давaја о[т] твrдото (Л), oна не давaла (Шп),
пoвише би ми пeнѕију давaли (Г), на онu[ј] је додавaла (П);
eпа, и на попa чарaпе дaвајамо (Р).
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Изгледа да се овако понашају и глаголи познавам и добивам: познaам га; по штo га познaаш? (Ш), познaваш ли ме (К), iдемо додeк познaамо (Л), почe да разәзнaвам (Г); погледнa га и текнa ми за њeга, познa га (П), Достaну гу познa, а Вeрицу нe (Г); какo почeше од инeкциjе да
си добiвəв (Г); нaграду сәм добивaла (Шп).
285. Глагол (-)даде мења се по I врсти, при том се могу чути готово
једино облици проширени сугласником д. Изузетак је 1. л . јд. през. које
се може појавити као дам, даду, дадем:
па јa uзну, та да ги дaм на тeј сeстре; и јa дaм чарaпе (Шп), прoчку
ће ти дaм (Ш), јa ће дaм пaре за тaтка ми (Шп), па га дaду (Г), јa ће те
дaду у селo (К), па ћу ви дaду, дeца, ћу ви дaду (Г), ће ти дадeм пед‿бuке
(ЦГ), а сyк сәс њuма да дaдеш (Шп), четири‿стoтине динaра да дадeш
за едyн ручyк (П), и нe ме дaде (К), снaшка дaде бакшiш на кuћни (Шп),
пoјеф па ги дадeмо пaре (Г), ће ву дaдемо (Ш), кaмо да дaдете нiшто
(Г), да ни дaдете девoјку (Шп), шeови тoј се дадeв (П), па ако нeћев да
гу дадeв (Г), свe издaдемо дaр (Шп), подaдемо му шикeрче (Шп), однeсе, продaде тaмо (Шп), па рeкомо, ће продaдемо (Г);
дaј ми от кравaјчето (Л), рeменат ми дaјте (ЦГ), дaјте ни лeба
(К), што‿ћeф ти говeда, кəт не мoж да чuваш – прoдај, продaдете! (П),
продaдете oфце (П);
и дадo чарaпе (Шп), па јa га не дaдо (Р), дaдомо онoј што бeмо
понeли (К), Бuгарите ми дaдоше (Т), и девoјке изодaдомо (Шп), овiја
девoјчики се изодaдоше (Ш), испродaдомо и крaве (Шп), свe испродaдоше; свe продaдомо (П);
онo лекaр не дајa (Т), свeкәр ми не дајa (П), далa на петлeто (Р),
сә зoр су ме овдeка далi (К), и далi му кондiр (ЦГ), књiгу му бeву
дaли (Шп), тaј стaрата што се одaла (Шп), еднa зyлва си се одaла (Ш),
њoјња ћeрка што се удaла (Л), јa сəм се млaда удaла у деветнaез гoдине
(Шп),141 продалa (ЦГ).
286. Глагол шарам забележила сам на западу Горње Пчиње: па
ће га нашaрам; ако iмаш ће си га нашaраш (Ш), на истоку, међутим,
овај глагол не припада VI врсти: јa н-умeм да си шaрим (ЦГ), тoј се свe
У Горњој Пчињи, посебно источније, обично се и за жену и за мушкарца упо
требљава глагол (о)жени се, тако да је глагол одаде се новији, док су облици типа удаде
се очигледно преузети из стандардног језика.
141
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шaри; па ћелiми се шaрев (П); кoлко нашарi? (ЦГ), па нашарiмо сә
Зaгу овдe (ЦГ); какyф сəм шарiла (Р).
По истој VIIa врсти, мењају се и следећи глаголи: па рiпимо преко
вoду (Г), мaче да га не прерiпи (К), пaзете, немoј мaчка да га прерiпи
(Р); и онa рипiла кuчка; кәд е рипiло, Вeрице (Г), свi рипiли, устрeсли
се (П), прерипiла га стoка (ЦГ) итд.
287. Глагол смеју/смејем ‘смем’ и смеју се/смејем се ‘смејем се’
још увек нису у потпуности морфолошки уједначени јер се разлика по
јављује у неким облицима презента.
Глагол смеју/смејем има и облике без проширења -је(-), који се спо
радично могу чути у западном делу Горње Пчиње: не смe се пuшта; којa
смe да отiде у грoбје (Шп), смe ли да га чeкаш Бuгарина (Г), не смeмо да
пoђемо (Г). Осим тога, у 1. л. јд. през., на целој територији, фреквентни
ји је облик смем од облика смејем. Потврде: јa смeм да oтиду (Шп), не
смeм да iскочу ис кuћу; смeм јaко да прiјду до њeга; не смeм да прiду
(Г), не смeм па ни да нoсим (ЦГ), јa не смejем ће ме уaпев; не смeем
нiшта (Г), јa се не смejем кaчим (ЦГ), о[т] Тuрци не смejеш детe да
прaтиш (Г), не смejеш да пiпнеш (ЦГ), какo ће ве издaви, не смejе; мaли
девoјчики не смejе ги прaтиш (Г), и нiкој нiшта не смejе (Р), па смejе да
се прiча (Л), а сyк не смejемо (П), не смejемо нiе самe да iдемо (Р), не
смejемо се вrнемо (К), море, не смejете, рече, да iдете, да тuжите (Г),
сyг не смejев љuди да iдев (Шп), не iдев, не смejев од вампiри (ЦГ);
У рад. гл. прид., аор. и импф. овај глагол има следеће облике:
нeје смејaја нiкој да ги фaти (Г), вiше нeсам отiшла, нeсәм смејaла (Шп), и вiше не смејaла да бiде лијaр (Р);
сyг не смејa да си oстану самa (Г), не смејa да дoјдем (Р), па не
смејa oн да доoди (П), стрa га, не смејa (Г), не смејaше да лeгаф тuј
(Шп), више не смејaше се јaвљав (Р);
али oн не смejеше от моjeтога стaрца; oн не смejеше покре‿њeга
(Г).
Потврде глагола смеју се/смејем се ‘смејем се’:
па јa се смeју (Г), oн се смejе (П), смejемо се (Г), прiчамо, смejемо
се, пeвамо (Р), смеjеф се, шaлеф се (ЦГ), прiчаф, смejеф се (П), ће се
смejев (Шп), iма да те разговoри и да те насмejе (П);
а oн се насмејaја (П);
погледa га јa, па ми се смејa (Ш), а јa кәт се засмејa (К);
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знaм, смejешеву се (Шп);
нe се смeј, будaло! (К);
смеja�jећи си oди (ЦГ).
288. Попут претходних понаша се и глагол умеју/умејем, тј. мења
се по обрасцу II врсте:
ја б н-умeм да нaпишу (Ш), јa н-умeм да си шaрим; јa свaки умejем
да пребiрам; јa што‿ћu ткaем кәт н-умejем; па тoј не знaм, сiне, јa ги
н-умeју, сiне, кaжем (ЦГ), какo� н-умejеш (Л), да те не кaра свекrва, нумejеш (ЦГ), кoј си умejе да га уљuди (Шп), н-умejе ли га прaев (Г),
н-умejе да нaјде (ЦГ), тi н-умejе ги закrпиш (Т), н-умejе, сiне, не знajе
(Л), мi н-умejемо тoј (Шп), мi н-умejемо да прозбoримо (К), тәквi кoи
н-умejев да iграв (ЦГ);
онa н-умеjaла да ткaе (ЦГ), јa несyм умејaла (П), па нeсәм умејaла
да uчу (Л);
јa н-умејa зaтвору врaтницуту; јa н-умејa га сiноћ прaшам; јa си
н-умејa напрaим (Р) итд.
289. По моделу II врсте мења се глагол жнеју/жнејем:
јa сaма вrшу, сaма жнeју; ако затeче у сeло кмe[т] да жнeјеш (Шп),
ће жнejеш (ЦГ), кoј oре, жнeје (Ш), сyк какo се oправи да ни жњejе (Л),
жнejемо сә сrпови (Ш), жњeјемо га, па га врзujемо у снoпје (Р), млaди
децa ће iдев да жнejев (Г), по трiста, чeтристо снoпа ће нажнeјемо
жiто (Шп), нажнejеф цeлу њiву (Г), не мoж да ожнeје па се нагoдев;
ожнeјемо њiву данyске (Шп), ожњejев и си дoјдев (П);
такoј смо жнејaле с рuке (Шп), копaли, жњејaли, рuчно свe; жнејaли смо (Р);
идoмо та жнејaмо овyс (Г), тaм ожнејaмо, овршiмо (К);
нiти кoсено, нiти жнeјано; заостaја овyс нежнeјан на љuди (Г);
и онo, знajеш, жнејajећи, ударajећи, бeше се пресeкло на нoгу
(Г).
Овај глагол бележио је и Белић у сличним облицима (Белић 1999б
: 328-329).
290. Глагол вршу/вршим мења се по VII врсти:
јa сaма вrшу, сaма жнeју (Шп), па с кoња вrши па пoсле вejе га
с лопaту (Л), с кoњи си се овдe вrши (К), издuло се, трeбе се вrши (Г),
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по два-тринajез дyна вrшимо сәс кoњи (Л), па вrшимо с кoњи (Т), па га
вrшимо (Р), сәс кoњи вrшеф; и навrшеф си по двeсте, трiста кiла (Ш),
овrшимо га зачyс; па летeв кoњи, овrшев (Г);
Мaмо, вика, рабoтете до eсен, овrшете, па закoљете вепрa (П);
деве[т]‿дyна вршiмо (Р), тaм ожнејaмо, овршiмо (К);
с кoњи се jе вршiло (Т), такoј смо вршiли (Ш), свe са нaши вршiли
тaмо (ЦГ), навршiли смо жiто (П);
oн онде-гoре вrшеше (ЦГ), па вrшеше кoј нeма кoњи; море, мi сәз
говeда вrшешемо, нeма кoњи (Т);
невrшено, па гuмно се издuло жiто (К) и сл.
291. Глагол работу/работим уобичајен је на овом простору, док је
глагол раду/радим свакако новији. Мењају се по VII врсти:
е, што рабoту јa; тaте, што рабoтиш (Ш), рабoти си њoјњу рабoту (Шп), ал iска се рабoти (Р), а мi сyк си такoј рабoтимо (Ш), вi што
рабoтите овoј (Г), какo рабoтев дрuги (Ш), и јa ћу га урабoту (Ш), тoј
да урабoту (П);
Мaмо, вика, рабoтете до eсен, овrшете, па закoљете вепрa (П);
па тi што работi до сyк (ЦГ), jеднaта работi у Тргoвиште (Л);
а и работiја jе (Ш), јa сәм и тoј работiла (Шп), па тoј се је работiло сe (Г), такoј са работiле (Л);
гoре свe рабoтеше (ја) (Г), онoј Мiле што рабoтеше (К), па се
бiев, па се бijев, бoже, што рабoтеја (ЦГ), oне свe такoј рабoтешеву
(К);
какo је урабoтено (Шп), ће му остaне нерабoтено (П).
Морам напоменути да сам забележила и мање обичне облике у јед
ном од пунктова: работaја; работaли (Шп). Потребан ми је, међутим,
већи број потврда да бих била сигурна да се на крајњем западу овај гла
гол мења по VI�������������������������
���������������������������
II Белићевој врсти.
������������������������
292. Глаголи волу/волим и живу/живим мењају се, изгледа, по обра
сцу VII врсте, при чему се код оба глагола појављују занимљиви облици
у аор. и рад. гл. прид., али недоследно:
а) Печeње јa не вoлу (Шп), Вoлиш ли га? – вoлу (Ш), па свaк вoли
мaјку (Т), кoга вoли тoга ће uзне Бoк, мi не мoжемо прe (Шп), мi кəт се
вoлимо ‡ нeма рoт! (Г), не вoлеф те (Шп);
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и заволeмо се (Т);
oна је волeла кaфу да пi�jе (Ш), али: дeца се заволiли (Г);
oн ги млoго вoлеше дека мuшки (ЦГ), млoго вoлеше да пi�jе (Т) итд.
б) жiву (Р, П, Шп), лyже љuди та да жiви (Шп), у Тргoвиште жiвев (Л), у сeло нeће жiвев (К);
а јa заштo сyг живe (Л), па живe какo сәм живeла (Р), живeмо нeкако (Шп), живeмо си (К), па пoсле поживeмо нeко врeме (Т), преживe
(ја) (Л), али: живoмо овдe какo живoмо (Шп)!
куде баба‿Стaна што је живeла; ал нeсәм дoбро с њuма живeла
(Шп), какo сәм живeла (Р), и такoј смо живeли (П), поред: с мeне је
живiја (К), па тaмо сəм си живiла (ЦГ), такoј сәм живiла напрeт; па
смо такoј живiли (Р), па смо си живiли (ЦГ), па и јa сәм сyк како њuм
доживiла (Р) (в. т. 39).
293. Глагол удру/удрим је занимљива и стара особина сачувана код
јужних говора:
јa га удрi по обрaс; удрiја гу у слабiну; мeне ме је трiпути удрiја
(К), у тrн сәм удрiла (Ш), какo удрiло у неко орaче, такoј га отсeкло;
мeсеци се договорiли, удрiли топлoту (Т).
Постоји и глагол удару/ударим:
кәд ме uдари едyн; oн сaл се uдари у рuке овaкој (К); бyјги га
ударiла сә секiру (Шп); и онo, знajеш, жнејajећи, ударajећи, бeше се
пресeкло на нoгу (Г).
294. Ево неких од необичних глагола из пчињског говора:
а) aп�е ‘уједа’: когa aпе, ће уaпе; aпев ги мuје; јa не смejем ће ме
уaпев (Г);
б) вaне ‘ухвати’: какo смејa вaнеш?; прaв онyј пuт кәд га вaнеш од
Врaње (ЦГ), фrљи, вaне жiчку да се држi uбава iвица; и козa вaне тuј
бoјку (ЦГ), за два‿дyна нeма јaнуар да га вaне пrви (Л), двокaти вaне
тaм (П), онuј вaнеф крaву па закoљев (ЦГ);
в) дeкса ‘негује’: трeбе ги дeксаш (Т), трeба се па дeксав родiтељи
(Ш), дрuги дeте дeксав; дексa гу божем (Шп); јa сәм га дексaла (Ш), па
сәм гу дексaла (Шп);
г) изuми ‘заборави’: већем изумe (Р); јa сәм ги изумiла (Шп), дeте
изумiла сәм (К), кaжете, не знaм вiше, и тoлко, јa сәм изумiла (Р);
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д) онoди (глагол општег значења):142 oна да слuша, да онoди (Шп),
да си онoдимо; а брaт ми такoј си онодe; мучiја се, море, сиромa,
цепiја, онодeја (ЦГ), сәс њi сәм онодeла (Шп), бәјги у нiњ���
е бuке онодeли (ЦГ);
ђ) цuне ‘пољуби’: по двaпути ћу га цuнем (Р), свaкога ћу цuнем (Р),
тyг рuка да се цuне (Ш), а снaшка прiђе, цuне ги рuку, дaде ги ракiју
(Шп); цунa му рuку (Ш);
е) џiпка ‘котрља’: а мi свi као прaсци се џiпкамо; кaмење џiпкамо (Шп); јa си умрe, уџипкa си се; кәд ми се uџипка Добрoсәв, малeчәк
(Г), какo га uдари, такoј се сyџипка (К) (в. т. 73);
ж) штuкне ‘нестане, изгуби се’: сuчемо па uм да ти штuкне; штuкне ми свeс и јa пaдну (Л); сaмо, срeћа бrже штuче (снeк) (Р), премешa
гoре, онo штuче; штuкја ми пaмет, заборaљам; тoлко сәм штuкла от
стрa (Г).
295. Овде је, судећи по бројним примерима, сачуван облик требе
који је присутан и у Белићевим налазима (Белић 1999б : 325-326):
да ги намaам трeбе јa нагoре (ЦГ), кoлко ти трeбе за зељaник
(Г), трeбе ги дeксаш (Т), трeбе ме утeпа (Т), Станiја трeбе да је жiва,
e ли?;
����������
па онa какo трeбе да се вiка (Р), нaш лeп трeбе да стaше (П),
трeбе свe да се кuпи (Ш), издuло се, трeбе се вrши (Г), не трeбе да се
лyжемо (Р), свe трeбе да плaтив (Л) итд.
Забележила сам, међутим, и примере: трeба се окoпа; oна вiше у
кuћу не трeба да улeгне; спрaеф свe што трeба; трeба пaре шнaјдер да
ни шi�jе (Шп), какo трeба на вaс; и што трeба понeсемо (К), не трeба
му oфца (Р), пaре му трeбев (ЦГ).
296. У многим нашим говорима од Призрена (Реметић 1996 : 523)
до Баната (Ивић... 1997 : 244) сачувани су, најчешће, облици импф. и
перф. глагола имети се ‘звати се, имати име’. Пчињани познају само
један облик овога глагола – имеше: Сuзу влeче, па сyк овuја, какo ву
iмеше (ЦГ), Блaгоја му iмеше на тoга ми домаћiна (Р), деда‿Влaтка му
iмеше; Рaце ли му iмеше (Г) итд.

142
У Тимочком дијалекатском речнику Ј. Динића овај глагол има исто значење
као код Пчињана (Динић 2008 : 527).
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Н е п роме н љиве р ечи
Прилози
297. Прилози за место:
овде: Тuрци на конaк овдe доодiли (Шп), и такoј останa овдe (Л),
још овдe што iма (П), дојдe си пoнапретке овдe (Г);
тoј свe си јa спрaву овдeк (Шп);
oн бeше дoшја овдeка (Ш), и сәм се овдeка одaла (К), овдeка седнaше (Т);
и еднa бaба овдeна (ЦГ), па oн дојдe овдeна (Л), па кaмење овдeна
тuрам (П);
бeше на Богорoдицу овдeја; oн се исeкја овдeја, на обрaс (ЦГ), дoјдемо овдeја (Т), нaјбогaто имaње iма овдeја (П);
онде: лaни ондe кoзу еднu замаaли вuци (Шп), овдe трaжи, ондe
трaжи (Г), енe гу ондe (Р), iма ондe троjiца, бећaри (П);
из онuј кuћицу, ондeк сәм блiзу (Т);
радi на млoго мeста, такoј по фiрме, овдe, ондeка (Шп), сeдни
ондeка, Рaшо (К), и Aнка ми је ондeка, комшилyк (Г);
ондeна на овoга, Дрaгана, е ли умрeја и сiн и ћeрка (ЦГ);
туј: до тuј дођoмо с вoс (К), па у тoј седiмо тuј (Г), море, фrљи
га тuј на зeмњу (Р), кәд ми бeја дeца тuј (Л);
и седo тuја, дoм (Шп);
туде: па косi, косi, тудe по прет кuћу (Г), и тудe шетaја, шетaја
(Л), тудe нeсу oпште правiли пaкос (Т), iма ги тiја пiлики тудe по
тrње летeв; Лaстəвице iма, ма и сyк летeв тудe глeдəм; цврчeв тудe,
свiрев (П);
цвrчка о[д] тудeја (П);
бeву и
�� тудeка такoј понападaли по крa�jишта (Ш), а партизaни
тудeка јaдни (Г);
овамо: јa дођo овaмо (Ш), у сливaк овaмо, у ливaду (К), и кәт се
стyмни овaмо у градiште, спрoтива (ЦГ);
довeди гу овaм, бре (К), мi евe овaм си лeгамо; бaшка Добрoсәв е
направiја кuћу овaм и с пoдруми (Г);

Говор Горње Пчиње

255

онамо: и оцeди млeко онaмо (Ш), онaмо у онuј кuћу (К), онaмо
нeшто врeкаше (ЦГ), онaмо, од онuј странu нeма (П);
искaрам oфце на Бoрову чuку, онaм гoре (Р), и у цrкву онaм ће се
вeнчав (Л), ће iду онaм да се скрiју (Т);
тамо: па у Бaнат, тaмо oтиде, тaм се uдаде (Т), на снeк не извeде
тaмо (Р), па iмаше еднu сестрu тaмо (Г), мi бeгамо тaмо (К);
oн си тaм нaправи у кuћу (Ш), oдведе ни тaм (К), а јa бrго отo
тaм (Г), тaм никуде вaше кuће, дoле (Л);
потамке: тuри пoтамке на крaј на сoвриче (Г);
горе: сә стaрца седeмо гoре (Г), па едyн се кaчи гoре, а двоiца дoле
(Л), нека си ги гoре, у сeло, нoси (Т), а oн бегa тaм гoре у плaнину (К);
погорке: сyл пoгорке овакoј мешa (Г);
нагоре: ће ни испрaти нагoре (К), од oпаш ‘реп’ па нагoре (Г), и
јa се укачi нагoре на тyј тaван (Г), испрaти га нaгоре (Л), лaни, жiто,
млoго uбаво iмашемо тaм нагoре (П);
нагoр ће ги намaам (ЦГ);
одозгор: а oно, вика, нeшто одозгoр, од више‿кuћу (Шп), па кoј ће
ву помoгне, гoспот одозгoр (Л);
кәт си нaпада рoса одәзгoр (К), пa си тuри одәзгoр (Г);
кyт, пuче пuшка тaмо озгoра (П);
с казaн пaре скрaли из рiт, озгoр (Шп), тике озгoр iде војнiк (К),
блuзиче си неко носiла uбаво озгoр (Г), па озгoр пeсма, пeсма (ЦГ);
доле: дoле, под iзбу не идoше; чувaли смо, какo нe, и дoле и овдe
(К), жiто спaдне дoле (Г), тaмо дoле низ рeку; па едyн се кaчи гoре, а
двоiца дoле (Л);
надоле: појдo надoле; свe одoвде надoле марaме (К), па испuштеф
тuј вoду надoле; оцепiле пuшке све овдe надoле (Г);
одоздол: и одоздoл ишлi ус рiт; свe одоздoл по трi пoдрума (Г);
и тeраја тaм оздoла Радoвничани; дек јa не мoгу да дoјдем оздoла
(ЦГ), iдемо оздoла пeшки о[т] Тргoвиште (Р);
опанчiне оздoл закrпени (Шп), дојдoше оздoл; и озгoр и оздoл
студeно (Т);
унутра: зајтiн си тuрамо и унuтра (Шп), мi мoрамо oколо, а вi ће
те унuтра (К), а тaм, свe унuтра да сeду, на мoгу (Т), улeгни тi унuтра
(П), нaс ни накарaсте унuтра, а вi си нaдвар (К);
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одовде: мeне ми дaдоше uпут одoвде (Шп), и oн се чuје одoвде (К),
нeшто јa одoвде давa (Р), а јa слuшам одoвде, oн на спрoтив овiја (ЦГ),
гrдне пaре су одoвде однeли (П);
одовут: пiпни отuт, одовuт (К), овaј одовuт (Р), едyн вaти одовuт
(Т), па одовuт, па озгoр дојдe (Л), и тuримо водiцу отuт и одовuт (Г);
отут: пoсле, кә[т] да дoђемо отuт (К), пuно партизaни отuт, Бuгари одовuт (Г), па пoсле га пуштiше отuт (Р), и нiе доoдимо отuт
(ЦГ), у њiно je зeмња отuт (Л);
одонут: и oн дoтрча одонuт, јавi се (Т), jеднi одонuт, jеднi�
одовuт, ратujев, гaђаф се; онaј одонuт што‿јe (Р);
одокле: не знaм одoкле бeше (К), јa знaм одoкле си тi (Шп). Забе
лежила сам и свакако новији пример: Вi одaкле сте? (Р);
откуде: откuде бакшiш ће донeсе (ЦГ), не знajемо откудe са тiја
љuди (Г);
откuд му је па његoва мaјка (К), па тaм отiдемо на мeсто откuт
смо пошлi (Г), oткут ти тeбе пaре? (Р);
одотле: моji брaтанци отселiше си одoтле (К);
oн си тuј и oн одoтлека; aјде, iди си одoтлека (Шп);
довде: па снeг је млoго, Рaшо, билo тuј гoдину, дoвде (К), jеднa
длyга кoса довдe овaкој (ЦГ), онa малeчка, снiска, вика, довдe (Л);
нoга му је отсeчена довдeка (К), и jеднo као бoјлек довдeка длyго
(Шп);
докле: доклe дођo (Шп);
дек(а) ‘где’: а вi дeг жiвев твоi родiтељи; дeк ти е кuћа?; па дeк
ће отiдем, сiнко? (ЦГ), до дeк имaмо, давaмо, однeма пoсле, дeг да га
нaјду да га дaду, нeма (П), едәмпu[т] да стuпну, да искoчу нaдвар, да
пoјду дeг бiло (Л), свe стaрци, стaрци по едyн, по двоiца, дек едyн, дeг
двоiца (Т);
да ни докaеш Чuпино дeка е, да ни докaжеш пuт (П);
дек(а) ‘одакле’: па дeка си iдете, из Радoвницу? (ЦГ), о[т] далeко
је, не знaм о[т] дeка, из Uжицу ли нeку; не знaм о[т] дeка е (Г). Видоески наводи да је дека прилог карактеристичан за источне говоре, док
се у селима јужно од границе Страцин-Куманово дека употребљава
паралелно са куде, како је и у пчињском говору (Видоески 1962 : 175).
Иначе, облик дека представља и везник у македонским говорима (Ко
нески 1966 : 339), алексиначком (Богдановић 1987 : 230) и пчињском
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говору (в. т. 306), а може бити схваћено и као речца (Вукадиновић
1996 : 247).
додек ‘докле’: от кuћу девoјачку додeк iде, свe коњa ће јaа (Р),
да дoеж да ми кaеш додeк са нaше бuке, онeј зa�jедничке (ЦГ), iдемо
додeк познaамо, прет кuће пojемо (Л), додeг бидoте? Идoте ли у Македoнију? (П);
до дeка? (П). Додек(а) има више значења, једно је прилошко (в. и
т. 298) и њега помињу Видоески и Вукадиновић (Видоески 1962 : 177;
Вукадиновић 1996 : 243), с тим што Вукадиновић ову реч посматра и
као речцу (Вукадиновић 1996 : 248). Иначе, додека може бити и везник
и то не само у македонским (Конески 1966 : 339), већ и у пчињском го
вору (в. т. 306).
близу: овдeка је блiзу бiја; мoје блiзу бeше, па си одi� (Шп), и коj�
i
су овaкој комшi�jе блiзу и на њiм се дaде (К), да са блiзу кuће како овдe
што са (Г), а коji су блiзу, знajеф се (Л), да си блiзу, та да те чaсту (Т);
далеко: селo си jе, а далeко сәм јa до дoле (К), од далeко је (Г), да
ли далeко отoше?; лeле, дeца, да бeгате од родiтељи далeко (Т); тaмо,
бuгарско неко Дoњо Селo, делeко (К);
овдeка далeчко кuће iма (К), а oни далeчко (Ш);
раздалеко: нeма, тaм, рaздалеко кuће (Г);
негде: у Пuнушефце, вiкав, негде тaмо бiло (Шп), сyкрију се нeгде, нiкој да ме не знajе (К), тiја побeгли негде (Г);
тaм нигде oтиде; скрiја се је нiгде (К) (в. т. 31);
донегде: тyј лeбәц пa ће се jедe донeгде (Г), па сәм се влeкла донeгде; донeгде придавaше (Л), а сyг донегдe кoлко-тoлко (ЦГ);
однегде: ако дoјде неко‿детe однегдe (П);
понегде: јa јaко сeду у Радoвницу, него пa попослeгнем понeгде
(Р);
нигде: дiнар нeма нiгде (К), онa нiгде, uтече крaвата; и си отoше,
нiгде преко рiт (Г), нiгде нeма да ги вiдиш Бuгари (Р), не лiчи Мiлица
до нiгде на мeне; ма, за нiгде нeсәм више, сiне (П);
куде: кудe ће спi�jев нaвечер нaдвар; па кудe ћемо пoсле; кудe ће
ни скiнев (К), iма си тaм кудe мyстев; кудe ћу самa гoре (Г), евe стaнәт
кудe је, шкoла (Р);
накуде: и јa што‿ћu, накудe ћу (Р), не знaм накудe да iду (К);
некуде: па онi некудe отидoше (П);
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нанекуде: рeкомо, ће ги и њi откaрав нанeкуде (Г), отишлi ли нанeкуде по неке‿кuће (Р);
наникуде: пrтено па нeће нанiкуде, ољuпев му ножiце (ЦГ), вiше
нeмам смiслу да iду нанiкуде (Р), не мoш се закрeне нанiкуде (П);
не бiва нанiкут (ЦГ);
однекуде: долетeја однeкуде; нeма га, нeма, тики дoјде однекuде (Л);
одникуд: нeма однiкуд лeб (Г);
камо: кaмо ти га мuш, кaмо да дaдете нiшто (Г), кaмо гу мојa Стaна (П);
Кaм вачeра, кaм вечeра! (П), „кaм ти ги мeовите... кaм ти гу крaвата... а мoљците кaмо ги?“ (Шп), кaм, брe, кaм јoш тiја... (Р). Богдановић
кам сматра речцом (која између осталог може да се схвати као где) и у
алексиначком и у говорима Бучума и Белог Потока. Он још напомиње
да се у сврљишким говорима ова речца може јавити као предлог: oде
кам кuћу (Богдановић 1987 : 221-222; 1979 : 101). Видоески, међутим,
камо сврстава међу прилоге (Видоески 1962 : 176).
дом: мaјка ни је чувaла дoм; Ордaнка си дoм седi (К), дојдe дoм,
па умрe; па си га оставiмо дoм (Г), и онa си га однeсе дoм (Р), когa ћу
oставу дoм (П);
напрет: и јa напрeт iграм (К), па мuшки ће iдев напрeт, а жeнске
оѕyт (Г), тuру га стaпат напрeт, па га тuру по навaм (Л);
навамо: нe ву се доoди навaмо (Т);
па отuт си га пa довeдоше навaм, полaк (К), онoј брaшно фrља
навaм (Г), од рeку навaм – Радoвница (Р), па нeма тoј више навaм, нeма
тәквe жeне (ЦГ), вrни си се наaм (Шп);
нанам: а јa самa та нанaм, преко рiт (К), Црвeни Грaт jе од рeкуту
нанaм кудe си ишлa (Р);
натам: натaм ли oтиде (Т), па отидoше натaм (Л), свe натaм
јаaја коњa; пoсле, полyк, полyк, та натaм отoше; iду натaм (Г);
напоље: и oстана uвечер нaпоље (Т), нeки нaпоље дарuјев (Ш);
надвар ‘напоље’: чeке, јa да iскочу нaдвар (Шп), кудe ће спi�jев
нaвечер нaдвар (К), не смeм ги нaдвар нiгде пuштим (Р), едәмпuт да
стuпну да искoчу нaдвар, да пoјду дeг бiло (Л);
сyк ће ви, каже, нaдвор искaрам (К), избeгам си по нaдвор (Р), па
тaм нaдвор лeгав (ЦГ);
однадвор: па oна унuтра, а јa однaдвор (Ш);
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свуде: свuде си изoреше (Шп), амбулi�jе iма свuде сyк (Р), свuде, и
под мiшке овaкој (Т);
свuда куде iду, сiне, сe тoј прiчам, на свaкога жiвога (П);
овуде: овuде си iдем по комшилyк, тaм си iдем по гoсти (Р);
оѕад: малeцке, па тeја оѕaт; и онa ме потrза да чeкам оѕa[т] да
проoдев oни (ЦГ), свe кошuља белe�jе се оѕaт (П);
па мuшки ће iдев напрeт, а жeнске оѕyт (Г);
назат: па шамi�jе назaт вrжев (Л);
ниско: како остaл сaл му нiско ножiце (Р);
уколо: вoјска uколо, свe стоj�
i (К), кoлко седeв овaкој uколо (Р);
наоколо: та наoколо залетeше отuт с кoњи (Р);
чәк: и вaле чyг дoле, до зeмњу (Шп), јa идo за моji децa чyк у Глoкг
(К), чyг до Банaт, отuд Бeограт; у Бuгариња, тaм, чyг далeко (Г), кол
ко‿одoвде до Тргoвиште дoле кuћата чyк (ЦГ), чyк тaм, преко рiт (Л),
чyк у Мaтарушку Бaњу, двe гoдине сәм ишлa (П);
дори ‘чак’: из бuгарско сoл смо купувaли, из бuгарско, дори у бuгарско да iде пронaјдев нeки та докaра отuт (Г). Дори обично има зна
чење везника, како у пчињском (в. т. 306), тако и у суседним говорима
(Белић 1999б : 204, 314; Конески 1966 : 339), али овде га је могуће схва
тити као прилог за место.
298. Прилози за време:
кәд: aјде, кyт ће га прaимо; нe се знajе кyт ће да оболi човeк (К),
кyд на когa искyчав oфце, двe, једнa, oн си измuzе њигoву; iма кy[д] да
си отiде и тaм (Ш);
никәт: јa нiкәт сабaјле не пiју кaфу (Шп), сyг нiкәд нeћу га
зaбраву (Т);
некад: нeкад гу прерачuнам да ми je тeтка, нeкат па iч (Р);
откyт: тi, вика, откyт мрejеш (П);
сәг: сyг је свe дрuгојаче (Ш), онa и сyг бiдна мuка као напрeт (К),
сyг нeма нiшта белке (Г), а сyк нeма, слaбо доoдев (Л), и тyк је билo
крiза како сyк (П). Ређе се чује сәга: а реко, гoтово сyга (К);
тәг: какo нe се утепa тyк, тики останa жiва (Шп), али коџa мaсло
искoчи тyк (Г), е, какo се je живејaло тyк (Р), јa тyк не верuјеше (П),
мuка је билo тyк (Р);
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овәг ‘сада’: те овyгк ме давiло (П);
онәг ‘онда’: те овyгк ме давiло, те онy[г] гу давiло (П);
данәс: од данyс па до јuтре у овoј врeме (К), рaњимо си ги, данyс
ћу ни тuрим јa лeп (Р), данyз да iдем у Тргoвиште (ЦГ), па данyс кә[д]
дoјду (П);
јa ће се данyске жeњу (П), тi, ће си трпiш данyске (Т), ожнeјемо
њiву данyске (Шп);
вәздан: седoмо вyздан (Шп), по цeл нoћ вijем, по вyздан рабoтим
(Р), а вyздан краj њiм (Л), штrкља крaва, по вyздан дyн штrкља (ЦГ);
а jеднi си жнejеф вyздән (Ш), свe си мeси вyздән (Г), онa си жнeје,
вyздән рабoти (Г),
ичер: мi смо јоште‿ичeр јeли у обeт (К), еднa ете ичeр умрeла
(Р), онa ичeр овдe пројдe (ЦГ), ичeр што‿сi работiла (Л), онi си ичeр
отидoше (П), па ичeр дођe (К);
сутра: сuтра, каже, глeдете uјутру на Бuгари aлишта (П), па сuтра па тaј такoј, овaј iма свe њojњо да рaди (Т);
јутре: од данyс па до јuтре у овoј врeме (К), да ву се промeњи
јuтре и онa; тyј лeбац ти је дoста, па јuтре си омeси (Р), јa ће iду јuтре
(Л), мi и јuтре овдe ће седiмо (Г);
јuтрен ће је слaва (Ш);
јутрос: а јa вiкам јuтрос на Младeна (Р);
евe јuтроске мекiце eдомо (Л);
ођутроске: па ођuтроске; ођuтроске идo jемпuт; па ођuтроске мi
отидoмо (П);
ујутро: uјутро стaнемо, iсто пa си слaвимо (ЦГ), uјутро пa сә
стoку (Т);
uјтро рaно за нешто дојдe; а uјтро, чiм стaну, онo ми се jeде (Т);
сuтра, каже, глeдете uјтру на Бuгари aлишта (П);
сабајле: iдеф сабaјле на појuтрину; и сабaјле Цiганин се намуљiја
пa (Шп), етe ти ги сабaјле; и ће се растuрев на сабaјле (К), спрeмаф се и
сабaјле у пeтәк пoјдев (Л), али и: собaјле (К).
њекња: па бyш њeкња тiја опyнци нoсеше (Ш), нoјни њeкња доодiше двe (Шп), енe kәд бидe њeкња онaј мећaва и онyј мрaс (Р), та ги одвa
њeкња откарaше (ЦГ), и њeкња умрe; онa прeде од њeкња маaње (Л);
кноћи: кнoћи прaимо бeдву (Шп), да ги дaате до кнoћи, ће се батiшев (Т);
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свуноћ: свuноћ лeб месiше; свuноћ си печe лeб, свuноћ си едe (Г),
преко нoћ, свuноћ нoћ рабoтев; iдемо нaвечер па по свuноћ седiмо (ЦГ);
забележила сам, међутим, и овакав пример: свaноћ се прeде (Шп);
навечер: ће iдемо нaвечер да гу довeдемо (Шп), отoмо нaвечер (К),
па нaјтро мuзев и нaвечер (Г), па вечeрав нaвечер, па нaјтро ручyк (Р), и
одвeла га нaвечер на вoду (ЦГ), не могa да гу нaјду нaвечер (Т), и нaвечер дoјдев (Л);
довечер: Нoвицу заштo не викaте довeчер да дoјде; да дoјдеш довeчер куде нaс (ЦГ), па од uјтро па дoвечер (Л), штo ће рабoтимо, дoвечер
седoмо (К);
привечер: па бi, па бi, о[д] двa до прiвечер (Г);
напривечер: сaмо пoсле, напрiвечер, нaправу нeку (Шп), и с коњa
дошyја нaвечер, напрiвечер (Р), поткuсак jeдев jедәмпuт, пoсле пa, напрiвечер oпет (Л);
увече: сeчемо си и uвече, на зaслугу, спрема слaву (Шп), дотeрам
ги uвече, дадeм ни лeбәц (П);
и uвечер дојдoше партизaни (П), и oстана uвечер нaпоље (Т);
дәње: тoј не iдев дyње, сaмо нoће (ЦГ);
ноће: преко дyн, нoће нeје (Шп), па нaвечер ће дoђев овдe, нaвечер,
па нoће свaдба (К), тrчи нoће (ЦГ);
најтро: тoј нaјтро на крaве тuрамо (Г), и нaјтро сyмне; и нaјтро
ги наодiла тaм куде кoчинуту (Р), јuтре нaјтро нeће га кладeмо (ЦГ), па
се дiгну нaјтро; рaњу га нaјтро па нaјтро (П);
наћәске: какo пoмина, брe, наћyске? (Шп), исфрљiја крeвет наћyске (Р), наћyске трiпути ли га наѕрћa (ЦГ);
синоћ: јa н-умејa га сiноћ прaшам (Р), па сiноћ доодi да вiка тiја
децaта нaши (П);
сyк што сәм jeла сiноћке јa забарaву (Л);
напрет: лоповлyк је имaло и напрeт (Шп), онa и сyкг бiдна мuка
као напрeт (К), нaјвише гaзде смо си билi напрeт (Г), па имaло млoго
ђаволeтине напрeт (Р), напрeт iдеја по трaвке (Л);
ал смо патiли млoго од напрeтке; тyј живoт да га не трaжи човeк
напрeтке (Р);
однапрет: тu[ј] је iмало однапрeд џандaри, бiвши (Р), епа, венчaли су се однапрeт куде пoпа (Л);
понапрет: да ли је oна пoнапре[т] дошлa (Р), тy[ј] је бoлез бијa
пoнапрет (Т), oн гађaја и пoнапрет (П), јa си спрaву пoнапрет (Шп);
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дојдe си пoнапретке овдe; мaјка пoнапретке умрe (Г), па тeја
пoнапретке што бeја пoстаре, девoјке, тeја си, тeја iмаја (ЦГ);
годишњо: доoдев годiшњо по jедампuт куде мeне; годiшњо дoјдев
(Р);
месечно: по трiесе дiнара месeчно (ЦГ);
пролетос: па пролeтос uмре (П);
купiја га бeше пролeтоске (П), пролeтоске дошјa (ЦГ);
летос: јa емпuт идo, накуде лeтос ме водi; те да кoпам лeтос (Р),
па за лeтос мeсо у замрзнивaч стaвете (П);
јa кәд идo лeтоске, вiдо (К), доодi лeтоске (Р), oднесе ги лисiца
лeтоске (П);
јесенәс: jесенyс кәд бeву лeтоске, oн бeше дoшја овдeка (Ш), до
jесенyз гу завршi (П), трiпути од есенyс (Р);
па га jесенyске викaмо сeно да докaрамо (П), па тo[ј] jесенyске кәд
бe дошлa јa (Г);
зимус: зiму[с] сeду дoле (Т);
зiмуске не мoж до oстану (Г), бидo зимuске, оперисувa се тaмо
(ЦГ), две‿свiње чuвете, зiмуске па закoљете; па по зaјци зимuске iдеја
овiја из Радoвницу (П);
лете: па лeте, па зiме такoј обuче‿ништа, чарaпе (Г), кoзицете ги
чuвамо због мeсо, за лeте (Ш);
и чuвамо си зiми, лeти мaсло такoј (Г);
најесен: нajесен билo (ЦГ), па нajесен дојдe тaтко ми, па ме oдведе;
ишјa за копuс нajесен (П), онo нajесен – бyж девeтога новeмбра (Т), тoј
ће нajесен да продадe (Ш);
ујесен: oн дођe uјесен неко‿дoбо (Шп);
напролет: па нарoчито нajесен и нaпролет (П);
зиме: па лeте, па зiме такoј обuче‿ништо, чарaпе (Г), зiме не iдемо да мeљамо (Р), зiме што рaдимо? Па гaзимо снeк (П);
и чuвамо си зiми, лeти мaсло такoј (Г);
лани: овyј, лaни што умрe (Р), лaни мaлко биднaше (ЦГ), па oна ми
дoста пoмогна лaни (Л), лaни жiто млoго uбаво iмашемо тaм нагoре (П),
лaни ондe кoзу еднu замаaли вuци (Шп), па ли лaни jеднa урипa (Р);
догодине: и више не iдев, па догoдине, и догoдина кә[д] дoђе, тәк
пa� (ЦГ);
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увек: брaду нoси uвек oн (Т);
оточ: јa отoч неку‿чoрбу слaну пi (Р);
јa пi, мори, отoчке, Вeрке (Ш), да те пuшти, отoчке што си тi
причaла (ЦГ), овaј отoчке... (П);
скоро: нeсам ги видeла, сyк се нарађaли скoро; тaј баба‿Нeда до
скoро бидe (Г), четiри ћeрке до скoро му бeја (Р), бeву га скoро згазiли
(Л), jедyн ме сyк скoро терa натaм (Т);
одәвна: ал одyвна га нoси (К);
одyвначка, iма jеднa гoдина; епа одaвнәчка, још кәд бeше млaда
(Г);
нeма одyмна (Л), забаравiла сәм, одaмна iма, педесe гoдине (ЦГ),
јa одyмна телa сәм да крeпам; жeна му умрe одaмна (П), одaмна, одaмна, одaмничка (Р), одaмна (Г);
тoј смо оградiли одaмно, сiне (П),
тoј одaмнәчка бeше (Р);
зачәс: овrшимо га зачyс (Г);
енчәс: за енчyз да ги собuјемо; онa се бrго тeлеше, за енчyс (Г);
опет: oпет се врнaше откут‿пaрете (Г), дрuг дyн oпет (Л), па
oпет ги врнaли (Г), дрuк вeчер се стyмни, па oпет (ЦГ);
пa� ‘опет’: вiкаф пoпа пa (Шп), пa си дођoше куде кuћу; сабaјле пa
кәт сyмне, мi пa побeгнемо (К), пa чuвамо до еднu крaву ел до кобiлу
(Г), и нaвечер дoјдев, па у субoту пa (Л), не дaав, но мi пa iдешемо
(П);143
одма: сетi се јa што‿јe, oдма (К), аха, па oдма га удaви; oдма
оздравejе (Г), и онa умрeла oдма (К), oдма на твојe сeло, на свaкога да
кaеш (П), oдма тuј откуде‿дrшкуту се заскaпе; јa сәм ис тuј кuћу отiшла oдма (Р);
пре: кoга вoли тoга ће uзне Бoк, мi не мoжемо прe (Шп), кuће такoј
су бiле прe, јел ти рeко (Ш);
после: па кудe ћемо пoсле; пoсле тражiмо лeп (К), онo пoсле се
дeте рoди (Г), и онa пoсле дошлa за њeга (Р), па пoсле пojемо; бeмо
зajедно, пoсле се оделiмо (Л);

Па јесте везник, али наглашено па значи опет и представља прави прилог. Па
може бити схваћено и као речца, али и тада постоји разлика између акцентованог и не
акцентованог облика (Богдановић 1979 : 101; 1987 : 223).
143
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рано: прет‿слuнце, рaно (Г), па не тејa да искoчи рaно у пeнѕију
(Л), uјутро рaно за нешто‿дојдe (Т), некa гу, нека‿поспijе, рaно је
(П);
већ: iде ли слyнце већ на крaј, да зaјде, нiгде нeма да ги вiдиш
Бuгари (Р), јa кашљa, кашљa и већ гoтово (ЦГ);
гoдине прoшле веће, кудe да пaнту (Шп), стo гoдине сәм јa, сyг
веће стo гoдине (Г), iде ли око трi сaат, веће накуде‿сәмнувaње (Р) (в.
т. 306);
кәд већем да iдемо за бuгарско (К), кәт пoчне да oди већем, тy[г] га
батaлимо (Р), нoћ, већем да сyмне (П), сy[г] голeма већем, нeће (Л);
додек ‘докле, док’: дoдeк је врuћо дrж га на пuпәк; пoсле смо си
лeпо живeли додeк је Тiта бијa жiв (Г), от сeдәм гoдине пoјдев у лaзарицу па додeк се не ожeњев; до којe врeме, вика, вiкав, додeк петлoви
не пoјев (ЦГ), додeк сәм жiва ће слобoду децa; па, вика, додeк је дyн,
слyнце да грejе, нeма нiшта (П), додe[к] гу јaбукуту не бuтнев, онi ги
свaтовите не пuштав (Т);
а нiе свiте рaњимо додeка iма (ЦГ) (в. т. 297);
топрв: завaћав топrв држaву (Г), па да се uчиш тi топrв кuћу да
мeтеш (Р), топrв ли ће пoјдев? (Т), зар ће се излeчу топrв (П);
чәк: ће смeљамо, ће напuнимо амбaри и чyг за до Ђuрђовдән, зiме
не iдемо да мeљамо (Р).

(К);

299. Прилози за начин:
наопоко: немoјте, сiнко, такoј нaопоко; iди нaлице, немoј нaопоко

налице: iди нaлице, немoј нaопоко (К);
барабар: подeлев, на свi по барабaр (Шп);
једва: једвa кoњ iскочи (Шп), та jедвa исфаћaмо крaве нaвечер;
едвa сәм се излекувaла тuј у Тргoвиште (Г), едвa сәм остaла жiва (Т), та
едвa ги отeли (П), па едвa гу опeреш (ЦГ);
та ги одвa њeкња откарaше; одвa угасiмо по кuћу; и не мoгу одвa
сәм преноћiла (ЦГ);
арно: aрно ни бeше; aрно смо жiви, јaдни, остaли (Г), јa и не дочuју
бyш aрно; aрно и знaм; с когa сарађувaја aрно, бајги тoга ће га гмeчи (Р),
мi aрно ги чувaмо (ЦГ), море, живeла сәм лoшо, кәквo aрно (Т);
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добро: и тu[ј] је дoбро, дeте, нежeњет је (Ш), пoсле, дoбро си биднa; којa га знajе дoбро (К), ма дoбро смо се слагaле, несмo тoлко рђaво
(ЦГ);
боље: ћuти си бoље (К), да сәм си умрeла, сiне, јa, бoље би билo
(Г);
лошо: и онe лoшо га чувaле снaшке (Г), лoшо ме уврзaше; с њeга
лoшо некако, от пrвањ крaј с њeга лoшо смо живeли (Р), море, живeла
сәм лoшо, кәквo aрно (Т);
рђаво: ма дoбро смо се слагaле, несмo тoлко рђaво (ЦГ);
убаво: заклопi гу uбаво; испeко га јa јaгњето uбаво у рeлну, у тепсiју (Л), покрijев га uбаво (Т);
ләко: лyко ми бидe (Г), и овдe нeје лyко (Л), дојдe ми, вика, лyко,
лyко (П), лyко бeше пoсле (К);
ләсно: љuди су се мучiли ... а сyг лyсно, бре дeте (Шп), а сyк лyсно
(Т), сyк лyсно, ис продaвницу и aј (Р);
тешко: не знaм да ли гу знajеш, тeшко (Л), тeшко на нaз девoјке
(Р), тeшко је тoј, нaјтешко (Т);
силно: тoј сiлно ги отвoри, каже, трeснев (ЦГ), сiлно збoри (Ш),
oн вiка – пoсилно, пoсилно! (Ш);
слабо: iма, али слaбо; слaбо смо га видувaли (Г), слaбо имaло гaс;
а сyк нeма, слaбо доoдев (Л), а онa слaбо доoди (Т);
поләк: полyк, полyк, учiмо с Вeрицу, та га научiмо; полyк, полyк,
изделiмо се (Г);
па отuт си га пa довeдоше навaм, палaк (К), пoсле, палyк, палyк, та
натaм отoше (Г), и јa палyк, палyк, па се дiго (Л),
поләчка: јa полyчка та отo си (Г);
брго: и јa тeрам бrго волoви (К), а јa бrго отo тaм (Г), бrго тeше
се отeли (Т), бrго вoду донeси (К), јoш је бrго (Т);
брже: па пoсле двeте бrже умрeше; сaмо, срeћа, бrже штuче (Р),
oн пoсле кә[д] дојдe и се бrже oжени; ама, тi не мoш се бrже па наuчиш; јa ствaрно бrже ткaешем; па тi бrже га тoј изәткa (ЦГ) и сл.
Изгледа да брго и брже имају исто значење, с тим што је облик
брже обичнији на крајњем истоку (ЦГ, Р).
побрго: да исфrљев богiње пoбрго; црвeно нeшто та да ги исфrљев пoбрго богiње (ЦГ), пoбрго да ви тeрам (К);
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пешки: и пoсле пeшки нагoре (К), iдемо оздoла пeшки о[д] Тргoвиш
те (Р), пeшки iдев, нeма вoс; путuјеф по три‿дyна пeшки тaм до, по
Македoнију; море, петнaез гoдине сiгорно сәм на жeтву, ишлa, пeшки
преко Чuпино (П);
ручно: копaли, жњејaли, рuчно свe, у селo (Р);
друкше: трoпа па онa па дрuкше; сaнке, кoла са дрuкше; не дрuкше
но бaпче свe са гу викaли (ЦГ);
другојаче: сyг је свe дрuгојаче (Ш), дрuгојаче свe збoреше; епа
такoј, сiне, какo дрuгојаче (Г), па iма ги тeј па дрuгојаче (Р), тi какo
ћеш другојaче да га кaеш (ЦГ);
исто: и oн тәкyв iсто; iсто и на овoга казaја (ЦГ), iсто и онa у
тeј гoдине oстана (удовица) (Л);
боже(м): дексa гу божем (Шп), божем тi да гу узiмаш тuја; сyг
божем до живoт дојдoмо (ЦГ), и онa божем да га прокaра неку‿трaву
пiла бeше (Л);
боже да ни плaтев, нiшта! (К), повeја га, боже, на Светога‿Илiју
да га вoди тaмо (Г);
бајги: oна ву доносiла бајги‿одeло (Шп), бијa бајгi њiњ прaзник (К), па бајгi да нeје партизaнка (Г), и причaли са да бајгi билo тој
ствaрно (Р);
трi бuве бyјги, нeје секiра (Шп), бәјги у нiње бuке онодeли (ЦГ);
бајгим ти пuшку забаравiја (К), јa појдo бајгим ћу га угaсим
oгањәт (Р);
бајги ми ти на женu мuш умрeја; бајги ми ти детe ће крстeља; кәт
uмре човeк, та бајгi ми ти га јaрето прерипiло (ЦГ);
и oн слушaја бајaги суђенiце (Т), нe га преметiли, како бајaги да
бијa у живoту (П);
кобајаги: iгле кобајaги глiта ги; вaрев гу тaмо кобајaги (Шп), и
пoсле га одвejе кобајaги (Л);
башка: бaшка Бuгари бijев, бaшка партизaни (К), па си jедeмо бaш
ка (Г), па свe тoј по бaшка (беремо) (Шп), за сeме бaшка, бaшка за едeње
(Р), бaшка jeде (Т), свe ву jе бaшка: ложiца, каленiца, тaче вoда, свe
(Л); ће откrшев лeбәѕ бәшкa (ЦГ);
уједно: а нeки па uједно (дарују) (Ш);
заједно: зajедно ги нoсејамо (Г), бeмо зajедно пoсле се оделiмо
(Л), трiесе гoдине смо нiе зajедно седeле с њuма (ЦГ), поседeмо си нiе
зaедно (Р), тyк су бiли по двajес човeка зaедно (Т);
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као: као тeбе кәт сәм билa млaда; млeко као сiрење гuсто од oфце;
кoчаче како крошњe, као крошнiце Цiгани што нoсев (Г);
како: oн је по мeне ишyја како вoда; бeло зубe како на детe (К),
имaло нека‿барчuга, кoлеста како вирчe (Г), нeје како сyк (Р);
наедәмпут: свe наедәмпuт ће измrзнев (Р);
одемпут: а ђaволи ги однемaло одемпuт из воденiцу (ЦГ), одемпuт се свaља мaсло (Г);
често: овaј ис Тргoвиште ми чeсто доoди (Т), oна је доодiла куде
мeне чeсто (Ш);
стално: па сiруп купuјемо стaлно; мuземо си стaлно (Г);
накнадно: па нaкнадно гoсти прaимо (ЦГ);
нарочито: па нарoчито нajесен и нaпролет (П), па пuца отuд нарoчито, по кaсарне нaјвише (Т);
незгодно: и мeне ми нeзгодно на онiја дрuги да не прuжим (Т);
страшно: и тaм је стрaшно билo (Т);
опасно: сyг oпасно ги, вiкав, iма (Шп);
стварно: да ли је ствaрно билo, да л нe��; и причaли са да бајгi билo
тoј ствaрно (Р), да вiди ствaрно ли је што онiја прiчав (Шп);
обавезно: снaшка oбавезно мoра да донeсе овaкву фuту (Шп);
јефтино: па jeфтино бeше тyк (Л);
поснопица: свiте пeт овдe легнaше поснoпица (ЦГ);
старовремски: oће таквo свe да му кaжемо, по староврeмски (ЦГ);
грешком: с пuшку гу утепaја грешкoм (К);
зајнат ‘заинат, из ината’: oно зајнaт, стeза, стeза; па зајнaт да не
мoш, чарaпете се мuчи да ги прокaра! (ЦГ);
овакој: мi што си овaкој збoримо; ће тuриш овaкој на сoвру (ЦГ),
и свe кoлко седeв овaкој uколо (Р);
нађoше ме на њiву овaко (К), што се чeшљам овакo мi�jем глaву;
вrљав овaко пченiцу (Р);
вiтице овaкоја како овo[ј] јa што нa‿главу нoсу (Р);
онакој: некo онaкој си прiча нaрот; онaкој што‿ћe дрuго (ЦГ), и
онaкој си iдев (Р);
такој: тoј такo[ј] jе билo напрeт (Р), јa не мoгу такoј да збoрим;
и јa сәм си такoј свe мuзла крaве; такoј ми овaј црквiца; па тoј uбаво
тәкoј на дuвар (ЦГ);
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некако: нeкако зaтр га oн, uтепа (Г), живeмо нeкако (Шп), па нeкако дaде гoспот (Ш), па се зaпосли некако мaлко (Г), млoго ми гoвор
некако грuб (К), окoси нeкәко (П);
никако: нeсмо се свадiли нiкако (Г), али два рeча нiкако нe ти
опростuјем (Ш), нiкако не мrда (П), јa нeћеше нiкако (Шп), па не мoжу
нiкәко (П), овiја нaши нe гу дaав нiкәко (Г).
300. ���������������������������������������������������������������
У пчињском говору присутно је и образовање прилога на
-чки, као и нпр. у кумановском говору (Видеоски 1962 : 175). Ево забе
лежених потврда:
и гrбачки ‘на леђа’ легнaја (К), uдари ме плaмен и јa гrбачки пaдо
(Г), јa гrбачки пaдо (Р), гrбачки (ЦГ); па овaкој лeгнем колeнечки ‘кле
чећи’ (Р), не мoж да искoчев, да отiдев, наколeначки искaчав (Г); ако
те полaзи с лeву нoгу, iмаш цeлу гoдину да ти опакyчки ‘наопако’ iде
нeшто (Т); а овaкој га бeше рeбрачки ‘попреко’ турiла (Ш); пoстимо,
пoстимо, па пoчне rњачки ‘с лицем напред’ да пaдамо (Л); ако јa нeмам кәд да сeднем, стоeчким; седечкiм (ЦГ). Морам напоменути да се
облици стоечкiм и седечкiм могу појавити и без финалног -м, дакле:
седечкi, стојечкi (ЦГ).
301. Прилози за количину:
млого: радi на млoго мeста (Шп), па снeг је млoго, Рaшо, билo тuј
гoдину, дoвде (К), мiло детe, млoго ће чuјеш; млoго мoлу Бoга да uмру
(Г), али и његoва женa нешто млoго oболе с нoге (Р), ишyја млoго по
девојчiња (ЦГ);
малко: понeма мaлко, дoјдев дрaжефци (П), дaј ми и мeне мaлко (Л), лaни мaлко биднaше (ЦГ), њeкња мaлко сeкја бeше; да тuримо
квасyц мaлко (Ш), пијaно је мaлко билo (К);
помoгне ми мaлка (Шп), човeк се понакrпи мaлка; докле пооружaмо мaлка (К);
помалко: помaлко ни лeб дaа, сiне; кrши помaлко (Г), нeје како
сyк, него тyк пoмалко се плaћаше (Р), тoј не тeче помaлко (Т), рyж, ечyм,
мuмурус помaлко (Г);
помрфка: а кәд је тoпло пoмрфка ће га бi�jеш, али пoмрфка ће је
мaсло (Г);
коџа: нe га вaљав коџa (Ш), дувaн смо садiли по коџa (Шп), етe
коџa сәм гoдине; ма коџa брaћа (Г) нi смо билi коџa децa; овaј си коџa
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зарадiла; али, коџa је дuгат (Р), нeсәм имaла дaрови коџa (ЦГ), oн биднa
коџa у бoлницу; коџa изeја (Л);
кочка: кочкa и oн седe (Т), мi донeсомо тuј кочкa (Г);
још: мaјка ву jе жiва јoш (П), iмаше јож двe снaшке (Л), сyк па
још пoтешко (Р), јoш овдe тeрамо слaву (К), јa и још еднa, још еднa iма
бaба (Г);
iма по нeко, сeди јoште (Шп), aј лyжемо јoште (Г), сyк сәм јoште
јa (Р), што моa мaјка јoште цrно нoси за мeне (ЦГ), тaмо кәд бeше јoш
те гoре (Л), па жiва јoште (Т);
јoшке да полeгаш, лaдно (ЦГ);
ич: iч гу нeје стрa билo и њuм; iч се не оѕiрам (К), да потрaжи
бaба, онo нeма у врчвe iч; iч нeје далeко (Г), и бес штaку не мoгу oпште, iч да доoдим (Р), за едeње, пo едe, за рабoту, iч ву се не рaди (П),
детe iч не мoже (К);
више: и oно тoлко iма човeк, вiше нeма (Т), не дiре жeну вiше;
и вiше нe ги повrћамо јaганци (Г), не мoгу вiше, дoста је!; не мoгу да
uтечу вiше; кoј ти се надaја више да дoђе у Коћuру (К);
повише: неки‿пuт iма пoвише, неки‿пoмалко (Р), ал да сәм седeла
гoре пoвише би ми пeнѕију давaли, сiне, белке (Г);
уђе ‘још горе, још веће, још више’: овo[ј] је сyк uђе него да сәм си
седeла (ЦГ), а сyг uђе мuке (Л), тi iди тaм, јa uђе ��
taмо не мoгу (П);
јако: јaко сәм се нeшто уплашiла (К), смeм јaко да прiјду до њeга
(Г), и овeј две-три‿гoдине немa јaко снeк; oн тrгја јaко (П), ма нeсу овдeка јaко билi (К);
пуно: iмаше тyк пuно лaзарице (Шп), тo[ј] је пuно вyшке билo (К),
па стoка пuно; јaганци пuно, рiпав, рiпав по крaј (Г), збрaли се пuно;
пuно ми љuди издонoсеја (ЦГ), да сiпеш зејтiн пuно (Шп);
сасвим: а сyк сасвiм да дaдеш (Шп), сyг дрuкше сасвiм (К);
па сасвeм изгорeло? (К);
доста: тyј лeбац ти је дoста, па јuтре си омeси (Р), па oна ми дoста пoмогна лaни, а сyк немa���
koј (Л), дoста си ме jeја (П);
��
ресто: пoсле, онi фаћaше онoј рeсто (К);
ретко: тyг је имaло рeтко, рeтко учiтељи; рeтко, рeтко, да наuчиш, да ти дaде (Л);
опште: и бес штaку не мoгу oпште, iч да доoдим (Р), oпште
нeма да ти модрejе ноктe (ЦГ), тудe нeсу oпште правiли пaкос; женa
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не знajе oпште што‿je мuка сyк (Т), нe ги брaњимо свiњете oпште од
рeпу нaшу (Р);
колко: кoлко заjeдеш, тoлко ти се едe (Г), оволiчке прaћке, колко пrс
(К), сплeтеш кoлко мoеш (Р), koлко �
iма сaат?; којe кoлко iма врeме (ЦГ);
колiчко iма да се (слуша) (К), колiчко ће ти кoшта сyг (Ш);
оволко: от падобрaн шамiја на jеднu стрнu овoлко ширoка – етe
толiчка, на еднu овoлко (ЦГ);
за нaс оволiцко не oстана (Ш), сyл за еднo влакнo да сәм, оволiцко
да сәм ватiла пaре, за толiцко (Г);
тол(и)ко: заштo тoлко да сәм стaра? (Г), ал тoлко ме не болi (П),
којe кoлко је могaло – тoлко (Р), тoлко ми се едe (Г), мeне ми тoлко свe�
([);
какo толiко се љuди збeрев? (Шп);
а мi толiчко iмамо гrло (Ш), на сeдәм децa по толiчко, по толiчко и лeп отiде тyја (ЦГ), тoј несyм до толiчко смoка видeла (Г);
сyл за еднo влакнo да сәм, оволiцко да сәм ватiла пaре, за толiцко
(Г), па откршiла толiцко, далa на петлeто (Р).
302. У пчињском говору, наравно, постоје и: односно-упитни при
лог зашто (поред облика што са истим значењем), прилог за узрок
зато, али и друге речи у прилошкој служби: све, сефте, комај, арам,
алал:
зашто: заштo се заѕiраш, брe (Шп), заштo се протињaмо (Г),
заштo ће ти, дeдо, рукавiца (Р), ма заштo ће ни сyк и стрuја (ЦГ), заштo га нeћеш, вiш какyв је uбавф? (Т).
У истој функцији врло често нађе се и облик што: што несu ми
овiја зuби мeне? (П), штo ће ми, Мiле? (К).
затој: па затoј смо нaјвише билi момковiце; затoј ни откарaше
(К), затoј се кiчице тuрав (Г), онe, пaре затoј су, за трошeње (Т), па сyг
затoј не смејa (Г), затoј сәм билa у Мaтарушку Бaњу две‿гoдине (П),
и затoј бoлни смо (Шп);
све: свe си се снaшли (Шп), свe прoѕори ватiја нaши па искршiја
(Г), глaвни коji су, свe се дарuјев (К), свe са нaши вршiли тaмо; и јa сәм
си такoј свe мuзла крaве; онi (деца) свe у бeло, свiте (ЦГ), и свe кoлко
седeв овaкој uколо; збeре, вика, свe испuшти стoкуту (Р), на овiја свe,
чeрге (ЦГ);
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дiгну са свe кoла (П); такoј сә свe љuпке здрoбев чoрбу; сә свe
јужiња се смрсiше тaмо, отoше (Г);144
сефте: па овaј сефтe напрaвена сoба (Р);
комај: двajез гoдине iма комaј (Л), Комaј тuрско кəд искочiло (Г),
па биднa двajез дyна комaј (Л), двajес пед‿гoдине комaј, трeба се жeни
(Шп), нaјстар от свi, па комaј шеесe гoдине човeк (Ш);145
арам: арaм да ти је, бре! (Г);
алал: алaл нека му је; алaл нека ви је (Г).
303. Прилошки изрази:
тoј-такoј је билo напрeт (Р); тoј-таквo егa си не дoђе (К);
о[т] тoрту, такoј-толiчко сaлте uзеде (Ш);
ћелiми, кәт-какo, ако iмаш ће си га нашaраш (Ш);
кoлко-тoлко (ЦГ);
колко-гoд да дoђе (К);
што-гoд бiло (Ш), што-гoд да намaжеш о[д] тuј ракiју (Г), тuрев
што-гoд (К), или нeшто, што-гoд да ни кuпи (Шп);
jеднi тe ги онде-гoре у Aрсинку; oн онде-гoре вrшеше (ЦГ);
закaчи па висeв овде-надoле (ЦГ), и тyј Алeкса овдe дoле (П);
ценевљaше ме овдe-ондe (R), oвде-oнде кuће (Г);
пiпни отuт-одовuт (К), али oн кәтд ме зaлепи отuтд-одовuт, па
одовuт (Г);
iдемо натaм-навaм (ЦГ);
а мi овдe смо билi тидe негде (ЦГ);
етe-такoј, лисiца уваљaла се (Г), етe-такoј дiнар нeма нigdе
(К); byш ете-тoлка глaва (Г), и пrс, тики ми виснa, ете-тyј пrс (Р);
eне-ондe онoј што‿e, ете-тәквiја (ЦГ); ете-овдeка јoште ме бoли (К);
па још-емпuт га бeше Ивaн викaја да iду (П), још-мaлко сәс Мaту
да почiнимо лaв (К);
а јутрeто-дән ће закoљамо јaгње (Шп);
144
Морам напоменути да се в из речи све врло често изговара редуковано или
потпуно изостаје: свe са jeли тoј (Г), свe тoј однeла и ошлa (П); тoј се сe испaри, измijе
(Л), тaј Милoјка сe знajеше (Г) (в. т. 65). О облику све као прилогу за количину доста
детаљно је писано у: Тома 1998 : 353.
145
Комај може бити схваћено и као прилог за време (Богдановић 1979 : 99).
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кoзе не чuвамо и дyн-данyс (Ш), и дyн-дәнәс нoга га бoли (П), и
дyн-данyске је у дрuгу држaву (Р).

П р ед л о з и
304. Инвентар предлога у пчињском говору је следећи:
без: ће ме вoзи бес пaре (Шп), којa jе без дrшку (Р), и јa сәм бе[з]
женu (Г), кудe ћеш бес лeб да iдеш вyздән (Г), и бе[с] штaку не мoгу
oпште, iч да доoдим (Р), и да остaне бе[с] снaшку не мoже (Т);
више: кaмење свe рaсипа више мeне (Г), енe гу ондeка више пuт
(Шп), тамyн oн више кuћу, eј, а јa под iзбу, дoле (К), па више плeвњу
тuрени; немoј да глeдаш и више пuт и пот пuт (Г);
вр: и глeда га у вr oчи (П), па у вr небeси рiпа вoда (Г), дiгне се
на млeкото, на вr мaсло (Р), и[с] слiву пaдо, из вr слiву (Л);
врз ‘преко’: кaмење, кuп, рaсипа врз мeне; та врз детeто легнaла
(Г), онe какo ме бутнaше па врз мeне, еднa по еднa (Р), онo пuшта зeмљу
врз нaс; oн пaде врз еднu грамaду (Г), вrљи jеднo чегiште врз нaс (Т);
до: онo нeће сyл да лeгаш до детe и да седiш; и онo дојдe‿нешто до
oгењ (Г), вuтица до колeна (П), и до четресe дyна мoра да га кrстиш (Р),
и прeдемо преко нoћ, до сәмнувaње (Л), па до лaни се мeшаја, сyк нe (П),
ако дочeкам до Велiгден; пa чувaмо до еднu крaву, ел до кобiлу (Г);
за: Бoжа бeше за Врaње отiшја (Ш), па стiске за гuшу (ЦГ), вrзано за тарaбу (Р); за тuрско врeме бiло (Шп); дојдo за сoл за oфце (Г),
и свaтови дoјдев за њuма (П), пoләсан за чувaње (ЦГ), чaшке за вoду
пиjeње (К), бaсмо за рeклицу (Ш), aмовите за кoњите; жiви жaлови за
овoј жiвинче (ЦГ), бoгами за њi зoр (Ш); тi питujеше ме за лaзарице
(П);
због: кoзицете ги чuвамо због мeсо, за лeте (Ш), и онi збок њeга,
запалiше му кuћу; крijеше се и онi збок њeга (Т), а збок чeга немaмо,
јa не знaм (Ш);
из: орa из рuке да му не uзнеш (ЦГ), из Глoк тyј гу бeше довeја
њoзе (Г), а вi ме искaрујете из бoлницу (Р), пaдо и[с] слiву (Л), свaк си
јeде из ђувeч (Ш), зeље ис чoрбу (Л);
вампiр гађaја иза зaбел (Шп);
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изнат: ће зaјде озгoр, изнат кuћу (П);
крәс: и крәс кrпицу, да нe се рuси; и крәз њeга млeко проoди; да
нeма трuње крәз њeга, онeја рuске (Ш), да прoтнеф се крәс тyј кoрен (Г),
и овдe крәз мaлу (Т), па крә[з] жiцуту се скубaле; вiди се крәз ешмaкат (Р). Овај предлог чест је и у кумановском говору (Видеоски 1962 :
181).
крај: нi смо билi коџa децa крај моju мaјку, шeс (Р), онa си улeгне
у рuпу крај лисiчики (Т);
нe ву дaвав лeб да јeде крәј њiм (К);
етe сy[к] кра њeга сeду тuј, кра тoј детe (Г), кра сiна си сeди и кра
снaшку (Т);
епа увoдев крә старeјка (Шп), да отiде крә њuм (Р). У куманов
ском говору предлог крај јавља се у сличним формама као овде: кра, крј,
кр (Видеоски 1962 : 180).
покрај: вампiри тiја што покрај‿њuм билi (Р);
покре: jечi покре кuћу; видeла га чuчи покре кuћу; oн не смejеше
покре њeга; та да iдеф покре децa (Г), нiе дoм покре кuће (Р);
ускрај: па гу тuри ускрај‿огњiште (ЦГ), ако oћеш повiкни нeкога
ускра‿кuма (Ш). У кумановском говору такође се може чути овај пред
лог (Видеоски 1962 : 185).
куд(е) ‘код’: нeје отiшја куд лекaра; iма и куд њuм (Т);
тaм нeма да вrшев куде њiма (Т), iма ли гrне куде вaс (Г), куде
кoга да iдеш (Шп), ће смiну куде сестрu његoву (Г), пођe ли куде мaјку
ти (К), свe куде нaз доoди (Ш);
накуде: накуде‿бuкете ус плaнину, куде твоeга прijетеља (Т), прiђемо накуде‿човeка (Шп), накуде‿кuће кәт пoјдев (Г); и тaм наку
де‿Вiдовдән липсa си; и онo већем накуде‿зoру; iде ли око трi сaат,
веће накуде‿сәмнувaње; јa емпuт идo, накуде‿лeтос ме водi (Р);
откуде: oдма тuј откуде‿дrшкуту се заскaпе (Р);
опет се врнaше откут‿пaрете (Г), Бuгари етe ги, рече, iдев отuт,
откут‿шкolу (Т);
на: пeкли на рeжањ (ЦГ), прoстремо ги на плoт (Р), па држiмо на
пuпәк (Г); сeчемо си и uвече, на зaслугу, спрема слaву; билo на Чiс понедeлник бyш (Шп); пojемо на љuди (Р), е ли знajеш на Здрaвка Пeру
(Л), да му кaеш на uјку (П); oн пошyја на косeње (Р), бидoте ли на слuжбу? (П); oћеше да ме одвeде на сiлу (Шп);
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над: озгoр зaјдев над нoгу (П);
низ: кә[д] да се скiну ни[с] слuбуту (Г), пуштiли га низ вoду (Л),
па iде си низ рeку (Р), ћу нoсим да га фrљим низ вrлото (ЦГ), и бeш
нi[з] стeпенице (Р);
јa да се скiну низә слuбу, онo кәд ме бuтна низә слuбу (Г);
од: кәт пaла от сeдиште (Т), отiшја човeк од рuке; литнa ми от
пaмет (ЦГ), от коњa се утепa (Л); сyк од Божiћ до сирoвaрштину су
некrстени дyнови; о[д] дrво се напрaви (Р), омeси от пeпел кравaјче
(ЦГ); пeте ће испuцав од босoћу (Г), гaсев жaрје од урoци (Л); стрa ги
от стaрца (Шп), пoстар је о[д] Дuшка; онiја дyнови што узeја од Мaрту
(Р);
око: предeмо око шпoрет; а јa ће iду кра тiја чукuнчики око Велiгден (Г), iде ли око трi сaат (Р); онo сyл око свiње што iма рабoта
(ЦГ);
около: огњiште jе имaло па около‿огњiштето ће залiћав (Т), викa
около‿кuћу, викa (Р), набрaја тrње, па около‿њeга натурaја (К);
по: по мeне трчeв Бuгари (Т), нiе по њiм iдемо; iдемо по њiма
(Р); тoј си лaзи по нaс као врцa (К), девoјка iде по грaд (Шп), терaше ме
по цrкве (Г); лaмпа срчaна о[д] дuвар па њuм пo‿главу (П), јa га удрi
по обрaс (К); пoсле се родi по њeга (Г); а oн по дрвa бeше сәс коњa (Т),
напрeт iдеја по трaвке (Л); бре, oн, е[м] ми jе зeт по Рuжу, ем ми jе кумашiн (Р), и не телa да кaже онa по iме (П); кә[д] дoјдеф по њoзе (Л);
и мeшам по ћошeви (Г);
под: дoле под iзбу не идoше; почe Стамeна да iде пот кuћу нaшу
(К), скрijе се пот шuшљәк; немoј да глeдаш и више пuт и пот пuт (Г),
и отiде пот кuћуту дoле и свiрка, свiрка (ЦГ);
испод: јaбука iма jеднa испот‿кuћуту такoј (П), сaл едyн зuп овaкој испод‿вiличку (Л);
поза ‘иза’: заспaло моje детe бeше одвeка, поза‿врaта (К), по
за‿огњiште накладeв oгәњ; пuца поза‿њiма (Л), oн ис поза‿њuма
расiпе канaче вoду (Ш);
пред: iдемо додeк познaамо, прет‿кuће пojемо (Л), стaне
пре[д]‿тeбе (Ш), кiтке цәфтeф прет‿кuће (Г); прет‿слuнце, рaно (Г),
епа, лaзарице iдеф пред‿Велiгден (К), пoнапрет јoш, па пред‿мeне (Р),
умрeло пред‿њuма (ЦГ);
преко: и си отoше, нiгде преко‿рiт (Г), (ишлa) пeшки пре
ко‿Чuпино (Р); да рiпамо преко‿вoду (Г), пуцa, мори, пуцa преко‿глaву
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(К); свe те aпе преко‿лeто (Г), па јa сәм преко‿двajес пе-чез‿гoдине
бoлесна; а iма преко‿стo oфце (П), јa сәм преко‿двajе[з] жeне изродiла
(К);
према: ал јa вiдим па кoлко сте па вi према‿њeга дoбри (Р), пoсле
овaкој iдеф си према‿дyнови (Шп);
при: а онiја децa бeја при oфце, овaмо (Р), при крaј мeсец iдеф,
прет пrвога (К), и при њiм бe (П);
ради: онa мoжда ве jе помаaла неки‿пuт на ради‿мeне (Л);
поради: свaћо ме вiка поради‿ћeрку (Л);
с, сә, сәс: намазaла глaву с пипeр и с млeко (ЦГ), бijеф се з Бuгари
(Р);
пoп си iде сә сељaни (Г), мoмци коji су сә старeјка (Шп), чuвамо
говeда сә Здрaвка (Г), спaла сәм и сә зyлве (Шп);
сәс мuке и с кuке смо живeли (Шп), онa iде по рабoту сәс мuжи
(К), и прiчамо сәс њoзе (Г), сәс орaси напrскамо (Шп);
спрема: па тuј спрема‿Блaгичину кuћу вaшата је кuћа (Л), Дiмча ондe спрема‿нaс онaм турiја дiве слiве (П); сечeмо си и uвече, на
зaслугу, спрема‿слaву (Шп), па до спрема‿тoрник (К); мi спрема‿децa
... pa mi смо пoздрави о[д] децa (ЦГ);
спротива: и кәт се стyмни овaмо у градiште, спрoтива и онi...
(ЦГ), онaм запалiше, мi вiдимо спрoтива и бeгамо (Т), њeкња онaм
спрoтива, на моjeга брaта удрiли у oфцу (П), а јa слuшам одoвде oн на
спрoтив овiја (ЦГ);
сред: стoжар побijемо на срeд на гuмно (Шп), премuземо ги на
срe[д] дyн; кәт си фрљi лoнчето па у срeд њiву (Г), oн ишyја, ишyја до
срeт пuт (ЦГ), кәт се дарувaше око срe[д] дyн (П);
и онa побeгла и отрчaла и у срeду oфце се мунaла; почeли гу трaжев, онa у срeду oфце, и не мoгли гу вiше нaјдев (Р);
у: нeма зuп у глaву; сaл жiви дuша у њeга; као кuче у воденiцу
(ЦГ), пaре ће пuшти у котyл (Г); тoј у лeто iдев (Шп), сyлте у прoлет
(Ш), заштo тi робoтиш у недeљу? (Шп), у октoмбар ли отoше (Т); па ги
врзujемо у снoпје (Р);
уз: па уз нoге кәт почe ме aла; какo мoж да побeгне уз оџaк да се
скрijе (ЦГ), и мaче почeло да маuче, да грeбе уз врaта (Р), свe си лajеше
уз долiну (ЦГ);
укачi се узә слuбуту нагoре; почeло узә јaбукуту да се кaчи (Г);
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удно: да ме набijе уднo зeмњу (П). Видоески за овај предлог наво
ди да се појављује само спорадично у Славишту, што није у непосред
ном суседству Горње Пчиње (Видеоски 1962 : 185).
305. Нису ретке потврде удвајања предлога:
вrжемо мaњку, па у около мaњкуту мuвамо кiтке, мuвамо; јa сәм
од блiзу овдe, от преко рiт (Л), па до спрема тoрник (К), и oно, вiка,
нешто одозгoр, од више кuћу; oн ис поза њuма расiпе канaче вoду (Шп),
ће смeљамо, ће напuнимо амбaри и чyг за до Ђuрђовдән (Р), па косi,
косi тудe по прет кuћу; збeрев, от кра децa (Г), при крaј мeсец iдев,
прет пrвога (К) и сл.

Везници
306. Репертоар везника у говору Горње Пчиње:
а: јa да се скiну низа слuбу, а онo кәд ме бuтна низа слuбу; па мuшки ће iдев напрeт, а жeнске оѕyт (Г);
ако: ако oћеш повiкни‿некога (Ш), свaшта iма, сaмо пaре ако
iмаш (Шп), ако се, чuвај бoже, забудaли (К), ако дочeкам до Велiгден
(Г), па ако oћев да дoјдев (Т);
али: али коџa мaсло искoчи тyк (Г), али јa дек не мoгу од овoј лoшо
врeме да отiду да пiтам; ама нeмам oткут, али онo oће да uчи; али eте
таквo је врeме билo (Р);
ал oн не смejеше (Г), ал смо патiли млoго од напрeтке (Р), мoжда
се неко телo рoди, ал онo двaесе да ги рoдиш! (ЦГ), ал да сәм седeла
гoре, пoвише би ми пeнѕију давaли, сiне, белке (Г);
ама ‘али’: онi вiкав ће ме закoљев, ама тi немoј од мeне мeсо да
едeш (ЦГ), iдеше по двaпут, трiпут годiшњо, ама нe‿беше тyк страoта
(Ш), ама тi не мoш се бrже па наuчиш (ЦГ) (в. т. 307 под б);
тики ‘него, али’: какo нe се утепa тyк, тики останa жiва (Шп), јa
вiдо, тики не мoгу да рeкну; мi јaко iмамо да jедeмо да кuпимо лeп,
тики пaре дaј! (К), мuка jе билo тики забарaви се (Т), нeма фuта, сuкња
да се кuпи, тики да изәткajеш! (Шп);
стрuју какo iмамо, сyк мoжемо, тике нeма љuди (Ш). Тики је везник не само у македонским (Конески 1966 : 338; Видоески 1962 : 241-
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242), већ и у призренско-тимочким говорима (Богдановић 1979 : 100).
У говору Пчиње, међутим, тики може да буде и везник и речца (в. т.
307).
него: па не тејa да uмру тyг, него останa (Шп), нeје далeко него... (Г),
нeје како сyк, него тyк помaлко се плaћаше; јa јaко сeду у Радoвницу него
пa попослeгнем понeгде (Р), него ме ти нoси кра моi лисiчики (Т);
да: нeкад гу прерачuнам да ми jе тeтка; више нeмам смiслу да iду
нанiкуде (Р), не могa да гу нaјду нaвечер (Т), едәмпuт да стuпну, да
искoчу нaдвар, да пoјду дeг бiло (Л);
и: онo нека је здрaвје на свi, па и њeму нaјпосле; енe кәд бидe
њeкња онaј мећaва и онyј мрaс (Р), oн гађaја и пoнапрет (П), напрaимо
му дuпку на срeт и га промuземо (Л);
ели: да намeриш на нoјњо мeсто ели мuжа, ели неко‿жeнско (К), да
не мoш с неко‿дрuк пoмоћ да рабoтиш, ели с коњa, ели нa‿раму (Р), ели
да гу остaву за дрuјпут (Т);
кaжи момчeто кудe ти је, ел ће пuцам; да л ће ме спомiња Ђuрђа,
ел нe? (К), пa чuвамо по еднu крaву, ел до кобiлу (Г), да ли са далi онi
прaсето на Милaна, ел јoк? (Р), знajеж гу Блaгицу ел нe? (Л);
ем: бре, oн, е[м] ми је зeт по Рuжу, eм ми је кумашiн (Р);
ни: па толiко несмo видeли ни смoци, ни змijе (Г), не тeли ни да
лajе, ни да пojе, ни да маuче, ни нiшта (Р), ни се мoже uмре, ни се мoже
жiви; онa ни чuје, ни вiди! (П) (в. т. 307 под б);
нити: нити, бре, рабoти, нити такoј трчi као мi што смо трчaли
(ЦГ), нити жiто, нити ливaде, нити нiшта, дојдoше си дoм (Р), нiти
кoсено, нiти жнeјано; нiти затвoрени врaта, нiти нiшта; нiти чi[с]
сапuн, нiти онакyв, нiти овакyв (Г) (в. т. 307 под б);
но: Вuкица си умрe, но јa да си oтиду за Тoзу (К), не крaднев но
збeрев; да смо кочкa седeли, но зaврна кiша; ма коџa брaћа, но исфаћaли кoј кудe могaли (Г), нeје бунaр, но вiр (Р), нe дрuкше, но бaпче свe
са гу викaли (ЦГ);
па: па кудe ћемо пoсле (К), па јa се па мунa у срeт (Т), глoшке,
па вртешкaрске, па нaше; истeпамо кошuље па омeкнев (Г), па ел ти
казuјем, до четересe дyна (Р), па у субoту пa (Л), па нeго? (ЦГ);
па ли: па ли и Стoјна бeше; па ли си ћuти (К), па ли лaни jеднa
урипa, урипa (Р), па ли вi и турaте лeп, мори (ЦГ), па ли јa iмаше пuно
ћелiми (П);
па л тi бeше (Т), па л јa ни казувa (ЦГ);
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епа: eпа, снaво, сyк ће ви рoгови испрaвимо; епа ће ги тeрамо с нaс;
епа, лaзарице iдев пред‿Велiгден (К), епа на когa да вiкам (Ш), епа
такoј oна не је казувaла на нaс (Шп), епа такoј, сiне, какo дрuгојаче; епа
одaвнәчка још кәд бeше млaда (Г), епа, селiја се (Р), eпа, завршiмо ли, ел
несмo (П), епа венчaли су се однапрeт куде пoпа (Л) (в. т. 307 под г);
ма: ма тoј Мiле га нeма; ма нeсу овдeка јaко билi (К), дрaжефци
како партизaни, ма тiја бaшка држaва њiна, бaшка (Г), ма oткут ти тeбе
пaре (Р);
ма ли: ма ли тaм смо работiли (К), Ма ли, рeко, a бре, смoк! (Г);
та: сeко онeј кiтке голeме, та да ми се не закaчав oглави на крaве
(Г), та имaло млoго ђаволeтине напрeт (Р), црвeно нeшто та да ги исфrљев пoбрго богiње (ЦГ), лaни дојдe та ни пoмогна у сeно (Л);
те: те овyгк ме давiло, те онy[г] гу давiло; чuвамо, те телeнце се
отелiло, те јагњeнце, те офцa, те прaсе, те кокoшка (П). Овај везник
обичан је и у другим говорима (Богдановић 1979 : 100).
дек(а) ‘да’: oсети га дек вuк; запазiли дек iма пaре (Г), а нeћу
казuјем дек ни си ми тi причaла (Р), и не тејaше ми кaжев дек у Врaње
ће ме тaрав да се оперiшу (Л);
вiдев гу дека таквa шuнтава (ЦГ), да ми oни напiшев еднu књiш
ку, дека ни докaзују; јa тyк не верuјеше, али сyк си вiду поред мeне дека
е билa бoлна (П), и онi се сетiли дека њojњото (Т);
чекaмо, чекaмо – нeма, тики видeли га дак iде (К) (в. т. 297);
дек(а) ‘због тога, зато што’: онa, Дарiнка, дег девoјка па вампiр
ће гу нападнuје (Шп), па oн чuја дег бијa тuј (К), давaше му и њeму дег
зaгина у држaвно (Г), и пojемо дег ни турaли лeп; тeј нe пaре но њiне
ми вrнев, дек сәм јa њiма, ели пoвише вrнеф пaре (Р), немa да доoди
детeто дег дрвa брa; дек јa не мoгу да дoјдем оздoла (ЦГ), овдe са се
пuно збирaле куде нaз дег девојчiња бeја (Л), јa па дек сәм у дрuго
стaње, немoј да се оплaшу; па дeк ће га утeпав oн побeгне (П);
кудe ће гу дека мaле кuће (Ш), тi нeси, дека нeси тoј видeла, несi
баравiла (Р), па дека не мoгу га згoдим; oн ги млoго вoлеше дека мuшки
(ЦГ), јa не знaм гoдине, сiне, iч, дека сәм нeписмена (Л) (в. т. 297);
додека ‘због тога, зато што’: па донeсемо снeгк у неко кавдарiште,
па ги пrскамо додeка штrкљав (Г) (в. т. 297);
док: чувaмо стoку док могaмо (Г), док онi бидoше незапoслени
(ЦГ), а њoзе гу, док онa здрaва и мeне ме тyј бoлес uфати; да га довeдеш
тoј дeте здрaво док је (Т);
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докле: докле ме не послuжеше, нe ме остaљаше (Ш), докле бeву
пoмалецки јoште децa (Шп), докле направiмо, докле пооружaмо мaлка
(К); докле се постекнaмо (Шп) (в. т. 297);
дори ‘док’: да си ги откaра дори је uбаво врeме; тoј згазi и лaмпу и
свe жiво, дори преко врaта исфрљi (ЦГ), и oн трi гoдине га лаaја дори
да га укрaдне; па дори смо билe пoмладе и прeдемо преко нoћ (Л);
oни вiкав дoктур, дoктур, ма oн дури да дoјде, дuша oјде; дури
дојдo овдe, онa мешiна болi (Р) (в. т. 297);
чим: а uјтро, чiм стaну, онo ми се jeде (Т), чiм пoје петyл однeма
нiшта; чiм зaјде слyнце, смрaчи ли се, сaмо си вiка (П);
веће: веће нeма мeсто, тuј ће су; а тyј веће што га нeма, нeма га (К),
у сeло нeће жiвев веће, нема шкoле (Г) (в. т. 298);
нека: алaл нека му је (Г), онo, нека је здрaвје на свi, па и њeму
нaјпосле (Р), нека си гoре, у сeло, нoси (Т), нека су ми жiви децa; некa
гу, нека поспijе, рaно је; па нек iде, нек рaди сaм (П) (в. т. 214 под а и
т. 307 под д);
пошто: самa, пошто тi не дaваш (Г);
што: етe гу сoба што је намeстена (К), женa не знajе oпште
што‿je мuка сyк; сaл што се померi (Т), енe онeј трi што са (Р);
кәд: кәд га oпушти пoсле, онa се смejе; а пoсле, кәд јa сәм се женiла (К), јa сәм iшла у тeчеј, па кәт сәм бiла како тeбе (Ш).

Реч ц е
307. Речце ће бити дате у двема групама.146 У првој групи биће оне
које су (условно речено) самосталне, а обично служе за:
а) истицање личног става:
белке ‘можда, ваљда, вероватно’: белке да е мuшко (Шп), па стaри
нeће ги белке вaти чuма; сyг нeма нiшто белке (Г), поплашiла сәм белке
дeца (Л), па њeга белке ће си га глeда (П);
146
Осим термина речце у истом значењу може се чути и партикуле (Кристал
1985 : 181; Станојчић... 1989 : 119), али се понекад речце и партикуле разграничавају
(Вукадиновић 1996 : 247-248; Реметић 1996 : 530-531; Богдановић 1987 : 221-224; 1979
: 101).
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ваљда: вaљда је дошлa (Р);
додуше: oна додuше тyгк нeје имaла шкoла (Л), oна додuше пeре

истин: iстин не вaља овaј држaва (Шп), немoј iстин да ги запaли
(К), iстин, такo[ј] је билo; iстин ги iма jеднi кaмења тәквi (Р), iстин,
сiнко, iстин, такo[ј] jе билo (ЦГ);
и такo[ј] jе бiло однапрeт у детiнсто нaшо, iстина (ЦГ);
iсна ли, штo ги знaм (Р);
можда: мoжда се нeко телo рoди; мoжда је и ләжa (ЦГ), у књiгу
мoжда си видeла тi; онa мoжда ве jе помаaла неки‿пuт на ради мeне
(Л), али плoча нека мoжда гу iма (Т);
стварно: ма ствaрно, бре Дeјане; јa ствaрно бrже ткaешем (ЦГ),
а мeне ме је чувaла ствaрно; изгубi књiгуту, ствaрно (Т);
б) појачавање, истицање, издвајање:
ама: а бре, кумашiне брe, амyн зeте брe, ама нeмам oткут! (Р). Ова
реч и у македонским (Конески 1966 : 338) и у пчињском говору (т. 306)
представља везник, али у примерима као што је горе наведени она се
може схватити и као речца (Богдановић 1987 : 223).
бәш: нoсимо си у цrкву на дyн бyш (Шп), јa бyш нe га знaм, мори
(К), па бyш њeкња тiја опyнци нoсеше (Ш), бyш ете-тoлка глaва (Г), јa и
не дочuју бyш aрно (Р), лaни бeше стaрата, бyш нaјстарата бeше (Л);
сәл: овeј жeнске сyл су завршiле четири‿рaзреда; сyл кaпнемо да
замерiше (Шп), сyк сyл лeб едeв кuпен (Г), онo сyл око свiње што iма
рабoта (ЦГ), сaл што се померi (Т), сaл да се вiди кудe да iде (Р), на
њoзе сaл средiнка (Т), oн сaл се uдари у рuке овaкој (К);
наврaти пa, на пиjeње сyлте (Шп), а сyлте јa сәм одвeка (Г), смeшке извoдев сyлте (ЦГ), трi смо сeстре сaлте (Р), сaлте у тепсiју ги
расплeска (Г), па jедyн лaзар сaлте (Шп);147
само: сaмо еднa мостiнка (Г), сaмо, срeћа, бrже штuче (снег); сa
мо још емпuт да га мyзгам (Р), нe, нe, сaмо куде пoпа су се венчaли (Л),
ракiју сaмо пijев (Т), сaмо замeси и пeчи (П);
дип: и с тoј (чује) дiб, дiб, дiп, пoсилно да збoриш, а онaкој нe
(Р), вuк је млoго uлав, oн дiп такoј што нагaзи, oн н-умejе да нaјде
Према Белићу ово су речи страног порекла које се употребљавају у прилошком
значењу (Белић 1999б : 315). Сәл и сәлте назива прилозима и, на пример, Марковић
2000 : 188, али код Ћирића су то „речце за изузимање“ (Ћирић 1999 : 198).
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(ЦГ), у собoр кoј ће вoди дeца, дiп нeгде у цrкву, блiзу, ће га одвeде;
и шijе с iглу, нeма машiна, diб, дiп на машiну нeгде, свe на рuчно!
(Шп);
берем ‘макар’: стамбoличе си берем чuја; тeше ги збрiше, берем
еднu (ЦГ), амболijе си па берем видeла (Р);
бер ‘макар’: тi бер знajеш, сiнко (ЦГ).
Речца бар чује се ређе од бер, берем: а мi смо се бар знaли (Т).
тамән: тамyн накуде iзбу, јa више кuћу (К), тамyн га њeга прежалiмо, умрe домаћiн ми (Р), па млaд uмре, тамyн iскочи у пeнѕију
(Л), па тамyн њuм гoдину ставiше (П), тамyн га дoнесу (К);
тики ‘тек’: и тики некако се разбудi, погледa; чекaмо, чекaмо –
нeма, тики видeли га дак iде; немa, немa, тики почe Стамeна да iде пот
кuћу нaшу (К), и пrс тики ми виснa, eте тyј пrс (Р), и онa тики привикaла; и сaл седнaмо да вечeрамо, и онi врaта тики, каже, отворiше се (ЦГ),
и тики прiписка нeшто; нeма га, нeма, тики дoјде однекuде (Л);
тике озгoр iде војнiк (К), тике надојдoше, вика, чiсто си љuди
(Р) (в. т. 306);
ни: нeје ни скoро (П), не мoгу од њeга лeб да oмију, ни мoгу, овaкој
(Р), нi је имaло сапuн да нaђеш (Г) и сл. Везници ни, нити, који су обич
ни и у македонском говору (Конески 1966 : 338), чести су у Пчињи (уп.
са т. 306), али понекад речи истог облика ни (нити) имају само функци
ју појачавања исказа и тада их можемо посматрати као речце.
в) питање:
да ли: да ли гу пуштiше, да ли нe?; да ли ће дoђемо, да ли нe (К),
да ли далeко отoше (Т), да ли је ствaрно билo, да л нe (Р), дa л ће ме спомiња Ђuрђа, ел нe?; па дa л ће вaжи тoј; дa л идoше нaши (К);
ли: а кудe jе, бре, жiва ли jе? (Т), iстин ли jе билo, не ли jе, Бoк ти
знajе (Р), натaм ли oтиде (Т), наћyске трiпути ли га наѕрћa (ЦГ);
е ли: Станiја трeбе да је жiва, e ли?; ће тuримо слaму, е ли знajеш
тi слaму? (Р), е ли знaш?; ондeна на овoга, Дрaгана, е ли умрeја и сiн и
ћeрка (ЦГ), е ли квaсәц, каже, iмаш? (П), на отсeчену глaву, е ли си чuла,
тuј лeка нeма (Шп), е ли знajеш на Здрaвка Пeру (Л), е ли га знajеш онoј
Мiле што рабoтеше (К);
ел ти казувa, мори ћeро (Шп), па ел ти казuјем, до четресe дyна (Р);
па јел ти казuју (К);
зар: па зар и брaта и тaтка испратi у вaшуту вoјну (К), зар ће се
излeчу топrв (П);
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дек ‘зар’: мi нeсмо ги крiли, дек смо ги видeли, oни тaм у свeт (Р),
умрeше си oбе, па од бoлес, дек је заимaло лекaр, па ће однeсеш детe
куде лекaра (ЦГ) (в. т. 297);
г) потврђивање и одрицање:
ако: aко је умрeла (К), јa, aко, реко, ћу нaправу (Г), aко, реко, егa те
слuша (ЦГ), aко, ће си ни момyк (Л), aко ћу iду (Шп);
епа ‘наравно, него шта’: eпа, чeке да ти кaжу; eпа, и на попa чарaпе дaвајамо; eпа, евe стaнәт кудe је, шкoла (Р), eпа! (К, Г, ЦГ). Једном
сам забележила и: jeпа (Т).
него: па нeго? (ЦГ);
да: па Мaса, Мaса, дa; а онo свaдба билa, е такoј, дa, дa (ЦГ);148
јес: јeз, бре, такoј смо ги; јeс, јeс, такoј се jе носiло (Т);
не: нe, мори, овдe, нe! (Ш), нe, нeсмо се ми варaле за тoј; тi врeло
ли ги сипuјеш? – нe; познaваш ли ме? Реко – нe. (К);
јок: ма јoк, рeкја, тi оvoј дoведе нeшто (Г), јa вiкам сyк ће се рoди
детe, јoк, нe; да ли са далi онi прaсето на Милaна, ел јoк? (Р), ма јoк, ма
јoк; јoк, онi не тејaше нiшта; почe њeкња, јoк, нiшта нeма (Л);
д) исказивање заповести, жеље:
ега: тoј-таквo егa си не дoђе (К), егa не дoјде више тoј (Г), па нeћеф
пuсте ручетiне, нeћев, егa оштурeјев (Р), Aко, реко, егa те слuша (ЦГ),
вiкам егa грoм гaђа у вaс; егa и не знajете (П);
нека: некa, нека се лaди; некa ги, мори (К), некa ги, ће ти ги однeсе
Стoјче (Т), некa гу, нека поспijе, рaно је (П) (в. т. 306);
ђ) показивање:
еве: eве, iмате, каже (К), мi евe овaм си лeгамо (Г), eпа, евe стaнәт
кудe је, шкoла; евe кудe је кочiца излетeла (Р);
ете: етe гу зeмња, лeга; етe ти га сабaјле (К), етe коџa сәм гoдине; тики етe ти га дојдe (Г), али eте таквo је врeме билo; па етe гу
кочiца (Р);
те: jеднi тe ги онде-гoре у Aрсинку (ЦГ), и тe ти ги Бuгари на
врaта (К);
ене: онa блiзу, енe гу (К), eне онeј трi што са; енe кәд бидe њeкња онaј
мећaва и онyј мрaс; енe онaкве шaрке сәм турaла; енe гу цrквата (Р);
е) неку врсту обраћања:
148
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Говор Горње Пчиње

283

мори: ел ти казувa, мори ћeро (Шп), па у бuгарско, морi; дaј му,
мори, слiку (К), какo му бeше iме, мoри? (Г), мaјке, мори мaјке (Р), што
видe, морi? (Л), aј мори, ћuти тuј (Т);
бре: заштo се заѕiраш, брe? (Шп), довeди гу овaм, бре!; iди, брe,
кoпе! (К), какo га вiкаја, брe? (Р), ma сtvaрно, бре Дeјане (ЦГ), а кудe jе,
бре, жiва ли jе? (Т), па не пaнту, бре (Л).
ж) дозивање:
(ј)ел(а): да те пuшта отoчке што си причaла, jeла; jeла баба‿Совeто,
дoјди, дoјди!; jeла, jeла тутuн да запaлимо! (ЦГ), eла да га вiдиш (Г);
мaјке, eл да вiдиш, eл да вiдиш (Г). Н. Богдановић је ела, такође,
окарактерисао као речцу за дозивање (Богдановић 1987 : 222).
308. У другој групи биће речце које се често додају прилозима и
некима од заменичких облика:
-ј: кoј; нeкој, нiкој; овoј, овaј, овeј; тaј, тuј, тoј, тeј; онaј, онoј,
онeј; тuј; овaкој, онaкој, такoј; затoј;
-ја: овaја, овuја, овiја, овeја; тiја, тeја; онiја, онeја; таквiја; некaја; овдeја, тuја; овaкоја. Ова партикула чешће се додаје непроменљи
вим речима у источном делу Пчиње, а и облике типа таквија забележи
ла сам само у ЦГ.
-к(-): овдeк, ондeк; пoблиску;
-ка: овдeка, ондeка, одoтлека, довдeка; тудeка;
-ч + ка: одyвначка, одaмнәчка, одaмничка;
-ке: пoгорке, пoтамке; данyске, јuтроске, ођuтроске, наћyске, сiноћке, напрeтке, пoнапретке, пролeтоске, лeтоске, jесенyске, зiмуске,
отoчке; јoшке;
-л: оздoл, одоздoл;
-ла: оздoла;
-м: већем; божем, бајгим;
-н: јuтрен: јuтрен ће је слaва (Ш);
-на: овдeна, ондeна;
-р: uвечер, напрiвечер; озгoр, одәзгoр, одозгoр;
-ра: озгoра;
-зи: њoзи, њoзе.
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Уз в и ц и
309. Према форми и функцији узвици у пчињском говору не разли
кују се битно од оних у другим нашим говорима. У складу са њиховом
природом можемо их поделити на три веће групе: узвици којима се жи
вотиње маме (вабе) и терају, узвици којима се имитирају животињски
гласови, природне појаве, технички звуци и сл. и узвици за изражавање
појединих психичких стања.
а) сaмо ги помаму: квaц, квaц, квaц, пiли, пiли (Шп), и си вiка: пәи
јaа, пәи јaа, oфце мaми (К), пrр, тyкә, тyкә, тyкә, пiлики мaмимо (Г),
какo ћу му вiкам: дiи, хaј, хaј, хaј, хaј; хaј, хaј, кoње, oтежи, oтежи!
(Т); кuц, бeс те ватiја!; на петлa: iш, орyл те однeја!; на мaче: мaц! (Л);
а какo ги мaмите пчeле? – па такoј, мaмимо ги: мeд, мeд, мeд, мeд, мeд,
мaмимо, мaмимо, и онa дoђе, вrне се (Г);
б) онo кuчето – aв, aв, а петлeто почeло да вiка – кукурiгу, кукурiгу
(Р), петyл – кукурiгуу, дaј ми от кравaјчето!; мaче – мaуу, и мeне, Кeво,
мaлко! (Л), петлe – кoкор, кoкор; и петлeнце – кукурuгуу, кuтре – aв, aв,
aв, aв, aв, мaче – мaоо (Р); и тики прiписка‿нешто, вика – цвrр, цвrр,
цвrр! (Л), лeле, какo си бeву, дuшо, онiја – кi, кi, кi, кi, кi, мrтви, и
oна се смeје (Ш); детe си се родiло овдe – вaу, вaу, вaу (К); а лисiца фuћ
преко oгәњ, а вuк oоп, па се запaли; онa фiк преко врaта (ЦГ), и oн вuк
фaп, ватiја jеднu офцu (П); па пљu[с] сәс онiја лeјчики, пљuскамо се
(Г), и ѕвонyц, дuне вeтар – трoп, трoп, трoп, (Р), вrзан вoл за дирeк,
оно ѕвoно му вiка: тyка, тyка, тyка, тyка, трoпа га (Шп), а oн улeгја
вампiр па по oфце, дaви oфце – трaк, трaк, трaк, трaк, тропатaло,
викав, трoпа, трoпа; uзеде канaту па oтиде – тoо, тoо, тoо, тoо, тoо,
нaпи се вoду; oфцете кәд бегaле, бегaле по тrлу – бu, бu, бu, бu, бu, бu, бu,
а oн ги давiја (Г); и oна дoшла сә секiру па трiпути: пaмбе, пaмбе, пaмбе (Шп), па му дaде Рiста еднu пучетiну – бuуу, iспуца гу (Г); дрaан
врaта, тики, вика, треснaше (ЦГ), и врeћа от полiцу – брaам у врaта;
лaмпа срчaна о[д] дuвәр па њuм пo‿глaву – пaау, и пuкне глaва (П), и
тики онaм на Пuнешефце, на рiт – дaн, дaн, дaн (К);
в) лeле, да ни пuшти сaме (Шп), лeле, рече, Вeле кудe је (К), е, лелe,
заштo ме испуштiте?! (ЦГ), лeле, дeца, да бeгате од родiтељи далeко
(Т), лелкe, тoј кәд ги појaвиш! (К), а јa кәт си вiко – о, тuго, лeлке! Што
сәм јaка; а јa рeко – о, тuго, реко, uтепа ме нiшто! (Г), тuго, мaмо, вiш
какo ми вiка Стојaн (Ш), тuго, кyт ће oтиду?; -тuго, дeдо, кәквi са ти
oчи! (Л), oо, слiко, тuј ли си (К), oо, побрaтиме, какo пoмина наћyске?
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(Шп), oо, ножiца, oо ножiца (К); uу, мaјке, каже, јa не мoгу да ... (Шп),
ахa, па oдма га удaви (Г); iграв и си вiкав – uј, хaј, uј, хaј (ЦГ); чiм зaјде
слyнце, смрaчи ли се, сaмо си вiка – uраа, uраа, uраа; фiју, фiју, фiју,
фiју, по цeл нoћ (П).
310. И у овом говору може се приметити појава грађења речи од
звукова:
и мaче почeло да маuче, да грeбе уз врaта; како мaчка, вiкәв, маuче, грeбе (Р), дрaан врaта, тики, вика, треснaше (ЦГ), па пљu[с] сәс
онiја лeјчики, пљuскамо се (Г), и кәт срeтнев човeка плiскав га (ЦГ), и
тики прiписка нeшто (Л).
311. Неки узвици имају увек исту форму:
еј: тi oдрече, eј (К), жiви смо jедвa остaли, eј; не смeм да ноћuју,
eј (Г); eј, брaте, нe ни тeпај (Л);
море: море ме сyк стрa; море, утeпете ме! (К), море, iма коџa гoдине (Г), море, фrљи ги тuј на зeмњу (Р), море, кәд га изәткaју плaтно
(Л), море, живeла сәм лoшо, кәквo aрно (Т);
амән: амyн, рекна, комшiјо, мoлу те (К), а бре, кумашiне брe,
амyн, зeте брe, ама нeмам oткут (Р), амyн, немoј ме! (Л), амyн, амyн, тoј
детe јaдно, да нeје женaта за лeб да трпeв (Т); амyнте, а пeт недeље у
гiпс тuј сәм билa������
(����
R���
);
де: а сyг, дe, да те вrљи Бoк тaм да отiдеш накуде‿нaс (Л), дe, ће
кaеш кудe ти је домаћiн (К);
ја: јa, ће га обрiшеш, и у њeга је дuша (К), ма нeма прaм-пaрче да
донeсев, јa от чарaпу, јa од опyнак (ЦГ);
ој: бaбо, бaбо, на мeне, јa – oј! (Ш).
312. Узвици по пореклу могу бити: 1) турцизми (амән) 2) ономато
пеје и 3) словенске, наше речи. Ономатопеје су углавном побројане на
почетку (т. 309) код узвика којима се животиње маме (вабе) и терају и
узвика којима се имитирају животињски гласови, природне појаве, тех
нички звуци и сл. Узвици: ахa, лeле, лeлке, тuго, uра, хaј (т. 309 под в),
еј, де, ја, ој словенског су порекла.
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IV
З ак љ уч н а р а змат р а њ а

313. Говор Горње Пчиње припада призренско-тимочкој дијалекат
ској области, а одликује се особинама које га делом везују за призрен
ско-јужноморавску групу, а делом за сврљишко-заплањску. Према ми
шљењу професора Ивића, говор Радовнице, на истоку Врањске Пчиње
„чини прелаз од јужноморавског ка сврљишко-заплањском типу, или
тачније, има сврљишко-заплањску основицу, на коју је накалемљен од
ређен број јужноморавских црта“.
Овоме треба додати да су говори на крајњем западу ове обла
сти (пре свега Шп и Ш, а мање К) ближи по својим особинама врањ
ском (дакле, јужноморавском) говору од оних говора на истоку Горње
Пчиње, а говори у централној пчињској области по неким особинама
приближавају се западнима, а по неким, источним говорима. Украт
ко, тешко је одредити прецизну границу унутрашње диференцијације
пчињског говора.
Општи је утисак, такође, да су говори на крајњем истоку истра
живане области архаичнији од оних према западу, између осталог и
због тога што су ова места удаљена и неприступачна, а њихови ста
новници (бар оно мало што их је преостало на том простору) мање
изложени утицајима медија и урбаног градског говора. Поред тога, го
вор крајњег истока, логично, чува много више архаичних особина од
западнијих говора: 1) старо место акцента без помињаног преношења
са отворене ултиме, 2) чешћу употребу гласа [в] у речима типа врљи,
вати, вута, 3) нејотовану секвенцу -јд- код глагола типа дојде/дође, 4)
дат. јд. личних заменица 3. л. м. и ср. рода – њему, 5) дат. јд. личних за
меница 3. л. ж. рода – њози/њозе, 6) изузетно честу употребу чланске
морфеме на -т.
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314. Низ специфичних особина издваја пчињски од осталих срп
ских говора, а понекад и од сродних призренско-тимочких; док га исто
времено неке његове карактеристике деле на две или чак три зоне.
Прозодијски систем овога говора одликује се једним гласовним
ударом (краћим од старог кратког акцента) који се може наћи на било
ком слогу у речи. Место акцента одговара старијој акцентуацији, с тим
што се на крајњем западу пчињске територије среће померање акцента
са отворене ултиме (слично ономе у Врању), а тога померања према ис
току нема или је спорадично (К, Г, Т, Л, Р, П, ЦГ).
Наиме, на крајњем западу (Шп, Ш) пренесен је стари акценат са
последњег отвореног слога, без обзира на то да ли му је претходила
дужина или не, у одређеним врстама речи и оне се тамо не срећу са ак
центом на отвореној ултими. Изузетак од овог правила су следеће кате
горије: именице типа ора, сирома (које су накнадно изгубиле глас [х] и
тиме отвориле наглашени затворени слог), облици ж. и ср. рода замени
ца овакав, такав, онакав, какав, који, чији и њихове множинске форме,
облици броја један, једнински облици аориста, непроменљиве речи.
Истовремено, у источнијем делу Горње Пчиње, где акценат гене
рално није пренесен са последњег отвореног слога, наилазимо и на
спорадичну употребу облика са пренесеним акцентом. Затим, у неким
речима се очигледно усталило ново место акцента (придеви код којих је
стари акценат био на отвореној ултими, неке именице: вoда, нoга; глaва,
рeка, офчaри) или се среће паралелна употреба двеју форми (женa и
жeна).
Вокал /ə/ регуларан је у пчињском говору, с тим што је најјасније
артикулисан кад је наглашен. Код глагола III����������������������������������
�������������������������������������
Белићеве врсте стари назал
задњег реда редовно је у инфинитивној основи дао а: нѫ > на. Силабич
ко  није сачувано, већ је девокализовано [махом је прешло у глас [у],
али је дало и још неколико рефлекса: лу (Шп, Ш, К, Г, Л, Т), лə (ЦГ, П,
Р) и, на целом простору, али у само неколико лексема: љу (љә) и ли]. Су
гласници /ф/ и /ѕ/ део су консонантског система овога говора. Постоји
известан поремећај у употреби сугласника /н/ и /њ/ који је уочљивији на
истоку. Сличан поремећај у односу /л/ : /љ/ мање је изражен.
Изван радног глаголског придева, финално л се чува и у туђицама
и у домаћим речима. Трпни придеви глагола који се у презенту заврша
вају на -им граде се наставком -ен и ту се резулати старог јотовања не
виде (досeлени, зарoбен, кuпено), као што ни у одређеним глаголским
именицама нема јотовања (косeње, носeње), нити је извршено ново јо
товање лабијала (грoбје, дiвје, дrвја, здрaвје). Код глагола I Белићеве
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врсте типа дојде/дође не јотује се секвенца -јд- на целом простору, одно
сно, она се чува на истоку (ЦГ, Р, П, Л, Г, Т).
Када су у питању консонантске групе, оне се и овде, као и код дру
гих сродних говора, често упрошћавају губљењем сугласника или суп
ституцијом гласова на бази асимилационих и дисимилационих процеса.
Према судбини неких сугласничких група – метатеза у групи -зј- (грој
зе, лојзе), дисимилативно упрошћавање секвенца -сц- и -шч-, овај говор
дели се на две зоне: источну, где нема метатезе у групи -зј- (ЦГ, Р, П,
Л, Т, К, Г), а извршено је дисимилативно упрошћавање секвенца -сц- и
-шч-: бaче (ЦГ, Р, П, Т, Л, К, Г), прaци (ЦГ, Р, П, Т, Л, К, Г) и западну, где
је извршена метатеза групе -зј- (Шп, Ш), али поменуте секвенце нису
упрошћене: бaшче (Шп, Ш), прaсци (Шп, Ш).
Именичка деклинација му је прилично поједностављена, постоје
само облици ном. и ОП, који су у одређеним случајевима изједначени.
Именице старе -и промене, које су у стандардном језику ж. рода на су
гласник, овде се понашају као именице м. рода на -Ø (болес, ноћ), а не
кадашње именице ж. рода -и промене „морфолошки преобликоване и
адаптиране према моделу -а основе додавањем суфикса -(к)а“ придру
жиле су се именицама ж. рода на -а (вәшка, коска). Именице ср. рода не
морају се делити на два деклинациона типа, као у другим призренско-тимочким говорима, због тога што готово никада не проширују осно
ву, а мн. граде, поред наставка -а, и наставцима: -ики, -иња и ређе
-ења.
Заменичко-придевска промена сведена је на ном. и ОП, који су
врло често изједначени, изузетак су неке дативне форме сачуване код
личних заменица (њему, њози/њозе, ву, им, ни) и заменице кој (укључу
јући и оне сложене са кој – кому, коме, свакому, некому, никому). Када се
заменичко-придевски облици односе на именицу која значи нешто жи
во, доследно имају наставак -ога (-ега), док се наставци -оме, -ому могу
срести само код неких заменица (кому, коме; некому, свакому).
У ном. мн. личних заменица 1. и 2. л. употребљавају се облици ние
(и спорадично ни, мие) и вие, али само на крајњем истоку (ЦГ, Р, П), док
је другде ми, ви. Лична заменица 3. л. м. и ср. рода јд. у дат. гласи њему
(осим у Шп и Ш), али често бива замењена обликом ОП са предлогом
на. Дативна форма личне заменице 3. л. ж. рода јд. њози/њозе постоји у
једном делу говора (ЦГ, Р, П, Г, Т, Л, К) с тим што се може употребити
са значењем било којег косог падежа, као и форма ОП која свугде гла
си њум/њума (тј. нема облика њу). Ном. мн. личних заменица 3. л. има
облик они за м. и ср. род и оне за ж. род, док форма ОП за сва три рода
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гласи њи, њим/њима (с тим што облик њим(а) готово никада нисам чула
у Шп, Ш и Г).
Дативне и акузативне енклитике 1. и 2. л. мн. личних заменица
најчешће су ни, ви, уз спорадично појављивање енклитика не, ве у акуз.
Дативна енклитика 3. л. ж. рода јд. доследно је ву. У мн. личне заменице
3. л. постоје три дативне енклитике: на северозападу (Шп, Ш, К, Г) чује
се само енклитика ги, док се на преосталом делу ова енклитика јавља
спорадично; енклитика им може се чути на крајњем истоку (Р, ЦГ, П)
али најбоље се чува у Р и енклитика ни може се чути у свим пунктовима
изузев северозападних (Шп, Ш, К, Г), а изузетно је честа у ЦГ, П, Л.
Од заменица типа сав сачуване су само форме све (јд. ср. рода и
мн. ж. рода) и сви (м. и ср. род мн.).
Ни овај призренско-тимочки говор не чува видске разлике, оне се
могу приметити само у м. роду јд., али и ту је апсолутна превага неод
ређеног вида.
Компарација, која је аналитичког типа, проширила се са придева и
на друге врсте речи: именице, глаголе, прилоге и редни број први.
Од основних бројева променљив је само број један и он се, попут
редних бројева, понаша као прави придев. Бројеви од 11 до 19 и неке
десетице обично имају два лика, без вокала е на крају и са њим, при
чему су ови други (са вокалом е) фреквентнији на крајњем истоку (ЦГ,
Р, П). Десетице од 50 до 90 увек имају вокал е на крају (педесе, шеесе).
Недостатак збирних бројева надокнађује се бројним именицама на -ина
(петина) и -ица (петорица).
Члан је познат и пчињском говору, иако је његова употреба на
крајњем западу (Шп и Ш) упадљиво редукована. Добијају га: именице,
заменице, придеви и бројеви, али се не ради о тростепеном систему
чланских морфема (-в, -т, -н...), већ су присутне само члановане форме
с елементом -т (не рачунајући јужни део Пчиње (Т, Л), поред саме маке
донске границе, где сам забележила и члановане форме с елементом -в.
Осим тога, за м. род мн. члан је -те, а не -ти.
Глаголски систем овога говора карактерише непостојање инфини
тива, гл. прил. прошлог и футура II. У презенту је занимљиво чување
старог наставка -у у 1. л. јд. (осим у ЦГ) код глагола који не припадају
VI�������������������������������������������������
а Белићевој врсти и уопштавање наставка -в у 3. л. мн. Треће л. мн.
през. глагола *јесам пчињски говор дели на Шп, Ш и К где гласи су/несу
и остале пунктове где је са/неса. Аорист, који се гради и од свршених и
од несвршених глагола и често се употребљава, има у 1. л. мн. наставак
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-мо, а у 2. л. мн. има наставак -те на истоку (ЦГ, Р, П, Г) и -сте на запа
ду (Т, Л, К, Шп, Ш). Често се употребљава и импф. чији множински об
лици деле горњопчињски говор на три зоне: 1) западну (Шп, Ш, К) где
су у 1. и 3. л. наставци -шемо, -шев(у), 2) источну (ЦГ, Р, П) где су у 1. и
3. л. наставци -јамо, -ја и 3) средишњу (Г, Т, Л) где се могу срести и јед
ни и други наставци. Рад. гл. прид. м. рода јд. има наставак -ја, а у мн.
се поред м. рода и ср. род завршава на -и (тако је и у трпном придеву).
Код глагола I Белићеве врсте са основом на iti рад. гл. прид. м. рода јд.
у Шп и Ш гласи ишја, а другде је доминантан облик ишyја. Футур I гра
ди се по моделу ће + през. глагола који се мења и при том се врло ретко
може чути и речца да између ова два облика, а осим тога у источнијем
делу Горње Пчиње у 1. л. јд. сачуван је облик ћу. У грађењу потенцијала
употребљава се облик би за сва лица јд. и мн.
Инвентар непроменљивих речи показује присуство оних које су
стране стандардном језику, али су обично познате суседним говорима
(дек(а), додек(а), надвар, дори, топрв, бајги, грбачки, ич, врз, тики, ега
и сл.) и оних које се по облику и значењу разликују од одговарајућих
непроменљивих речи у стандардном језику (одәзгор, оздол, нанам, сәг,
тәг, јутре, дәње, ноће, другојаче, друкше, крәс, крә, ели; куде, пa� и сл.).
Поред тога често је везивање партикула за прилоге и неке заменичке об
лике (овдека, овдена, овдеја; оној, оваја, тија и сл.).
315. Особина које раздвајају пчињски говор на бар две области ни
је мало и можемо их посебно издвојити ради боље прегледности:
– акценат у речима које су имале наглашену отворену ултиму обич
но је остао на старом месту на истоку, а на западу је повучен за један
слог према почетку речи (Шп и Ш);
– рефлекси старог вокалног  су лу на западу и лə на истоку (у речи
ма типа: слуза, слуба, слунце, клуца // слəза, слəбица, слəнце, клəца);
– јотовање групе -јд- присутно је на западу (Шп, Ш, К), а на исто
ку изостаје;
– дисимилативно упрошћавање секвенца -сц- и -шч- изостаје само
у Шп и Ш;
– у речима: грoзје и лoзје извршена је метатеза само на крајњем
западу: грoјзе и лoјзе (Шп, Ш);
– на крајњем истоку секундарно в редовно изостаје у речима типа
бuа, бuе;
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– у ЦГ и Р јасно се уочава да су форме са в старије (а код бољих ин
форматора и много чешће) од оних са гласом [ф]: Вилiповић, вакултeт,
вилџaн, вrљи, вrља, провrљим, врљiло итд.
– уопштено посматрано нарушен је однос н ~ њ и то је фреквентније у источнијем делу Пчиње [нпр. облици глагола жени у през. и
аор. готово су редовно са њ на истоку (жeњи, жењi), а са н на западу
(жeни, женi)];
– обезвучавање финалних звучних опструената је појава на крај
њем истоку врло прецизна и доследна, а западније се чешће сусрећемо
са делимичним обезвучавањем;
– на крајњем истоку придев дивљи има форму див: (дошао) из дiв
крaј (ЦГ), iма и дiве јaгоде (П), али западнје функционишу нејотовани
облици: да фaћав дiвје свiње (Шп);
– ном. мн. личне заменице 1. и 2. л. има облике ми, ви на западу и
ние, вие на истоку;
– дат. јд. личних заменица м. и ср. рода 3. л. гласи њему само на
истоку, док је на западу на њега;
– дат. јд. личних заменица ж. рода 3. л. свугде има облике њум(а),
али само источнији пунктови имају и паралелне форме њози/њозе;
– дативна енклитика личне заменице 3. л. мн. на западу је само ги,
источније има облике ни и ги, а на крајњем истоку им, ни и ги;
– бројни прилози типа двапут(и) на западу су двапут, а на истоку
двапути;
– 1. и 3. л. мн. имперфекта на западу (Шп, Ш, К) има наставке
-шемо, -шев(у), на истоку (ЦГ, Р, П): -јамо, -ја и у средишњој области
(Г, Т, Л) и једне и друге наставке: -шемо, -шев(у)/-ја;
– рад. гл. прид. м. рода јд. глагола I�����������
������������
врсте на iti у Шп и Ш гласи
ишја, а другде је доминантан облик ишyја;
– 3. л. мн. презента глагола јесам на западу гласи су/несу, а на ис
току са/неса;
– облици аориста глагола оћу на западу су: теја, тејаше, а на исто
ку: то, те, тоше;
– у источнијем делу Пчиње у 1. л. јд. сачуван је облик ћу у грађењу
футура I.
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316. Од наведених одлика пчињскога говора условно можемо из
двојити три групе:
1) особине заједничке са призренско-јужноморавским говорима:
вокално  дало је рефлекс лу (слунце, слуба, слуза, клуца) у западнијим
говорима (Шп, Ш, К, Г); ОП 3. л. јд. личне заменице ж. рода њум(а); да
тивна енклитика личне заменице ж. рода ву; наставак -в у 3. л. мн. през.
и наставак -ја у м. роду јд. рад. гл. прид.;
2) особине заједничке са сврљишко-заплањским говорима: у источ
ном делу Горње Пчиње старо вокално  дало је рефлекс лə: слəнце, слəза,
слəбица, клəца (за разлику од западног дела где је тај рефлекс лу, као и
у другим јужноморавским говорима), тако да се према овој особини ис
точнији део пчињскога говора потпуно приклања сврљишко-заплањском
дијалекту, дакле, има рефлекс лə, као лужнички поддијалекат, али му је
распоред рефлекса у и лə исти као у јужноморавском; нејотовна секвенца
-јд- код глагла типа дојде/дође (опет у источнијем делу Пчиње – ЦГ, П,
Р, Л, Т, Г); енклитике ни, ви у акуз. и дат. 1. и 2. л. мн. личних заменица и
чланска морфема (која се, истина, ређе чује на крајњем западу);
3) особине заједничке са македонским (пре свега кумановским)
говорима: померање акцента са последњег отвореног слога (које је за
хватило западнији део Пчиње); поремећен однос н ~ њ; именице ср.
рода множину обично граде наставком -ики, затим наставком -иња и
наставком -а; именице м. рода имају посебну форму ОП када означавају
нешто живо (човек, човека); наставак -ога редован је у придевским речи
ма (када се односе на нешто живо): свакога, никога, доброга; ном. мн.
личних заменица 3. л. има облик они за м. и ср. род и оне за ж. род; оби
чан је наставак -у у 1. л. јд. през. глагола -е и -и групе; наставци импф. и
аор. у 1. и 2. лицу мн. поред -смо, -сте, могу бити и -мо, -те; присуство
наставака -јамо, -ја у грађењу 1. и 3. л. мн. импф.; наставак -ја у м. роду
јд. рад. гл. придева присутан је у севернијем делу говора; формант -нау инфинитивној основи глагола III врсте (седнала).
317. Групу западних говора који се налазе са обе стране бугарскосрбијанске границе Стојков одређује као прелазне. Морфолошке карак
теристике које одликују ове говоре (а не и већину бугарских, нити бу
гарски стандардни језик) слажу се, углавном, са особинама пчињскога
говора:
1) постојање ном. и ОП код именица м. рода које значе нешто жи
во: човек, човека (а не само једне форме као у бугарском);
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2) две форме ж. рода код именица и придева: жена, жену;
3) члан -əт за м. род јд. и наставак -тога у зависним падежима
именских речи које се односе на живо (волатога), с тим што се помиње
и дативни наставак -тому, који је непознат пчињском говору;
4) чланска форма за јд. ж. рода је -та и -ту (руката, рукуту);
5) наставак -е у мн. ж. рода именских и придевских речи;
6) наставак -а у мн. ср. рода именских и придевских речи (док је
то у Пчињи наставак само код именица);
7) -м за 1. л. јд. през. и -мо за 1. л. мн. през.;
8) -сте за 2. л. мн. аор. (носисте), што се не слаже са стањем на
истоку Горње Пчиње, и -ше за 3. л. мн. аор. (плетоше);
9) њега, га место него, го (како је у другим бугарским говорима).
Група говора које исти аутор одређује као југозападне прелазне го
воре (подгрупа југозападних говора), а чији утицај, вероватно, продире
преко босиљградске територије, такође има неке особине заједничке са
пчињским говором.
Има, међутим, особина у пчињском говору које су сличне онима у
бугарским говорима, а које Стојков не истиче посебно, на пример: ние,
вие у 1. и 2. л. мн. личних заменица (у ЦГ, Р, П); какво у значењу шта
које се у Пчињи може понекад чути; 1. и 2. л. мн. аор. у бугарском се
завршава на -хмо, -хте, што је исто као на крајњем истоку Пчиње где
је [х] изгубљено, па је остало -мо, -те. Неке од особина заједничке су
бугарским, пчињским и македонским говорима као, на пример: облици
са, неса (помоћног глагола јесам) и члан -те за м. род мн.
318. Данашњи пчињски говор, попут осталих српских говора,
увелико се мења. На њега свакако утичу суседни јужноморавски, свр
љишко-заплањски, северномакедонски и бугарски говори, али данас је
пресудан утицај књижевног језика. Представници млађих генерација,
уколико остану да живе у Горњој Пчињи, мењају свој језик под утица
јем школе, медија и урбаног врањског говора, тако да је већ сада тешко
пронаћи „доброг“ информатора.
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ТЕКСТОВИ

Iма жeне, жeне iма кoја дeца iма пuно, нeје као сyк на прiмер,
па двe дeца и вiше нeће да чuва, штo ће да чuва, дoста ми су двe дeца,
али тyк нe, но по, па јa гледa на телевiзор – дeсет, сyк! ������
Али, тyк си
чувaле жeне, не знaле дoктура, не мoже нiшта да напрaви, чувaле си
жeне пuно дeца. Али дeца, загoлев, на прiмер, не мoже да стiгне да ги
опeре, а нe па да испрeде, па тyк нeје имaло као сyк – отiди у рaдњу,
па oћеш ли панталoне, oћеш ли блuзу, oћеш ли обu�
}у, свaшта iма, само
пaре ако iмаш. Тyк нeма, нeма, невoља, тo[ј] је бiло бiвша Југослaвија,
па жeне не мoжев, на прiмер, да стiгне да прeде, а трeба да му на дeте
сплeте чарaпе, па да изәткajе клaшње, па да изәткajе плaтно, на рaзбој,
па да изәткajе, па да напрaи кошuљу, па да напрaи панталoне, па однeсе
клaшњу (?), па терзiја iма, па сeдне на рагoжу, намeстев рагoжу, па
покрoвәц, па oн сeдне и шijе с iглу, нeма машiна, дiб-дiп на машiну
нeгде, свe на рuчно, гајтaн, тuрев, и такoј.
Жeна не мoж да постiгне и, на прiмер, повiкне жeне едyн вeчер,
жeне, кoје су рoдбине, којe комшiке, тyг iмаше жeне, девoјке; свe� дoђеф
и фaтеф та... И збeреф се жeне нaвечер, запaли се лaмпа, не као сyк
– сiјалица сiја, лaмпа, лaмпа – онaј oбична, па чурљiвка jеднa малeцка, пoсле стаклeнка! На слaву запaлеф сaмо стаклeну лaмпу, стaкло што
iма, и на прiмер, набедвiја да прeдев жeне, па тuри двe лaмпе у сoбу,
па жeне прeдеф, прeдеф, и свaреф клaсје, дaвав на онeј жeне, кaва нeма!
Којa пije����
ракiју, мoж да попijе неку‿чaшу, па вечeрав, тuрев, клaсје
jeдеф па тuреф, ако је пoсно – пoсно прaеф, ако је блaжно – блaжно
прaеф, па вечeраф, па сабaјле рuчаф, па кад рuчаф сабaјле oне, поoдеф
си жeне и што смoта на онiја клuпчики, па iграв и вrтев ги, што напрeле!... Вrтев онiја клuпчики што ги напрeле и iграв!... Сас њi, вrтев ги овaкој и iграв, што напрeле преко нoћ на тoга човeка кудe су у
кuћу улeгли, и вrтев ги, знajеш, тoј испрeле, и свaка си отiде. Тoј такoј
знajеш, помoгнев на нeку жeну којa не мoже, ели клaшње прeде, ели
за ћелiми прeде, ели за фuте, фuту да изәткajе; нeма фuта, сuкња да се
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кuпи тики да изәткajеш, па тyг да облeчеш, ако нe – нe, нeма! Откuд да
га нaђеш?! Па, пoсле, тoј такoј, тeј жeне бeдвев за...
А нeки па мuш, набедвiја, умрeла му жeна, па набедвiја да му
испрeдев маaње и да му сплeтеф чарaпе. И дoшле жeне, кoја прeде, кoја
плeте, па да му сплeтев чарaпе, жeну нeма знajеш, па да му сплeтеф.
Али oн за бeду узeја дудuк, па почeја овaкој да свiри. Oне, фрљiле
и крoшње и кудeље, викнaле да си iграф, а oн рекнaја: „Мoре, дoле
крoшње, дoле кудeље, јa гoл, па гoл!“... Па oн жeну нeма и боже oне
дoшле на мoлбу, да му попрeдев и да му сплeтев неке‿чарaпе, oн да
кuпи, нeма кuде да кuпи, а oне си почeле iграв и рече: „Дoле крoшње,
дoле кудeље, јa гoл, па гoл!“ Eте такoј.
Е, сyк, на прiмер, нeки, заостaне му, не мoж да окoпа, не мoж
да ожнeје, а љuди iма, девoјке, жeне млaде, па се нагoдев от кuћу, ели
едyн, ели двоiца, кoлко мoжев и ће кoпав или ће жнeјеф тaмо. Oни закoљев јaгње, па донeсев на њiву ручyк, на цедiло свe распрoстрев, па
донeсеф па... Па вeчер па напрaвев вечeру; бaнице се омeсив, ђувeчи
тyк, нeје ко сyк печeње. Печeње јa не вoлу, печeње, тo је прoпас, мeсо!
А онoј се напрaви чoрба, па се напрaви, етe ђувeчи, па орi[с] се тuри,
па си напрaвев љuди, лeп испeчев, и си јeдев, па си јeдев онiја љuди,
пi�jев ракiју, свe� што трeба, знajеш, као гoсти. И пoсле, нaкон тoга, oни
си се дiнеф па си донeсев дудuци ели гaјде имaло је, дудuк, гaјде, па си
iграв. Iграв, iграв, па си отiдев. И такoј, на онoга човeка ели ожнejев,
ели окoпав, помoгнев га, заостaло му, ели на прiмер, жeна iма сiтни
дeца, на њiву не мoж да искoчи, а мuш па не мoж да постiгне, а изорaја,
па трeба да се ожнeје, па трeба да се окoпа. И такoј су љuди бедвiли
свe. Е, кәдт је недeља, прaзник, не рабoтев, а у недeљу бeдвев. Бeдвев
у недeљу љuди, вика, нека‿опрoсти Бoк, млозiна смо сyк на њiву, не
ка‿опрoсти Света‿недeља... А у недeљу нe се је работiло тyк! Нe, јoк,
не дaва! Iде, ако затeче у сeло кмe[т] да жнeјеш, ће ти uзне сrп, ће ти
uзне копaч! Заштo тi рабoтиш у недeљу!? А сyк, кәдт је недeља, као да
је понедeлник! Вiше у недeљу рабoтев, него у понедeлник! И такoј свe,
ел ти казuју, такoј су работiли љuди. Кoј не мoж да стiгне, помoгнеф се,
а сyк нe такoј, сyк нe! Тoј нe.
*
Нeки човeк имaја јaбуку злaтну. Али, нeшто дoђе преко нoћ и обeре
гу; чeка, чeка, oно обeре. Али, нeки Цiганин рекнaја: „Ма јa ће ти гу чuвам јaбуку!“ И Цiганин чекaја, чекaја... самовiла, тyк такoј и бiло, штo
јa знaм. Eте, такoј бiло, и oн гу фатiја тuј самовiлу и братимiли се и
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јaбуке остaле. И братимiли се oни, пошто oна, самовiла, Цiганин прaи
се сiлан oн, нe гу пuшта самовiлу. И, ће га вoди oна куде нoјну кuћу,
Цiганина, ће га вoди, знаш, и одвeла га куде његoву кuћу и ће iдев у лoв;
у лoф ће iдев да фaћав дiвје свiње, што нaђеф тaмо по гoру, што нaђев!
Али, oна си iшла тaмо, фаћaла дiвје свiње, штo фатiла, Цiганин јaдан,
штo ће фaти oн – Цiганин! Видeја неки‿врaпчики у дубiцу, фатiја онiја
врaпчики па носiја. И, aјде, отiшли дoм, ће прaев рuчәк, и oна на мaјку
рекнaла: „У, мaјке, јa не мoгу да фaту по зeмњу, oн фатiја пiле што лeти!
Oн пoјак од мeне!“ Нiшта, рекнaла: „ Епа, дoбро, ће прaимо рuчәк, iди,
каже, искuби еднu бuку, донeси дrва да прaвимо ручyк!“ Oн отiде тaмо,
штo ће рабoти Цiганин, фатiја се за бuке, за трi бuке, за вr��. И �oна, овaј
самовiла чекaла, чекaла, дrва нeма, и по њeга, по њeга, па тaмо отiшла:
„О, побрaтиме, aјде!“ „Ма штo ће, каже, jеднa бuка, трi, трi, трi бuке!“
Oна оскuбала jеднu, товарiла, донeла, oн си прaзан дoшја дoм, и рекнaла
пa на мaјку: „Мaјке, млoго oн јaк, јa вiкам jеднu, oн трi!“ Е, нiшта. „Епа
iди, jедyн казaн сyк вoду да донeсеш!“ Кудe ће казaн вoду да донeсе!
Отiде oн па узeја jеднo стaпче, па на рeку, одвrћа рeку да дoђе рeка прет
кuћу. А oна чекaла, чекaла, па станaла, па крә њeга: „Епа, дoбро, aјде
вoду.“ „Ма штo ће казaн. Рeка! Рeка да се навrне!“ И oна, товaри казaн,
донeсе. Донeсе дoм, на мaјку пa казaла: „Такoј и такoј, пoјак од мeне,
штo ћу му рабoту?“ „Нiшта, каже, нека‿лeгне, па тi са секiру...“ Турiја
трuп и бaјаги се успaја... Покрi�jен трuп, и oна дoшла са секiру па трiпут, пaмбе, пaмбе, пaмбе! „Утепa га, мaјке!“ Нiшта. И сабaјле, Цiганин
си се намуљiја, пa! „О, побрaтиме, какo пoмина наћyске?“ „Мoре, него
три‿бuве ме пецнaше!“ Бaјги га ударiла са секiру, и онe трi бuве, бaјги,
нeје секiра! „О, мaјке, штo ћу да рабoту?!“ рекнaла сyк. Нiшта. „Узyври
jедyн котyл вoду, врeлу, па га попaри!“ И oна uзне котyл, узyвре вoду, и
oн се успaја, ал oн пa си трuп тuри, и oна сiпе! „А, мaјке, јa га попарi!
Попарi га.“ Сабaјле Цiганин пa си се намуљiја. „А, побрaтиме, какo пoмина, брe!“ „Па зн�
oiја сәм се нeшто наћyске.“ Од врuћу вoду се озноiја,
кaко oн, oна си дrво парiла! Нiшта... „Јa сәм се наумiја да iду дoм... дoм
ће iду!“ И онa рекнaла на мaјку. „Мoре, тi, какo ће га такoј испрaтиш,
мoраш да му дaдеш пaре, па тyг да га... ће те утeпа!“... казaн пaре, а нe му
daва да га нoси oн тaмо. И oн, каже: „Епа, aјде, aјде куде мoју кuћу, али
кад истrчев мoи гoли, бoси Цiганчики, тi фrљи, па бeге!“ И oна, носiла,
носiла, фрљiла казaн пaре, па нiгде. И Цiганин си обогатeја, eте такoј,
са знaње, сас езiк! А oн, штo ће да рабoти Цiганин?
Стaна Стaнковић (1922), Шапрaнце
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Е, сәс мuжа, да ме прашuјеш, какo смо се видeли... Тражiли су ме
на млoго мeста, свe jединaци, јa нeсам тeла. На једнo мeсто ме тражiше
да iду, ал не чuје, а гaзда пrви, по пeт кoња су имaли... Али, једнa, от
чiчу ми сeстра, вiка: „Е, ће отiде за глувaна, oн iстин uбав овaко, али
за глувaна.“...
Кәт си је дoшја овyј мoј мuш, за мeне, нaвечер дојдe да ме довeде,
јa искочi, брaт ме вrна, тaј у Пaвловәц што је, oн ме вrна, не ме дaде да
дoђу. Двaпут смо се видeли, на Велiгден, на собoр, с тoга мојeга мuжа,
што је умрeја сyк. Тi га не знajеш, ал онuј слiку голeму iмам, Aца га
знajе; тyк сәм га бегденисaла у кoло, млoго је игрaја и онaко...
Uјутро дођo, у двaнае[с] стiгомо, свекrва спремaла погaчу, спремaла, направiла... Тo је спремaла, и навадаџiка је с мeне, па јa пuну бoшчу сәм понeла, ћелiм узeдо што сәм си ткaла, знajеш, за кoња, ћелiм на
прeбек, тoј сәм узeла, дрuго не могa да uзнем, пoсле ми дaдоше. Плaтно,
трuба бeше... нашaрано плaтно староврeмско, свe га раструбi, па спрeго
овaко, па у бoшчу, пuну бoшчу. И свекrва... канaче вoду и погaчу прiнесе на прaк, па oна унuтра, а јa однaдвор, дaде ми канaче вoду и погaчу
под мiшку, увeде ме у кuћу. А свeкәр бeше бoлән, дeвер нежeњет, еднa
зyлва си се одaла, нeмаше, зyлва се одaла; тo[ј] jеднo девoјче је бiло...
*
У лaзарицу се збiрамо од недeљу врeме, от четвrтак; па у пeтәк,
у субoту iдемо у лaзарицу. Марaме, накiтено, лaзари по двa, кәт какo
бiдне, кyт по трi iдев у лaзарицу... И по трi iдев. Предњiце напрeт,
лaзари, па предњiце, па задњiце; задњiце, голeме ли су, малeчке ли су.
Јa сәм од малeцко почeла да iду, дванajез гoдине сәм iшла, свe лaзар
сәм билa... Па iдеф си, пojеф си, плaћав ги, јaјца, пaре. Жeтву, за жeтву
лeтоске, на жeтву си се пojе, девoјке пoјеф си, жетвaрске пoјеф, пoјеф,
пoјеф, па ѕyвнев њiве, а сyк тoј нeма жетвaрско... Па порeт. Сy[к] куде
нaс, куде мeне су се збирaле, тuј па ће дoђев да лeгаф, па сабaјле пa ће
си iдев, у субoту. У пeтәк uвечер се збiрәф, па ће си iдеф сабaјле, у
пeтәк, ће си iдеф, па ће лeгәф тaм у дрuгу, кудe ги су рoт; у дрuге кuће
ће лeгәф, ће пoјеф тaм, ће лaзарице. Сaмо, знajеш, марaме скiнев; незашi�jено сaмо на марaме, овaкој, смeте, скiне. И ће си испреспijемо;
сабaјле ће си пa лaзари накiтимо и ће пoјемо, ће јeдемо лeп, па ће си
продuжимо; ће си iдемо па у дрuге кuће, ће iдемо нaвечер... Пeсма,
пeсма, пeсма, али нoге ни отпaдаф... Пuсто вртeње, лeле. Јa сәм јaјца искршiла и тепaше ме на једнo мeсто: н-умeју да шeтәм; дрuгуту гoдину
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нe, пrву гoдину, а јa викнa крoшњу, па ги јaјца искршi. И вiше нeсу ме
чәпнaле, ал ме свe вoдешеву јa да сәм лaзар..
Кaта Iвковић (1905), Шaинце

Самa си iдеше, у Кленiке, у Бујaнофце, јaну си коњa па си iду.
Нe ме је стрa, јa сәм билa слoбодна, нe ме jе стрa ни о[т] Тuрци, овәј,
Бuгари, ни о[т] дрaжефци, нe ме jе стрa билo. А мaјка мојa тuј, лeгамо;
мaјка, на гoсти сәм си гу довeла па лeгамо. И oн: „Бaпче, изiђи, ће пaлимо овдeка... ће нiштимо!“ И мeне: „Гдe ти је домаћiн?“ „Кудe тi и
онi, штo га знaм, по свeт,“ на њi ги вiкәм. Е, збрaше бaбу нaшу стaру,
па искарaше да гу стрeљав, а онa како заuличава бeше па: „Море, рече,
море козaри, iдеф по кuће, та да се наjeдев!“ И онi збрaше, искарaше
гу. А мoја мaјка па легнaла си овaкој па си лeга: „Е, сiнко, сyк oблачно,
а јuтре ће се развeдри, ће огрeје слuнце. Немoјте, сiнко, такoј нaопоко,
iди нaлице, немoј нaопоко!“ на онiја војнiци. Iч гу нeје стрa билo и
њuм. И нeма.
А чuмо да jе прешyја мoј домаћiн у Тргoвиште. И бaта дођe овдeка,
мoј брaт: „Дuде, рече, ће iдемо да, Драгuтин jе прешyја.“ Бoже, љuди,
море јa врнa се, заклa кокoшку, испeко, омесi бaницу, aј ће iдемо сабaјле. Aјде, aјде, ће збeру бaту, а јa самa та нанaм преко рiт, самa си iду,
тики пиштaљка около мeне: пiјуу, пiјуу. А, реко, гoтово сyга, до данyс,
реко, живoт мoј! И пa си iду, iч се не оѕiрам. И oн пa: „Стoј, стoј!“ И јa:
„Ће стoју, реко, зaшто да не стoју, путнiк човeк па сәм, заморiла сәм се
па евe и ће сeдну,“ реко, па седнa!... Тике озгoр iде војнiк, iде војнiк и
овyј што свiрка и oн, сәс њeга дођoше. Кәт погледнa, кәд oн Драгuтин,
домаћiн ми! Oн, извuкја га отuт и дођe...
Дојдoше овдeка, вечерaше и преказaмо какo бaбу измучiли, какo
овeј ги терaли, зyлву ми, а oн је бијa етe-тyј, тy[ј] је бијa пrви комшiја
с њi, oн је, oн гу jе искарувaја. И oн, обuкја се, реденiк, пuшка, матролeс, и пuшка и матролeс, домаћiн ми, дођe и сeдна ондeка на ливaче:
„Бата‿Драгољuбе, кудe jе Стојадiн?“ Бaбата: „Па јa не знaм кудe jе,
тaм‿нигде oтиде, скрiја се jе нiгде.“ „Нека искoчи на лiце мeсто овдeка, да се договoримо јa и oн!“ „Па нe га знajемо.“ „Кaжете га, каже,
сyк пuцам и пaлу свe: и кuћу, и плeвњу и свe ће зaпалу! Тoј да знajете!“
А онa пришлa... па овaкој на колeна на Драгuтина: „Гuте, сiнко, немoј,
злaтан, немoј сiне!“ Мoли га немoј iстин да ги запaли. И никәко не
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могa, призборiмо и јa мoлим, мoлим, мoлим: „Ој, Драгuтине, стaрци
нeсу кабaт, бре, зaшто да унiштиш, бре, па дрuги ће дoђе па нaс ће
ни унiштев!“ Тyј што ме jе слушaја, љuди, што сә[м] му рекнaла, oн
је по мeне ишyја како вoда, штo му рeкну, тoј ће је, ма ће iдемо, ма ће
пaлимо, ма ће гaсимо, oн млoго jе, с мeне jе живiја. Мeне ме jе трiпути
удрiја, мoј домаћiн, тoј у живoту трiпути ме jе удрiја и тoј за Тoзу ме
jе удрiја: Пoкладе, а мi да вечeрамо, јa сәм омесiла бaнице, трi бaнице, тепсijе, и ће вечeрамо. Кiло ракiја ћ се принeсе, ће се пijе, ће се
вечeра, и oн, а онo дoсадно бeше мнoго, дoсадно како па овoј сyк (дете),
а јa га мiру, мори, јa му дaам, онo нeће, јa му дaам, онo нeће, јa га удрi
по обрaс, oн па мeне по обрaс овaкој! Oн па мeне ме, а јa па фатi па си
легнa овaкој, легнa и ћuту... „А бре, ма тi гу uтепа, па што нaправи тoј!“
Oн, сaл се uдари у рuке овaкој, бrго вoду дoнесе, oн сипuје вoду, а јa кәт
се засмејa... „Што рабoтиш овoј с мeне?!“.
Ђuрђа Злaтковић (око 90 година), Коћuра

По сeдом нeдеље смо постiли за Велiгден, за Uскрс, тoј се сe
пoсти. Измijев на Чiс понедeлник, покладuјемо у недeљу, па на Чiс понедeлник измijев танuри и што лeп размeсујев, канaте попaрев, каленiце, тyк нeје имaло тањiри, каленiце, од зeмњу, ложiце, тoј се сe испaри, измijе и до Велiгден сe постeње, сeдәм нeдеље. Е, за Петрoвдән двe
нeдеље смо постiли, за Божiћ смо постiли, шес‿нeдеље ли се пoсти,
сe је пoсно!...
Па трушiја (?), зeље ис чoрбу, скрo[п] прaев, бoзу‿неку прaвев
тaмо, штo јa знaм, замeсев, мумурuзно брaшно и бeло тyк, нeје имaло бeло, но от пченiцу, па квасyц напрaеф такoј па га замeсев, па у
вoду, перaћан котyл, котyл голeм, па замuтев такoј и онo стaше; пoсле
кәт стaше ускiсне, oни га свaрев, тoј и дрoбев лeп и кuсәв... Пoстимо, пoстимо, та пoчне rњачки да пaдамо. Тoј нe се је блажiло, пeтак,
срeда, тoј нiкәко, нe се облaжимо, тoј се jе сe постiло. И грa вaрев,
кампiри, чoрбу, какo са терaли, такoј смо јeли, али здрaви смо билi
како дрeн...
*
Опyнци нeсмо имaли, а но, бoси, па прaев о[д] дrво опyнци. Oно
не мoш се oди на дrво, вrло мeсто овдe. И такoј, бoси iдемо, па се нoге
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испuцәв како жeљке, као мoје евe, тeлци ме уплискaше та како свiња,
и такoј...
Ткa�jемо од вuну, прeдемо тyнко па вuту напрaимо и клaшње прaимо па мuжи панталoне от клaшње, увaљав га тoј као пyњ. Кошuље ткa�jемо, памu[к] кuпимо и конoпље испрeдемо, па памuкат оснoва, а сәс пrтеното ткaево, и крoимо, шijемо, и онo стрuже, ама носiли смо тoј... Па
у вутетiне, у пртуљiне, у постiлчики малeцки, па га повi�jемо, у вuте,
умoтамо, умoтамо, па сәс пoвој, па кәт га стeгнемо (бебу) та да га угyцкаш не мoж да га нaјдеш!... Па потсичaли са се, па ни лyжев, нeје имaло
тy[к] као сyк што iма помaде, еднo-дрuго, но от котyл, не знaм што‿јe,
тi знa�jеш ли котyл, о[д] днoто настрuжемо па га насoлимо, oно, кудe се
е потсeкло још тoлко рaна! Бoли тoј па кiда! Епa, тoј бoли.
*
Па нeмамо млoго, две‿крaве iмамо и две‿телчiки и пе-чеснaес
oфце сә свe јaганчики, нeса млoго, али пастiр трeбе, вuци iма... Па
iмаја! Ако ги не пaиш – однeсоше! Лaни идo с њiм, идo, идo, онoј
кәд млoго кiша бeше, та ги оставi овдe куде бaчуту. Тuј ги оставi, та
да вiду кoлко е сaат. Сaл што улeго. Oна, реко, чeг да вiду кудe са
oфце. Погледнa, распрскaле се, онaм преко дoл прошлe, oн гу доватiја
тuј у долiну, удавiја! Сaл едyн зuп овдe ву мунaја у тuј, тuј убoдена и
цrкла!... Сaл едyн зuпб овaкој испод вiличку! Пuста oфца, нe да бeше
uбава! Вi пoсле, претурi се, какo улeго у пuсту кuћу, а вyздан кра њiм!
И сyк нaјвише, oно штeта нeма, али онe би ишлe сaме, али мi од вuци
не смeјемо да ги остaимо, свe с њiм! Ондe па не смeм ги остaву, нeма
га нeма, тики дoјде однекuде. Uшуми се, uгусти се. Ондe каквe пећuрке
је имaло онде-нагoре, тuј, а сyг да прoјдеш не мoш од густaк, угустiло
се.
*
Пuна сoба чyчка, па ће тuрамо ни зељaнчики и млeко за поткuсәк та јeдев, па пoсле па јaгње, чoрбу га напрaимо, oно млoго љuди.
И бaнице сuчемо. Сuчемо, сuчемо па uм да ти штuкне. Двaпути ни
стaљамо едeње... Двaпути, поткuсәк јeдев едәмпuт, пoсле пa, напрiвечер oпет. Дoручәк и рuчәк. И тoј пuно је имaло, по трijес човeка,
четересe, пuно! А сyк нeма, слaбо доoдев, oно нeма ни љuди. Сyк пе-честiнка сaл је имaла Свете‿трoице, немa. И сyк едәмпuт стaљамо
едeње, докaчимо салaте и пoсле, и јaгње клaмо, испeко га јa јaгњето
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uбаво у рeлну, у тепсiју, и лeп омесi тaзе, исeко, и колaчи и тoрту,
пiво, сoкови, ракiја...
Петкaна Милeнковић (1929), Леснiца

Па овyј сiн ми jе бијa. Тyј сiн ми jе бијa и се изгорeја бeше на кuбе
овакoј, како овiја кубiња сәк, шпoрети, тyкло се овдeна на режyњат на
кuбето и коскa му се вiди. И овдe Бuгари дојдoше па сeдоше на ливaчето овде-дoле, сeдоше и јa ни казuју као тeбе. „Дaј, мори, рече, снaо, да
га намaжемо мi.“ Намазaше га с едyн мaс и пa ми дaдоше, још-емпuт,
рече, да га намaеш и прстe му oздраве... Бuгарите ми дaдоше, то је сiгорно мaзс онyј от пuшке што...Онi ми га излекувaше детeто. „Е, вика,
нe се плaшете, мi смо, вика, тaкви дeца оставiли и жeне и, вi мiслите... па и нaс не, вика, тeра сiла!“...
Пaлеф кuће, онaм запалiше, мi вiдимо спрoтива и бeгамо. Па
овдe вi, па овдe кудe сте сәк прошлi, овaј кuћа што jе црепaна, тuј гу запалiше, сламeна бeше, куде овeј тарaбе овде-гoре. Сламeна беше, тuј су
билi, Милaнче едyн га iмаше, какo бeгаше такoј у партизaни, крijеше
се, и онi збок њeга, запалiше му кuћу. Па му пoсле направiше бoље, сә
црeп, oпштина. Патiло се jе, дeте, патiло.
Бuгарско, нeки утeкнев у патизaни, нeки у бuгарско. Тyј, jедyн jе
бијa у бuгарско, овдe на чiчу ми сiн, и oн дојдe, збрa... да пaли кuћуту
овuј овде-дoле, мi смо гу узeли, и oн, по дрвa бeше сәс коњa, дојдe, ре
че: „Мaјке, Бuгари етe ги, рече, iдев отuт, откут‿шкoлу, јa ће се скрiју,
рече, ће iду онaм да се скрiју, ако вiду зoр, да ви вaс кaрав, нешто да
прaев, да ви тeпав, јa ће дoјду да се прeдам.“ А oн jе у бuгарску вoјску војнiк, бuгарски војнiк. И онi бeрев шuму, шuшљәк... да гу пaлеф
кuћуту, и oн дoтрча одонuт јавi се: „Нeмој, брaћа, каже, јa сәм вaш,
вaш сәм, слuжу вoјску вaшу, и немoј тoј да рaдите, да кuка тaтко и мојa
мaјка! Немoј!“ Почe ги мoли, и онi баталiше се, нe гу палiше кuћуту.
Овaј овдe кuћата што гу мi узeдомо. А онaкој, тiја отiдеф па дoјдеф
партизaни, партизaни отiдеф па дoјдеф, дрaжевци ги вiкашеву. Ее, каквi ти нeма тiја, тeј aле, чuвај бoже!
*
Причaли су, увампирiја се, па oфце пуштaја, плашiја... какo коњa
јаaја, па га, iде та га, на коњaтога се укaчи, укaчи се oн па iде кра
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човeкатога на коњaтога! И кoњат дaва зoр, дaва зoр, пeни, да oди. Iде,
пuшта oфце ис тrле, и[з] замeтине. А сyг нeма нiшта, какo је стрuја
постaло тoј нeма...
Мiлка Рiстић (око 70 година), Гoрња Трнiца

Еднu бaбу сәм имaла јa... едну‿бaбу, па тuј комшiске жeне, знaш,
неки‿комшiја ми донeсе молiтву, Младeн ми донoсеше за Чедoмира.
Донeсе ми молiтву, помoгне ми бaба, кaчи вoду тaм. Oперу си онiја
пашкуљi, кат се детe рoди, сiпу си од онuј молiтву водiцу, детe си
обaњам у молiтву, такoј, и пeру си, сипuју си од онuј вoду кrстену, и свe
такoј. Iма си бaбу, бaбу сәм имaла еднu, ко мeне ћoраву, бeше јaдна стaра, па чuва ме јaдна, што‿ћe, па ми дaва да jeду... Трeбе да се наjeдеш,
па детe да дojиш, да чuваш, онo нeће сал да лeгаш до детe и да седiш, но
трeбе да се наjeдеш, па детe да дojиш... па да пeреш дeте... у корiтце...
дrвено, од бuку, од бuку корiтце, па толiчко такoј, па искoпано, па тuримо детeнце тuј, окuпамо, постiљчики му опeремо. Па такoј смо живeли, сiне... Нeмаше сапuнчики, ништо‿прaвеја жeне... Сiне, овакoј, јa да
ти кaжу, какo сәм правiла: вoда, тuримо, та aрно врijе, успиштi вoда,
на oгењ, на огњiште, ели шпoрет, но шпoрет нeје имaло, на огњiште, на
верiге. Згрejе се вoда па пuштимо пeпел, па пoсле оцeдимо од онuј вoду,
та тoј мeко, тoј му сапuн на детeто и на женu, тoј глaву мijе јaдна, тoј
се перe, тoј. Свe такoј је билo у стaро врeме, нiшта нeје имaло, нiшта
нejе имaло под бoга! Нi је имaло сапuн да нaђеш, нити чi[с] сапuн, ни
ти онакyв, нити овакyв, нiшта! Пoсле се извежбaше жeне, та прaвев од
свiнско, од jеднo-дрuго, докле дoјде овaј сoда, jеднo-дрuго; а тyг нiшта
нejе имaло! Сoду, кудe ћу нaјду сoду да нaправу сапuн! Свiње iмамо
и мaз iмамо, да нарaнимо, да напрaимо, нeма онoј, трeбе згoда, трeбе
сoда да се сапuн напрaви. Па такoј, јaдни, патiмо, па ичувaмо децa.
Eте такoј, мuке са билe напрeт, нeје имaло нiшта! С еднu бaбу јa такoј,
ћoраву, јaдну. ... Тyј мuж ми, уватi га нешто, умрe!... Па знaм ли, тaмо
у стругaње идe, па убiја ли се, какo ли је, и јoште четерeстину да му
тuрим, oно се родi детe! Па сyл јaдна јa кра бaбу, кра бaбу јaдна. Па сyг
затoј не смејa, јaдна, да oстану, млoго сәм устраувaла тәг, сyг не смејa
да си oстану самa; сyг нeма нiшта бeлке, али eте такoј, iмам млoго стрa
самa да сeду, ал тyг бaбата јaдна кра мeне свe. Па вrжемо љuљчицу
на детe, тaмо, у ћoш, па љuљамо, љuљамо трaчку, па љuљамо детe, и
посiса детe. Не знa�jеше да jедeв децa тyг, нe ги рaнешемо, сiсав, а сyк
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си ги свe дaвав млeко на децa, jеднo-дрuго, а тyг детe дoју, чuвам. Такoј
си јaдно, што‿ћe се насiса, зар сәм се наjeла uбаво, та да се насiса; ни
шта‿лeбәц такoј, ништо‿лeбәц рyжан и ечмeн мeсимо! Лeбәц напрeт од
жiто! Овrшимо жiто, па нoсимо у воденiцу да се смeље, па сejемо, па
тuримо квасyц мaлко па си омeсимо како погaчу! Ете тoј едeмо! Нeки
пuт кoј iма си кокoшке, поспrжи‿ништо, кoј нeма, такoј. Такoј јaдна,
млoго смо мuке видeли, от компiрчики ништо‿тuримо, чoрбу, ништо,
такoј смо патiли млoго у стaро врeме. Па нeје мaлко, стo гoдине сәм јa
сyг веће. Стo гoдине! У тeј мoје сто‿гoдине кoлко је прошлo, тoј мuке,
кoлко са прошлe? ... Сyг веће кат се иженiше децa и кат порaсоше, мaлко лyко ми бидe, али тy[к] кат сәм јa чувaла! Несyм коџa имaла, трi
децa, трi сәм децa имaла, још тiја двe жiви, jеднoто умрe... тyј мaл
детишaр умрe, утепaше га у рuдник. А такoј сәм живeла, сiне слaтко,
нiшта нeмам, нiшта, jедна‿бaба тuј сaмо кра мeне. Кuкамо јaдне како
кuкавице, кuкамо, нiгде не мoж да отiдеш: нi знajеш собoр, нi знajеш
пазaр, нi знajеш гoсти, нi знajеш нiшта, нiшта, jеднa дuша... без домаћiни, без мuжи!
*
А jедәнпuт што ме оплашiја, Здрaвко, смoк, да ти казuју, у онoј,
у Бачeвиште: сeко онeј кiтке голeме та да ми се не закaчав oглави на
крaве, сeко, сeко, Здрaвко, кудe бидe тyј смoк, кудe бидe, не знaм. ���
И сeдо
си овакoј, сeдо, и секiрче до мeне, и сeду си овакoј, кәдт онo, кәдт ми
легнaја на вuту, на крaј, смoк! И јa да се дiгну, ништа‿тeшко ми. Кәт се
поподiго, кәт си се сваљa, Вeрице! У Бачeвиште смoк! Бyш етe тoлка
глaва! А јa кәт си viко: „О тuго, лeлке!“ што сәм јaка, стaрацәт: „Ма
што‿тi бидe?“ „Ма ли, рeко, a бре, смoк!“ А крaва, кәт си пoтрча, Вeрице, по њeга... Тoј несyм до толiчко смoка видeла, што тeја ни је рабoти,
тoлко сәм се замајaла, да га не oсету кә[д] дошyја! Такo је тoј. Тeја ли ме
тeпа, тeја ли ме плaши, не знaм. И седi си, на фuту на крaј, овакoј сәм
пружiла... и смoк си легнaја такoј до мeне. Јa да се дiгну, онo ми тeшко
нeшто, да се дiгну, онo тeшко!...
А сyгк видoте ли на онoј, у телевiзор, змijе iма, смoци... Па сyг
да вiдиш, Вeрице, што‿јe: стo змijе и кoлко смoка! У телевiзор, ондe,
кәд га пuштиш, имaло нeка барчuга, како овакoј, кoлеста како вирчe, а
онi да си дoјдеф тuј да се накoтев, Вeрице, да се накoтев! Онi почeли,
знajеш, да прaеф неку‿кuћу тuј, да прaеф, кyт онo до вiрәт, овoј да си
бiде, у вiрәт смoци! И почeли да га кoпаф тuј, знajеш, око онoј. Кәт си
искочiли, Вeрице! Па сy[г] кәд га iма да пuштив онi! Нестe вi пуштiли
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кәдт iма на телевiзор. Море, длyге, длyге, змijе длyге, па смoци колко
колeна дебeли! Етe Стoја ће ти кaже, и Стoја је видeја. Па толiчко несмo
видeли ни смoци ни змijе; преко вeк мoј несyм видeла! Па кәт пoчне се
мoтав у телевiзор, та овакoј, Вeрице, такoј, такoј, мoтаф се, мoтаф. Па
вiкам, да ги вaћав да ги нoсев у Бeограт, да ги тuрев кра овiја. А дa л��
ће бiде тoј, дa л������������
мож ги исфaћав? Ће ги исфaћав, онe голeме главeтине,
бoк ти знajе каквe aле. Мeне ме дoстраше, па ми ли се дoри згадi о[т]
тoј, не мoгу га глeдам... Тi видeла ли си, сiне?... Па видeло је детeто,
видeло. А вiдоте ли у вaш ли телевiзор си?
Крстaна Велiчковић (1908), Голочeвце

Остaло нeко детe, девoјче како тeбе, сирaк. Па тaј мaћеја сәк
какo је билo кра мaћију, онa си имaла њojњо, да ли је oна пoнапре[т]
дошлa, па је тoј пoсле њojњото природiла, да л, какo је билo тoј? Пa
је такoј! И, нeће га чuва онoј, тuђото. И имaло тyгк вампiри по свeт,
онi и сyг вiкав онyј се увампирiја, овyј се увампирiја, Милeвка се
увампирiла, онoј, овoј, не знajев љuди што прiчав. И онi, тaј мaћеја
узeла та омeсила от пeпел кравaјче на тoј детe што му је мaћеја; и узeла
петлe и узeла мaче и кuтре, и ће га вoди у воденiцу да га остaви да га
удaве[в] вампiри. Оставiла га тaм да вечeра от пeпел погaчу, омесiла
му, и онo какo гу је jeло, от пeпел погaчку, бoк ли га знajе, дuша си му
је знaла. И онo седнaло да вечeра: петлe – кoкор, кoкор, онo му врљiло
от пeпелат; мaче – мaо, онo му врљiло и на мaче; кuтре около њeга,
и на кuтрето врљiло, па си повечерaло, па си лeгло. И дошyја вампiр
и трoпа на врaта: „Мaлај мoмај, отвaрај, отклaпај, да улaзим да те
дaвим!“. И онa „А мaче, а кuче, а петлeнце, какo да одговaрам!?“ И
онi: „Па кaжи му да iде да ти донeсе промeну, да се промeњиш.“ „Да
iдеш да ми донeсеш промeну, да се јa промeњим, јa сәм гoла, дrпава.“
И oн ишyја тaм по кuће, по кoвчази, куде жeне, куде невeсте, улазiја
по дuпке, донeја промeну. Aјде, пa тoј ву казaја и онa, oн па ишyја,
донeја ву ципeле, донeја, нaнис тражiла; свe што ву требaло донeја и
онo‿већем накуде‿зoру. „Епа мaлај мoмај, јa свe што је требaло донeја
сәм: и обuћу, и промeну и нaнис, отвaрај, отклaпај!“ Зар oн, какo на
дрuги мeста отклапaја, а тuј не могaја, него aј! И oна: „А петлeнце, а
мaченце, а кuтренце, па какo да одговaрам сyк?!“ „Тi iма да ћутiш!“
И петлeнце – кукурuгу, кuтре – aв, aв, aв, мaче – мaо, вампiр – нiгде;
вiкав: петyл пojе ли, вампiр утeкнује. Вампiр утeкја, дрeје си остaле
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пред врaта. Онo си излeгло па си се промењiло, обuло, унизaло, па си
пошлo дoм, и мaче, и кuтре, и петлeнце и одвeло си ги.
И тaј мaћа, онo дoшло и: „Ма кудe, мори тi, тuј промeну најдe, сә
штo се промењa!?“ „Па вампiр ми гу дoнесе.“ „Па какo ти гу дoнесе!?“
„Па такoј, доодi да ме дaви, јa викa тoј ми донeси, тoј ми донeси, да се
промeњим, па тyк ће ме дaвиш. Oн ми свe дoнесе, и онo сәмнa, и мaче,
кuче, петлe, свi привикaше и oн uтече си. Јa си се промењi.“ Е, онa
што‿ћe дрuкг вeчер ће прaћа па ћeркуту: омесiла ву кравaјче от чiсто
брaшно, спремiла ву свe тuј спрeму, петлe, кuче, мaче и одвeла гу па
њuм у воденiцу, да ву се промeњи јuтре и онa. И седнaла да вечeра и
петyл – кoкор, кoкор. „Aј тaмо у кoш, тuј у жiто, мeне ми мaјка омесiла
чiсто кравaјче, та тeбе да те рaну!“ Мaче – мaо. „Aј тaмо у стрeју, iма
погaнци, вaће си погaнци, ће ти дaвам јa чiсто кравaјче тeбе, мaјка ми
омесiла!“ Овoј, кuтрето... „Ете у... брaшно, па лiжи, мaјка ми омесiла
чiсто кравaјче, јa тeбе да ти дaам!“ Нiшта. Онa си повечерaла, онi
си остaли глaдни свiте. И лeгла, заспaла и дошyја вампiр: „Мaлај,
мoмај, отвaрај, отклaпај!“ „А, петлeнце, а, мaченце, а, кuченце, какo
да одговaрам?!“ „Самa jeла – самa одговарaла.“ И не телi гу нiшта
uчев. Не далa им њiм да едeв и онi, но онa си се наjeла, па си лeгла,
не свидeло ву се, кравaјче чiсто мaјка ву... И oн улeгја си, онa седeла
такoј, пa поседeла, па си лeгла, па си заспaла; oн си улeгја вампiр; па
удавiја, па проваљiја мешiну, па извадiја цревa па около... замотaја,
па си ошyја. И нaјтро мaјка чeка, ће дoјде ћeрка промeњена; чeка, чeка
– нeма; чeка, чeка – нeма! Отiде у воденiцу – онa удaвена! Онa праћaла
онoј да га удaев, а онi њojњото удавiли! Да не‿гa је праћaла, али онa
па за промeнуту билa пrгава, па га пратiла, та њojњото удавiли, а онoј
ву остaло.
*
Па нeће пuсте ручетiне, нeће, егa оштурeјев, па и кршiла сәм ги!
Овuј евe кудe сәм гу прекршiла, тuј iмам кrшено, кочiцу... Па етe такoј:
појдo нaвечер, услушa свe, идo с oфце, па идo дoле у... куде Младeна,
та ги измuзо, па донeсо млeко, процедi, па наранi свiње, па појдo да
пuштим кuче, тuј ми бeше вrзано за тарaбе. А онa кәд удрi, jедна‿кiша
кәд удрi, јa бrже потрчa па, бәјги, онo ме вrне, јa ћу га опuштим кuче,
па бeж у кuћу, па онo пoсле нека вrне! А oн бeше денeја па неки‿зaјци,
па преко лeто зaјците сәм кршiла шuму, грaнке, трaву, па сәм исфрљaла
кудe лeгав зaјците, и jедyн чепuтәк овaкәв, овaкәв, и јa на онoј трчaње,
oн чепuтәкат кaко ме па згодi, какo ме пуштi, па етe тuј у опyнак и јa
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rњечки, та врс тарaбе какo удрi с рuкуту, ууу, стәмнi ми се, па се дiго,
та га пуштi кuче, па дојдo овдe! Бoже, болe до нeгде, болe па, кәт се
дiго нaјтрото онa овaква рuката, отeкла!... Викa га Рaде, oн вiка: „Јa
појдo на рабoту.“ Љубiнка трљa, трљa, трљa, па и онa Јaворката, нiшта. Па пoсле ме турaше у гiпса, jеданпuт ме водi Милaн у Врaње, та
ме турiше у гiпс, еднu недeљу, јa мiслим: еднu недeљу ћу сәм, па ће
ме скiнев гiпс, ћу рабoтим. Oни, oп, каже, тi си мрдaла с рuкуту! Епа
мoрам да мrдам; oфце да мuзем, свiње да рaним, какo да не мrдам? Лeб
да омeсим, јa мoрам да мrдам, штo да рабoтим?! Oни uзнев та ми тuрев
па дрu[к] гiпс, вrжев ми цeлу рuку! О љuди брe, немoјте такoј, брe, јa
не мoгу нiшта да вaту, брe, па да простiте, не мoгу се ни измoчам, а нe
па дрuго. Зaшто ми ги свi пrсти врзaте?! Али, о[т] тoга ми га оставiше,
овiја двa ги врзaше. И јa не мoгу, градiна, петлиџaни да врзujем, да
навrћам свe с овuј рuку, па сәс овiја трi пrста, кончeто врзujем, врзujем
петлиџaни... Aјде, одвeде ме по дрuги пuт, јa мiслим ће ми га скiнев
гiпс, oфце не мoгу да мuзу, свe Младeнова, Мiлина мaјка мuзе, oни
узeдоше пa турiше! Смењiше тyј! Амyнте, а пeт недeље у гiпс тuј сәм
билa, па сyг iма овдe овaкој, омeта ми, ал нeма млoго, позaрасе се, тuј
коскa је превijена.
Е, пoсле oфце овдeја, да oремо тuј, а тuј дoле је рaсадник, а трaва, а онa iмаше врaтница, јa н-умејa зaтвору врaтницуту, oно, турi им
у јaсле сeно, па ги пуштi да се напijе[в] вoду, па пa да ги накaрам, а
oне на врaтницуту, јa потрчa да ги сyпру, онe какo ме бутнaше, па врз
мeне, jеднa по jеднa, етe тuј. Јa гrбачки паднa. Онi свi троiца тuј, ни
оћa Младeн да притрчi, ни Совeта, ни Милaн. Милaн ђuбре искaрује с
колiца, овiја двоiца oреф. Онi вiкаф офцa лyка, нeће те утeпа. Мoре, с
онeј шiљесе нoге какo те дuне...
Болi ме, кат остiне, ели кат коџa нешто‿рабoтим, ма болi етe тuј
па кiда. Па евe, евe кудe је кочiца излетeла... И да вrжем па прaсе да
га извeдем, јa улeго у кoчину да га вrжем, онo кад га рiпна уз дuвәр и
пrс тики ми вiсна, eте тyј пrс, и сyк тyј пrс нeће се дрuжи сәс овiја,
дoле си стоji! И знajеш кoлко ми омeта, не мoгу од њeга лeб да oмију,
ни мoгу, овaкој катд мuзу oфце јa га сәс, кра овiја га стiснем, али лeп
овaкој катд мeсу свe ми бaшка стоji, па овдe кат д настiне ете тaј кочiца,
ели кат коџa‿нешта рабoту, ма не болi, но кiда, кiда! Ма какyв сәм јa
рaботник, јa сәм десeти дeл одт рaботник, а штo да чiну, свaшта ме мeне
чeка.
Стамeна Стојaновић (1918), Радoвница
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Па oфце кәт стрiжемо, aј ће се збeремо, стрiк, ће iдемо, комшijе,
свi се повiкнемо, ће стрiжемо oфце. И једнo га вiкамо Цвeткофстан,
гoре ... Цвeткофстан, мeстото, такoј га вiкамо, рaмно. И тuј ће ги тeрамо,
ће ги шiшәв. Пoјде офчaр, пoјдев жeне, кoј ће iде, једнe ће остaнев
дoм, ће спрeмав едeње, пиeње. Гoре ћ се изнeсе бaница, кoј бaницу,
кoј качамaци напрaвеја, млeко избijев, бeлмуш напрaеф от сiрење...
Бeлмuшж, такoј га вiкамо мi, тoј у тигaњ прaеф, прaеф. И тoј ће се
збeремо, свaћа ће еднo, јa ћу дрuго, трeћо и ће искoчимо гoре на рiт и
ће едeмо лeп. Стрiжемо oфце – стрiк. Па озгoр пeсма, пeсма, вuну се
увrжев и појejећи дoјемо си овдe, снeсемо си вuну, врeће. �������������
А бре, ће гу
мeримо, кoј кoлко смо настрiгли. Премeримо и опeремо и пoчнемо да
рaдимо сyк у овoј врeме... Па у вoду, котyл згрeјемо врeлу вoду овдe и
испaримо, опeремо, исuшимо и, е от сyк ће пoчнемо, голeми ноћeви,
aј ће чeшљамо, да гу влaчимо, да предeмо. Клaшне ће ткa�jемо, чeрге,
вuте, пoјеси, сa�jе... Па ли пoчнемо да гу чeшљамо (вуну), да се чeшља
трeбе, па се увлaчи на грeденәц, па пoсле да надeнеш на кудeљу па да
предeш, па vrр, вrр, вrр с вретeно... а кудeљу забoднеш у пoјес па с овuј
рuку тeгљиш... Ете-такoј, сiне, тoј рабoтимо, испрeдемо и пoчнемо па
да ткa�jемо: совeљке, цeвке мoтамо. Мoре, мучiли смо се! Е, дaј ми га
да му кaжем, јa да гу забoду.
*
Јa да ву прiчәм од ђaволите. Бијa си едyн воденичaр у воденiцу и
млeја си брaшно, млeја и дошлi ђaволи, збрaли се пuно и на врaта: „Еј,
воденичaре, еј, воденичaр !“ Гaјде надуaли, свiрке и: „Еј, воденичaре,
еј, воденичaр, отвoри се!“ И oн отворiја стaрац, улeгли, добро‿вeче, до
бро‿вeче, здрaво-жiво, здрaво-жiво. И свiрке свiрев, iгрәв, свирaчи,
као свaдба, знaш, а ђaволи билi. И далi му кондiр. Кондiр нiзән, ће
пijе ракiју, тoј дeда нaш млoго лyжеше, деда‿Стојaн, и далi му кондiр.
Далi му кондiр у рuке и oн, узeја, почeја се кrсти, да благосiља и онo
му се претвoри у, у рuке кoњска глaва! Кондiр, претворiла се глaва, а
ђaволи ги однемaло одемпuт из воденiцу! Стaрәц се оплaши, вrљи онuј
глaву, а онi пoјдев, откiдәв му вoду на воденiцу, на јaс откiда[в] вoду,
а oн што‿ћe?... Откiда[в] вoду, одвrнев, на јaс, кудe се навrћа одврнaли
вoду, ошлi, направiли пaкос тuј, отишлi, oн, човeк... Ишлi гoре, бутaли неки‿мoс, свe побутaли!
А пoсле па, свaдба, свaдба, свaдба, у кuћу. Свaдба и ђaвол игрaја,
игрaја, игрaја, и oн, ђaвола жењiли, до невeсту игрaја. Игрaја и свe
гледaја, знa�jеш, и у кuћу. А затворiли да не побeгне, а oн свe гледaја уз
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оџaк, какo мoж да побeгне уз оџaк да се скрi�jе. А кoј што бoлән бијa, oн
казувaја кo[ј] је лeк. Али еднoга га па зu[б] болeло, чоveка, зuб га болeло, а oн зuб, зuп. И oн ђaвол какo је игрaја, онi га, мислiли, затворiли,
нeма кuде да искoчи, онo па уз оџaк. И oн рекнaја: „Е, каже, отидe овyј,
ма заштo га, кaже, не прашaмо на зuп штo је лeк.“ И �oн озгoра: „Клeште,
каже, клeште на зuб, дрuго нiшто нeма!“ И ђaвол да не рeкја клeште,
зuби несa се телi вaдев, нiкәт.
Совeта Настaсовић (1928), Црвeни Грaт

Ишлa сәм у лaзарицу... па кәт сәм билa дeте, от сeдәм гoдине пoјдемо у лaзарицу па додeк се не ожeњев. Свe си iдев тeја девoјке у лaзарицу... Па ли iдев лaзарице, отiдев, iдев, iдев и дoјдев у сeло и дoјдеф
прет кuћу и пoјеф: „Дoбро јuтро, рaмни двoри, отварaјте се!“ И онi,
искoчев жeне па овaкој пrскав жiто у њi, пrскав, пrскав, пrскав. И онi
вiкав: „Рoд родiло, на амбaри наваксaло, на волoви додејaло.“ Пoјев и
улeгнев у кuћу, чiнев здрaво-жiво и пoчнев да пoјев на човeка... Па ће
кaжев тaмо онeј жeне, на стaрога ли ће, на млaдога ли, на децa ли, ће
пoјев и отiдеф пa у дрuгу кuћу, та два‿дyна iдев, у пeтәк и у субoту...
пред Велiгден... По сeдәм iдев. Па какo се облaчев: двe се напрaев,
вiкав ги предњiце, напрaеф се, озгoра вrжеф шамiју па дрuгу бeлу, тeј
предњiце. Двa се напрaеф, викав мuшки лaзари, тeја па нoсеф кaпу ка
ко мuжи; а онeја оѕaд – ѕадњiце, тeја па ѕәдњiце, малeцке па тeја оѕaт,
па тeја нiшта не нoсев, iдеф си, iдеф си сәс лaзарице... Епа ли такoј,
облeчеф си гу: кошuља пrво, па неки‿елeчики, па неке‿долaме iмаше
пoнапрет, па белезiке, манiстра, пoјеси, колaнови, штo ти се не напрaев, тoј кәт iдев лaзарицу. И ће пoјев и онaј ни дадe женa, којa је тuј,
пaрче. И пoсле отiдеф кудe ће се растuрәв, крә‿едну‿кuћу ће спijеф, ће
се растuрәф тuј... Па куде кoга дa е, куде еднoга ће iдев нaвечер, па ће
iдеф по сeло тaмо, и тaм куде нeкога ће спijев, кoј ни је рoт. И такo[ј]
је билo лaзарице...
А по Врaње кәт са ишлi, јa кәт сәм ишлa у Врaње, ожeњена сәм си
билa, iдев малeцки децa, по пeт, и си свe пoјев, и онi свe у бeло, свiте.
И пoјев и јaјца збiрәв.
Кaта Дoдић (1922), Црвeни Грaт
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А тyј Мiте uмре јaдан, uмре. И отишлi, и Нaсте отишјa да га
сахрaњује тaмо, у Космaтицу се вiкаја и свi iдоше, и тaтко мoј идe на
сaкрану, тyк се ратuје, љuди нeма. А тaј Јовaнка, oно билo, гaђа, цeл дyн,
око двaнае[с] сaат, око jeдән. Онi тaм на грoбје, на сaкрану, сакрaнујев
ги. И онo гађaло, гађaло, и онa да замeси лeп, па срчaна лaмпа, а детeто
га не дiра, онo у љuљку тuј, малeтко што му мaјка умрeла, а онa му је
снaшка. Онo до огњiште, тaм над огњiште, у љuљку, у ћoшку, нe га
дiра њeга, нi га истрiша, нi га гњaви, нi га дaви, ни... Онa какo сејaла
брaшно, и oн, лaмпа срчaна о[д] дuвәр па њuм пo‿главу – пaуу и пuкне
глaва, помyсти кrф! И лaмпа пrсне и свe се скrши. И онa се вaти за
глaву и привijе и стeгне рuке и отiде чyк у Космaтицу, и кaже тaм. И
тyј свeкәр ву дoјде отuт и повiкав, Станoја тuј га iма jедyн Крстaтински
(?) и Стојaн Зaјәц, двоiца стaрци повiкнев ги да дoјдев да вiдев преко
дyн дек, и дyн и нoћ бijе, и oна, њuм кrв не мoж да устaев, кrвава глaва!
И oн седeја тyј, а oно однемaло да гaђа. И тyј Станoја седeја, ма викaја:
„Aј, да га jeбу,“ oн такoј пцuјеше, „Aј, да га jeбу, дeца, штo лyжете, па
нeма нiшта!“ Какo рeкја нeма нiшта, и њeга плoча пo‿главу – пaуу,
пuкне глaва и њeму! Рацeпи му глaву! И oн се вaти за глaву и побeгне.
Та два-три‿дyна гађa такoј и пoсле га oднема. Oн се iстрови, oн jе тyј
Мiте јaдән... o�н се jе на живoт увампирiја јeдән, па онi га пронeли и
oн, oн жiв, а oн се тuј свртeја вампiрәт! Тoј што се jе увампирiја, кrват
се jе увампирiја! И га тuј, и пoсле га oднема и oднема да гaђа, oн бијa
Мiте јaдән, нeје баба‿Совiја, сaл се огрешiше с њuм. А и тaј Мiлка
тoј казувa, и јa сәм тoј запазiла како детe, да се такoј вампирiја.
*
Па доодi тyј стaр ми сiн jесенyске и снaшка ми, доодiше, овyј
овдe бeше малiәт, прaвеше кuћицу овuј тuј, мaјстор‿неки iмаше, па
ми вiка, тi, тaј снaшка ми: „ Мaмо, вика, рабoтете до eсен, овrшете, па
закoљете вепрa, па тi пiши, по пiсмо мi ће дoјдемо да те одвeдемо и
да се оперiшеш, од жљuч.“ Да се оперiшу, па јa, сiне, не смeју да iду,
стрa ме, ако се оперiшу, ако uмру – јa ће се рoду, нeма да пaту вiше,
дoста ми jе живoт, јa сәм живeла, живeла и сәм надживeла! Мојa мaјка
трijез гoдине jе живeла!...
Малeчка, половiн гoдину, сiсәше кәт мoја мaјка умрe... Па ете-такoј, сiне, па нeма како‿сyк што iма, е, политaнка, колaчи, iма, кәквo
ти нeма, а тyк нiшта нeма: рyжан лeбәц, глeтаво, како стенa омeсу, па
не мoж да га омeсу, н-умeју да га iспечу, у пoдницу печeмо, па не мoж
да скiну пoдницу од огњiште, па сәс рuке кrпу uзну, кrпе се запaлеф
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па ми рuке изгoрев. Па јa нeсәм умејaла, пoдница какo да угoри па да
печe се лeп, но гу сметнa, онa цrна пoдница, јa нaцрпу жaр и пeпел из
огњiште, тoј сәм видeла мојa мaјка ми, онa у тепсiју кәт печe попaрницу ели бaницу и насoли жaр оздoл, та се печe, а јa нaсолу пeпел и жaр
у пoдницу па спuшту погaчу у пoдницу. Кә[д] да гу iзваду, онi пrсти
пропaдав! Озгoр се испeкло, вrшњикәт црвeн, а оздoл – тeсто, и н��
a�
бi�jе
се жaрәт и пeпеләт у лeбәт и пrсти пропaдав!...
Па ти запричa за тoј, онo пiска јaдно, вijе, вijе, вijе, па му, нaправу, узyвру воdiцу у џeзве, у огњiште ели на кuбе, па нaдробу лeбәц
глeтәв, рyжән у каленiченце, па и солчiцу тuру у пrсти, па га рaњу
јaдно; кuса, кuса, кuса, па не вiди!... Па тoј га рaњу, сiне, нeма дрuго!... Па и млекцe кәт iма, преко зiму нeма млeко: oфце прегoрев, крaва и онa вoди се, одбijе телe, не дaва. Па тoј га рaњу, чорбiцу‿нешто
што напрaвимо, што jедeмо мi и онo тo[ј] jедe, па и сyк jе жiво и дyн
данyс, iма ћeрку! Па ожењi се ћeрка ву, па iма ћeрка ву двe децa. А oн,
сәс мuжа се jе раставiла, онa се жењi, па мuжат гу оставi њuм, дрuгу
узe; па онa кот крaве, тaм у Вrшац jе чувaла крaве, сyк је у пeнѕију. У
пeнѕију, iма си и стaн држaван, па свe, и зeтат сyк тuј седi и ћeрка ву и
унuчики, а сyк млoго дoбро жiви.
Лoза Мiтић (1929), Пролeсје
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ГОВОР ГОРНЯ-ПЧИНИ
Звуки и формы
Резюме
Горня-Пчиня расположена к юго-востоку от г. Вране. В ней име
ются 54 населенных пункта, из которых 44 находятся в Сербии, а 10 в
Македонии. Говор Горня-Пчини принадлежит к призренско-тимочской
диалектной зоне, и для него характерны особенности, которые его при
ближают к призренско-южноморавской группе, а до некоторой степени
и к сврлишко-запланьской группе. К сказанному следует добавить, что
говоры, расположенные на крайнем западе данной области (в первую
очередь Шп и Ш, а в меньшей степени К) ближе по своим особенностям
к враньскому (следовательно, южноморавскому) говору, чем к говорам,
расположенным к востоку от Горня-Пчини; говоры же в центральной
пчиньской области по некоторым своим особенностям приближаются к
западным, а по другим особенностям к восточным говорам.
Для просодической системы данного говора характерен один зву
ковой удар (короче старого краткого ударения), который может находи
ться на любом слоге в слове. Место ударения согласно старой, прежней
акцентуации, причем на крайнем западе пчиньской территории находим
перемещение ударения с открытого ультима (подобно тому, что встреча
ется в Вране), а к востоку данной территории этого перемещения нет
или оно является спорадически (К, Г, Т, Л, Р, П, ЦГ).
Следует учитывать, что на крайнем западе (Шп, Ш) имело место
перемещение старого ударения с последнего открытого слога, несмотря
на то предшествовала ли ему долгота или нет; в определенных частях
речи долготы там не встречаются с ударением на открытом ультиме.
Исключение из этого правила представляют следующие категории: су
ществительные типа ора, сирома (которые позднее потеряли звук [х]
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и таким образом открыли ударный закрытый слог), формы женского и
среднего рода местоимений овакав, такав, онакав, какав, који, чији и их
формы множесвенного числа, формы числительного один, формы аори
ста в единственном числе, несклоняемые слова.
Одновременно, в восточной части Горня-Пчини, где, как прави
ло, ударение не перемещалось с последнего открытого слога, иногда
обнаруживаем и спорадическое употребление форм с перемещенным
ударением. Далее, в некоторых словах очевидно упрочилось новое ме
сто ударения (прилагательные, у которых старое ударение находилось
на открытом ультиме, некоторые существительные: вoда, нoга; глaва,
рeка, офчaри) или же налицо параллельное употребление обеих форма
(женa и жeна).
Гласный /ə/ регулярен в пчиньском говоре и самая четкая его арти
куляция получается, когда он под ударением. У глаголов беличевского
III спряжения старый назальный гласный заднего ряда в инфинитивной
основе регулярно переходит в а: н\>на. Силлабическое  не сохранило
сь, произошла его девокализация [чаще всего оно переходило в гласный
[у], однако оно давало и другие рефлексы: лу (Шп, Ш, К, Г, Л, Т), лə (ЦГ,
П, Р) и, на всей территории, только в нескольких лексемах оно давало
љу (љə) и ли]. Согласные /ф/ и /ѕ/ являются частью консонантной си
стемы данного говора. Имеется некоторый беспорядок в употреблении
согласных /н/ и /њ/, в частности на востоке. Подобный беспорядок по
отношению к употреблению /л/ : /љ/ представлен в меньшей степени.
Финальное  сохраняется, кроме в действительном причастии, в
заимствованных и в отечественных словах. Страдательные причастия,
оканчивающиеся в настоящем времени на -им, они образуются с помощ
ью окончания -ен, и в таких случаях результаты йотизации не видны (до
селени, заробен, купено); то же самое касается некоторых отглагольных
существительных (косење, носење); отсутствует также новая йотизация
в категории лабиальных согласных (гробје, дивје, дрвја, здравје). У гла
голов I беличевского спряжения, тип дојде/дође, отсутствует йотизация
в сегменте -јд- на всем пространстве, вернее, она сохраняется на восто
ке данной территории (ЦГ, Р, П, Л, Г, Т).
Когда речь идет о консонантных группах, то они и здесь, как это
бывает и в других родственных говорах, часто упрощаются утратой со
гласных или субституцией звуков, связанной с ассимиляционными и
диссимиляционными процессами. Согласно судьбе некоторых групп
согласных – какими являются метатеза в группе -зј- (гројзе, лојзе), за
тем диссимилятивное упрощение сегментов -сц- и -шч-, данный говор
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делится на две зоны: восточную, где нет метатезы в группе -зј- (ЦГ, Р,
П, Л, Т, К, Г), а совершилось диссимилятивное упрощение сегментов
-сц- и -шч-: баче (ЦГ, Р, П, Т, Л, К, Г), праци (ЦГ, Р, П, Т, Л, К, Г), и за
падную, где проведена метатеза группы -зј- (Шп, Ш), однако названные
сегменты не упрощались: башче (Шп, Ш), прасци (Шп, Ш).
Именное склонение значительно упрощено – имеются только фор
мы именительного и ОП, которые в некоторых случаях отождествляют
ся. Существительные старого и-слонения, которые в стандартном языке
в женском роде оканчиваются на согласный, здесь они выступают как
существительные мужского рода на -Ø (болес, ноћ), а когда-тобывшие
существительные женского рода и-склонения, „морфологически прео
бразованные и адаптированные согласно модели а-основ прибавлением
суффикса -/к/а”, присоединились к существительным женского рода на
-а (вəшка, коска). Существительные среднего рода не должны делится
на два типа склонения, как это бывает в других призренско-тимочских
говорах, так как почти никогда основа не распространяется, а множе
ственное число образуют, наряду с окончанием -а, и окончаниями -ики,
-иња и реже -ења.
Местоименное склонение прилагательных сводится к именитель
ному падежу и ОП, которые очень часто совпадают; исключение пред
ставляют некоторые формы дательного падежа, сохранившиеся в лич
ных местоимениях (њему, њози/њозе, ву, им, ни) и в местоимении кој
(включая местоимения, связанные с кој – кому, коме, свакому, некому,
никому). Когда местоименно-адъективные формы касаются существи
тельных, обозначающих одушевленность, они тогда последовательно
получают окончание -ога (-ега), в то время как окончаниа -оме, -ому
можно заметить только у некоторых местоимений (кому, коме; некому,
свакому).
В именительном падеже множественного числа местоимений 1 и
2 лица употребляются формы ние (и спорадически мие, ни) и вие только
на крайнем востоке (ЦГ, Р, П), в то время как в других местах употребля
ются формы ми, ви. Личное местоимение 3 лица мужского и среднего
рода единственного числа в дательном падеже имеет форму њему (кро
ме в Шп и Ш), однако оно часто замещается формой ОП с предлогом на.
Форма детельного падежа личного местоимения 3 лица женского рода
единственного числа њози/њозе существует в одной части говора (ЦГ, Р,
П, Г, Т, Л, К); она может употребится со значением любого косвенного
падежа, так же как и форма ОП, которая везде выступает как њум/њума
(т. е. нет формы њу). Именительный падеж личных местоимений имеет
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форму они для мужского и среднего рода и оне для женского рода, в то
время как форма общего падежа для все трех родов имеет вид њи, њим/
њима (я, правда, форму њим(а) почти никогда не слышала в Шп, Ш и Г).
Дативные и аккузативные энклитики 1 и 2 лица множ. числа лич
ных местоимений чаще всего встречаются в формах ни, ви, при спора
дическом появлении энклитик не, ве в винительном падеже. Дативная
энклитика 3 лица женского рода единственного числа последовательно
появляется в форме ву. Во множ. числе личного местоимения 3 лица су
ществуют три дативные энклитики: на северо-западе (Шп, Ш, К, Г) слы
шится только энклитика ги, в то время как на остальной части данной
территории эта энклитика является спорадически; энклитика им встре
чается на крайнем востоке (Р, ЦГ, П), но лучше всего она сохраняется в
Р; энклитика ни присуща во всех пунктах, за исключением северо-запад
ных (Шп, Ш, К, Г), а исключительно часто встречается в ЦГ, П, Л.
Что касается местоимений типа сав, сохранились только формы
све (единственное число среднего рода и множественное число женско
го рода) и сви (мужской и средний род множественного числа).
Данный призренско-тимочский говор не сохраняет различия в ви
де, их можно заметить только в мужском роде единственного числа, од
нако и тут абсолютно преимущество неопределенного вида.
Категория степеней сравнения характеризуется аналитическим
типом сравнения и она распространилась, охватывая кроме прилагате
льных и другие части речи: существительные, глаголы, наречия и поряд
ковое числительное први.
Что касается количественных числительных, склоняется только чи
слительное један и оно, наподобие порядковых числительных, ведет себя
как настоящее прилагательное. Числительные д 11 до 19 и некоторые де
сятки имеют обычно две разновидности, без гласного е на конце и с ним,
причем вторая разновидность (с гласным е) более частотна на крайнем
востоке (ЦГ, Р, П). Десятки от 50 до 90 всегда имеют гласный е на конце
слова (педесе, шеесе). Отсутствие собирательных числительных возмеща
ется счетными существительными на -ина (петина) и -ица (петорица).
Артикль известен и в пчиньском говоре, несмотря на то что его упо
требление на крайнем западе (Шп и Ш) значительно редуцировано. Его
получают: существительные, местоимения, прилагательные и числите
льные, однако речь не идет о трехстепенной системе членских морфем
(-в, -т, -н ...) – здесь налицо только членные формы с элементом -т (не
считая южной части Пчини (Т, Л), рядом с македонской границей, где я
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отметила и членные формы с элементом -в. Кроме того, в мужском роде
множественного числа членом является -те, а не -ти.
Для глагольной системы данного говора характерно отсутствие ин
финитива, деепричастия прошедшего времени и футурума. Относитель
но настоящего времени интересно сохранение старого окончания -у в 1
лице единственного числа (кроме в ЦГ) у глаголов, не принадлежащих к
VIа беличевскому спряжению, а также обобщение окончания -в в 3 лице
множ. числа. Третье лицо множ. числа настоящего времени глагола *је
сам делит пчиньский говор на Шп, Ш и К, где оно имеет форму су/несу, и
на остальные пункты, где оно имеет форму са/неса. Аорист, образующий
ся как от глаголов совершенного вида, так и от глаголов несовершенного
вида и часто употребляющийся, в 1 лице множ. числа имеет окончание
-мо, а во втором лице множ. числа имеет окончание -те на востоке (ЦГ,
Р, П, Г) и -сте на западе (Т, Л, К, Шп, Ш). Относительно часто употребля
ется и имперфект, формы множ. числа которого делят верхнепчиньский
говор на три зоны: 1) западную (Шп, Ш, К), в которой в 1 и 3 лице окон
чаниями являются -шемо, -шев(у), 2) восточную (ЦГ, Р, П), в которой в 1
и 3 лице имеются окончания -јамо, -ја и 3) центральную (Г, Т, Л), в кото
рой употребляются и те и другие окончания. Действительное причастие
мужского рода в единственном числе имеет окончание -ја, а во множ.
числе наряду с мужским родом и средний род оканчивается на -и (такое
состояние находим и в страдательном причастии). У глаголов I беличев
ского спряжения с основой на iti действительное причастие мужского
рода единственного числа в Шп и Ш имеет форму типа ишја, а в других
местах доминирует форма ишyја. Футурум I образуется по модели ће+на
стоящее время спрягаемого глагола; при этом весьма редко можно услы
шать частицу да между двумя данными формами; кроме того, в восточ
ной части Горня-Пчини в 1 лице единственного числа сохраняется форма
ћу. При образовании потенциалиса употребляется форма би для всех лиц
единственного и множественного числа.
Инвентарь несклоняемых слов выявляет такие слова, которые чу
жды стандартному языку, но они обычно известны соседним говорам
(дек(а), додек(а), надвар, дори, топрв, бајги, грбачки, ич, врз, тики, ега
и т. п.), а наличествуют и такие, которые по форме и значению отли
чаются от соответствующих несклоняемых слов в стандартном языке
(одəзгор, оздол, нанам, сəг, тəг, јутре, дəње, ноће, другојаче, друкше,
крəс, крə, ели; куде, пa и т. п.). Кроме того, частицы часто присоединя
ются к наречиям и некоторым формам местоимений (овдека, овдена,
овдеја; оној, оваја, тија и т. п.).
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О аутору

Марина Јуришић (рођ. Костић) рођена је 28. децембра 1971. го
дине у Лесковцу. Основну и средњу школу завршила је у Врању. На
Филозофском факултету у Новом Саду, на групи Српскохрватски језик
и југословенске књижевности, дипломирала је 1995. године, а новембра
2000. године одбранила је магистарски рад Морфолошке одлике говора
Горње Пчиње.
Од почетка 2005. године ради као истраживач-сарадник у Инсти
туту за српски језик САНУ, на пројекту Дијалектолошка истраживања
српског језичког простора и досад је објавила неколико радова везаних
за дијалектологију српскога језика.
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