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I. УВОД
O ТЕРИТОРИЈИ И СТАНОВНИШТВУ
1. Шипово jе општина у југозападном дијелу Републике Српске и западном дијелу
Босне и Херцеговине са површином од 510 км2. Цијело ово подручје је брдско-планинско са
просјечном надморском висином од око 800 м и чине га највећим дијелом три цјелине – Ја2њ,
Пље1ва и Жу4па, кроз које правцем запад–исток протиче Плива, лијева притока Врбаса, а
правцем југ–сјевер Јањ, десна притока Пливе, те рјечице Сокочница, Лубовица и Воларица.
Равничарски дио око ушћа Пливе у Јањ, на којем је смјештено и градско подручје, постепено
прелази у планински дио с планинама Виторог на југу, Лисинa на сјеверу, Горицa на истоку и
Чардак на западу. Ова општина граничи се са територијама Мркоњић Града на сјеверу и
сјеверозападу, Јајца и Језера на сјевероистоку, Доњег Вакуфа на истоку, Гламоча на западу и
југозападу, те Купреса на југу и њоме пролазе двије важне саобраћајнице од Бање Луке према
Купресу и према Гламочу.
Према подацима Републичког завода за статистику Републике Српске Шипово има 45
насељених мјеста, подијељених на по неколико патронимичких заселака, и сам
административни центар општине. Насељена мјеста распоређена су у 10 мјесних заједница:
Бабићи, Волари, Грбавица, Драгнић Подови, Мујџићи, Натпоље, Пљева, Прибељци, Соколац
и Стројице. Под Пљевом се међу овдашњим становништвом подразумијева предиона цјелина
која се распростире долином ријеке Пливе почевши од њеног извора и обухвата дијелове
више насеља, али се територијално углавном поклапа са насељем Драгнић, док се Стројице
територијално поклапају са насељем Тодорићи.
1

Карта 1: Положај Шипова у Републици Српској и Босни и Херцеговини

Ови предјели нису увијек имали периферан положај као данас. Историјски извори
показују друштвену активност у илирском периоду, о чему свједоче остаци насеља и
утврђења познатији као градине у долинама Јања и Пливе из периода 1500–1000. године п. н.
е., те трагови топионица метала пошто су руде олова, жељеза и бакра експлоатисане још од
прије доласка Римљана (Ракита 2003: 37). Из римског периода сачувани су трагови пута који
је пролазио овом територијом и повезивао панонску област и Јадранско море (Исто 13).
Након доласка Словена основана је административна јединица Пливска жупа, која се помиње
у 10. вијеку, са утврђењем под називом Соко град као средиштем. У многим насељима
пронађени су трагови стећака, што свједочи о веома динамичном друштвеном животу у
средњем вијеку. У турском периоду територија данашњег Шипова била је подијељена између
2

Јајачке бановине (1463–1528), коју су успоставили Мађари, и тадашње турске државе, тако да
Јањ није улазио у састав ове бановине (Исто 52).
Територија Шипова данас се налази у периферном дијелу Републике Српске и Босне и
Херцеговине, који су још од прије посљедњег рата захватили депопулациони процеси. Ово
посебно важи за предио Јања, који је, окружен планинским вијенцима, дуго био саобраћајно
неприступачан, док су Пљева и Жупа, долине ријеке Пливе, због конфигурације терена биле
нешто приступачније. Према попису становништва из 1991. године на овој територији
живјело је 15 579 становника – од тога највише Срба, затим око 3000 припадника
муслиманског народа, и свега неколико десетина Хрвата.1 Резултати посљедњег пописа
становништва из 2013. године показују да је овдје тада живјело 9969 становника – 9302
припадника српског, 578 припадника муслиманског и 26 припадника хрватског народа.2
Етнички и конфесионално становништво Јања увијек је било хомогено, искључиво
православно српско (Исто 192), а у Пљеви и Жупи у појединим насељима и данас има
припадника других народа и конфесија.
2. Поријекло становништва у овом крају као ни у другим дијеловима западне Босне
није до краја разјашњено, али је у одређеној мјери ипак расвијетљен период од друге
половине 16. вијека захваљујући турским пописним дефтерима (Васић 1963: 233–234).
У првом таласу миграција у 15. вијеку у ове крајеве доселило се сточарско
становништво са матичним областима у Херцеговини, Црној Гори и југозападној Србији,
којим су Турци и раније насељавали опустошене пограничне крајеве дајући му посебне
повластице (Исто 237–238). Проф. Владислав Скарић на основу антропонима, топонима и
крсног имена такође је закључио да су многе породице тада на ову територију досељене из
Санџака и из Херцеговине, али је истакао да се не може прецизно утврдити да ли су дошли
директно из старе постојбине на ову територију јер је у питању „прелазна област првог реда,
у којој се укрштају миграциони путови“ (Скарић 1918: 245)3. И проф. Раде Ракита у
монографији Јањ 1 наводи презимена породица које су према свједочанствима потомака
1

http://fzs.ba/index.php/popis-stanovnistva/popis-stanovnistva-1991-i-stariji/
http://www.rzs.rs.ba
3
Скарић сматра да би нпр. Бубњевићи могли бити поријеклом из крајева гдје се именица бубањ употребљава у
значењу извор. Затим, Опарнице су вјероватно поријеклом из села Опарићи у србијанском Левчу. Оснивачи
насеља Шипово могли би бити херцеговачког поријекла из Гацка због гатачких Шиповаца, који су даљом
старином из Дробњака, а назив села Дуљци могао би потећи од села Дуљићи у Гацку. Скарић наводи још
презимена, топонима и крсних имена чиме поткрепљује ову тврдњу (Скарић 1918: 245–246).
2
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вјероватно досељаване из средњовјековне Србије од 15. вијека и себе сматрају
старосједиоцима. Будући да су ове миграције биле етапне – из средњовјековне српске државе
у Црну Гору, а затим преко источне Херцеговине у Далмацију па у Лику и на крају у Јањ,
многе породице воде поријекло управо из крајева кроз које је ишао талас миграција (Ракита
2003: 196–197). Проф. Васић сматра да би становништво Јања могло донекле бити
старосједилачко, тј. да је и прије доласка Турака живјело на тој територији (Васић 1963: 246–
247), а у прилог тој тврдњи иде и чињеница да је једина конфесија на овој територији
одувијек била православна, те да је Јањ представљао пограничну турску територију према
Јајачкој бановини, у којој је опстајало старосједилачко становништво (Исто 235).
Полазећи такође од презимена и топонимије Скарић закључује да је у другом таласу
миграција тј. у „млађим миграцијама“ становништво на ове територије досељавано из
Далмације, западне Босне и од Унца.4 Ракита сматра да су то оне породице које се називају
„дошљачким“ и да су, према сјећањима потомака, насељавале ове територије током 18. и 19.
вијека из пренасељене Лике и Далмације (Ракита 2003: 199). Сјећање мјештана на приче
предака о поријеклу из Далмације и Лике и данас је живо, али се мора узети са резервом
будући да је увијено у различите легенде.
До Другог свјетског рата није било масовнијег исељавања становништва са ове
територије. Многе патријархалне породичне заједнице распале су се послије окончања рата,
када је и почело масовније исељавање због пустоши коју је оставио рат и због тешких услова
живота. Највеће демографске промјене десиле су се од 1945. до 1948. године, када је велики
број породица из Јања системски под управом тадашње власти пресељен у Војводину (Исто
206–219). Тамо је у другој половини прошлог вијека пресељено и доста породица из Пљеве и
Жупе, што је посебно интензивирано за вријеме посљедњег рата (1991–1995), када су многе
породице отишле у избјеглиштво сродницима који су се тамо раније одселили, и више се
нису ни вратиле у родни крај. Исељавање становништва у Војводину настављено је и касније,
све до данашњих дана.
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Будући да је овом територијом пролазио пролазио пут од Солина до Градишке на Сави, дакле на сјевероисток,
многе породице поријеклом су управио из крајева кроз које је ишао овај пут – Вишекруне и Каури поријеклом
су из Далмације, а Дувњаци, Купрешаци, Гламочаци, Граховци, Билбије, Балаћи, Калабе, Копање и др. из
западне Босне. Пут из Крајине према средњој Босни такође је сјекао овај крај, тако да од Петровца и Унца
поријекло воде Бјелајци, Тркуље, Раце, Балабани, Зељковићи... (Скарић 1918: 246–247).

4

Послије Другог свјетског рата уобичајене су биле и сезонске миграције у Војводину
ради бербе кукуруза (Исто 222–223), у којима су учествовали углавном мушкарци, те у
иностранство на привремени рад. Од завршетка посљедњег рата такође је актуелно
исељавање становништва у иностранство, а млађе образовано становништво интензивно се,
углавном у потрази за послом, исељава и у ближе градске центре, најчешће у Бању Луку. Све
те миграције у другој половини 20. вијека, а посебно у посљедње двије деценије, довеле су до
смањења броја становника на овој територији, те до гашења села, у којима данас углавном
живи само старије становништво, што је у складу са општим демографским промјенама које
су захватиле и доста шири простор. Према казивањима информатора, у многим селима данас
живи свега неколико становника.5
Становништво се и данас углавном бави сточарством и земљорадњом, дјелатностима
којима се једино и бавило током 20. вијека. Шумарство је од Другог свјетског рата постало
важна грана привреде будући да је готово половина површине ове општине под шумом, због
чега је и прерада дрвета данас у развоју. У посљедњој деценији становништво се почело
бавити и узгојем рибе јер су ријеке Плива и Јањ изузетно повољне за ову дјелатност. Највећи
потенцијал Шипова ипак данас лежи у водном богатству због брзих планинских рјечица,
погодних за изградњу мини-електрана, а његов периферни положај допринио је очувању
природних љепота, традиционалног начина живота и припреме хране, те народних обичаја,
што отвара могућности за сеоски туризам.

ДОСАДАШЊА ИСТРАЖИВАЊА
3. Интересовање наше дијалектологије за говоре околине Шипова присутно је тек
посљедњих година. У радовима О рефлексима гласа јат (ѣ) у данашњем говору јањских Срба
из југозападне Босне из 2013. и О важнијим особинама сугласничког система говора јањских
Срба из југозападне Босне из 2014. године проф. Милан Драгичевић писао је о говорима
становништва Јања. Том приликом испитао је и говор мјештана једног села из најближег
окружења и резултате саопштио у раду О говору Срба села Мујџићи из западне Босне. Сва три
5

У већини насељених мјеста пописано је 2013. године више десетина, понегдје чак и око стотину становника,
али овакве тврдње информатора и других мјештана околине Шипова указују на несразмјер између броја
пописаних и броја становника који уистину живе у неком насељу, тако да резултати пописа вјероватно и не
показују стварну демографску слику Шипова.
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рада доносе грађу која указује на припадност ових говора источнијој скупини
сјеверозападног

огранка

херцеговачко-крајишког

дијалекта

„уз

понешто

локалних

посебности“ (Драгичевић 2014: 574).
У раду О вокализму говора Бараћа у околини Мркоњић-Града Драгичевић даје
„идентификациони приказ важнијих особина вокалског система говора Бараћа“, мјеста које је
географски ближе Шипову него Мркоњић Граду, чије је становништво одувијек одржавало
чврсте економске везе са Шиповом. Рад показује стање које је и раније биљежено у говорима
Срба на ширим крајишким просторима, али и присуство дијалекатских особина које је
потребно потпуније истражити како би се могла „одредити жаришта“ и сагледати „правци
простирања неких појава“ – у првом реду то је нешто чешћа појава промјене о > у уз назале,
те икавизми који указују на везе становништва са икавцима (Драгичевић 2000а: 20).
Осим у наведеним радовима, о говорима Срба најближе околине Шипова готово да и
нема других података. Подаци добијени

током истраживања у оквиру пројекта

Босанскохерцеговачки дијалекатски комплекс – синхронијска дескрипција (Вујичић–Пецо
1990), када је путем квестионара сакупљена грађа у Стројицама, сврставају ове говоре у
херцеговачко-крајишки дијалекат. У исте сврхе могу послужити и подаци објављени у раду
Говори сјеверозападне Босне (Вујичић–Брозовић–Пецо 1979), који је такође произашао из
поменутог пројекта. Упитник је том приликом попуњен у Перућици, која данас припада
новоформираној општини Језеро6 и у недалекој Подрашници, која припада Мркоњић Граду.
И прије посљедњег рата у ова два насеља живјело је православно становништво.
Исцрпни подаци о српским говорима из нешто даљег окружења могу се наћи у
монографијама О говору Змијања проф. Драгољуба Петровића и Западнобосански ијекавски
говори проф. Милорада Дешића. Стање у говорима околине Шипова, које ће бити приказано
у наставку, великим је дијелом у складу са стањем које је описано у овим двјема
монографијама.
4. О сусједним новоштокавским говорима муслиманског и католичког становништва
давно је писао проф. Миливој Павловић у раду из 1927. године О становништву и говору
Јајца и околине. Међу интересантније појединости које је Павловић забиљежио спадају
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Насеље Перућица прије посљедњег рата припадало је општини Јајце, а након Дејтонског споразума и подјеле
територије Јајца између Федерације Босне и Херцеговине и Републике Српске, припојено је Републици Српској
и новоформираној општини Језеро.
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недосљедни икавизми, досљеднији шћакавизми, те нејотована група -јд- у презенту глагола
доћи, заћи (Павловић 1927: 109).
Гојко Ружичић у раду Главније особине неких икавских говора западне Босне између
осталог налази да се у говору Муслимана и Хрвата на већем простору западне Босне,
укључујући и нека села западно од Јајца, чува неизмијењена скупина -јд- (Ружичић 1934: 44).
Монографија Икавскошћакавски говори западне Босне проф. Асима Пеце доноси
податке

о

икавскошћакавским

новоштокавским

говорима

углавном

муслиманског

становништва. Ријеч је о говорима који су „превасходно икавски, али не и искључиво
икавски“ (Пецо 1975: 146), уобичајени су рефлекси шћ и жђ некадашњих група st’, zd’ али
није непознато ни шт/жд (Исто 207), а фреквентна је и нејотована секвенца -јд- код
глаголских композита са ићи (Исто 158).
За потребе поменутог рада Говори сјеверозападне Босне (Вујичић–Брозовић–Пецо
1979) сакупљени су подаци из трију насеља општине Јајце – Пшеник, Дивичани и Добретићи,
у којима живи муслиманско и хрватско становништво, чији говор карактеришу недосљедни
икавизми и шћакавизми, док подаци о групи -јд- изостају за ове пунктове.
У монографији Ливањско-дувањски говорни тип проф. Никола Рамић описује говор
већинског хрватског становништва на територији Ливањског и Дувањског поља и сврстава га
у новоштокавске икавске шћакавске говоре (Рамић 1999: 401–402).

НАПОМЕНЕ О ОВОМ РАДУ
5. Српски говори околине Шипова припадају херцеговачко-крајишком дијалекту,
прецизније источнијој скупини његовог сјеверозападног огранка. На сличности и разлике
између говора околине Шипова и говора који су описани у наведеним радовима и
монографијама биће указивано у одговарајућим одјељцима овога рада, што ће на крају
послужити за прецизирање неких изоглоса у класификацији наших поддијалеката.
У науци је већ констатовано да се сјеверозападни јекавски говори по много чему
слажу са говорима штокавских икаваца (Брозовић 1966:126), што потврђује и преглед
литературе о говорима, како православног, тако и муслиманског и хрватског становништва
западне Босне и западне Херцеговине. Стога ће посебна пажња у овом раду бити усмјерена
управо на везе са сусједним икавцима, тим више што се територија Шипова данас налази на
7

административној граници два ентитета и заправо представља најисточнији дио западне
Босне, а истовремено се налази и на граници према икавским говорима западне Херцеговине.
Грађа за ову дисертацију сакупљана је у насељима која административно припадају
општини Шипово: Ба1бићи (Ба), Бр1до (Бр), Во3дица (Вод), Вола4ри (Во), Дра1гнић По3дови (ДП),
Го4рњи5 Му3јџићи (ГМ), Ко3зила (Ко), Ли1пoвача (Лип), Лу1бово (Лу), На1тпоље (На), О4лићи (Ол),
Подо3соје (По), По3пуже (Поп), При1бе5љци (При), Соко3лац (Со), Стро3јице (Стр)7, Сту2пна (Ст),
Чу1клић (Чу), те у насељу Ге2рзово (Ге), које припада општини Мркоњић Град, али је
становништво због удаљености самог сједишта те општине од око тридесет километара, те
због близине сједишта општине Шипово, одувијек гравитирало Шипову.
Разговори са информаторима снимани су дигиталним снимачем ZOOM H1 и грађа
приказана у овом раду ексцерпирана је из тих разговора, док су само за неке појединости које
није било могуће добити у разговору постављана унапријед припремљена питања. Теренска
истраживања обављана су повремено од краја 2014. године са накнадним провјерама и до
средине 2017. године. Снимања су понекад обављана и у Шипову, гдје су се многи
информатори посљедних година настанили код најближих сродника због усамљености и
саобраћајне изолованости у родним мјестима.
Испитаници

који су учествовали

у овом истраживању могу се сматрати

репрезентативним будући да су цијели живот живјели у истом мјесту. Жене су се након удаје
селиле,

али

углавном

у

сусједно

насеље.

Поједини

информатори

похађали

су

четворогодишње основно образовање у двадесетим годинама живота јер им је тако налагала
власт педесетих година прошлог вијека, или су ишли у вечерње школе, како сами кажу на
„течај“.
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Снимке неколико сати разговора са мјештанима Стројица из 2004. године уступила ми је проф. Дијана Црњак,
на чему јој овом приликом захваљујем. Стање у говорима које је забиљежено на овим снимцима у потпуности се
поклапа са стањем у мом материјалу добијеном у Стројицама.
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Карта 2: Насеља у којима је сакупљена грађа
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II. ФОНЕТИКА

ВОКАЛИЗАМ
6. Основне одлике вокализма већине западнијих српских говора најчешће су
помјерена артикулација вокала – затвореност или отвореност, супституције вокала, те њихове
редукције уз посебности у вези са вокалима појединачно, које се могу наћи у сваком говору. 8
Стање у говорима околине Шипова у основи не одступа од стања у вокализму других ближих
и нешто даљих говора сјеверозападног огранка херцеговачко-крајишког дијалекта, што
потврђује забиљежена грађа.

Инвентар и дистрибуција
7. Инвентар вокала у овим говорима чини пет правих вокала и вокално р, с тим што се
у слоготворној функцији могу наћи и сонанти л, н, и њ. Свaки од пет правих вокала остварује
се и у дугом и у кратком алофонском лику, што потврђује изложена грађа.
Вокално р такође може бити дуго: бр2зо Ол, бр4зо Ол, вр4ли Ге, вр4ло се ДП, Ко, вр4ћи ГМ,
гр2к Стр, гр4ка Бр, завр4ни Ол, загр4ни Ол, зр2њу Ол, кр2в Ол, По, мр4жње Лип, мр2с Стр, од мр2са По,
мр2си5 Стр, мр4сна Ол, мр4тав Ол, мр4тва Ст, Лип, мр4тво Бр, овр4ши Стр, по3пр5шће5 Стр, поцр4н6ло Ол,
8

О особинама говора сјеверозападног огранка херцеговачко-крајишког дијалекта постоје бројни подаци у
литератури. Исп. Петровић 1973. и 1978, Дешић 1976, Павлица 1984, Драгичевић 1986, Далмација 1997,
Козомара 2016. и др.
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претр4пит Ол, смр4ча Стр, твр4ди Ол, тр2н Чу, тр4пи Лип, тр4пила ДП, тр4пити Ол, у3мр5т ГМ, ДП,
Ко, у3мр5ћеш Ол, цр2в Ол, Чу, цр2ви Чу, цр2ква Стр, ДП, испо-цр2кве5 Ол, Стр, цр2кви Бр, цр2кву Стр,
ДП, Лу, цр2на5 Чу, Стр, цр2ни5 Ол, цр4но Ол, Стр, Бр, цр2но5 ГМ, цр4ну Стр, чвр4сто Ол, четвр4так Ба,
че3твр5те5 Ге, че3твр5то5г Ол,
или кратко: бр3внара Поп, вр1ле5т Ол, ДП, др3ва Ол, др1вене5 Стр, Ко, Чу, ГМ/др3вене5 Стр,
ДП, Ге, др1во Ол, ДП, Чу, др3жи5м По, је3тр6ва Стр, Бр, Ко, Во, је3тр6ву Бр, Ко, кр1ви Ол, кр1ма5д
Стр, Ко, кр1ме На, кр1ст Лип, Чу, кр3стом Лип, кр1шна Стр, по1мр6ло ГМ, пр1евр6та Ко, про1стр6то
Стр, пр3са По, пр1ст Ол, р1ва5ли се Ст, р3ђа Стр, р1ђаве5 Ко, све1кр6ва Стр, ДП, Чу, ГМ, Лу, Ко
све1кр6ви Стр, све1кр6ву Стр/све3кр6ву Ко, смр1т При, Вод, смр1ти Лип, ср1це Стр, Чу, Ге, Ко, При,
Вод, тр3па5м Ол, тр3че5 Ол, у1мр6ла Ол, ДП, у1мр6ло ГМ, Бр, у3мр6т ДП, у3пр6ти5ш ДП и сл.
Вокално р се у слоготворној функцији појавило и усљед губљења медијалног вокала и:
бо3р6ли смо се Стр, вје1р6ла се Стр, мје1р6ло Ол, отво3р6ла Ол, по3стар6ли Стр, сла1мар6ца Стр, џи3гер6це
Стр и сл.
Након испадања фрикатива х вокално р нашло се у медијалној позицији испред вокала:
вр3а ГМ, вр3о5ва5 Поп, вр3ови Ол, на вр3у Лип, у3 Цр5не5 вр3оеве Ол, у3 Цр5но5м Вр3у Ол (исп. Драгичевић
2012: 174).
Поред врете3но Стр, врете3на Чу, чује се и вр6те3но Ол, a уобичајено је и сре1брени5 По и
сре1бр6но5 Стр. Данас се може чути у1мро5 По, При, Во и у3мр5 Ба, ГМ.
8. Усљед потпуне редукције медијалног и сонанти л, н, и њ такође преузимају вокалску
функцију:
ма3л6не Стр, мо3л6ла Во, мо3л6ло се Стр, о3кол6на Стр, пресе3л6ли Стр, при3кол6цу ДП, раздије4л6ли
Ол, сто3л6цу Стр, убје4л6ла Чу;
бо4лн6це5 Стр, у бо4лн6ци Ге, у бо4лн6цу ГМ, Стр, Поп, го3н6ли Ол, гра3н6ца Ол, гра3н6це Чу,
гра3н6ци Ол, Лу, гу3јан6ца Стр, дого3н6т Стр, за3душн6це Ко, заце4н6ло ДП, зо4вн6т Ол, ка4пн6ца Бр,
кова4н6ца Ол, кре4н6ла Ол, ГМ, Ге, кре4н6ле Со, кре4н6ли Ст, кре4н6т Ол, лоја3н6ца Стр, наго3н6ло Поп,
одма3кн6т Ол, одра4н6ла ГМ, оже3н6ли ме Стр, о3ткин6т Ол, пла3н6ла ГМ, пла3н6ло Ст, плете3н6цу ГМ,
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поже3н6ла ГМ, Ко, Поп, поцр4н6ло Ол, пре3кин6ла ДП, промје4н6ла ГМ, пу1н6ца Стр, ДП, Ко, ра1н6ли
Ол, ра1н6т Ол, сва3н6ло Ст, ДП, ски1н6т Ге, скло3н6ла Поп, скло3н6ли Стр, сла1н6на Ге, тка1н6цa
Стр/тка3н6ца На, тка1н6це Стр, тка1н6ци Стр, у3кин6ше5 Ко, че4сн6ца Бр, че4сн6цу То;
Ба1дњ6ца Стр, Бр, варе3њ6ке5 Ол, ГМ, варе3њ6ку Стр, Мр1коњ6ћ Ол, Бр, Ге, Ко, Поп, у3 Мр6коњ6ћ
Чу, до3 Мр6коњ6ћа Ол, Мр1коњ6ћу Ко, у3 Мр6коњ6ћу Лу, су1књ6цу ДП.9
9. У говорима околине Шипова, постоје покретни вокали а и е (исп. Дешић 1976: 91–
98, Драгичевић 2007: 332–333, 2010: 232–233).
Најчешће се покретно а јавља у облицима придјевско-замјеничке промјене у ген.,
односно ак. једн. Овај завршни вокал код неких замјеница може се наћи под постакценатском
дужином:
ко3га5 Ба, Ге, не1кога5 Ст, Лип, Чу, ни1кога5 Ол, Со, Лу/ни1кога Ге, сва1кога5 Стр, Ко, сва1чега5
Ол,
ко1јега Ол, мо2га Ол, ГМ, ДП, Ге, Со, ње2но5га Со, сво2га ГМ, Ба, Ко, тво2га ДП, о3вога5 Ол,
ДП, Ге/о1вога5 Стр, о3нога5 Ол, ГМ, ДП/о1нога5 Ко/о3д онога5 Ол, то1га5 Ол, Лип, ДП, Со, за3 тога5
Ге/и3с тога5 ДП/о3 тога Стр, Ге, ДП, Поп,
би1јело5га Стр/бије2ло5га Стр, до3бро5га Ол, Стр, за3дње5га Ол, мла1ђе5га Во, Ни4кино5га ГМ,
све3то5га Со, ста3рије5га Ол, Ко, ста2ро5га Стр, су2во5га Ге,Чу, ту3рско5га Стр, цр2но5га Ол,
је3дно5га Ол, Стр, Ге, Со, Во, на2јпр4во5га Ол, пр3во5га Стр, По дру1го5га Ол, ДП де3се5то5га Ол.
Рјеђе су потврде покретног вокала а у синкретичним множинским падежима о1ни5ма
Ко, са о1ви5ма Ол, у о3ни5ма Ко.
Уобичајен је покретни вокал и код прилога: до3сада5 ГМ, Стр, Лип, Во, ка3да5 Ст, ку3да5
Во, ни1када5 Лу, Чу, Во, са3дa5 Ол, ДП, Чу, Ко, Ге, сва1куда5 ГМ, Во, сву1куда5 На, Во, та3да5 Ол,
ДП;
те код неких приједлога: кро1за земљу Стр, кроза се3ло Ол, ни1за5 се На, ни1за стра5ну Ол,
по1да њу5 ГМ, по1да5 се Со, Лу, пре1да5 ме Ол, пре1да5 њ Ба, пре1да5 њи5 Ол, Во, Ге, пре1да5 њу5 Ол, Ге,
уза4 њга Стр, у1за5 се ГМ и сл.
9

О појави сонаната у вокалској функцији усљед губљења вокала и види још примјера у т. 30.
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Покретно е јавља се у дат., инстр. и лок. придјевско-замјеничке деклинације и рјеђе je
него покретно а. Такође се може наћи под постакценатском дужином:
с ки4ме Ба, При, Вод, ко3ме5 Стр, По, Ба, Бр, не1коме5 Ол, ДП, ни1коме5 Ол, Со, Чу, Лу,
сва1коме Ол, Ко, Ге, Со, ш њи4ме Бр, Лу, Ге, Со, ш њо4ме Ко, ГМ,
по3 мо5ме По, у мо2ме Чу, у3 мо5ме се3лу Бр, мо2ме си2ну Лип, сво2ме Ол, Ба, Со, Чу, у3
нашо5ме На, о3номе Ол/о1номе5 Ст, то1ме Стр/то1ме5 Лип/то3ме5 Стр,
у Бр1чко5ме ГМ, жи4во5ме Ге, ма2ло5ме ДП, на3јмлађе5ме ГМ,
дру1го5ме Ол, ГМ, ДП, је3дно5ме Чу.
У лок. једн. присвојне замјенице наш забиљежено је покретно е иако му претходи
наставак -ем (в. Стевановић 1986: 152): у на1шеме Стр, док се у другим западнијим говорима у
овим формама може чути и покретно у (Дешић 1976: 98).
Употреба покретног у своди се на његову појаву у формама све3му Ст, че3му Ге.
Уобичајене су и форме без покретних вокала у говору истих информатора:
ни1ког ГМ, Ко, за3 ког си до3шла Стр,
мо2г Стр, Со, от сво2г дру2га Ол, сво2г си2на Ко, кот сво2г стри4ца Ол,
бије2ло5г Стр, Ге, же3нско5г Ко, је3чмено5г ДП, не3кр6штено5г Стр, сла3тко5г Ко, о-тка2но5г бе1за
ДП,
је3дно5г и3 друго5г Лу,
до3сад Ол, Со, ку1д Ол, ни1кад Ол, ДП, Со, ни1куд Ол, На, Во, о1туд Ге, са1д Ол, Лип, Стр,
сву1д Ол, сву1куд Ол, та1д ДП,
ни1ком Со, ш њи2м ГМ, Лу, Лип, На, Ге, Со, сва1ком жи4во5м ДП, сва1ком на2јбо1ље5 Чу, ш
чи2м се ба1ви5 Ол, Лу, Со,
по мо2м Лип, мо2м о3цу Стр, ње3зино5м Лип, сво2м дје3теату Ол, сво2м дра2го5м Ко, сво2м си2ну
Со, не1ко5м мо3мку Лип, у сва1ко5м се3лу Ол,
у3 Цр5но5м Вр63у Ол, ча3сно5м кр3сту Чу,
у је3дно5м Ст, дру1го5м Стр и сл.
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10. Вокалом е углавном почиње суфикс за грађење збирних бројева од четири навише,
о чему в. грађу у т 223.
11. Познато је изостајање промјене о > е иза палаталних сонаната и консонаната, те
консонанта ц, о чему в. грађу изложену у т. 164, 165, 166, 174, 201, 214 и 224.
12. Показна замјеница то забиљежена је са вокалом о у иницијалној позицији према
аналогији са другим демонстративним замјеницама: надне3се5ш на3д ото5 Бр, с о1ти5м смо
жи4вили Стр, с о1ти5м си1ри5штом Чу, с о1ти5м га на3ра5ни5м Во, с о1то5м пи1ровино5м Во. Ова појава
уобичајена је како у јекавским (в. нпр. Дешић 1976: 247, Драгичевић 1986: 153 и 2007: 372),
тако и у икавским говорима (исп. Пецо 1975: 107 и 1980а: 103, Баотић 1983: 72, Рамић 1999:
35).

Изговор и супституције
13. Отворенији изговор неакцентованог вокала е изражена је појава у овим говорима, а
таква прелазна вриједност забиљежена је у већој или мањој мјери и у другим сјеверозападним
српским говорима (Петровић 1973: 36–37, 1978: 35–37, Дешић 1976: 52–53, Драгичевић 1986:
64 и 2007: 333, Козомара 2016: 40): ба1леаге Чу, бра3веатина Ол, два2 бу3реата Ол, ве3чеара Ст,
Ко, вје1веарице Ол, вре1меана Стр, Лип, Ву1леата По, гво3здеани5 Чу, го3веада Ол, Стр, Чу, го3веаче
Чу, Во, го3реала По, гу3меана5 Ол, гу3меани5 Ге, де3беали5 На, де1веара5ли Во, де1веара5ло се Стр, де1веат
Стр, Чу, до3веаде5 Чу, Поп, ГМ, до3веаде5мо Ко, до3неасе5 Лу, др3веана5 Стр/др1веана5 Чу, др3веане5 Стр,
др1веани5 Ол, Стр, др1веани5м Стр, др1веано5 Стр, Чу, др1веано5га Стр, о-др1веата Стр, ДП, ГМ, од
же3љеаза Чу, у зе3леане5 Стр, изго3реала По, изго3реало Стр, ка1меана Стр, ка1меаном Бр, ке3теaн Ол,
Стр, ис кре3веата Ст, кр3меатине5 Ол, ле1деан Во, ма3леани5 Ол, не3 меаре Ол, ГМ, на3преадна Стр,
не1вреамена Ол, о3пеаре5 Бр, о3пеару5 Во, па1меатна Во, пе1теаро На, че3терес и1 петеаро Ол, ГМ,
Стр, пи1реавина Чу, пле3теана5 Стр, по1клеапо5 Ол, по3стеаља Стр, по1треаба Ол, ГМ, Ба, спо1меани5к
ГМ, сте1пеанице ГМ, сте1пеан6цу Ол, у3беаре5ш Ол, у1веаче5 Ол, ГМ, Стр, Ко, Поп, Во, ци3пеалама
Ко, ци3пеале Ге, Ко, чу3веано5 Ге, џе3мпеар Стр, џе3мпеаре Стр, ша3реану5 Стр, шпо3реата Стр и сл.
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Отворенији изговор углавном се јавља ако вокалу е претходи или слиједи неки сонант, а у
другачијем окружењу ова појава доста је рјеђа и своди се на пар потврда: дје3теату Ол,
и3спеаче5 Ол, Во, на3пеаче5м ГМ, о1беаћо5 је Стр, се3пеат Чу, у3теако5 Ол, у3теаче Стр.10 Грађа,
такође, показује да се отвореније изговара вокал е иза кратког акцентованог слога, а ријетко
иза дугог акцента: За4греабу ДП, Па4леажи Ол, у Па4леажма Ол. Овакав изговор вокала е
испред акцентованог слога није често биљежен: веаче3рас Стр, Макеадо2није5 Стр. О структури
форманата овог прелазног гласа добијеној на спектрограму в. т. 28.
Потпуна замјена вокала е вокалом а забиљежена је у примјерима: ша3рану5 по3њаву Стр,
ша3рана5 сала4та ГМ, ци3пале Стр, а замјена вокалом и у страној ријечи: ци3мент ДП, ци3мента
Стр (< њем. Zement).
14. Неакцентовани кратки вокал о може имати отворенији изговор у правцу вокала
средњег реда а најчешће ако се нађе иза кратког или дугог акцентованог слога: на Гла4моач Ге,
у Гла4моачу Ол, ДП, На, за4коан Чу, ја1гоаде Стр, ја1лоаве Стр, ко3ноапље Ко, Чу, ку1поава5ле Ол,
ме1доавача Чу, од Мр1коањића Ол, Ни3коаљ Лип, о3боаји5ш Ол, о3сноавица Ол, О1тоаке Стр, ГМ,
пе1тоаро Стр, у1 поаљу Ол, по3тоак Во, пре4воаз Ол, си1роача5д ГМ, си1роача5ди ГМ, су3боата Ол, Ба
Лип, Поп, су3боато5м Лип, а рјеђе испред дугог акцентованог слога: апоате4ци Ол, боаро4внице
Ол, земљоара4дња По, по моагу4ћности Стр, проастира4чи Ол, Ко.
Потпуне замјене вокала о вокалом а забиљежене су у малом броју примјера: а3намо Ол,
не1шта ДП, Чу, ГМ, Со, Во, ома3рика Чу, па1ражак Ол. Ову појаву биљежили су и бројни
други испитивачи (Пецо 1964: 38, Петровић 1973: 39, Дешић 1976: 41, Драгичевић 1986: 62 и
2010: 235 и др.).
Помјерање артикулације вокала о у правцу вокала предњег реда е своди се на пар
потврда: на1ше ко3ноепље Стр, На, от ко3ноепље5 Стр, пољоепри1вреди По, у3 Цр5не5 вр3оеве Ол.

10

Проф. Брозовић забиљежио је у долини Фојнице глас ä „kojemu je zvuk na sredini između a i e“, с тим што овај
глас настаје од гласова е, а, и и, уз неке изузетке, увијек му претходи или слиједи сонант. Он сматра да је глас ä
ослабљена варијанта гласа е у одређеном гласовном окружењу и да је „fonetski individualan“ иако нема статус
фонеме (Брозовић 2009: 55–56).
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15. Глагол моћи у презенту најчешће гласи: мо1ре Со, Чу, Поп, На, Во, При, Вод, не3
море Лип, мо1рем Ол, Стр, Чу, Ко, ГМ, не3 моремо Ге, мо1реш ГМ, Ст, На, Во, али су у
одричним формама уобичајене замјене вокала о вокалом е: не3 мере Ол, ГМ, Лип, ДП, Чу, Бр,
Ге, Лу, На, Во, При, Вод, не3 мерем Ол, Ко, Со, Лу, Чу, При, Вод, не3 меремо Стр, Со, не3 мереш
Ол, Лип, ДП, познате већини говора херцеговачко-крајишког дијалекта (Ивић 1985: 136).
Спорадично су супституције о > е биљежене и у формама неких замјеница: за1 тебо5м Стр, Ба,
пре1-себо5м Ба, са1 себо5м Стр, Лу, На, уз стандардне форме: за1 собо5м Ба, Стр, за1 тобо5м Стр,
пре1-собо5м Бр, Ст, Со, Чу, Лу, На, пре1-тобо5м ГМ.
16. И најстарији информатори данас обично говоре: гро1б Бр, гро2бље ДП, на1 гро5бље
ДП, у1 гро5бље Стр, На, гро2бљу Ко, на1 гро5бљу Ст, у гро2бљу Ко, гро2бља На, Ге, Ко, Со, Чу, На,
При, Вод, на3 гроп ГМ, али млађи становници ових крајева тврде да су имали прилику чути
форму гре2бље код својих предака (в. и Драгичевић 2012: 175).
17. Замјена вокала о вокалом у уз назалне сонанте, распрострањена у многим говорима
сјеверозападног огранка херцеговачко-крајишког дијалекта (Дешић 1976: 42–47, Петровић
1973: 30, Драгичевић 1986: 54–61), потврђена је у насељу Дра1гнић По3дови, те у насељу
Ге2рзово у сусједној општини Мркоњић Град. Оба су насеља према попису из 1961. године
припадала тадашњој општини Бара4ћи, с којом и данас чине компактну брдско-планинску
цјелину, испод које се налази предиона цјелина Жупа са средиштем Шиповом. Као што
показује изложена грађа, промјена је захватила акцентовани вокал о (чешће кратки него дуги)
у сусједству назалних сонаната н, м, или њ и према резултатима досадашњих истраживања
није тако честа у говорима источније скупине сјеверозападног огранка херцеговачкокрајишког дијалекта11:
дума3ћца Ге, кру1мпи5р Ге, ку3ма5д Ге, ку3мшија ДП, ку3мшије Ге, ку3мшин6ица Ге, ку3напље
ДП, Ге, ку3нопље ДП, ку3ња Ге, на ку3ња ДП, с ку1њима ДП, с ку3њом ДП, му3мак ДП, му3тика ДП,

11

Проф. Драгичевић сматра да су „ову иновацију најприје развили ијекавци настањени у сјевернодалматинским
предјелима и на југоистоку Лике“, а затим се она ширила на сусједне крајеве преко бројних исељеника
(Драгичевић 1986: 61).
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Ге, му3тике ДП, ну3га ДП, на ну3гама ДП, ну1кат ДП, до плафу4на Ге, сраму3та ДП, сту1ма5к ДП,
телефу4ни ДП, Ге
у2н је Ге, у2н пи2та5 ДП, у3на Ге, спре2ма5 у3на ДП, до3шла и у3на ДП, у3на е пи4тала ДП, кат у3на
на3прави5 ДП, у3ни Ге,
кат се ље3вуша и3спече5 у1на5 ДП, у1на5 ни1једна не1 ваља5 ДП, ба1бица у1на5 ДП, са1ч у1на5ј ДП,
у1но5 на се3лу ДП, у1но5м ро1кво5м Ге, у1ну5 Ге,
ку3ме Ге, ку3ме5 ДП,
му2ј Бо4ре ДП, му2ј о3тац Ге, све1кр6ва та2 му3ја ДП, дра2га5 му3ја ДП, му3ја све1кр6ва ДП, Ге, му3ја
та2 че1ља5д ДП, му3ји ро3дитељи ДП,
ну1ви5 Ге, ну1во5 Ге
му3та5ш Ге, заму3тат ДП, заму3та5ш Ге,
гу1ни5 на ко3њу ДП, гу3н6ло Ге, гу3нит пје1шице5 ДП,
ду1није5ла ДП, Ге, ду1није5ле Ге, ду3несе5 ДП, ду3несе5ш ДП, ну4сала ДП, ну1се5 ДП, ну1си5 ДП, Ге,
ну3сила ДП, ну3силе Ге, ну3сили Ге, ну3силo ДП, ну3сит ДП, ну3сити ДП, ну1си5ш ДП, Ге, пу3несе5ш ДП,
лу3ми5 ДП, слу3мила се ДП,
му3гла Ге, док је му3гла ДП, није4смо му3гли ДП,
му1ре Ге, му1реш ДП, му2ра5ш ДП,
ну3ћила ДП,
му1де5рно Ге, у1нда5 ДП, Ге.
Промјена о > у уз назалне сонанте регистрована је и у недалеком Сокоцу на
територији Шипова, али су њени домашаји занемарљиви у овом насељу: у3ни, му2ј коле4га, ну1си5,
ну3сили. У осталим насељима испитиване територије појава је ограничена на неколико потврда
у страним ријечима које су могле бити и примљене у таквим облицима: ва3гу5н Стр, два4-три5
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вагу4на Ст12, пла3фу5н Стр, а забиљежена је и у другачијем консонантском окружењу: до1кту5р
Ол, до1кту5ра5 Ол, Поп.
18. Проф. Дешић сматра да се ова промјена јавља у сусједству назалних сонаната из
разлога артикулационе природе ових гласова, те напомиње да је најфреквентнија у
југозападним и западним крајевима западне Босне (Дешић 1976: 46–47). На карти коју
прилаже на стр. 317 види се да се појава протеже до источне границе испитиваног подручја,
тј. до територије Мркоњић Града, док проф. Драгичевић појаву биљежи и у Мркоњић Граду,
у недалеким Бараћима (Драгичевић 2000а: 15). Ако се пажљивије погледају објашњења са
дијеловима везаног говора која долазе уз одреднице у Рјечнику гламочког говора (Бојиновић
2015), може се запазити да је појава фреквентна и у говору сусједног гламочког краја.
Изразита је и у Рамићевој зони I у општинама Грахово и Дрвар, а забиљежена је и у зони Iб у
Гламочком пољу (Рамић 2010: 38).
Грађа у овом раду показује да је промјена о < у уз назалне сонанте маргинална појава
на територији источно од насеља Драгнић Подови и да је доста чешћа западније на
територији Мркоњић Града у сусједном Герзову, те у недалеким Бараћима према резултатима
истраживања проф. Драгичевића. На основу тога може се закључити да територијом Шипова
пролази граница распростирања ове појаве, чиме се донекле прецизира једна изоглоса у
сјеверозападном огранку херцеговачко-крајишког дијалекта.

12

На основу резултата истраживања западнијих јекавских говора проф. Драгичевић закључује да говори
источније скупине сјеверозападног огранка херцеговачко-крајишког дијалекта имају „ниску фреквенцију
случајева у којима се остварује промјена о > у“ (Драгичевић 2001: 87), а у говору јањских Срба забиљежио ју је
само „у посебним говорним ситуацијама“ (в. Драгичевић 2012: 175).
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Карта 3: Распрострањеност појаве о > у уз назалне сонанте

19

19. Затворенија артикулација кратког вокала а, најчешће иза кратког акцентованог
слога, у правцу вокала о или е може се и овдје чути, али ограничен број потврда у грађи
показује да то у говорима околине Шипова ипак није посебно фреквентна појава: баџа3наек
Стр, је3чаем Стр, пи3јаен Ол, пи3јаеница Бр, пре3гaеча Стр, си1јаелица Бр, си1јаело се Стр, си1јаети
Стр13; односно: даоле3ко Ол, о1саом Ол, се1даом ДП.
Понекад затварање артикулације вокала а доводи до потпуне супституције вокалима о
или е: пи1јевица Ол, при1јетељу Ст, при1јете5ља5 По; односно: бо1гоми ГМ, доле3ко ДП, Лу, На,
Во, ли3вода Стр, ли1во5да5 Ол, о1ро5са5 Стр, о3роси Стр, се1дом ДП, Ге, Со, седомде3се5т и1 петеро Во,
чо3рапе Стр, Поп14. Стране ријечи же1нда5р Стр, Во, же1нда5ри Стр, Ко, кило3мете5ра5 Поп,
ме1те5ра5 ДП, Со, На, митроље4за5 На, митроље4зи На и сл. вјероватно су преузете у оваквим
ликовима. У посебним говорним ситуацијама јавља се замјена вокала а вокалом о у
енклитичком облику глагола јесам: је3дно5м сом но3сила во1ду Со, са1мо сом о3во5г си2на у Ја4јцу
ро3дила На, и3 ја5 сом тка1ла, и3 ја5 сом пре1ла На, све1 сом у3 кући ро3дила На.
Појава затвореније артикулације вокала а у правцу о, односно е, или замјена вокала а
вокалима о или е, позната је у многим говорима, о чему су писали бројни испитивачи (Ившић
1913: 180, Павловић 1927: 109–110, Вуковић 1938: 8–9, Пецо 1964: 33–36, Петровић 1973: 31–
35, Дешић 1976: 33–34, Драгичевић 1986: 44–51 и 2010: 235, Козомара 2007: 241 и др.).
Замјене вокала а вокалом у у облицима глагола јесам те бројева седам и осам, које су
спорадично биљежене у другим сјеверозападним говорима (Петровић 1973: 33 и 1978: 42,
Драгичевић 1986: 48), нису забиљежене у говорима Шипова.
20. У основама враб-, крад- и раст- (в. Ивић 1964: 383–393) забиљежена је само
секвенца ра: вра4бац Ст, ДП, Со, Чу, вра4пци ДП,
кра4ду5 Ст, Стр, ГМ, кра1сти Чу, укра4ду5 Ст, Стр, у3крало Ге, у3краст Ге, у3красти ДП,
те ра4сте Ол, Ст, Чу, изра4сте Стр, Во, нара4сте Стр, Ге, При, Вод, на3ра5сто5 ГМ,
одра4сте ДП, о3дра5сто5 Ол, Лу, одра4сту5 Ко, пора4сту5 Ол, Стр.
13

Затворенији изговор вокала а и отворенији изговор вокала е (в. т. 13) према мишљењу проф. Брозовића (2009:
55) и проф. Петровића (1973: 37) у резултату имају исту вриједност (в. и напомену 10).
14
Овај облик потиче од тур. çorab, тако да супституција није извршена према турском лику ријечи, него према
лику прихваћеном у стандардном српском језику (в. Петровић 1973: 32).
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Подаци проф. Драгичевића из Мујџића упућују на то да је уз облике вра4бац, вра4пци
могуће чути и: вре4бац, вре4пци (Драгичевић 2012: 175), а и многи млађи становници ових
крајева тврде да су код предака имали прилику чути изговор ове именице са промјеном -ра- >
-ре-. И надимак Вре4бац указује на то да ови говори припадају III Ивићевој зони, мада су
ликови са извршеном промјеном -ра- > -ре- код именице врабац очигледно данас
потиснути15.
21. Свега неколико потврда супституција вокала и другим вокалом забиљежено је у
овим говорима, и то у ријечима страног поријекла: баци3кли По, ва1кат (< тур. vakit) Стр,
зе4јтен (< тур. zeytin) Стр, лету3ргија Стр, на лету3рђију Стр (исп. Петровић 1973: 40 и Дешић
1976: 54–55), што показује да овај вокал није нарочито подложан замјенама другим вокалима.
22. Умјесто вокала у често се остварује вокал и као резултат алтернација -ну- ˃ -ни- у
основама глагола III Белићеве врсте, познатих у многим западнијим новоштокавским
говорима (исп. нпр. Вујичић 1985: 46, Драгичевић 1986: 171–172, 2000а: 16, 2007: 333, 2010:
236, Рамић 1999: 382), о чему види т. 230, 258 и 264.
23. Ријетке су супституције вокала у другим вокалом какве су понекад биљежили
истраживачи појединих ближих или даљих говора (в. Дешић 1976: 55–56, Драгичевић 2007:
335 и 2010: 236, Козомара 2007: 241 и др.). У прилогу у3јитру Стр, Чу, По, Поп, Чу, те код
именице по3јитарце Ол, Ст ова супституција јавља се досљедно. Фреквентан лик вару3на Стр
(< тур. furun) може се сматрати непрецизним изговором с обзиром на то да је у питању страна
ријеч (Дешић 1976: 56). Понекад се могу чути дисимилациони ликови кору4за ДП, Ге, кору4зе5
Чу, кору4зу Чу, а редовно се употребљава и прилог бли4зо Ол, Стр, ДП, Ге, Со.

Форманти вокала у (< о) и отворенијег вокала е (еа)
24. У овом дијелу рада спектрограмски су приказана два вокала биљежена у бројном
западнијим јекавским говорима на основу слушног утиска испитивача – вокал у (< о) у
15

Тако је и у Рамићевој Iб зони којa граничи са испитиваном територијом (Рамић 2010: 37).

21

сусједству назалних сонаната (в. т. 17), те вокал е са отворенијом артикулацијом у правцу
вокала а (в. т. 13). Промјена о > у забиљежена је само на једном дијелу испитиване
територије (в. карту 3) код неколико најстаријих говорника и пред нестанком је, а појава
отворенијег изговора вокала е шира је, али не и много фреквентнија. Из тог разлога ови
вокали нису забиљежени у већем броју примјера погодних за спектрограмску анализу, што је
недостатак овакве експерименталне провјере, али је то у теренским истраживањима било и
очекивано.
Ријечи које су овом приликом изабране за спектрограмску анализу изговорило је пет
старијих испитаница (од 1928. до 1938. годишта). По једна испитаница из насеља Дра1гнић
По3дови и Ге2рзово изговорила је примјере са вокалом у (< о), а три испитанице из насеља
Чу1клић, Бр1до и На1тпоље изговориле су примјере са отворенијом артикулацијом вокала е.
25. Материјал је дигитално снимљен, са фреквенцијом узорковања од 44,1 kHz и
резолуцијом од 16 бита снимачем ZOOM H1 ван студијских услова будући да се ради о
теренским истраживањима, али је вођено рачуна о томе да се снимање обавља у условима
минималне буке, тј. у затвореним просторијама уз технику која омогућава елиминацију
евентуалне буке и добијање доста добрих резултата.
Датотеке су сачуване у некомпресованом wav формату. Снимљени материјал обрађен
је помоћу софтвера PRAAT верзија 6.0.30 (Paul Boersma i David Weenink 2017; 9.4 MB)16 тако
што су најприје из снимљеног корпуса везаног говора издвојене датотеке засебних ријечи, а
затим су приказане на спектрограму, што је омогућило увид у својства гласа – интензитет,
фреквенцију и трајање17. Критеријум за избор ријечи била је јасноћа изговора јер нису све
снимљене ријечи у којима је на основу слушног утиска регистрована једна од ове двије појаве
употребљиве за анализу.
Статистичка анализа добијених вриједности форманата рађена је у програму Microsoft
Excel основним статистичким методама, при чему је одређена просјечна вриједност
форманата, те коефицијент варијације.

16

www.praat.org. приступљено 16. 8. 2017.
Са могућностима програма PRAAT, који се данас употребљава за анализу говорног сигнала како у
лингвистици, тако и у другим научним дисциплинама, упознао ме је мр Јован Галић са Електротехничког
факултета у Бањој Луци, на чему му овом приликом захваљујем.
17
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26. Вокали се стварају тако што се „звучни сигнал из гркљана обликује у гласовном
каналу и на тај начин гласовни канал подстиче поједина фреквенцијска подручја, односно,
концентрисање спектралне енергије у тим подручјима“, што заправо и представља форманте
једног гласа (Петровић–Гудурић 2010: 85). У овом раду за посматране вокале у ријечима
одабраним за спектрограмски приказ одређена су прва три форманта јер се „вокали и
класификују према распореду и фреквенцијској вредности форманата на спектралној слици“
(Исто 92).
Познато је да фреквенције на којима се стварају форманти не представљају „апсолутно
стабилне

величине“

јер

зависе

од

фонетског

контекста,

наглашености,

односно

ненаглашености, времена трајања, гласовног окружења и положаја у ријечи, или удаљености
од акцентованог слога ако нису под акцентом (Исто 93). Досадашња пракса у
експерименталним истраживањима углавном је подразумијевала читање одабраних примјера
у студијским условима, при чему се могло утицати на неке од фактора који су пресудни за
формирање форманата као што је консонантско окружење, број слогова, наглашеност и сл.,
што овдје није случај будући да су ријечи ексцерпиране из спонтаног везаног говора. У
конкретним случајевима посматрани вокали нашли су се у контакту са сонантима који такође
показују формантску структуру у спектру (Исто 166–223), видљиву и на приложеним
спектрограмима, што утиче и на распоред форманата код вокала. Варијације у фреквенцијама
форманата могуће су чак и приликом два изговора истог вокала код истог информатора,
затим, постоје индивидуалне разлике међу говорницима истог дијалекта (Ивић–Лехисте 2002:
71–72), а познато је и то да се код жена форманти стварају на вишим фреквенцијама него код
мушкараца (Исто 131). Основна природа једног гласа упркос напријед поменутим знатним
варијацијама „увек је акустички препознатљива“ (Петровић–Гудурић 2010: 94).
27. Досадашња акустичка истраживања показала су да се фреквенције на којима се
стварају форманти вокала у разликују у зависности од природе акцента под којим се тај глас
налази (Исто 160). Вокал у (< о) у говорима околине Шипова најчешће се јавља под
краткоузлазним акцентом, а овом приликом према већ поменутом критеријуму за избор
спектрограмски су приказане сљедеће ријечи:
му2ј, му3гла, му3гли, ку3мшија, ку3мшиница, ку3напље, ку3нопље, му3ја, му3ји, му3та5ш, заму3тат,
му3тика, му3тике, ну3сила, ну3сило и слу3мила.
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Краткосилазни акценат нешто је рјеђи на вокалу у (< о) и за спектрограмски приказ издвојене
су сљедеће ријечи:
ну1си5, ну1се5, ну1си5ш, ну1во, му1ре, с ку1њима.
Као што је већ наведено, овај вокал ријетко је биљежен под дугим акцентом, па је тако под
дугоузлазним акцентом забиљежен само вокал у итеративу ну4сала два пута, док је
дугосилазни акценат биљежен у фреквентној замјеници му2ј.18
Рачунар је на очитаним спектрограмима наведених ријечи забиљежио вриједности форманата
вокала у (< о) изражене у херцима (Hz), након чега су израчунате сљедеће просјечне
вриједности и коефицијент варијације за овај вокал:
–

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

–

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

–

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

–

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

Вриједности форманата вокала у добијене у ранијим истраживањима Ивић–Лехисте, односно
Снежане Гудурић представљени су у Табели 1 (Петровић–Гудурић 2010: 160):
Табела 1: Вриједности форманата вокала у према истраживањима Ивић–Лехисте и С. Гудурић

у3

у1

у4

у2

Ф1

455

406

450 419

455 390

450 411

Ф2

810 812

825 968

765 890

785 801

Ф3

1950

1885 2968

1995 2795

1930 3075

18

3802

Из анализе је изостављена фреквентна замјеница у2н са дугосилазним акцентом јер се вокал нашао у

иницијалној позицији.
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Истражујући хрватски говор И. Шкарић добио је сљедеће вриједности форманата код
самогласника у: Ф1 = 380, Ф2 = 750 и Ф3 = 2450 (Шкарић 1991: 186).
Вриједности прва два форманта вокала у (< о) у овом раду више су у поређењу са
резултатима поменута три истраживања, а вриједности трећег форманта ближе су
вриједностима добијеним у истраживању С. Гудурић. Њихов распоред одговара распореду
форманата вокала у (Петровић–Гудурић 2010: 92), из чега се може закључити да је у овом
случају заиста у питању вокал у, а не прелазни степен оу, који су раније спорадично
биљежили испитивачи блиских јекавских говора (Дешић 2976: 46, Петровић 1973: 30,
Драгичевић 1986: 54–55, 2000а: 11).
На сликама 1, 2, 3 и 4 приказани су спектрограми ријечи му2ј, ну3сла, ну1си5 и ну4сала са
контурама основне фреквенције (плава боја), интензитета (жута боја) и форманата (црвена
боја). Изабране су ријечи код којих се вокал нашао у истом гласовном окружењу под кратким
и дугим узлазним, те кратким силазним акцентом, док за дугосилазни акценат на оваквом
вокалу у у таквом окружењу нема потврда. Уз вокал у феквентној посесивној замјеници му2ј,
нашао се сонант ј, који је „на граници самогласничко-сугласничких реализација“ (Петровић–
Гудурић 2010: 253), због чега је посебно тешко одредити његов дио у спектру. Уз то, сонант ј
нашао се и у финалној позицији, гдје му је структура спектра „полусамогласничка“ (Исто
255).
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Слика 1: Спектрограм гласовног низа му2ј

Слика 2: Спектрограм гласовног низа ну3сла
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Слика 3: Спектрограм гласовног низа ну1си5

Слика 4: Спектрограм гласовног низа ну4сала
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28. Отворенији изговор вокала е у правцу вокала а регистрован је према слушном
утиску у многим нашим говорима19, а овакве разлике „у степену отворености“ вокала е
препознате су и у ранијим експерименталним истраживањима акцената (Ивић–Лехисте 2002:
151–152). У говорима околине Шипова отвореније се изговара углавном кратки
неакцентовани вокал е иза кратког акцентованог слога. Овакав отворенији вокал у
примјерима који су очитани на спектрограму нашао се између два сонанта или између два
гласа од којих је један сонант, а други звучни или безвучни оклузив: де3беали5, до1веаде (четири
пута), до3веаде5мо, др1веана5 (два пута), др1веата, о3пеаре5, ка1меаном, у1веаче5. На очитаним
спектрограмима сваке ријечи појединачно рачунар је забиљежио вриједности прва три
форманта у херцима (Hz), а затим су израчунате сљедеће просјечне вриједности: Ф1 = 658,
Ф2 = 1405, Ф3 = 2605 са коефицијентом варијације од 15%, 8% и 10%.
Вриједности форманата прва два гласа а у ненаглашеном положају добијене у
истраживању С. Гудурић у реченици Затворите врата, молим вас износе 595, 1656 и 2562
Hz, односно 625, 1625 и 2593 Hz (Петровић–Гудурић 2010: 127–128). Ауторка закључује да
вриједности и распоред форманата ненаглашеног вокала а упућују на глас ә јер не показују
„правилности карактеристичне за вокал а у наглашеном положају“ (Исто 132).
Вриједности ненаглашеног вокала е у реченици Све је у реду износе 406, 1312 и 2375 Hz, те
ауторка сматра да се вокал није ни формирао као стабилан глас, а у реченици Она се досађује
прво ненаглашено е има вриједности форманата од 562, 1656 и 2656 Hz (Исто 139–140).
Анализирајући утицај наглашености и дужине вокала на фреквенције форманата, а
тиме и на идентификацију вокала, „jer je trajanje u korelaciji sa stupnjem izgrađenosti vokala“, Ј.
Бакран закључио је да су наглашени вокали мање редуковани него ненаглашени, те да је,
гледано на спектрограму, свака редукција „pomak frekvencija formanata prema neutralnom
shwa“ (Бакран 1989: 10). Вриједности прелазног вокала еа у говорима Шипова, истина, на
мањем броју примјера, према релативно правилном распореду форманата такође могу
упутити на глас ә20, тим више што се ради о ненаглашеном вокалу подложном редукцији.

19
20

О распрострањености појаве на територији Шипова в. т. 13.
Прва три форманта гласа ә стварају се на фреквенцијама од 500, 1500 и 2500 Hz (Петровић–Гудурић 2010: 94).
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Спектрограми ријечи до1веаде и др1веата са контурама основне фреквенције (плава
боја), интензитета (жута боја) и форманата (црвена боја) приказани су на сликама 5 и 6. Ове
двије ријечи изабране су због сличног гласовног окружења у којем се налази отворено е.

Слика 5: Спектрограм гласовног низа до1веаде

Слика 6: Спектрограм гласовног низа др1веата
29

Вокалске редукције
29. На редукцију некцентованог вокала и у трима позицијама ријечи указивали су
многи истраживачи српских говора (исп. Павловић 1927: 110, Вуковић 1938: 25, Пецо 1964:
45–46, Николић 1964: 317–321, 1966: 236, 241 и 1968: 401, Петровић 1973: 40–44 и 1978: 39–
41, Дешић 1976: 61–70, Вујичић 1985: 39–46, Драгичевић 1986: 69–72, 2004: 457. и 2010: 236–
237, Црњак 2006: 307–330, Козомара 2016: 620–621 и др.). Резултати тих испитивања показују
да су редукције много чешће у сјеверозападним говорима херцеговачко-крајишког дијалекта
него на јекавском југоистоку (в. Драгичевић 2001: 85).
30. Потпуне редукције иницијалног и у овим говорима нису честе и своде се на
неколико потврда: не3кције ГМ, Талија4ни Ге, Чу, Талија4не Ге, док су редукције медијалног
неакцентованог и уобичајене:
код именица кудјеља и недјеља, гдје се икавски рефлекс јата најчешће редукује:
ку3дља Ол, Стр, Чу, Ко, ку3дље5 Стр, Ко, Во, од ку3диље5 Бр, ку3дљи При, Вод, ку3дљо5м Чу, ку3дљу
Ол, не3дља Ба, Бр, Лип, Ге, Поп, не3дље Чу, Поп, не3дље5 Ол, Бр, не3дљо5м Лип, По, Лу, Во, не3дљу
Ол, Ба, Лип, Ге;
код именица које у својој структури имају неки суфикс: ба1бца Во, Ба1дњ6ца Стр, гра3н6ца
Ол, гра3н6цe Чу, гра3н6ци Ол, гу3јан6ца Стр, дома3ћцa Стр, дома3ћце Ол, дома3ћци Стр, же3равца Стр,
са коса3чцо5м Ол, кра1вца Чу, ку1ћан6ца Ге, ло3јан6ца Стр, па1лцо5м Ге, плете3н6цу ГM, при3кол6цу ДП,
пу1н6ца Стр, ДП, секрета3рца Ол, сла1мар6ца Стр, сто3л6цу Стр, тка1н6цa Стр, тка1н6це Стр, тка1н6ци
Стр, че4сн6цу Бр, џи3гер6це Стр;
го1дна ДП, Бр, Лу, го1дне ГМ, ДП, Ко, На, го1дне5 Ол, ГМ, ДП, го1дни Во, го1дну ГМ, Стр,
ДП, Чу, Со, до3лна Ол, Чу, до3лнама Ол, до3лне Бр, ладо3вна Лип, мје3шна Стр, о3кол6на Стр,
о3младна Со, о3младну Ол, Чу, сиро3тња Чу, сре3дну Ол, сто3жна Чу, сто3жне Ол, сто3жне5 Чу,
сто3жну Ол, чарапе3тне Ко, Шпире3тна То;
варе3њ6ке5 Ол, ГМ, варе3њ6ку Стр;
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у наставку -има у синкретичним множинским падежима именица м. или ср. рода:
а3утма Ол, во3ловма Ол, на вра4тма Ко, го3ведма Чу, ке1ровма Чу, ко1лма ГМ, Ко, с ко3њма Ол, с
љу4дма Ол, у3нуцма Ол;21
код неких придјевских замјеница и прилога: во3лка5 Ол, во3лшни5 Ол, ко1лка5 Ол, ко1лки5 ГМ,
но1лки5 Чу,
во3лко5 Ол, ГМ, ДП, Чу, ко1лко5 Ст, ГМ, Бр/ко3лко5 Стр, ДП, Бр, Чу, не1колко5 ДП, но3лко5 ДП,
то3лко5 Бр, Со/то1лко5 Ст, Во;
у формама глаголског придјева радног: бо3р6ли смо се Стр, бра4н6ли Лип, ви1дла Стр, Чу,
Ко, ГМ, Со, Лу, На, Во, При, Вод, ви1дле Чу, ви1дли Ол, Бр, вје1р6ла се Стр, вра4тли Поп, ги1н6ло
Лу, го3н6ла Лу, го3н6ли Ол, дожи4вли Ол, до3лазла ГМ, до3лазли ГМ, до3лазло Поп, доле3тла Стр,
доно3сле Ко, доно3сло По, Ко, досе3л6ла Ко, жи4вла ГМ, Бр, жи4вли Ол, Стр, ГМ, Ба, Ст, жи4вло
Стр, ГМ, Ба, Во, за4мјер6ло Стр, за3ратло Стр, изба4цли Ол, и3спатла Ко, ко3сли Ол, љу4тло Ол,
мје1р6ло Ол, мо3л6ло се Стр, наљу4тла Стр, на3патлa ДП, Ко, на3патли Стр, но3сле Стр, Ко, но3сли
Ко, Чу, одра4н6ла ГМ, Бр, Ко, Лу, оже3н6ли ме Стр, отво3р6ла Ол, плије4вла Ол, поже3н6ла ГМ,
по3купло Ол, по3стар6ли Стр, по3стло се Стр, Чу, поцр4н6ло Ол, пра1вло се Чу, промије4нла ГМ,
ра4дла ГМ, ДП, Чу, Со, На, ра4дли Ол, Стр, ра4дло се Стр, раздије4л6ли Ол, разро3дло Стр, На,
ра1н6ли Ол, ро3дла ГМ, ДП, Бр, Со, Лу, Чу, сви1дло ДП, Лу, склон6ли Стр, сло3мла Ко, ура4дла Стр,
чи1стли Ол;
у императиву: бје1жмо Стр, Бр, бје1ште Со, гово4рте Со, до4ћте Ол, др3ште Со,
заше3ћерте Стр, изво3лте Ст, ле1сте Ко, на3правте Со, одлу4чте Во, о3ставте ГМ, помо3сте Ол,
пра1вте ДП, све4ште ГМ, сје4цте Ол, сна3ласте се Чу, спре4мте се Стр, ста1нте Ол, у3чте Чу;
у футуру: го3нћемо вас Ол, же3нћемо се Ол;
код прилога ква1лте5тно Ол.
31. Непотпуне редукције медијалног и најчешће се јављају:
21

Наставак -ма у овим формама може се сматрати старим наставком или наставком -има са редукованим и (исп.
Дешић 1976: 219–222).
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код именица недјеља и понедјељак: не3диље5 Стр, не3диљу Ге, Ол, Ба, Лип, поне3диљак Ол,
Ба;
код именица које у својој структури имају неки суфикс: у Ба1бићима Стр, Бо3жић Стр,
Бр, Бо3жића Ко, бра1тића Ол, на Вра3жић Лу, с Вра3жића Ге, Ма4рковића Ол, Ме4дића Стр, О4лића
Ол, пла3стића Ол, По3дићи Ол, Шо4бића Ол, у Шо4бићима Ол,
а3јкуница Ст, ба1бица ГМ, башка3лице Стр, Бо1рице Со, во3дицо5м Стр, во3дицу Стр, вр3чаница
Стр, Го3рица На, Го3рице5 Ол, гри3оница Стр, дје3чица Стр, за1једница Стр, ју3нице Ол, ква1силица Стр,
кова4ница Ол, ко3мшиница ДП, ко1шница Стр, ко3шуљице Стр, пече3нице5 Ол, Бр, пече3ницу ДП,
пје1шице5 Стр, ДП, Во, по3родице5 Стр, по3родицу Стр, пре1слицу ДП, пре1чицо5м Ол, про3да5вницу Ол,
ру3чицу ДП, сла1марица Стр, сла1марице Стр, со1бицу ДП, су1књицу ДП, удо3вица Бр, у1лице Лип,
цу1рица ДП, ча3рапице ДП, че4сница Стр, џи3герице Стр,
у Во3јводини Стр, Ге, гри3вина Ол, у Кр3чевинама ГМ, у Кр3чевинe ГМ, ку3чине Чу, Со, лу3чину
Стр, мје1сечина Со, пра3шина Ол, ДП, Чу, ру3бине Стр, сламе3тине5 Чу, на сре3дини Ол, старје3шина
Стр, Ко, Со,
бе3шике5 Со, бе3шику Со, у бе3шици Ко,
дома3ћина Стр,
пу4стиња ДП;
испред суфикса -тељ: ро3дите5ља5 Лип, Во, ро3дитеље Лу, ро3дитељи Стр, ДП, Ге, ГМ,
ро3дитељма Ол, Бр, Поп, ро3дитељу Бр, у3читељ Ол, Лу, Поп, Во, у3читеља Бр, у3чите5ља5 Ол;
у наставку -има синкретичних множинских падежа код именица м. и ср. рода: у
Вола4рима На, са во3ловима Поп, го3ведима Ко, з го3стима По, збо3ровима Ге, с ко1лима Чу, Ге,
ко3њима Ол, кумпије4рима Ол, љека4рима Стр, с љу4дима Ол, Поп, за о1бича5јима Лип, о3па5нцима Ко,
у Па4леажима Ол, партиза4нима Ко, са рука4вима Стр, у Сари4ћима Ол, са3човима Бр, четни4цима
Ге, чо3банима Бр, Ст, Стр, шпо3ретима Бр;
код замјенице њезин: ње4зина Ол/ње3зина Ол, Ко, Бр, ње4зинe5 Ол, ње3зини Лип, ње3зино5ј
Стр, ГМ, ње3зино5м Лип/ње4зино5м Чу, ње3зину Стр;
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код придјева: ве1лика5 Ол, Ко, Поп, На, ве1лики5 ДП, Со, ГМ, ве1лико5 Ге, На;
у инфинитиву: во3дити ДП, грје4шит Лип, жа1лит Стр, же3нит Ол/же3нити Стр, Лип,
ки1селити ДП, ко3сит Ол, ДП, ку4пити Ба, ДП, ГМ/ку4пит Во, ма3тичити Лип, ме1тнит Стр,
мо3лити Стр, нато3варит Ол, ока4дит се Стр, опре4мити ДП, о3ставит ДП, па4лит Стр, по3лит Ол,
ра4дит Ол, ГМ/ра4дити Во, ра4нити Лип, ско3чит Ол, спре4мит Ол, тје1шити ДП, уза4конити Лип;
у презенту: не3 види5 ДП, не3 види5м Ст, На, не3 види5ш га Ст, Стр;
у формама глаголског придјева радног: бо3рили Стр, дожи4вили Ол, доно3сили Ол,
забо3равила Стр, за3ратило Стр, избо3рили Стр, изго3рила Стр, и3спатило Стр, кр3стила Ко,
на3патила ДП, но3сила Ол, о3слабила ГМ, о3ставила Ол, па1зило По, па4лило ДП, по3квасило Стр,
по3свадили Во, по3стило По, Чу, преба4цила ДП, прежи4вили Ол, ГМ, Чу, припре4мила ДП, ра4дила
ДП, ро3дила Ол, ДП, сва1диле се ДП, сти4дила се Бр, ДП;
у футуру: ви1дићеш Ол, ви1дићете Чу, го3нићемо се Ол, по3биће5 ва2с Ол, ро3диће се Ко,
ту4жићемо Во.
О редукцијама вокала и у морфолошким икавизмима у формама глагола VII Белићеве
врсте види још примјера у т. 42.
32. У финалној позицији честе су потпуне редукције вокала и у инфинитиву: ба4цит
Стр, би1т Ол, Стр, Лип, бра1т Ко, ва1дит ДП, ве3черат Стр, да1т Стр, де3рат Ол, ди4рат Ол, ГМ,
Стр, Лип, Ко, Лу, зара4дит Ол, зна1т Ол, и3збит Ол, издр3жат Ол, кази4ват Ол, ко3сит Ол, ДП,
кре3пат Ол, кр3стит По, ку1пит ДП, ла1јат Ол, Ст, ле3жат ГМ, Стр, ло3кат Ол, мје4њaт ГМ,
мље1т Ол, на3правит ДП, на3ставит Лип, ноћи4ват Ол, ода3брат Стр, о4дат ГМ, Ол, Ге, о3јањит
Ко, оши4шат ДП, пи1т Поп, пи4тат ДП, поде3рат Ол, по3пит Чу, поча3стит ДП, пра1т Ол, Чу,
пре1ст Ол, прико3ват ГМ, ра4дит Ол, Стр, Чу, Поп, ра4ђат Бр, ра1товат ДП, ру4чат Ол, ска4кат
Ол, спа4ват Чу, Ко, тка1т Ол, у3бит Ол, у3зе5т ДП, ура4дит Ге, ура4нит Ол, че1кат Стр, чи3тат
Стр, чу4ват По, ДП,
ву4ћ Ол, Стр, до4ћ Ол, ГМ, Стр, Лип, Ко, Лу, за4ћ Ол, Чу, и3зи5ћ Ол, и3ћ Ол, Бр, Стр, Ко, Со,
на4ћ Ол, Бр, Со, На, о3бу5ћ При, Вод, о3ти5ћ Ол, по3ву5ћ Ол, пре4ћ Ол, Со, при4ћ Ол, Ге, про4ћ По, Со,
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ре3ћ Ол, Стр, По, ДП, Чу, Во, са4ћ Со, сву2ћ При, Вод, си4ћ Ол, ту4ћ Ол, Со, у3ни5ћ Ол, у4ћ ГМ, Со и
сл.
Финално и у инфинитиву, међутим, може се чути у говору истих информатора: би1ти
Лип, вје3нчати Стр, Лип, вје1ровати Бр, гле1дати Ол, да4вати Ол, да1ти Стр, дозво3лити Лип,
за3пјевати Ол, зна1ти ДП, испр3љати Ол, ГМ, је1сти ГМ, Ге, Поп, На, ки1селити ДП, кла1ти ГМ,
ко3пати Чу, ко3сити Ол, ДП, мље1ти Ол, Ст, му1сти На, наби4јати Со, о3рати Стр, ГМ, о3стати
ГМ, па1сти Чу, пи4сати Лип, пи4тати Со, пи1ти Ге, пра1ти Ге, при4чати Лип, ДП, ра4дити ГМ,
Лип, ДП, си1јати ДП, сје1сти Стр, сла1вити По, тка1ти ДП, Чу, Со, у3зе5ти Бр, ука3јмачити Ол,
у3сирити Ол,
до4ћи Ол, ДП/до2ћи Поп, и3ћи Ол, ГМ, Стр, Ко, ле3ћи Стр, мо3ћи Ол, на4ћи Ол, Бр, ГМ, ДП,
о3бу5ћи Со, пе3ћи ДП, ГМ, На, ре3ћи Ол, Стр, По, ДП, Ге, Со, ту4ћи Ол, Ст и сл.
33. Финално и још се понекад редукује:
у акцентованом облику дат. једн. личне замјенице 1. лица: ме1н чу3ва5р ка3зује Ол, ме1н
то2, бра1те, до1дија5 Стр, ме1н не3згодно По, то2 е са1д ме1н до3шло у1 гла5ву Ол, ме1н се чи3ни5 Ст;
у енклитичком облику исте замјенице: до2ђе5 м у3 сан ГМ, и бра1ћа м о3тишла и се3стра м
о3тишла Стр, ма2јке5 м Стр, тa3ко5 м се у1да5ла и се3стра ДП, де1 м ка4жи Ко, чи3ни5 м се Ко;
у енклитичком облику дат. једн. личне замјенице 2. лица: бо2к т по3мого5 Стр, ја1дна т
ма2јка Стр, ГМ, та3ко5 т је све1 би4ло Стр, та3ко5 т је то2 би4ло Ко, ГМ, да т ка2же5м По, ДП, да т ја2
ка2же5м Лу, та3ко5 т је о1нда би4ло Лу, не1 зна5м т и1мена Ко;
код броја четири: че3три Ол, Стр, Ко, Лу/че3три5 Чу, Со, Лу;
у 3. лицу презента глагола јесам: јес ти2 до3бро? Ол;
у аористу глагола бити: ка1ко б ка4зо5 Лип, ка1ко б ти ре3кла Бр, не3 б тре1бало дозво3лити
Лип;
у императиву: бје1ж Ол, ГМ, При, Вод, ви1д Ол, ГМ, ди1ж Ол, ди1ш се Поп, др3ш се Стр,
сје1д Ол, ДП, Чу, укљу4ч се Бр;
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код глаголског прилога садашњег: бо3ре5ћ се Бр, кри1ју5ћ Ко, но3се5ћ Ол, о4дају5ћ ДП, сто3је5ћ
ГМ, тра4же5ћ Стр, ДП;
код приједлога ради и уочи: рад бу1бре5га5 Ол, рад мо3мка Лип, рад по3родице5 Лип, уоч
Бо3жића Стр, уоч Ђу2рђева Стр, уоч сла1ве5 Стр;
у рјечци ли: би1 л ви2 Ко, би1 л се љу4тла Бр, зе4бу5 л ти но1ге Ко, и3ма5 л лу1ка до3бро5га Ол, и1де5
л то дво1е Ст, нeће л до2ћ Ко, неће л о3ти5ћ ДП, о3ће л до4ћи? Ол, о3ће5 л ДП, о3ћете л Лип, па1ти5 л те,
па1ти5 То, jе л му ско1вча5та ду1гма5д, и3ма5 л ма3рамицу у џе3пу Ст;
у везницима али и или: ал не3 би ме ту2ј ни1кат ро3дитељи да4ли ДП, ал су се о3ни
спријате3љили ДП, да2н ил два2 ДП, ил и3мају5 је3дно ко1њче ил не4мају5 Стр.
Дјелимичне редукције финалног и забиљежене су у формама глаголског придјева
радног: ви1дјели Стр, др3жа5ли смо Ба, и3мали смо Ба, Ге, мо4рали смо Стр, пла4ћали Стр, тре1бали
Стр.
34. Редукције осталих вокала нису тако честе и своде се на по неколико потврда:
1) У иницијалној позицији вокал а губи се у страним ријечима амнестија и апотека:
мне3стија Ге, пате4ка ДП.
Рјечца нека углавном је без финалног а22: не3к иде5 На, нек и1ду5 Бр, нек и3ма5 Ол, Во, нек
и3мају5 Ко, нек је1де5 Стр, нек је3ду5 Ол, нек ра2ди5 ДП, нек сје3ди5 Ол, нек сте са1мо жи4ви и3 здрави Ол,
не1к та3ко5 сто3ји5 Ол, нек у1зме5 Ол;
Ген. мн. именица понекад има старе наставке без финалног а: од ше2с го1ди5н ГМ,
једа3не5с го1ди5н Ге, пе3тне5с го1ди5н за1едно Стр, два4десе5т го1ди5н Лу, три4дсе5т пе2т го1ди5н Стр,
осамде3се5т го1ди5н Чу, и1љаду ма1ра5к ДП, два3ест је мо1ма5к ш њи2м до3шло Стр, пу1но мо1ма5к би4ло
Стр, по два3е-си1ра5ц Стр.
Забиљежена је замјеница ни1шт Ол, При, Вод, те прилог ту1д Ол без финалног вокала.

22

Проф. Милорад Дешић сматра да се вокал а у рјечци нека на основу своје историје и на основу статуса у
неким граматикама гдје су нек и нека равноправни, може узети и као покретни вокал, поред тога што се узима
као примјер редукције вокала а у финалној позицији (Дешић 1976: 57).
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2) За редукције иницијалног, медијалног и финалног вокала е нема много потврда:
ва3нђе5ље Лип, ва3нђе5љу Лип, ле3ктрича5р ГМ,
за4 њга Стр, кро1за5 њга Ол, на4 њга ДП, ни1за5 њга Ба, Стр, по1да5 њга Стр, пре1да5 њга Чу, у4
њга Бр, Ге, уза4 њга Стр,
вр6те3но Ол, два4дсе5т Ол, Стр, Лу, Во, де1стеро Ст, Стр, про1фсор Ол,
бо1ж са3чу5ва5ј Ко, виш ни1када5 Ол, виш ни1чија5 Бр, да виш не3 купи5 ГМ, не3мо5ј виш пла1кат
ГМ, о4вд Ол, ГМ, о4нд Ол, је1ст Стр,
дје3тета Стр, ГМ, При, Вод, са дјe3тетом Ст, о3ћете л Лип.
3) Иницијално о редукује се испред сонанaта код именице оморика: ма3рика Чу, ма3рику
Чу, На, и код неких придјевских замјеница и прилога: ва3ке5 Ге, ГМ, во3лике5 Ге, во3лка5 Ол,
во3лшни5 Ол, на3ка5 Лу, На, на3ки5 Лу, но1лки5 Чу,
ва3ко5 Ол, ГМ, Стр, Бр, ДП, Ко, Чу, Поп, Лу, На, При, Вод, ва2мо Ол, ГМ, Стр, Чу, ДП,
Бр, Ко, На, Во, При, Вод/ва4мо Стр, во3лко5 Ол, ГМ, ДП, Чу, на3ко5 Ол, Стр, ДП, Ге, Чу, Ко, Со,
Поп, а његова афереза обавезна је и код различитих облика глагола страног поријекла
оперисати: пе3рисала ГМ, Чу, пе3риса5н ГМ, пе3рисат Ол, би4ла пе3риса5та Стр, пе3рисо5 би Ол,
пе3рише5м Чу, пе3риши се Ол, пе3ришу5 Лу, те код придјева кру4гла Во, кру4гло Со, На.
Иницијално о елидира се из неких показних замјеница: у3 во5ј со1би Чу, по ној њи1ви Ол,
посебно ако се иста замјеница употријеби у функцији партикуле: ђе но бри4цо Поп, ђе но
ба3нка Поп, ђе но вр3бе поса4дило Поп, ђе но гра3н6ца Ол, ђе но ши2ша5 Ол, кад но на3ишла
ди3фте5рија ГМ, кад но те бо3лило Ст, што но ју3че5 сте1ра5ли ДП.
Финално о губи се у везницима ако и него: ак о1де5 о2н ГМ, ак о3стане5 Ол, ак о1ћеш По,
ДП, ак у3 њо5ј не2ма5 бли4зу ки1ла Ге, нег и1ко Лу, нег њи2 дво1е ДП, бо1ље5 нег са3да5 Стр, при1је5 нег ћу
о3ти5ћ Бр, издржљи3вија5 сам нег су мо3ја дје3ца Чу, Не3 б ме1ни ни1 ноге па1ле, нег поква4рише5 ми
ље1ковма Поп, затим из именичке замјенице свако: сва1к Ол, ГМ, Стр, ДП, Ко, Со, На, Во, сва1к
мо4ро5 Лип, сва1к се1би Лип, Ге, Со, сва1к ку1ћу сре4дијо На, сва1к је зна1о5 На, сва1к примје3ћује Чу,
сва1к сво2ме Со, сва1к сво2га Со, те из прилога како: ка1к се ка2же5 Чу, ка1к си Ол, Ст, Во.
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4) Редукције вокала у јављају се у медијалном положају и ријетко су потпуне: о3вда5 Ол,
Чу, ГМ, Во, о3нда5 ГМ, Стр, а нешто чешће дјелимичне: вје1рује Лип, не3 вјерује Лип, не3 вјерујемо
Лип, ву3руна Стр, у ву3руни Стр, ву3руну Стр, дока3зује Лип, доче3кује Стр, и1нтересује5 ДП,
испи3тује5м Стр, И3суса Лип, И3сусо5в Лип, ко3шуља Стр, Чу, ко3шуље Стр, Ко, Чу, На, ко3шуље5 Ол,
ко3шуљу Ол, Чу, ГМ, ку3пуса Стр, На, до3 куће5 Лип, ље3вуша Бе, ље3вушу Бр, на3купи5 Чу, о3вуда5 Стр,
у3 шуми Стр.

Рефлекси вокала ѣ (јат)
35. У српским ијекавским говорима, према старијој и новијој дијалектолошкој
литератури, биљежени су различити рефлекси вокала јат који је по поријеклу био дуг, али
ово питање, као једно од најсложенијих питања у историји нашег језика (Белић 2006: 80), ни
до данас није у потпуности расвијетљено. Двосложне замјене дугог јат према подацима које
нуди новија дијалектолошка литература још увијек опстају у сјеверозападним говорима, али
се јављају и једносложне замјене (Драгичевић 2004: 453, 2007: 336–337, 2010: 238) 23. Тако је
и у говорима околине Шипова:
1) Дуго наглашено ѣ под силазним акцентом има сљедеће замјене:
ѣ > и1је: би1јела5 ГМ, би1јели5 Ол, би1јело5 Стр, би1јело5га Стр, би1јелу5 Ол, ди1јеле5 се Стр,
ди1јете Ол, Стр, Ба, Чу, На, ли1јеп Ко, ли1јепи5 Стр, ли1јепо Ол, Стр, ли1јепу5 Стр, ри1јетко ГМ,
сви1јет Стр, Чу, сви1јета Стр, Поп, си1јена Ол, ДП, си1јено Ол, Стр, ДП, Ге, сни1јег Ол, сни1јега
Ол, Ге, ти1јесно ГМ, ци1јеви Ол, ци1једи5 Ол,

23

„Изразиту превласт двосложних рефлекса старог дугог јат“ проф. Драгичевић сврстао је међу особине које
карактеришу говоре источније скупине сјеверозападног огранка херцеговачко-крајишког дијалекта (Драгичевић
2001: 86), али је касније истакао да се у већини ијекавских српских говора под утицајем говора урбаних средина
јавља изговор са једносложним рефлексима (Драгичевић 2012: 173). Проф. Дешић констатује да се једносложне
замјене вокала јат најчешће јављају у западним и југозападним говорима Босанске Крајине (Дешић 1976: 102),
а проф. Петровић већину материјала са редукованим и биљежи у католичким селима Змијања (Петровић 1973:
51). У говору Срба Ливањског поља основни континуанти дугог јата су ије2, ије4 и ије5 (Рамић 2010: 50).
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ѣ > ије2: бије2ло5г Стр, Чу, лије2к Ст, лије2п ДП, Чу, лије2по ГМ, Стр, Бр, Ко, ГМ, Во, лије2чи5м
Бр, Нијe2ма5ца5 Со, рије2ч По, свије2т Ол, ГМ, сије2но Поп, сније2г Стр, Ге, На, сније2га Стр, Ге,
цвије2ће ГМ,
ѣ > је2: бје2ли5 ГМ, бје2ло5 Ге, вје2к Лип, двје2 Ол, ГМ, Ге, Чу, Лу, Со, дје2те Ко, дрје2ма5 Ко,
мје2ња5 Лип, мје2ња5ш Бр, мје2ша5ј Ко, свје2т Ст, свје2та Ст, ГМ, сје2на Ол, сје2но Ол, Стр, Во, тје2ло
Стр, цје2лу5 Стр, Бр.
2) Дуго наглашено ѣ под узлазним акцентом има сљедеће замјене:
ѣ > ије3: врије3ме Лип, дије3те Стр, По, Лип, ДП, исије3чеш ДП, мије3ња5ња Лип, млије3ко
ДП, млије3ка ДП.24
ѣ > ије4: бије4ду Ол, бије4ле Лу, бије4ле5 се Ол, бије4ли5 Чу, бије4ли5ш Ко, вије4нац ДП, вије4нцу Ол,
врије4дан Ге, Ко, врије4дна Ге, На, врије4днo Ko, врије4ме Ол, ГМ, Ба, Стр, Лип, ДП, Со, На, При,
Вод, дије4ла Ол, дије4те Ол, Стр, ДП, Чу, Ге, Ко, ГМ, Лип, Со, Лу, На, Во, Ст, замије4нит Чу,
засије4че Ол, звије4зду Ол, измије4њало ДП, лије4гат ДП, лије4па Ол, ГМ, При, Вод, лије4чијо5 Стр, По
мије4њали Со, мије4њо5 Ол, мије4шала При, Вод, мије4шало ДП, млије4ка Ол, ГМ, Бр, Чу, Ко, Во,
млије4ко Ол, Со, Лу, ДП, При, Вод, млије4ком Во, насије4чеш Ко, Није4мци ГМ, Ге, осије4ку5 ГМ,
осије4че Бр, осије4чеш Ко, пије4ска Ол, плије4вла Ол, побије4дли Ге, подије4ли Стр, полије4вати Стр,
пресије4цат Поп, прије4сто5 По, промије4н6ла ГМ, раздије4л6ли Ол, рије4ка Ол, Стр, Со, При, Вод,
рије4ку Ге, рије4ци Ол, сасије4че Со, у свије4ту Ол, свије4ћa Стр, Ко, свије4ће По, Бр, Ко, свије4ћу Ко,
сије4ку5 Ол, сије4чу5 Стр, срије4да Ол, Ба, Чу, срије4де5 На, трије4знила ДП, уврије4дила Со, усије4че Ге,
ције4ло Бр, ције4лу Во. Овакав рефлекс забиљежен је и у топониму: Лије4вно Стр, Чу.

24

Испитујући западнобосанске ијекавске говоре, проф. Дешић је „свега неколико пута“ чуо рефлекс ије3 у брзом
темпу говора (Дешић 1976: 110), док проф. Петровић за говор Змијања даје нешто више потврда, али опет
неупоредиво мање него за рефлекс ије4 (Петровић 1973: 49).
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ѣ > је4: бје4де5 Ол, Стр, дје4ла Ол, Чу, дје4л6ла Ко, дје4лит Ко, дје4те Со, исповје4до5 По,
мје4њају5 Лип, мје4ња5ња Лип, мје4њат се ГМ, мје4шала ГМ, мје4шало ДП, огрје4шит Бр, одје4ло
Стр, подје4ли Ст, посје4че Во, промје4н6ла ГМ, сје4ци Ол, уврије4дила Со, умје4шат Бр, усје4че Ст.
3) Ненаглашено дуго ѣ има сљедеће рефлексе:
ѣ > ије5: до1није5ла Ко, до1није5ли ДП, Ко до3није5т Стр, ГМ, Ко, за3лије5ва5 Чу, По, за3лије5ва5ш
Стр, и1зније5ла На, и1зније5ли Чу, о1дније5ла На, о3дније5т Ол, по3лије5ва5 Поп, по3лије5ва5ј Ол, по1није5ла Со,
пре1лије5по Ко, ра3здије5љено Ол, у3бије5ли5 Стр, Поп, у3бије5ли5ш Поп, у3мрије5т ГМ, у3мрије5ће Бр,
ѣ > је5: ва1вје5к Ол, ГМ, Стр, Лип, Ко, ва1је5 Ол, вај1 е5к Ол, ГМ, Стр, По, ДП, Бр, На,
и3збје5ли5ш Стр, Во, и3злје5ва5 Бр, и3змје5њено Со, и3сцје5ди5 ДП, о3цје5ди5ш Бр, по3дје5ли5 Ко, по3лје5ва5 Бр,
Во, при3мје5ти5 Ко, припо3вје5да5 Ол, про3цје5ди5м Стр, про3цје5ди5ш ДП, ра3здје5љено Ол, ра3злје5ва5 Бр,
са3лје5ва5ш Ко, у3бје5ли5 Со, Во, у1вје5к Ол, Ст, По ДП, у3мје5ша5 Бр, у3мрје5ће Ко.
У флексионим наставцима старих тврдих основа код придјева и замјеница уобичајене
су двосложне замјене јата (исп. Ивић 1985: 134), о чему је изложена грађа у одговарајућим
одјељцима из морфологије.
36. Као континуант јата у кратким слоговима јавља се секвенца је, у чему говори
околине Шипова не одступају од стандардног језика ијекавског изговора: бје1жо5 Стр, вје1ри
По, вје1ру Лип, вје3чито По, дје3во5јка Ст, Бр, На, дје3во5јко5м По, дје3во5јку Стр, По, дјево3јчице ГМ,
дје1ла ДП, дје3тету Ба, дје3ца Ол, Стр, ДП, Чу, Со, На, Во, При, Вод, дје3це5 Ол, ГМ, Стр, Ге, Бр,
ДП, Ко, Со, дје1ци ДП, дје1цо Ол, Бр, дје3цо5м Ге, дје1цу По, Ко, ГМ, На, Во, дје3чица Стр,
за3пјевати Ол, мје1се5ц Ко, ДП, на3дјела Лу, пје1ва5 Ол, Стр, пје1сма Ко, пје1шке5 Ст, по3вјери5 Ко,
про1мјена ДП, свје1тла Чу, Ге, свје1тло Ст, сје1ди Стр, сје3дило По, сје1ћат се Стр, тје1рали Ст,
у3сјече5ње По и сл.
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Примјери са секундарним дужењем кратког вокала јат такође имају рефлекс је:
вје2рни5к Во, на3мје5шта5 Ол, за пје4вницо5м По.
37. И у овим се говорима умјесто некадашњег кратког јата иза сугласничке скупине
чији посљедњи члан је сонант р јавља рефлекс е: време3на Ол, ДП, Чу, вре1мена Лип, Бр, При,
Вод, вре1ћа Во, вре1ће Чу, Лу, вре1ћу Чу, Со, гре1шка ДП, са3зрет Ко, Со, сре1ћа На, сре1ће5 Лу,
стре1ва Стр, тре1ба5 Ол, тре1бало Ол, тре1ба5ш Бр. Исти рефлекс уобичајен је и у префиксима
нѣ- и прѣ-: не1ки5 Стр, не1ки5м Лип, не1ко Ст, Чу, Ге, ДП, не1кога5 Ст, Лип, Чу, не1коме Ге/не1коме5
Ол, ДП, не1шта ДП/не1што Ол;
пре2ђе5ш Стр, пре4ћ Ол, Со, пре4лаз ГМ, пре4лазa ГМ;
Именица цеста гласи: те3ста Стр, те3сте ГМ, те3сте5 Стр, на1 тесту Ст или це3ста Ст,
на це3сту Ст.
38. Ови говори знају за неке углавном лексички ограничене екавизме уобичајенe и у
другим јекавским говорима (Пецо 1966–1967: 288, Петровић 1973: 51, 55, Дешић 1976: 119,
Драгичевић 2007: 339, Козомара 2016: 53):
за вре4ме кра4ља Але3кса5ндра По, за вре4ме би2вше5 Југо3сла5вије5 Поп, за вре4ме ра1та Поп,
сва1ко5 вре4ме но1си5 сво3је бре1ме Лип, за3 оно вре4ме Стр,
де1да Ст, Стр, ГМ, Со
дре4но5ва5 ГМ,
зе3ница Стр,
око Хри3стове5 ко3ле5вке5 Бр,
ку3деља Со, ку3деље5 Со, за ку3дељу Со,
ле1ба ни1је би4ло Стр, ле1ба би1јело5га Стр25,
ше2ст не1де5ља5 Ол,
пре4цедни5к Ол,
25

Овај екавизам информатори употребљавају за хљеб од бијелог пшеничног брашна, који се тада ријетко
користио исхрани.
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о1бе ГМ, ДП, Ге,
го3рело Чу, Лу, изго3ре На, изго3рела Бр, Со, Поп, Во/изго3реала По, изго3рели Бр, Чу,
изго3рело Стр, ДП, Чу, Бр, Ко, Со, Поп, изго3рело5г Чу, изго3рети Чу, На, изго3реше5 Поп, пого3реле
Лу, пого3рели При, Вод, пого3рело Бр, Чу, Лу, На, приго3рет Ге,
насле4дијо Стр, насле4дит Бр,
озле4дијо5 Стр
на3терала Лу, о3терало Со, о3тера5ш Стр, те3рати Лип,
упо3тре5бљена Ол
на3пре5д Ол, на при4мер Стр, По, Ге, Со, о4вде Ол, Ст, Стр, Лип, Чу, Ге, Ко, Со, ГМ, Во,
При, Вод, о4нде Поп.
39. Редовно се изговарају икавизми у којима се рефлекс и развио фонетским путем и
које прихвата норма стандардног ијекавског изговора:
испред о < л: во3лијо5 Стр, диј1 о ове пла4стове Стр, до1нијо Ол, зриј1 о ДП, изго3ријо5 Бр, на3сијо
Ол, са3диjо5 Ол, сиј1 о на ка3кву сто3лицу По, не3 би сиј1 о5 По, смиј1 о По, ћиј1 о5 Ол, Ст, По, ДП, Чу, Ге,
Лу, Поп, На, Во, хтиј1 о5 Ко,
испред ј: гри1јале Ге, гри1јало Стр, Бр, гри1јати ДП, загри3ја5ва5 На, подсмија4вало По,
си1јат Чу, си1је се Ол, ДП, си1јемо Стр, о2н се сми3је Ол, сми4јем се Ол,
те испред љ: би3љежијо5 По.
Поред фреквентнијих ликова није4сам Ол, ГМ, Стр, ДП, Ко, Чу, Бр, Поп, На, Во, При,
Вод, није4си Стр, ДП, Чу, Ге, Бр, није4смо Ол, Стр, Лип, ГМ, ДП, На, При, Вод, није4сте Ол, Стр,
Со, није4су Ол, ГМ, Бр, Лип, Ге, Чу, Со, код истих информатора забиљежени су и одрични
облици глагола јесам са рефлексом и: ни4сам Ол, Стр, Чу, Бр, Ге, ГМ, Ко, Лу, Поп, Во, ни4си
Чу, Поп, При, Вод, ни1је Ол, Ст, ГМ, Ба, Стр, Лип, ДП, Ге, Ко, Со, Лу, На, Во, При/ни3је ГМ,
Стр, Чу, Ко, Во/ни4је Ол, Стр, ДП, Бр, При ни4смо Ге, Ко, На, ни4сте Ол, Ст, Лу, ни4су Ге, Поп,
Со.
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40. Уобичајени су, међутим, и они нестандардни икавизми добијени фонетским путем:
испред ј које се јавља на мјесту х: гријо3та Стр, Лип, ма3ћија Стр, Бр/ма1ћија Лип, Бр,
ма1ћију Лип, Ко, ми1ју5р Стр (Петровић 1973: 54).
испред љ: се1дам не1ди5ља5 Стр, дви2 не3диље Ол, три2 не3диље ДП, Со, Лу, Чу, На, не3диље5 Ол,
Бр, Стр, Поп, поне3ди5љка Ол, Ба, поне3ди5љком Ол, (исп. Дешић 1976: 124, Драгичевић 2007:
338). Овакво и углавном је дјелимично или потпуно редуковано иако степен редукције није
увијек лако одредити (в. т. 30 и 31).
Обичнe су и форме: и1јо Стр, Чу, Поп/и1јо5 Чу, Стр, не3 ије5 се Ге, не3 ије5ш ГМ, по3ије5мо На,
по3ијо5 Ол, Стр, Поп, На, по3ију5 Ге. О формама овог глагола које су уобичајене у савременом
језику в. т. 152.
41. Од нестандардних икавизама уобичајени су они који су познати и у другим
јекавским говорима у контакту са сусједним икавским говорима. Најчешће су ограничени на
фреквентне ријечи у говору:
Код именице дјед и других ријечи са овом основом досљедно се јавља икавски
рефлекс, што се често може чути и код млађих мјештана Шипова: ди1д Ол, Ст, Стр, Лип, Бр,
ГМ, Со, Чу, Лу, На, Во, При, Вод, ди1да Поп, ди1де Ол, Бр, На, ди1ду Со, На, Во, ди3довину Со,
пра3ндид Ол, а уобичајено је да се каже за2висе Стр, не3виста Стр, ГМ, си3кира Стр, си3киро5м Ко.
Oсновни број два у ж. роду углавном се изговара са икавским рефлексом јата: дви2
го3дине ГМ, Во, дви2 до3лне Бр, дви2 дома3ћице Стр, дви2 и1љаде Ко, дви2 ка1це Со, дви2 кра1ве ГМ, Ол,
дви2 ку1ће При, Вод, на1 дви5 но1ге Ст, дви2 се3стре ГМ, дви2 ће1ри Лип, дви2 ће4рке Ге, Бр, ГМ, дви2
то4не Ол, дви2 у3нуке ДП, дви2 цу1ре Поп, дви2 цу1рице Лу,
на2с дви2 Чу, Со, На, њи2 дви2 Со, о3ве5 дви2 ДП, Со,
два4дсет и1 дви5 Стр, деведе3з дви2 Ст, о1бедви5 Стр.
Поред чешћег Бео3град Ол, Стр, Бе1оград Ол, Ст, ГМ, Лип, забиљежено је и Би1јоград
Стр.
Забиљежен је икавски рефлекс и у префиксу прѣ-: Прио3браже5ње ДП.
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42. У овим говорима уобичајени су и тзв. морфолошки икавизми у основама глагола
VII Белићеве врсте (Дешић 1976: 125), али је такво и често дјелимично или потпуно
редуковано (в. т. 30):
ви1дит Стр, во3лит Ко, дожи4вити Во, дожи4вит Чу, жи4вит Ол, ГМ, По, Поп, Во, жи4вит
Ол, Лип, Ко, Ст, жи4вити Ге, На, позеле3нити Бр, разу3мит Стр, тр4пити Ол,
бо3лило Ст, во3лила Ко, Со, дожи4вила Со, доле3тила Стр, жи4вила Ге, Со, При, Вод,
жи4вили Ол, ГМ, Лу, Ст, Во, жи4вило По, Стр, Чу, Бр, Ге, Ко, Со, забо3лило ме ДП, изго3рила Стр,
обо3лила Бр, о3слабила ГМ, о3старила Бр, ГМ, Со, Во, прежи4вили Ол, ГМ, Чу, прожи4вила Лу,
сле3тила Со, сти4дила се Бр, ДП, тр4пила ДП, тр4пили Ол,
ви1дћеш ГМ, жи4виће ГМ и сл.
43. Секундарно јат јавља се у ријечима кромпир и водир26: во3дије5р Ол, во3дије5р Ст, у
во3дје5р Ол, водје4ру Ол, компије4ра5 Лу, компије4ре Лу, При, Вод, кру1мпије5р Поп, ку3мпије5р
Чу/ку3мпијер Чу, кумпије4ра5 Лу, кумпије4ре ДП, Бр, Лу, На, кумпије4ри Ол, Стр, Бр, На,
кумпије4рима Ол, чо4рба кумпије3рова Бр, кумпије3рову ци1му Чу, и ријетко је у употреби
стандардно кро1мпи5р Стр, ДП, Лу, На, а још рјеђе кру1мпи5р Ге.
Забиљежено је само ко3лије5р Бр, Чу, колије4ре Чу, те ва3ги5р Во, сиро3ма5к Стр, Бр, Ге,
сто1жи5р Стр, та3ли5р Ко, таљи4ре Чу, тали4ри Ко, На/таљи4ри Стр, ДП, Ге.

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

26

Ова појава забиљежена је у готово свим ијекавским говорима (Пецо 1964: 60–61, Петровић 1973: 50, Дешић
1976: 126–127, Драгичевић 2007: 339 и др.).

43

У овим говорима изразита је појава сажимања неакцентоване вокалске секвенце -ао у
о527 у глаголском придјеву радном у финалној позицији, што показују неке од бројних
забиљежених потврда: ба1цо5 Ол, Чу, бо1лово5 ГМ, ви4ђо5 Ол, По, ви4ко5 Ол, ДП, вје1рово5 Лип, ву2ко5
ГМ, ДП, гле1до5 Ол, Чу, да4во5 Ол, ди1го5 Ст, доживља4во5 Ол, до3шо5 Ол, ГМ, Стр, Лип, По, ДП, Ге,
Ко, ГМ, Лу, Со, На, др1жо5 Чу, за3плако5 Ст, зарађи4во5 ДП, и3мо5 Ол, Стр, Лип, Ге, Бр, На, и3шо5 Ол,
Стр, ДП, кази4во5 Ол, Стр, ка4зо5 Стр, Лип, Ге, ко1по5 Ол, Чу, ку4по5 По, мо1го5 Ко, Поп, мо4ро5 По,
Лип, на3ишо5 Ол, на3ра5сто5 ГМ, на3шо5 Ст, но4со5 Ол, о1беаћо5 Стр, о3бишо5 Ол, о3дмако5 Ол, о3дра5сто5
Ол, Лу, о3пра5вдо5 Ол, о1про5 Ко, о1ро5 Стр, Ко, Поп, о3сто5 Стр, о3тваро5 Стр, о3тишо5 Ол, ГМ, ДП,
Ко, На, При, Вод, отпре4мо5 Ол, пе1ко5 Стр, пе1њо5 Ол, пи4со5 Ол, Чу, пи4то5 Ол, Со, пје1во5 Ол, ГМ,
пла4ћо5 Ол, ГМ, Ге, по3шо5 Ол, пре3сто5 Ол, при4чо5 Стр, Лип, прода4во5 Ол, разгова4ро5 ГМ, ра3сплако5
Ол, ре1ко5 Ол, ГМ, Стр, По, Лип, ДП, Со, све4зо5 Ол, слу1шо5 Ол, спа4во5 Ол, сти1го5 Ко, су4сто5 По,
ту2ко5 Ол, Ст, у1зоро5 Стр, упи4то5 ДП, у3сјеко5 Ол, у3шо5 ДП, че1ко5 ДП, чу4во5 Стр, Ге и сл. У грађи
нема потврда за чување ове секвенце у глаголском придјеву радном.
Неакцентована финална секвенца ао и код именица понекад даје о5: ко3то5 По, Ко, Поп,
Во, о3ро5 Стр, по3со5 Стр, Лип, ДП, Ге, Ко, Чу, Во, а забиљежена је и једна потврда придјева
окру4го5 ГМ.
Код везника као редовно се ова група сажима у о „уз накнадно скраћивање вокала о“
(Николић 1991: 215): ко што е би4ло Стр, ко ву1на Стр, ко гра2д ГМ, то2 ћу ти ка4зат ко дје3тету Ба,
ко Дра3ган Ол, ко ја2 ГМ, ко кад не1 знају5 Стр, ко ко3д мене Поп, ко о2н Бр, не2ма5 ко при1је5 Ол, ни4је
ко при1је ДП, ко пр1ст Ол, ба1ш ко са1д Стр, ко са3да5 Ге, ко са1т ДП, ко си1р Ол, ба1ш ко ти2 Ко, ко
тра4ва Ол, ко у3 Шипову Ол, го3вори5м ко чо1ек Ол, ко чо1еку Ол, ба1ш ко да си пра1вијо5 ГМ, ни1је ко
са3да5 Лу, ба1ш ко са1д те1би ГМ, ба1ш ко ка1ме5н Ст. Уобичајено је сажимање ове секвенце у о и
код форме као и: ко и бра1т Ге, ко и да3нас На, ко и3 ја5 Ол, ДП, ко и му1шко На, ко и ро3бови Ге,
27

Сажимања типа –ао > -о5 проф. Драгичевић сврстао је међу црте које карактеришу говоре источније скупине
сјеверозападног огранка херцеговачко-крајишког дијалекта (Драгичевић 1986: 226, 2001: 87). Проф. Дешић
налази да се у западнобосанским ијекавским говорима углавном поклапа ареал појаве сажимања ао > а5 у
финалној позицији са промјеном о>у у близини назала (Дешић 1976: 75 и 78). У говорима околине Шипова
промјена о > у забиљежена је у западном дијелу испитиваног подручја, док се сажимање ао > а5 не јавља ни на
том дијелу територије.
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ко и3 сада5 Ол, ко и цр1на5 зе3мља ДП, мада се у грађи нашло и пар потврда сажимања ове
секвенце у а у говору истих информатора: ка и ву2ци Ол, ка и гу3ма, не3 да5 се жва4кат Ол (исп.
Дешић 1976: 80, Драгичевић 1986: 79).
45. Акцентована финална секвенца ао у глаголском придјеву радном углавном се чува:
бра1о ДП, да1о5 Ол, По, Бр, Ге, Ко, ГМ/да1о Стр, ГМ, Чу, Ба, Ко, На, жа1о Ол, Ко, Чу, зва1о Стр,
Со, Лу/зва1о5 На, зна1о Ол, ГМ, Стр/зна1о5 На, па1о ДП, Со, пра1о5 Ге, са1о Стр, ста1о5 Поп, тка1о Чу,
Со/тка1о5 Ко, Лу, а код придјева радног глагола дати може да се разбије уметањем сонанта в
(исп. Дешић 1976: 79): бо2г ти да1во5 Стр, бо2г им да1во5 Чу (в. т. 58), или да се сажме у изразима
ти2 да1о не1 до5 Лип, бо2г им не1 до5 То.
46. У финалној позицији забиљежене су потврде сажимања и сљедећих вокалских
секвенци:
-ео: пе1по5 Ол, Стр, По, Ге, ГМ,
де3бо5 ко1њ Ол, Ге, ки1со5 Стр,
до3во5 Ол, ГМ, Бр, Чу, Лу, На, Ст, за1по5, Ол, о3дво5 Ге, ГМ, Поп, На, по1по5 Ст, по1чо5 Ол,
при1по5 Ст, у1зо5 Ол, ГМ, По, Ге, Ко,
-ии: на2јста3ри5 Ко, Поп, Со/на1јста3ри5 Со, Лу, о3вчи5 Стр, у па3рти5 Поп, На, ста3ри5 Ол,
-ио: измје4но5 Лип, осло3но5 Чу, промје4но5 Ол, Лу,
-уо: кло3но5 По, кре4но5 ГМ, ма4но5 Ол, ме1тно5 Ол, По, окре4но5 Ге, по3гино5 Ол, при3зо5 се Стр,
са3зо5 Ст, сме1тно5 се Ол.
47. Медијална група -ае- у основним, редним и збирним бројевима од 11’ до 19’ даје е5
28

, што је случај у многим ијекавским говорима (Пецо 1964: 42–43, Петровић 1973: 60, Дешић

1976: 81, Драгичевић 2007: 340): једа3не5ст ДП, Ге, Ол, два4не5с Ко, Ол, ДП, Лип, Поп, два4не5ст
Ол, Стр, По, ДП, Со, три4не5с Со, четр3не5с Лу, четр3не5ст Ге, Со, пе3тне5с Ол, Стр, ДП, Ге, Бр,

28

Сажимања типа -ае- > -е-5 такође је проф. Драгичевић сврстао међу језичке црте које карактеришу говоре
источније скупине сјеверозападног огранка херцеговачко-крајишког дијалекта (Драгичевић 2001: 87).
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Ко, Чу, Со, Лу, пе3тне5ст Ол, Ге, Со, ше3сне5с Ст, ДП, ГМ, Лу, ше3сне5ст Ол, Лу седа3мне5с Ст,
Лу, При, Вод, оса3мне5ст Ол, ГМ, Лип, На, При, Вод,
једа3не5сти5 Бр, пе3тне5сто5г Ко, пе3тне5сто5ј Лу, оса3мне5сто5г Бр, у оса3мне5сто5ј Во,
деве3тне5сту5 Ол,
два4не5стеро Ге, Ко, три4не5стеро Лип, четр3не5стеро Со, Лу, пе3тне5стеро Ст, По, Ге,
ше3сне5стеро Со, Лу, седа3мне5стеро Ко, оса3мне5стеро На.
Медијална вокалска секвенца -ао- може се сажети у а5 и кад је акцентована, што је
уобичајено и у источнијим дијеловима западне Босне (исп. Петровић 1973: 59): за2ва Стр, ДП,
Бр, Ге, Ко, ГМ, за2ве5 ДП, Во, за2ве Бр, ДП, на2па5ка Лип, Ге, на2па5ко Поп, са2не Ол, Чу, са2нама
Чу, а забиљежен је и један случај сажимања неакцентоване секвенце -ао- по1напа5ка Ге, те
секвенце -оа-: ре1зерва5ра ГМ.
48. Ове и многе друге вокалске секвенце, било да су у иницијалној, медијалној или
финалној позицији, могу остати несажете, поготово ако су под акцентом:
за1ове Лу, на1опа5к Ол, на1опа5ка Ол, на1опа5ко ДП, Ко, на1оча5ла5 ДП, на1оча5ле Стр, на3оштри5
Ол, сва1окле5н Ко,
А3устрији ДП, а3ута Ол, По, а3утма Ол, ја3укат Ко, на3уче5 Ол, нау3чијо Ол, пра1унуча5ди
Стр/прау3нуча5ди Поп, ра3уља Чу,
не1искрени5је По,
Бео3град Ол, Стр, Бе1оград Ст, Бе1ограду ГМ, не1обично Ко, не1окле5н Со, не1опра5на ГМ,
те1о5ца5 Ст, те1оце Стр, Ге, те1оци Стр/те1о5ци Стр,
а2нђео5 Стр, де3бео Стр, je1o Ол, Со, пле1о5 Стр/пле1о Со, сре1о Со, чу1о Со,
неу3ра5ђено Ол, не1уредни5је По,
уоч Бо3жића Стр, уоч Ђу2рђева Стр, уоч сла1ве5 Стр,
а рјеђе се разбијају неким сонантом: авто3буско5ј ста3нци Ст, ја1нува5р Стр, На, сте1вана
Стр, фе1брува5р Стр, Ст.
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Акцентоване и неакцентоване вокалске секвенце настале због губљења интервокалног
ј стабилне су (в. т. 53) и ријетко се сажимају: ра3ки5цу ДП, све4дно ГМ, Лу.
Губљење сонанта ј из енклитике је условило је појаву самогласничких секвенци у
сантхи везама које се углавном добро чувају (в. т. 53).
У финалној групи -ио најчешће се чује прелазно ј, о чему види у т. 52.
Секвенце настале испадањем фрикатива х понекад могу да се сажму: гра2 (= граха) Ко,
гро4та Ко, (= грехота), око До4ва5 Ол, До2ви Ол (= Духови), али се најчешће чувају (в. т. 64 под
2) или се разбијају уметањем секундарних сонаната в или ј (в. т. 65).
Усљед редукција читавих гласовних низова у вишечланим формама основних, редних
и збирних бројева који почињу са 20 и 30 настају акцентоване вокалске групе ае и ие које се
добро чувају: два3ес Ол, ДП, два3ес пе2т ки2ла5 Ол, Лип, два3ес и1 пе5т Ол, два3ест Ол, ДП, два3ес
пе1теро Ол, два1ест и1 осмеро Стр, два3е се2дмо5 Ол, Ко, два1ес о2смо5 ГМ, два1ез де3ве5тo5 ГМ,
три3ест Ол, три3ес Ол, Лип, Лу, Поп, три3ес два2 Ол, три3ес и1 два5 Ол, три3ес и1 три5 Лип,
три3ес пе2те5 Со, три3е-ше2сто5 Во, три3е-се2дмо5 Ол и сл.

Закључци о вокализму
49. Инвентар и дистрибуција пет правих вокала у говорима околине Шипова исти су
као и у стандардном језику, уз неке посебности које су уобичајене и у многим другим
говорима. Диструбуција кратког или дугог сонанта р у слоготворној служби шира је него у
стандардном језику, а вокалску функцију врше и сонанти љ, н, и њ (о3кол6на, у бо4лн6ци,
варе3њ6ке5).
Од покретних вокала факултативно се јављају а и е, најчешће у формама придјевскозамјеничке промјене, те код неких прилога и приједлога, док се употреба покретног у своди
на појаву у формама свему, чему. Чешће је покретно а него покретно е, али је за оба покретна
вокала заједничко то да се не може уочити правило по којем се јављају у наведеним формама.
Употреба форми са покретним вокалом и без њега уобичајена је у говору истих информатора
и нема велике разлике у учесталости једних или других форми.
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Артикулација вокала углавном је стандардна, уз факултативна помјерања, од којих
отворенији изговор неакцентованог вокала е (го3веада, де1веат) у већој, те отворенији изговор
вокала о (пре4воаз, су3боата) у мањој мјери представљају изразитије особине вокализма ових
говора. Релативно правилан распоред форманата прелазног гласа еа на спектрограму упућује
на глас ә.
Артикулација неакцентованих вокала а и и углавном је стандардна и њихове замјене
другим вокалима доста су рјеђе.
Вокали под акцентом најчешће имају стабилну артикулацију.
Једна од дискриминанти које разграничавају источнију и западнију скупину
сјеверозападног огранка херцеговачко-крајишког дијалекта – замјена акцентованог вокала о
вокалом у уз назалне сонанте (му2ј, му3гла, ку3мшија, му3тика), забиљежена је у већој мјери само
у насељу Драгнић Подови у општини Шипово, те у насељу Герзово из сусједне општине
Мркоњић Град, чије је становништво одувијек гравитирало Шипову. На основу сакупљене
грађе у овом раду и на основу ранијих резултата истраживања блиских говора, може се
закључити да источна граница распростирања појаве супституције о > у уз назале једним
дијелом пролази територијом Шипова. Ова промјена, међутим, пред нестанком је у говорима
околине Шипова и забиљежена је код најрепрезентативнијих информатора, док код њихових
потомака већ није регистрована.
Форманти оваквог вокала у (< о) добијени на спектрограму одговарају структури
форманата вокала у у стандардном језику, из чега се може закључити да је у овом случају
заиста у питању вокал у, а не прелазни степен оу.
Осим честих дјелимичних и потпуних редукција вокала и у медијалној и финалној
позицији (а треба напоменути да степен редукованости и није увијек лако одредити на основу
слушног утиска) редукције осталих вокала не јављају се често. Вокали о и а могу бити
редуковани у иницијалној и финалној позицији, вокал е чешће се редукује у медијалној и
финалној него у иницијалној позицији, а вокал у редукује се једино у медијалној позицији.
И редукције и супституције вокала углавном се јављају иза акцентованог слога и могу
се сматрати факултативним јер се на истој територији и код истих информатора могу чути
ликови ријечи у којима изостају.
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Замјене вокала јат ријетко су двосложне (и1је, ије3), а чешће једносложне (је4, је2, је5),
односно оне које нагињу ка једносложним (ије4, ије2, ије5). Од класичних двосложних замјена
ријетко се може чути замјена ије3, док замјена и1је још увијек опстаје. Уз стандардне икавизме
и екавизме, забиљежен је невелик број примјера нестандардних икавизама и екавизама, који
су уобичајени у српским јекавским говорима. Контактни икавизми углавном су ограничени
на фреквентне ријечи у говору (дви2, ди1д).
Вокалске групе могу опстати посебно ако су под акцентом, могу се разбити уметањем
неког сонанта, а ако су неакцентоване, подложне су сажимању. Сажимање финалне
неакцентоване секвенце -ао > о5 досљедно је код гл. придјева радног (на3шо5, ре1ко5), у говору
изразито фреквентне форме.
Медијална група -ае- у бројевима од 11’ до 19’ даје е5 (једа3не5ст, пе3тне5с).
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КОНСОНАНТИЗАМ
50. Консонантски систем ових говора чине исте јединице као и у стандардном језику,
чију артикулацију и дистрибуцију карактеришу одређене посебности и разлике на шта
упућује грађа у наставку. Те посебности углавном не излазе из оквира просјечног стања које
је карактеристичо и за друге западне јекавске говоре. Систем је проширен консонантима с4 и
з4, али се они данас изговарају само у појединим лексемама.

Сонанти
51. Артикулација сонанта ј у српским јекавским говорима углавном зависи од
гласовног окружења и од позиције у ријечи (Дешић 1976: 144–155, Пецо 2001: 621,
Драгичевић 2007: 344).
У говорима околине Шипова иницијално ј добро се чува у формама броја један и
глагола јесам (исп. Драгичевић 2014: 563): је3дан Ол, Бр, ДП, Чу, По, је3дна Ст, ГМ, ДП, Чу,
Бр, Ге, Лу, На, је3дно Ол, ДП, Чу, је3дно5г Бр, Лу/је3дно5га Ол, Стр, Ге, Со, Во, је3дно5ј Бр, Ге, Стр,
Ко, је3дно5м Со/је3дно5ме Чу, је3дну Бр, ГМ,
је3сам Ол, Стр, Чу, Ге, ГМ, Лу, На, При, Вод, је3смо Ол, Стр, ДП, Ге, Лу, ГМ, је3су Ге,
Лу, На.29
52. У финалној секвенци -ио код гл. придјева радног редовно се чује слабо прелазно ј
(исп. Драгичевић 2014: 564): биј1 о5 Ол, ГМ, Стр, По, ДП, Ге, до1нијо Ст, ви1дијо5 Ге, во3дијо5 ДП,
во3зијо Ол, ДП, Чу, во3лијо5 ГМ, вра4тијо Ко, до1бијо5 ГМ, дожи4вијо5 Ол, Лип, до1нијо Ол, же3нијо5
Чу, жи4вијо Ст, Поп, изгу3бијо Ол, ко3сијо5 Ол, кр3стијо Поп, љу4тијо5 Чу, ми1слијо Стр, на3патијо
Стр, на3правијо5 ГМ, Ге, но3ћијо ГМ, обо3лијо По, оже3нијо Стр, ГМ, Лу, о3ставијо5 ГМ, Ол,
оства4ријо5 По, па1зијо5 Ол, па1тијо5 Во, Чу, пла4тијо На, по3стијо5 По, пра1вијо5 По, Чу, прено3сијо
Лип, пу1шијо Ол, ра4дијо5 Ол, ДП, Бр се3лијо5 Ол, сје3дијо Ол, скло3пијо5 Стр, су4дијо Лу, тје1шијо5 Ол,
29

Чување иницијалног ј у формама броја један и глагола јесам карактерише говоре источније скупине
сјеверозападног огранка херцеговачко-крајишког дијалекта, док је његово губљење у поменутим формама
фреквентно у говорима западније скупине (Драгичевић 2001: 87).
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тра4жијо5 По, ту4жијо5 Лу, у3бијо5 ДП, уја3гмијо5 Ол, у3пантиjо Ол, у3спијо5 Ол, у3ставијо Ст, у3чијо
Ол, фа1лијо5 ГМ и сл.
Јављање слабог прелазног ј уобичајено је и у вокалским секвенцама код неких глагола
са основом на -је-: дај4 ем Ол, за1лијем Стр, за3сијеш Стр, на1пије Ол, ста3нујем Стр, чуј1 ем По,
чуј1 емо Стр, као и у вокалској групи -ии: у А3устрији ДП, лага3нији5 Ол, на2јста3рији5 Стр, о3вчији
ДП, сла3бији5 ДП, ста3рији5 Ол, ГМ, Стр, По. Сонант ј у групи -ии може и да се изгуби, након
чега се два вокала најчешће сажимају (в. т. 46). Артикулација може и да му јача након
губљења вокала и у овим групама: коко3шји5 Стр, ви1дјо5 Стр, дожи4вјо Ол, до3лазјо5 Чу, до1нјо5 Ол,
пра1вјо5 ДП, ра4дjо5 Ол, ску1пјо Стр.
Глас ј има стабилну артикулацију у дугим рефлексима вокала ѣ, што се види из
примјера под т. 35.
53. Сонант ј губи се у медијалној позицији у различитим самогласничким групама,
углавном испред вокала предњег реда (исп. Петровић 1973: 69): ja4e Бр, за1едно Ол, ГМ, Стр,
Лип, ДП, Ге, Ко/за2едно Поп, ГМ, кра3еве Чу, пре3дае Ол, пре3даеш Ол, ра3стаеш Стр, ста1е Ко,
у3даеш ДП,
дво1е ДП/дво2е При/по1 двое Поп, по3едоше5 Ол, Во, по3ест Стр, ДП, Во, тро1е ГМ,
Стр/тро2е При/по1 трое Поп, чо1ек Ол, ГМ, Стр, ДП, Ге, Чу, Лу, Поп, Со, На, Во, чо1ека Ге, Ко,
Чу, ГМ, Во, ш чо1еком Ге, Во, чо1еку Ол, Госпо3ину Стр, дво3ица Ст, Поп, дво3ице5 Лу, од мо3и5је
ДП, Бр, у мо3ије Ко, под мо3ијем се3лом Бр, по3ита5рце Ст, Ол, Стр, сво3ије По, Стр, ДП, Чу/сво3и5је
Ол, Стр, Чу, ГМ, Лу, Бр, сво3ијем ру3кама Ге, По/са сво3и5јем ку1њима Ге, скро1и5ш Ко, сто3и5 се
Стр, сто3и5мо Стр, тро3ица ГМ, тро3ицу Поп, Со то3ије Стр/то1ије Стр, По, с то1и5јем Стр,
кро3ила Поп,
вје1руем ДП, не3 вјеруем Ол, преба3цуеш ДП, примје3ћуе Чу и сл.
Уколико се нађе иза вокала и, сонант ј губи се у формама императива: на3пи5 се Стр,
по3пи5 Ст, Стр, ДП, Чу, Лу, При, Вод, по3пи5те Ол, по3си5 Стр, са3кри5те Чу, си2 кумпије4ре При,
Вод, у3би5те ме Лип, те понекад испред суфикса -ски: ко3мши5скије Ол, ра3ки5ски5 По, Ст. Иза
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других вокала у императиву ј се добро чује: голи3ца5ј Ол, и3скри5жа5ј ГМ, кро2ј Ко, но2са5ј Ко,
о3дво5ј Ол, тка2ј ГМ, у3пи5та5ј Стр и сл.
Уобичајено је губљење сонанта ј из енклитике је уколико се нађе иза ријечи која се
завршава вокалима а или о: до1ста е ГМ, да е до3бро Чу, зна2м да е жи4ва Бр, да е то2 сла1го5 Бр,
да е ће1ла Поп, ја3 шта е ГМ, Поп, о3на е до1кторица ГМ, ка3ква5 е о3на Чу, ка3ква5 е Чу, ко3лика5 е Ге,
кри1ла е ДП, лије4па е ГМ, млије4ка е би4ло Ге, о3штра е Ол, срамо3та5 е Со, тво3ја е Ге, шта1 е Ге,
Чу, ДП, шта1 е, да1 е Бр, шта1 е ки1ла ку1ру5за5 Чу, о-че3га5 е ДП, џа1ба е ГМ, Лу;
го3тово е Бр, дожи4вјо е Ол, о3трово е ГМ, ка1ко е ДП, ка1ко е би4ло Ге, ко1 е и3мо5 ДП, ко1 е
жи2в Ст, ко1 е по3бјего5 Во, не1ко е нази4во5 Стр, си3тно е то2 Стр, то2 е Чу, то2 е би4ло Ге, Ко, то2 е
би4ло деведе3с пе2те5 Стр, то2 е зло3ба Лип, то2 е ра1т Лип, то2 е та3ко5 и би4ло Стр, то2 е то2 Ол, у1мро5
е Ге, што е би4ла Ст, ДП, што е би4ло Со, ни ко1 е, ни шта1 е ДП и сл.
54. Протетско ј остварује се често у формама јо1пе5 Ол, Стр, ГМ, ДП, Чу, Во/и јо3пе5 Чу, и
јо1пе5т Стр, При, Вод/јо3пе5т Лу.
Уобичајено је да се каже јече3рма Стр, ГМ, Чу, ју3ла5р На/јула4ра На.
Секундарно ј често се може чути у финалној позицији у прилошкој форми ту2ј Ол, Ст,
ГМ, Стр, По, Ба, Лип, ДП, Чу, Ге, Бр, Ко, Со, Лу, Поп, На, Во, При.
Напоредо са ликовима ка2же5 Ол, ГМ, ДП, Бр, Чу, ка2же5м ГМ, Стр, ДП, Ге, Бр, Ко, не3
ка5же5м ДП, ка2же5мо Стр, јављају се и ликови кај1 е5м Ол/кај1 ем Ст, Ко (в. Козомара 2016: 647).
О јављању сонанта ј на мјесту фрикатива х в. т. 65.
55. Нестабилна артикулација сонанта в позната је у западнијим јекавским говорима
(Дешић 1976: 141–143), а у говорима Шипова огледа се у ликовима: ме3ђед Стр, ме3ђеде Стр,
чо1ек Ол, ГМ, Стр, ДП, Ге, Чу, Лу, Поп, Со, На, Во, чо1ека Ге, Ко, Чу, ГМ, Во, ш чо1еком Ге, Во,
чо1еку Ол.
Неке демонстративне замјенице могу се јавити у формама без в усљед упрошћавања
сугласничких скупина: ка3ке5 Ст, ка3ки5 Ол, Поп, та3ка5 ДП, Ко, та3ка5 време3на би4ла Ол, ра4злика
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та3ка5 Лип, Ко, са1мо та3ке5 ДП, смр1ти та3ке5 Лип, та3ки5 је мо3мак ДП, та3ки5 о1бича5ји Лип (в. још
примјера у т. 205).
Уз чешће ликове са в: о4вђе ДП, о4вђека5 Лу, забиљежен је и лик о4ђика5 Ст; уз ва1вје5к Ол,
ГМ, Стр, Лип, Чу, Бр, Ко, Лу, Во, При, Вод, често се јављају и ликови ва1је5 Ол, вај1 е5к Ол, ГМ,
Стр, Со, Чу, По, ДП, Ге, Лу, Со, Бр, Ко, На, а понекад се и рјечца ево јавља у лику: е1о Ол, Ст.
56. Сонант в може се јавити умјесто експлозивног п у сугласничким групама: клу1вко
Стр, ко1вча Стр, ско1вча5та Во, ско1вча5ш Стр,
ље1вша5 Лу, ље1вше5 Стр, Бр, ГМ, Во, ље1вши5 По, Со,
те3всија ДП, Бр, ГМ, те1вси5ја5 Во, с те3всије5 ДП, у те3всији Ге, Со, у те3всијици Со,
те3всију Бр, ДП, Во, у те3всију Во,
или умјесто експлозивног б у ликовима о1вда5н Стр, Бр, о1вно5ћ Стр, Чу, Во,
те умјесто фрикатива ф у ријечима страног поријекла (в. т. 69).
Уобичајени су и ликови до3би5ва5м Ко, до3би5ва5ш Ко, до3би5ва5 Ко, доби4ваће ДП, доби4вали
Бр, доби4вало Ко.
Умјесто сонанта в могу се јавити неки други сонанти, па је тако забиљежен лик: џе1зму
ГМ, а поред чешћих ликова црве3на Стр, цр3вене5 Стр, Лип, забиљежен је и лик и цр3љене5 Стр,
(Дешић 1976: 142, Драгичевић 2007: 345 и 2010: 244, 2014: 564).
57. Иницијално в < вЪ може остати непромијењено: ва1вје5к Ол, ГМ, Стр, Лип, Чу, Бр,
Ко, Лу, Во, При, Вод, ва1је5 Ол, вај1 е5к Ол, ГМ, Стр, Со, Чу, По, ДП, Ге, Лу, Со, Бр, Ко, На,
Ва3скр6с То, али чешће даје вокал у: у1вје5к Ол, Ст, По, ГМ, удо3вица На, у3нуча5д Ол, у3нуче Ст, Ол,
Стр, у3нуча5ди Ол, Ст, Стр, Бр, Ба, Лу, Со, У3скр6с Стр, Ко, Со, На, о У3скр6су Стр, у1ши Бр, у3шију5
Бр.
58. Секундарно хијатско в понекад се може чути и у говорима Шипова (в. т. 46): на
авто3буско5ј ста3нци Ст, бо2г ти да1во5 Стр, бо2г вам да1во5 Чу, ја1нувар Стр, сте1вана Стр, фе1брувар
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Ст, Стр, али то више није честа појава (в. нпр. Петровић 1973: 67, Дешић 1976: 143, Вујичић
1985: 127, Пецо 2001: 620, Драгичевић, 2002: 207. и 2007: 340).
О секундарном в које се јавља у вокалским групама након испадања фрикатива х в. т.
65.
59. Сонант н губи се понекад у страним ријечима ако се нађе у неким сугласничким
скупинма: и3са5н Стр, ДП (< тур. insan)30, иса4на ДП, Чу, и3ма5 иса4на5 Ол, иса4ну Ге, комада1нт Со,
кофере4нција На, кофере4нције Ол, испе3ци у ре4ри ДП, а губљење сонанта м сведено је на пар
потврда: купије3рићи Ол, не1ам Ст, не1а Ол.
60. Секундарно м чешће се јавља као дио префикса пра-: пра3мбаба Стр, пра3мдед Стр,
пра1му3нук ГМ/праму3нук Лип, праму3нуча5д Ст, праму3нуча5ди Стр, Лип, Со, пра1мунуче
ГМ/праму3нуче Бр, Ко, Со него сонант н: пра3ндид Ол. У употреби је и лик о3кто5мбар Ба по
аналогији са називима других мјесеци (исп. Пецо 1964: 108).
Глагол наићи забиљежен је у формама са секундарним н по аналогији са глаголом
унићи (Пецо 1980: 97, Брозовић 2007: 68): на1ни5де На, на3ни5де5 Чу, нани4де Чу, нани4доше Чу,
на3ни5ду5 Чу, на3ни5ћ Чу, на3ни5ће5 Чу, на3нишла На, на3нишли Чу, На, на3нишо5 На.
Секундарно н јавља се и у формама прилога као траг некадашњих партикула (в. т.
274), а забиљежено је и у везничкој конструкцији као да: конда оша3мари5 Ко.
61. Уобичајене су и међусобне замјене сонаната м и н усљед асимилационодисимилационих процеса: бро3мзи5н Во,
пе4мзијa На, пе4мзије5 Ол, ДП, Лу, Во, пе4мзији Лу, пе4мзиjицу Ко, пе4мзију ГМ, ДП, Ге, Ко,
Лу, Во,
за3па5нтијо Ст, за3па5нтла Во, не3 па5нте5 Ст, не3 па5нти5 Ст, па2нти5м Во, па2нти5мо Стр,
у3па5нтиjо Ол, Ст, Стр, Лип, у3па5нтила Стр, Лу, Во, При, Вод,
по1чме5 Лип.

30

У Рјечнику турцизама А. Шкаљића под одредницом инсан дато је и иксан, ихсан (Шкаљић 1966), тако да се не
може са сигурношћу рећи који сугласник се губи.
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Јављају се и ликови варе3њ6ке5 Ол, ГМ, варе3њ6ку Стр, једи4њак ДП, ГМ, оче3ња5ш По, ДП,
те бу1ни5ште Стр, ја2нци ДП, ја2нце ДП и о3гни5ште ГМ. Уобичајено је да се каже гно2ј Стр.
62. Сонант л може се јавити умјесто других сонаната углавном због међуслоговних
дисимилација: ду1лу5ма5 Ол, Лу, дулума4же5 Ол, на1оча5ла5 ДП, на1оча5ле Стр, Глиго3рије Стр, На.
Промјена л у о на крају ријечи у формама гл. придјева радног досљедно је спроведена
(в. т. 44 и 45), а потврђена је и аналошка вокализација сонанта л: за4сеок Со, руково3дијоц Стр,
те његово чување на крају слога: ко4лцом Ст.
Понекад се на мјесту сонанта л јавља љ: из Вр3љике5 Лип, ка3нди5љ По, ку3тљачо5м Ге,
сто2љња5к ГМ, таљи4ре Чу, таљи4ри ДП, Ге, али се може чути и лик та3ли5р Ко, тали4ри Ко, На.
О појави сонаната л, н, њ, у вокалској функцији види у т. 8.
63. У вези са сонантом р треба рећи да је промјена же > ре фреквентна у формама
презента глагола моћи: мо1ре Со, Чу, Поп, На, Во, При, Вод, не3 море Лип, мо1рем Ол, Стр, Чу,
Ко, ГМ, При, Вод, не3 моремо Ге, мо1реш ГМ, На, Во, Ст, уз рјеђе форме без ове промјене: не3
може Во, не3 можем Ге, Чу.
Говори се и до1рена5ли Ол, доре3нат Ол, доре3не5 При, Вод, до3рене5ш Ко, доре3ни Стр,
доре3ну5 Ко, Стр, и1зрена5ло Ко, о1дрена5ло Ол, Ко, одре3нат Ол, о3дрене5ш Ко, поре3нат Ол,
поре3наће5 Во, поре3ни ГМ (исп. Белић 2006: 105).
Паразитско р често је у лику приједлога без: брез ба1бце5 Бр, бре3з га5ћа5 Ге, брез и1кога Ге,
брез и1шта Ге, брез му2жа Ге, брез на4рода Лип, брес ка2рлице5 Бр, бре3с ко5ла5 Чу, брес пи4та5ња
Стр, брес по3родице5 Лип, бре3с тате5 Чу, а забиљежено је и код именице стожак: стро1жа5к Со,
стро1жа5ке Со,
Секундарно р јавља се у формама неких прилога као траг некадашњих партикула (в. т.
274).
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Фрикативи х и ф
64. У већини штокавских говора консонант х или се губи, или се умјесто њега јављају
други гласови (исп. нпр. Дешић 1976: 131–138 и тамо наведену литературу). И у говорима
околине Шипова овај фрикатив губи се у свим позицијама у ријечи:
1) иницијалној: а3јду5к Лип,
а2јка Со, а2јке На, у3 а5јку Ге,
а1љи5нa5 Стр, Бр, Ст, а3љине Стр, Бр, Чу, ГМ, аљи4нче Ст,
а3рман, на а3рману (<тур. harman) Бр, Ст, ГМ, На,
а3сура Ко (< тур. hasura) Ко,
е3вте5 Стр, (< тур. hafta,) е3вту Стр, ДП, Чу, Бр, Поп, Лу, Во,
е4лда Бр, е4лди Бр, е4лду Бр, Чу, е4љда Во,
Е3рцеговина Бр, Е3рцеговини Лип,
ла2ча5 Ол, Стр, ла1че Ол, ДП, Бр, Со, На, При, Вод,
ље1б Стр, Ко, ГМ, Чу, Со, Во, ље1ба Ол, ГМ, Стр, Лип, Ко, Чу, Со, Во, ље3бо5ва5 Стр, ље3бове Стр,
Лип, ГМ, ље1бом Ге,
о1дни5к ГМ,
ри3шћанин Стр,
у1ја ГМ, Ге,
и1ља5да5 Ол, и1љаде Лип, Ко, и3љаду Стр, Лип/и1љаду ДП, Бр, Ге,
ла2дна5 Ол, Ст, ла4дно Ол, о3ла5ди5 Бр, у1 ла5д Ст, Во, у ла4ду Лу, Ст,
ра2ст Стр, ра4ста Чу, ра3стово По,
Р6ва4те Лу, Р6ва4ти Ст, р3ва5цке5 Лу,
ра4на Стр, Лип, Со, Поп, ра4не5 Лу, Со, При, Вод, ра4ну Ол, Стр, Ба, По, Лип, Со, Лу, ра2не5 Лип,
Лу, Во, ра2ни5 ГМ, ра4ни Бр, ра2ни5м ГМ, Во, ра2ни5мо ГМ, ра4нијо5 Во, ра4нила Лу, ГМ, Со/ра4н6ла Во,
ра4нило Ко, ра4н6ли Лу, ра4н6т ДП, Поп, Во/ра4нити Лип/ра4нти Во, ра2ни5ш Бр,
е1клала Чу, На, е1кла5м Ге, е1кла5ње Ге,
56

о2да5 Ол, Ст, Чу, Ко, не3 о5да5 Ол, о2да5ј ДП, о4дају5 Ол, Ст, Во, о4дала Чу, Во, о4далe ДП, о4дали Ол,
Ст, Чу, о4дало Ко, о2да5м Со, При, Вод, о4да5њу ДП, о4дат Ол, Ге, ГМ, Во, о4до5 По, ГМ, Поп, о2да5ш
Бр,
о1ће Ол, Лип, ДП, Ко, При, Вод, о3ће5 Ол, Стр, Лип, ДП, Со, о1ћемо Стр, о1ћете По, Чу, Со/о3ћете
Ст, о3ћеш Стр, Со, о1ћеш По, ДП, Ге, ГМ, о3ћу Ол, Стр, Лип, Лу,
ра4мала Чу, ра2мље5м Со, ра4мо5 је Со,
не3 ћеде Бр, ће3до ре3ћ ДП, ће1дне5 Со, не3 ћедне5 ГМ, не3 ћедоше5 Лу, ће1ла Ол, ГМ, Стр, ДП, Ге, Бр,
Ко, Со, Лу, Поп, На, Во, ће1ли Ол, Ст, ДП, Ге, Ко, Со, ће1о5 Ол, Лип, Бр, ГМ, ћиј1 о5 Ол, Ст, По,
ДП, Чу, Ге, Лу, Поп, На, Во.
а3јд Лу, На, а3јде Ол, Ко, ГМ, Поп, а3јмо Ст, Поп, Лу, а3јте Ол, На;
2) медијалној: вр3а ГМ, вр3о5ва5 Поп, вр3ови Ол, на вр3у Лип, у3 Цр5не5 вр3оеве Ол, у3 Цр5но5м Вр3у
Ол,
гра1а Ко, Поп/ гра2 Чу, Гра1ова5ца5 Со, гра3у Ол,
гро4та Ко,
око До4ва5 Ол, До2ви Ол,
кру1а Стр, Чу, Ко, Ге, Со, На/кру2а Ко, Лу, Поп, Во, При, Вод, кру3ови ГМ, На,
ма1у5на5 Ол, ма3уна5р Ол, ма3уне Ол,
сна1а ГМ, ДП/сна3а Лу, сна3у Лу,
су4а Ол, Ст,
ку1а5 ДП, На, ку1ају5 Стр, ку1ала Стр, Ге, ку1але Бр, Ге, ку1а5м Со, ку1а5мо Ге, ку1а5но5г ДП, ку1а5ње Ол,
Ко, На, ку1о5 Ге, ку1а5р Ко, ку1арица Стр, ку1а5ш Стр, о3ткуа5 Со, про3куа5 ГМ, Ге, ску1а5 Ге, ску1а5м Ко,
Во, у3куа5 Ол, у3куала Ко, у3куат Ко, Бр/у3куати ДП, у3скуа5 ДП, ускуа4вало Ге, Со,
за1ла5ди5 Ол, и3зла5ди5 ДП, испрелађи4во5 сам се По, ра3зла5ди5 се ДП,
ма4но5 Ол, у је3дно5м ма4у Ст,
нара4ниле Со, нара4нит ГМ, Со, одра4нијо5 ГМ, одра4н6ла ГМ, Бр, Ко, Лу, Во, одра4нит Ко, Лу,
прирањи4ват Во, у3ра5не5 ГМ, ура4нит Ол,
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сара4нили На,
и3зеклала Лу,
ди4ат Поп, не узда3нла Бр,
проо4дала Бр, проо4дат Во, узо4до5 се ДП,
и1ду5 пје4е5 Ол,
пла1о Ол, На;
3) финалној: на3 вр6 Ол, Ге, ГМ/на вр16 Чу/са вр1 се3ла Со, гра1 Ол, Ст, Стр, ДП, Чу, Бр, Поп,
Лу, у3 гра Чу, кру1 Ол, Стр, ДП, Бр, Чу, Ко, Ге, Поп, ГМ, ма2 Ол, Ст, сиро3ма5 ГМ,
на3 њи5 Ст, између њи2 Ол, ко3д њи5 Ге, Лу, Стр, о3д њи5 Стр, Бр, Ге, тро1е њи5 ГМ, пре1да5 њи5
Ол, у3 њи5 је дру3кчије5 Ол, њи2 дво1е ДП, њи2 се1дам ДП, кад је њи2 по3квасило Стр, њи2 пу1но ДП, њи2
у3било Ге, тро1е њи2 ГМ,
не2ма и5 Чу, са1вије5мо и5 Ол, о1нда и5 је би4ло Ол, да и5 не о3пере5 Ол, да и5 бро3ји5м Ба, да и5 је
би4ло Ол, би4ло и5 је Ол, Со, ГМ, ка1ко и5 ва1та5 Ол, пе1теро и5 о3стало Во, да и5 не2ма5м Лип, о1сам и5
би4ло Во, у3било и5 Ге,
да2вни5 да4на5 ГМ, до3бри5 кумпије4ра5 Ол, мла1ђи5 ко1са5ца5 Ол, ја1годи5ца5 зре1ли5 Со, мо3ји5 вра4та5
ГМ, на1ши5 ку2ћа5 Ко, од они же4на5 Ол, ста2ри5 љу4ди5 Ол,
до3бри5је По, Стр, дру1ги5је ГМ, Бр, же3нски5је ГМ, жи4ви5је Стр, ја1дни5је Бр, ја4кије Ол, Стр,
ДП, ма2ли5је ГМ, ДП, пу1ни5је Ол, Стр, ста2ри5је Стр, те4шкије По, Ол,
мо3и5је ДП, Бр, на1шије Ол, Стр По, Чу, ни1кије ДП, о1вије Ол/о1ви5је Ол, ДП/о3ви5је Чу, о1ни5је
Ол, сво3ије По, Стр, ДП, Чу/сво3и5је Ол, Стр, Чу, ГМ, Лу, Бр, то1ије Стр, По, Бр,
ја2 ви1ђо Стр, ди1го ја2 Во, ја2 о3до Стр, Лу, ја отво3ри ДП, па1до ГМ, по3едо Чу, ја2 се потпи4са
Ко, прегри4зо Стр, ја2 си4ђо Ол, ја сје1до Ко, а ја ти ско3чи Стр, а ја ста1до Во, ја у4ђо Бр, у3падо На,
ја2 у3стадо Во,
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би1 ја2 ту4жла Во, не3 би ја2 да1о5 Ол, шта1 би је1о5 Ол, ја2 би пла4тиjо Ол, ја2 би по3стијо5 По, кад би
ти ја2 Поп, Лип, ДП, ја2 би на3правијо5 Ол, не3диљо5м не3 би ће1о5 ни1кад ра4дит По, не3 би ја2 ће1ла ДП,
не3 би ни3 ја5 ДП, и да3нас би ја2 зна1ла на3правит Бр, ја2 се не3 би сти4дила Бр, не3 би мо1го5 Лип,
о3дма5 Ол, По, Ко/о1дма5 ГМ, Стр, Лип, Ко, Ст, на1ма5 ГМ, ДП, Со, Поп, Лу, Ст, Во.
65. Иницијално х ријетко се замјењује другим гласовима: је3вта Стр при1је5
Кристо3сово5га рође4ња Лип, а медијално х најчешће се замјењује сонантима в и ј: бу4ва5 Бр, бу3ве
Бр/бу4ве Бр, ду3ва5н Ол, кру1ва Стр, Чу/кру2ва На, кру3во5ва5 На, про4ву Чу, ру1во Бр, ГМ, сна1ва При,
Вод, сна1ви При, Вод, сна1ву При, Вод, стре1ва Стр, у1во ГМ,
ку1ва5 ГМ, Ге, ку1ва5ј ГМ, ку1вали Стр, ку1валo Поп, ку1ва5м Во, ку1ва5ње Ол, Ге, ку1ва5р Ко,
ку1варици Стр, ку1ват На, ку1во5 Ге, Ко, на3кува5 На, ску1ва5 Чу, Со, у3кува5 Стр, у3скува5 Со,
глу4ва Бр, су4ва Ол, су4ве Со, су2ве5 Со, су4во Ол, Ст, Бр, су2во5 Стр, су2во5г Со, Лу, ГМ,
чо1вани5 Лип, от чо3ве5 Ге,
гријо3та Стр, Лип,
ма3ћија Стр, Бр/ма1ћија Лип, Бр, ма1ћију Лип, Ко,
ми1ју5р Стр,
сна1ја Стр/сна3ја ДП, Чу, Со, сна3је Со, Лу, ГМ, сна3је5 ГМ, сна3ји Бр, сна3јина Лу, сна2јка
ГМ,
ко3д њија5 На,
њиј3 о5в Стр/њиј4 о5в Чу, њиј4 ова Ол/њиј1 ова Ст, Стр, ГМ, Лу/њиј3 ова Стр, ДП, њиј1 ове Ст,
њиј1 ово Со, њиј1 ову Бр,
сви3ју5 Ол, Стр, Ге, Ко, Со, Чу/сви4ју5 Стр, Лу, од сми4ја Ол.
Консонант х понекад се замјењује консонантом к у финалној и медијалној позицији:
сиро3ма5к Стр, Бр, Ге, те3пика Во, или сонантом в у финалној позицији: глу2в Со, о1ћу5в Ол, Во.
Аналошко с јавља се у неким формама косих падежа именице орах: о3расе Стр, о1ра5са5 Стр.
Каже се ко3жу5н Стр, Лип, Со, На, умјесто стандардног кожух.
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У једном облику глагола дрхтати забиљежена је стара група кћ у медијалној
позицији: др1кћу5 ми ру2ке Ол.
66. Секвенца хв у овим говорима сведена је на в: ва1та5 Ол, до3вати5 Ол, до3ватит Со,
до3вати5ш Ко, до3ватићу Ол, за3вати5м Ко, Поп, при3ватила ГМ, у3вате5 Ол, Стр, Ге, у3вати5 Ол,
Ге, у3вати5м ДП, у3ватло Стр, Поп/у4ватло,
или на ф: за3фа5ли5 се Ол, фа4ла Ол, Ст, ГМ, По, Стр, Бр, Чу, Ко, При, Вод, фа2ли5м Лу,
по3фатали Бр, у3фате5 Чу, у3фати5 Чу, На, у3фатит ГМ, фа1та5 На, фа1тали То.
Уз нешто чешће ка3ва Ге, Ко, ка3ве5 Ге, Чу, ка3ву Ол, ГМ, ДП, Чу, Ге, Ко, може се чути и
ка3фу Ст, ка3фицу ГМ.
67. Сугласник х може се спорадично и чути у говорима околине Шипова: ха3јд Стр,
ха3љине Стр, хе3ро5ј Стр, Бр, Чу, хи1ља5да5 По, хље1б Чу, хо1ће Ге, хра4ну Стр, Хр6ва4ти ДП, Ге,
Хрва4том Ол, Хри3стове5 Бр, хтиј1 о5 Ко,
глу1хоније5ма Со, ку1хињи Со, ку1хињу ГМ, Со, ма1ћеха Стр, Ме4хо На, мје1ху5р Со, са2хране
Со, сахра4нијо Лип, сахра4нили Со, на са2храну Ол, о1ћу5х Стр.
И за говоре Шипова, дакле, важе резултати најновијих дијалектолошких испитивања
говора сјеверозападног огранка херцеговачко-крајишког дијалекта, који показују да је велар х
донекле реинтегрисан под утицајем посредника који шире норму стандардног језика
(Драгичевић 2007: 343, 2014: 566, Козомара 2016: 61–62).
68. Консонант ф у овим говорима изговара се тамо гдје му је мјесто: офанзи4ва Ге,
офи3ци5р На, про1фсор Ол, со1фра Стр, ти3фус Стр, фа3брика Со, фа3брике Со, фа3ми5лија Стр, Ге,
Ко, На, фа3ми5ли5ја5 Чу, фа3ми5лије5 Стр, Ко, фа3ми5лију Ко, Лу, фа2рба Бр, Со, фа2рбе5 Бр, фа2рбали
Бр, фа2рба5ње Со, фа2рбе5 Бр, фа2рбат Бр, фе1брува5р Стр, Ст, фе3њер Стр, фе3њером Стр, фр1та5љ
Стр, ча3ршаф Ол, На, ча3ршафи ДП, кад се тре1фи5 ГМ, по3трефити Со, а понекад и на мјесту
других сродних гласова: насафу3на5м Ол, насафу3на5ш Ол, са3фу5н Во. Новија истраживања
западних српских говора показују да лабиодентал ф у консонантском систему заузима доста
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стабилнију позицију него велар х (Драгичевић 2007: 343–344, 2008: 106, 2010: 247–248, 2014:
568–569 и Козомара 2007: 247), а тако је и у говорима околине Шипова.
69. Понекад се умјесто овог фрикатива јављају други гласови, такође у ријечима
страног поријекла: ву3руна Стр (< тур. furun), у ву3руни Стр, ву3руну Стр/у вуру3ну Стр/у ву3руну
Стр, ву3чија Чу, е3вте5 Стр (< тур. hafta), е3вту Стр, ДП, Чу, Бр, Поп, Лу, Во, нава3ке5 Лу (< тур.
nafaka), се3деп Чу (< тур. sedef), Сте1ва5н Ол, Ко (< грч. Стефанос) ти3втик На (< тур. tiftik),
не1кад се тре1ви5 Ге (< њем. treffen).
Број потврда замјене фрикатива ф у овим говорима неупоредиво је мањи него у
ранијим радовима о блиским говорима, те и за овај говор важе констатације Д. Козомаре за
српске посавске говоре – да ће његове замјене другим сугласницима ускоро представљати
„секундарну језичку појаву“ (Козомара 2016: 642).

О осталим фрикативима
70. У вези са осталим фрикативима треба поменути сљедеће појединости:
Фрикативи з и с најчешће се губе у сантхи везама испред с и ш: и3-Сту5пне5 Ол, ГМ/иСту2пне5 ГМ, и3-Шипова Ол, Ко, ГМ, и3-шко5ле5 Со, кро3-шуму Ол, Со, и3-шу5ма5 На, а уобичајено је
и једначење по звучности у таквим везама: бе3с ко5ла5 Чу, бе3с краве5 ГМ, бес по3па Стр, бе3с
потребе5 Ол, бе1с три5 свије4ће По, брес ка2рлице5 Бр, брес пече3нице5 ДП, брес пи4та5ња Стр, брес
по3родице5 Лип, и3с куће5 Ол, Стр, ДП, Ге, На, Во, При, Вод, и3с Пљеве5 Ол, Ко, и3с тога5 ДП, и1с
Трнова Лу, у3с кућу ДП, Бр, у1с поље На, у1с по5ст Стр,
з ба3те5ријо5м Ол, з бе4бо5м ГМ, з бо1гом Ко, з Гр1бавице5 Стр, з дје3цо5м Стр, з Дра1гнића Со,
з дру1ге5 ДП, з дру1го5м Бр, Со, з дру4штвом По, з ду3ги5 њи2ва5 ДП,
два4не5з дана Поп, два3ез го1ди5на5 Ко, два3ез да4на5 Поп, два1ез де3ве5тo5 ГМ/два3ез де3ве5то5 Бр,
три3ез де3ве5то5 ГМ, че3терез дру1го5 ГМ, че3терез де3ве5те5 Поп, педе3з де3ве5те5 Ол, шезде3з дру1ге5 Чу.
Обезвучавања фрикатива з на крају ријечи нису честа: бе1с Со, Чу, На, куку3рус ГМ,
ку3рус Ол, Чу, но2ш Бр, о3брас Стр, Пе3кес ГМ, по3рес ДП.
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71. Уколико се ови фрикативи нађу на крају ријечи испред предњонепчаног
консонанта којим почиње сљедећа ријеч, уобичајена су и асимилациона прилагођавања по
мјесту творбе и понекад по звучности: бе3ж њега ГМ, бе1ш чоека Поп, и3ж ње5 Поп, и3ж њега
Со, иш ча4нка Стр,
ш њи2м ГМ, Лип, Ге, Со, Лу, На, ш њи1ма Стр, Чу, Ге, ГМ, Лу, ш њи4ме Бр, Ге, Со, Лу,
Во, ш њо2м Лип, При, Вод, ш њо4ме Ко, ГМ, При, Вод, ш ћа1ћо5м Чу, Ко, Поп, ш чи2м Ол, Лу, Со,
Во, ни1 ш чи5м Со, ш чо1еком Бр, мо1жда ш чу1ла ДП, ме-ш чи3ни5 ДП.
По мјесту творбе једначе се фрикативи з и с и у ликовима шњего4ва5 Стр, ка1шње5 Ол,
По, Лип, Лу, и3жљу5бе5 се Бр, и3жљу5би5 Ко, Лу, у3жљу5ти5 Бр, Чу, ужљу4тити Чу, шље1ме Ст,
шљеме4на5 Со, а међуслоговне асимилације условиле су појаву ликова о3шу5ше5 Поп, о3шу5ши5 Бр,
ша1џа5к Бр, шу4шањ Ст, Со. Иницијална група св- може дати шв-: швра2ка5 Стр.
72. Фрикативи ж и ш налазе се понекад у гласовним низовима подложним губљењу и
упрошћавању у форми 3. лица једн. презента глагола моћи:
не3 меш Со, Стр, не3 меш узо3рат Чу, не3 меш ти у3чит Ол,
мо1ш ви1дит о3д њи5 Стр, мо1ш о3бу5ћ При, Вод, про3да5ш пошто мо1ш Стр, не3 мош ти2 Ол, не3
мош издр3жат Чу, не3 мoш ти2 ја4вит Ол.

Плозиви
73. У говорима околине Шипова десоноризације звучних експлозивних сугласника на
крају ријечи нису честе као у неким другим западнијим говорима (в. нпр. Дешић 1976: 194–
196, Драгичевић 1986: 122–123), али се могу чути: гра1п Стр, на3 гроп ГМ, ди1т ГМ, Со, Чу, На,
до3сат Со, За4греп Ко, на1 зи5т Чу, зо2п Бр, ка1т ДП, На, кр1ма5т Бр, ме3ђет Во, на4рот ДП, Во,
не1кат На, ни1кат Ол, ДП, Стр, плу1к ДП, Чу, Ко, ГМ, прау3нуча5т ДП, ра4зрет ГМ, са1т Стр, ДП,
Чу, Ге, сније2к ДП, При, Вод, ро2т ДП, че1ља5т Стр.
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74. Уобичајена су асимилациона прилагођавања по звучности у везама: испо3т краве5
Ол, испре3т куће5 Ол, Лу, кот ко4ња5 Ол, ко3т кра5ва5 ГМ, ко3т куће5 Ст, Ол, ДП, кот све3кра Ол,
кот сво2г стри4ца Ол, о3т кише5 Ол, Стр, Чу, о3т коже5 Поп, Чу, от кра2ва5 ДП, о3т круа ДП, о1т
ку5ма Ко, по3т крушко5м Во, по3т поја5сом ДП, по3т кућо5м Стр, пре3т кућо5м Ол, ДП, ГМ, Во,
пре3т кућу Ол, ДП, Ге, Лу, На, При, Вод,
бо1ље5 нек са3да5 Стр (Драгичевић 2014: 565).
75. Eксплозивни сугласник д најподложнији је губљењу од свих плозива, посебно у
сантхијским везама испред фрикатива с: ка-сам Го3спову ро3дила ДП, ка-сам о3зго5 досе3л6ла Ко,
ка-сам до3шла Бр, ка-сам ја2 до3шла Ба, ка-сам о3дра5сто5 По, ка-сам се оже3нијо5 Стр, ка-сам
ро3дила Је4лу ДП, ка-сам ра4ђала ГМ, ка-се бје1жа5ло ДП, ка-се за3ратло Ко, Со, ка-се на1пије во3де5
Ол, ка-се по3жање5 ГМ, ка-се по3жели5 Ол, ка-се у3да5 Чу, ка-се у3да5ш Ге, ка-се у3лази5 Ол, ка-смо
би4ли код Јо4ве5 Ол, ка-смо бје1жа5ли ГМ, ка-смо ми2 би4ли Ст, ка-смо се вра4тли Чу, ка-смо до3шли
Со, Ге, ка-су и3шли ДП, ка-са1шије5 Ол, о1-ста5на Чу, пре1-собо5м Бр;
испред африката ћ, ц и ч: пре3-ћаћо5м Стр, ка1-ћемо и3ћ ми2 Ол, ку1-ћу са1д Стр, ку1-ћемо На,
Во, са1-ћу ја2 Ол, са1-ће5 кре4нит на1 јесе5н Ол, са1-ће о3на ро3дит ГМ, ко3-цр5кве5 ДП, ко3-цуре5 Ол, испоцр2кве5 Ол, Стр, пре3-цр5кво5м Стр, о3-цр5кве5 Стр, о3 четни5ка5 Ге, Ко,
те испред плозива д и т: о1-др6вета Стр, Поп/о3-др6вета Стр, Поп, ДП, о3-тетке5 Стр, отра4ве5 Чу, о3-Тура5ка5 На, ко3-тебе Ст, пре1-тобо5м ГМ, о-те2 по3родице5 Стр, На, о3-тога5 Стр, ДП,
Ге, Поп, о1-два5 бра1та Лу, о1-дви5 ки1ле Ст, о1-дви5 се3стре Ба, ГМ, о1-три дије4ла ГМ, Бр, о1-три5 са2та
ГМ, ка-до2ђу5 Ге.
Уобичајено је губљење овог дентала из форми глагола гледати: гле2ат Бр, ДП, Чу,
Ко/гле2ати На/гле1ати ДП/гле2т Ол, гле2ала ДП, Чу/гле1ала ГМ/гле2ла ОЛ, ГМ, гле1ало Чу, на3гле5ла
се Бр, на3гле5ле се Стр, по3гле5ле Стр, у3гле5ла Стр, а рјеђе је код броја један: је3ан Ол.
Често је његово губљење и из форми бројева 20 и 30 (в. т. 48).
Губљење плозива т и к забиљежено је у финалној позицији код фреквентних прилога
јо1пе5 Ол, Стр, ГМ, ДП, Чу, Во и ва1је5 Ол.
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76. Бројне су и друге редукције и промјене плозива које доводе до упрошћавања
сугласничких скупина и које су углавном лексички ограничене као и у многим нашим
говорима (Драгичевић 2010: 246 и 2014: 566):
гд-/-гд-: ђе1 Ол, ГМ, Стр, Лип, Ба, ДП, Ко, Чу, Ге, Со, Ст, и1ђе ГМ, Чу, Во, не1ђе Ол, Стр,
ДП, Ге, Ко, ГМ, Со, Чу, Лу, Во, ни1ђе Ол, Стр, ДП, Ге, Чу, Ко, Со, Поп, Лу, На, Во, сва1ђе Ол,
Стр, ДП, Чу, Ко, Лу, Поп, Во,
-гм-: бо3ме Ол,
-гњ-: ја1ње Стр, Чу, Бр, Ге, Лу, При, Вод,
-дн-: за3пане5 ДП, и3спане5 ГМ, не3 пане5м Со, па1не5 Ол, ДП, Чу, Ко, ГМ, Со, Лу, Ст, Во,
па1не5ш Ол, ГМ, ДП, не3 спане5 Чу, ра3спане5 се Чу,
-дс-: љу3цке5 Ол, љу3цку5 Ол, о3сјеко5 Стр, у Шве3цку5 Стр,
кћ-: ће2р Ол, ГМ, Стр, Ба, Лип, ДП, Бр, Ко, Чу, Со, Лу, На, При, Вод, ће1ри ГМ, Лип, Бр,
Чу, Ге, Ко, ГМ, Со, Лу, ће3ри5 Ге, Ко, Лу, ће3рима ГМ, ће4рка Стр, Лип, Со, На, ће4рке ГМ, Чу, Со,
ће4рке5 ГМ, ће4рки Со, са ће4рко5м Со, ће4рку Бр, Со, Чу, На,
пс-/-пс-: со1ва5ли ГМ, со3ват Ол, ГМ, суј1 ем Ол, су1је Ол, о1сова5 Бр, о1сово5 Стр,
пт-: ти1ца Ол, Ге, ти1цe Стр,
пч-: че3ла ГМ, Ст,
пш-: ше3ница Ол, Стр, Чу, Бр, ГM, Лу, ше3нице5 Стр, Бр, ше3ници На, ше3ницу Ол, Ге, Со,
Поп, Во, ше3нични5 Лу, ше3нично5 Ол, Чу, ше3нично5г, То, Во, ше3ничну5 Бр,
-ст: ше2с Ге, ГМ, Стр, На, два4не5с Ол, ДП, Ко, Лип, Поп, пе3тне5с Ол, Стр, ДП, Ге, Бр, Ко,
Чу, Со, Лу, ше3сне5с Ст, ДП, ГМ, Лу, седа3мне5с Ст, Лу, два3ес Ол, ДП, Лип, Со, три3ес Ол, Лип,
Лу, Поп, че3терес Стр, Бр, ДП, Поп, деведе3с Стр,
-ткв-: ро1ква Ст, Ол, Стр, Ге, ро1кве5 Со, ро1кво5м Ге, ро1кву Со,
-тск-: свје3цки5 Ол, Ст, Ба3на5цко5 Се3ло ДП,
-тст-: пе2сто Ол, Стр.
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Африкате
77. У овим говорима постоје разлике у изговору парова африката, што потврђује дио
забиљежене грађе: ча3бар Стр, Чу, ча3кшире Стр, ча4нак Стр/ча3нак Стр, Чу, ча2нци Стр, ча3рапе
Ко, чва4чак Ол, че3кр6к Бр, чу1нак Стр,
са1џа5к Стр, ДП, Бр, џа1ба ГМ, џа1ку Ге, џа4кове Бр, џа4кови Ол, џе1зму ГМ, џе3мпер Со,
џе3мпере Со, џе3мпеар Стр, џе3мпеаре Стр, џе1п Лип, џи3гер6це Стр и сл. Може се, међутим, чути
лик о1ћу5х Стр/о1ћу5в31 Ол, Во.
Поред лика цеста употребљава се и лик: те3ста Стр, Во, те3сте5 Стр, те3сте ГМ, на1
тесту Ст.
У ријечима турског поријекла уравнато је: ге3рда5н ДП, герда4ни Ол, Лип, ке3тен Ол, Ст,
Стр, ке3тени5ште Ст,
си3рће Лип, ћи3лим Со, ше3ћер Лип.
Може се чути лету3ргија Стр, али и на лету3рђију Стр.
Уобичајено је же1нда5р Стр, Во, же1нда5ри Стр, Ко, Со, Ма3ђа5р Стр.
У прилозима је3дно5ч Стр, ДП, Ко, Лу, Поп, На, Во, и одје3дно5ч По, Во, јавља се
африката ч умјесто сонанта м.
78. Партикула год често се изговара са африкатом ђ: док се го1ђ не ве3чера5 Ге, ко го1ђ
не2ће Ге, ко го1ђ о1ће ДП, Ге, ко ми го1ђ ка2же5 Со, ко е го1ђ би1јо у се3лу Со, кога го1ђ у3пи5та5м Лу,
који го1ђ до2ђе5 Ге, куд го1ђ о1ћеш ДП, куд је го1ђ тре1бало ДП, ђе го1ђ ко3га5 и3ма5мо Ге, ђе го1ђ у3вати5м
ДП, ђе го1ђ сти1гну5 Ге, шта го1ђ тре1бало Ге, ко је го1ђ кри1јо5 Лу, ко ме го1ђ ви1ди5 Со, кога го1ђ
у3пи5та5м Лу, ко ми го1ђ ка2же5 Со, ко је го1ђ би1јо5 Со, кога су го1ђ на3шли Со,
уз рјеђе: ђе го1д о1ћеш Ге, ђе го1д о1ћете Чу, како го1д ГМ, како го1д и1де5ш Бр, ко1лко5 го1д
че1ља5ди Ко, куд си го1д и3шо5 Ко, шта го1д и3ма5ш Во, што сам го1д ра4дла Во.

31

Овакав изговор забиљежен је и у говору католичког становништва у недалеким икавским говорима (Рамић
1999: 61).
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79. Гласовни низови у којима се налази и африката подложни су упрошћавању
најчешће у формама футура глагола хтјети: не2ш вје1роват Ге, не2ш и5 ра3здрљит Ол, не2ш мо3ћ
Ко, не2ш на4ћ Ол, да не2ш исту4пит Стр, да не2ш ро3дити Чу, што1 не2ш ДП, ош и3ћ на са2храну Ол, ка1ш до4ћ Стр, ку1-ш ти2 на по3со5 Во, ти2-ш ње1га о3ставит ДП, ђе1-ш тка1ти ДП, шта1-ш Стр, Ол, што1ш о3ставит ДП, ако-ш ку1пит ДП, ако-ш че3тири ДП. Према мишљењу проф. Пеце, након
редукције вокала е из глаголске енклитике у контакту су се нашли ћ и ш и африката је
редукована јер у себи већ садржи елементе фрикатива (исп. Пецо 1975: 101).

Јотовања
80. Старо јотовање врши се тамо гдје је уобичајено и у стандардном језику: за3па5љене
Ст, за3робљен Бр, и3спрошена ДП, Чу, наве4жено Стр (Петровић 1973: 89 и лит.), на3прављена
ДП, неу3ра5ђено Ол, о3жењен ГМ, о3жењено ГМ, о3ка5ђено Ст, о3крпљено Стр, Ге, о3су5ђена Лип,
по3жењени ДП, по3кошено Ст, по3мужена Стр, по3стављена ДП, пре3гра5ђена ГМ, ра2ђено ДП,
ра3здије5љено Ол, ро1ђен ДП, ро1ђена ГМ, ДП, Бр и сл.
ве2же5 Ге, ви2че5м ДП, ка2же5 Ол, ГМ, ДП, ка2же5м ГМ, Стр, ДП, не3 ка5же5м ДП, ка2же5мо
Стр, ма2ше5ш Стр, пла1че5ш Ко, ра2мље5м Со,
на2ја3чи5 Ол, мла1ђе5 Ол, ДП, мла1ђи5 Ол, Стр, мла1ђу5 ГМ,
сла1ви5мо Јо3вањ Стр, о Јо3вању Стр, Ни3коаљ Лип.
81. Ново јотовање уобичајено је тамо гдје се врши и у другим говорима: бра1ћа Ол,
Стр, Ст, гро2бље ДП, Ге, Ко, Со, Чу, гро1жђе Стр, др3ве5ћу Бр, здра2вљa Ол, ДП, здра2вље Ол, По,
Ге, зр2њу Ол, ко2ља Ол, ко2ље Ол, ли2шће На, пр3сте5ње Стр, от пру2ћа ГМ, пру2ће Стр, тр2ња Чу,
тру2ње Ол, Ге, у3гље5ња ГМ, у3гље5ње ДП и сл.
Осим у формама гла2ђу Ст и же2ђу Ст, јотовање у инстр. једн. именица ж. рода на
консонант није забиљежено јер је код ових форми уобучајен наставак -и (в. т. 182).
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Придјеви дивљи и крављи могу се чути и у формама без јотовања: ди3ви5 кр1ма5ди Во,
ди3вје5 дије4те ДП, ди3вје5 сви2ње Стр, кр4мци ди3вји5 Стр, ди3вји5 кр4мци Ст, кра1вје5 Стр, (в. Петровић
1973: 78 и тамо наведену литературу, Дешић 1976:164, Драгичевић 1986: 107).
Јотовање фрикатива с и даље је уобичајено у примјерима с4у1тра ДП, Чу, Бр, Поп, Во,
с4у1тра да5н ДП, Бр/с4утра3да5н ДП, Чу, а јотовање гласа з може се понекад чути у прилогу
и1з4утра ДП, Чу, Ге, Поп, Лу.32
82. Јекавско јотовање сасвим је уобичајено у формама бо3љела Ол, Стр, бо3љеле На,
бо3љет Поп, во3љела ДП, ГМ, Лу, При, Вод,
во3љели Ол, Лу, забо3љело Ге, Чу, заво3љела ГМ, заво3љели Стр, Лу, заво3љети Ст,
обо3љела Стр, Бр, одо3љет ГМ, побо3љело Ко, поже3љeла Поп које се јављају паралелно са
бројним морфолошким икавизмима наведеним у т. 42. 33
83. Понекад јекавско јотовање секвенци лѣ нѣ захвата и дуге слогове након редукције
вокала и, па се могу чути ликови: и3зње5т Чу, о1дње5ла Чу, о3дње5т Во, по1дње5ла ДП, по1сље5 ДП,
пре1ње5ла Чу.
Уобичајено је да се каже ље1кове Ст, Ко, Поп, ље1ко5ва5 Поп, љe1ковма Поп.
Фреквентан је и лик до1ље Ге, Ко, ГМ, Чу, Со, Лу, Поп, На, Во, При.
84. Јекавско јотовање секвенци дѣ и тѣ не спроводи се досљедно, него је ограничено
на одређене лексеме:
ме3ђед Стр, ме3ђеда Во, ме3ђеде Стр, ме3ђет Во,
до3ћера5 ДП, до3ћерали Чу, Лу, до3ћера5мо Стр, до3ћера5ш Чу, до3ћеро5 Чу, Поп, и3шћералa
ГМ, При, Вод, и3шћерали ГМ, и3шћерало Ге, и3шћерат Ол, Стр, и3шћераће Ол, и3шћера5ш Ол,
и3шћеро5 Чу, на3ћерала Ба, на3ћеро5 Лу, Во, о3ћера5 Стр, о1ћера5 Ге, Поп, о3ћералa Во, о3ћерале Во,
32

Проф. Драгичевић у једном од новијих радова биљежи јотовање ове секвенце у говору јањских Срба, али га

заједно са јотовањем секвенце сѣ убраја међу „маргиналне појаве“ (Драгичевић 2014: 572).
33
Форме вољети, вољела у овом говору јављају се и код најрепрезентативнијих информатора, а у литератури се
облици волити, волила означавају као особина сјеверозападних говора (Драгичевић 1986: 228, Ивић 1998: 125).
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о3ћерали Стр, При, Вод, о3ћерало Стр, Со, о3ћера5мо Стр, ДП, о3ћерат Во, о3ћера5то Во, о3ћераше5
Ол, Ге, Со, При, Вод, о3ћеро5 Поп, Со, Во, по3ћерат На, ра3шћерало Лип, ће1ра5 Чу, али су у
употреби и ликови о3тјера5н Стр, тје1рали Ст, те спорадично и екавизми наведени у т. 38.
не3 ћеде Бр, ће3до ре3ћ ДП, ће1дне5 Со, не3 ћедне5 ГМ, не3 ћедоше5 Лу, ће1ла Ол, ГМ, Стр, ДП,
Ге, Бр, Ко, Со, Лу, Поп, На, Во, При, Вод, ће1ли Ол, Ст, ДП, Ге, Ко, Со, При, Вод, ће1о5 Ол, Лип,
Бр, ГМ, ћиј1 о5 Ол, Ст, По, ДП, Чу, Ге, Лу, Поп, На, Во,
ђе1 Ол, ГМ, Стр, Ба, Лип, ДП, Ко, Чу, Ге, Со, Ст, во4ђе ДП, Ге, Лу, и1ђе ГМ, Чу, Во, не1ђе
Ол, Стр, ДП, Ге, Ко, ГМ, Со, Чу, Лу, Во, ни1ђе Ол, Стр, ДП, Чу, Ге, Ко, Со, Поп, Лу, На, Во,
о4вђе ДП, Ко, Лу, о4вђека5 Лу, о4ђека5 Во, о4нђе Со, сва1ђе Ол, Стр, ДП, Чу, Ко, Лу, Поп, Во, ја2
ви1ђо Стр, не3 виђо Лу.
85. Досљедно је, међутим, дје1ве5р Стр, Ол, Чу, Ко, дје1вера Ко, ДП, Бр, Ге,
дје3во5јка Ст, Бр, з дје3во5јко5м По, дје3во5јку Стр, По,
дје3ца Ол, Стр, ДП, Чу, Со, На, Во, дје3це5 Ол, ГМ, ДП, Ко, Со, Стр, Ге, Бр, дје1ци ДП,
дје1цо Ол, Бр, дје3цо5м Ге, дје1цу По, Ко, ГМ, На, Во, дје3чица Стр,
дје1ла (пластове) Бр, Ге, дје1ти Ол, на3дјела Лу, што показује да јотовање секвенце дѣ
има ниже домашаје него у неким другим српским говорима, како онима из југоисточне зоне
херцеговачко-крајишког дијалекта (Пецо 1964: 61–67), тако и блиским сјеверозападним, у
којима је биљежено ђед, ђеца, куђеља, неђеља, понеђељак (Дешић 1976: 124, Петровић 1973:
79), чему свакако доприноси и доминација икавизама наведених у т. 39.
За јотоване ликове ку3ђеље ДП, ку3ђеље5 ДП, Лу, ку3ђељу ДП забиљежене су потврде у
насељу Драгнић Подови и Лубово, а у насељу Соколац забиљежен је екавизам ку3деља Со, за
ку3дељу Со, али и једна и друга појава представљају ријеткост у говору.
86. Потврде за јекавско јотовање у групи сѣ своде се на форме глагола сјести и сјећи:
с4е1де5 Ге, с4е1ди Ол, с4е1ду5 Стр,
о3с4екла Лу, о3с4ећ Ол, Ст, по3с4ећ се Ол.
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Међутим, чешће је: сје1де5 Стр, Чу, сје1де5мо Со, сје1де5ш Ст, сје1ди Стр, сје3дили На, сје3дило
По, сје3ди5м Ол, Во, сје1ду5 Ол, Стр, Ко,
сје1кла Чу, сје1кли Ге, сје1ћи Ол, Чу, на3сјекли Ол, о3сјеко5 Стр, по3сјеко5 Ол, у3сјеко5 Ол.
Уобичајено је сје1ме Стр, Ко, Чу, Лу, Во, сје1мена Стр, Во, сјеме3на ДП, уз двије потврде
с јотованим с: с4е1ме Стр, Ст.

Судбина група -јт- и -јд87. Нејотована група -јд- у формама глагола ићи, доћи, као једна „од типичнијих
особина свих шћакавских говора Босне“, забиљежена је у говорима муслиманског и
хрватског становништва западне Босне (исп. Пецо 1975: 158 и тамо наведену литературу),
укључујући икавскошћакавски говор Јајца (Павловић 1927: 109 и Ружичић 1934: 44), те у
ијекавским шћакавским говорима у Босни (Брозовић 1966: 137–138). Овакве форме обичне су
и код муслиманског становништва на Змијању (Петровић 1973: 77), те код хрватског и
муслиманског становништва у Поткозарју (Далмација 1997: 79). Јављају се и у говору
муслиманског, те рјеђе у говору хрватског становништва у Ливањском и Дувањском пољу
(Рамић 1999: 326–327), а понекад се могу чути и у говору српског становништва
сјеверозапада Лике које је у контакту са чакавцима (Драгичевић 1986: 105).34
Ова појава биљежена је и у новијим испитивањима говора требавских Срба
(Драгичевић 2004: 454), Срба из Бање Врућице крај Теслића (Драгичевић 2007: 348), те
јањских Срба (Драгичевић 2014: 572), дакле у српским говорима херцеговачко-крајишког
дијалекта на граници са говорима хрватског и муслиманског становништва.
88. Проф. Белић појаву ћ и ђ у „речима где је и прелазило у ј, а находило се испред т и
д“ објашњава помјерањем границе слога: poi6ti је прешло у po-iti, а затим је изговор i
„протегнут на потоњи слог“ па је добијено po-t’i (Белић 2006: 95).
34

Међу екавским говорима за нејотоване форме знају неки ресавски говори (Пецо–Милановић 1968:

284) и говори тимочко-лужничког поддијалекта (Белић 1999: 135–138).
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Проф. Пецо сматра да одговор на питање „откуд ова неједнакост на ширем
дијалекатском плану, и у судбини ових сугласничких скупина у облику инфинитива и
презента“ не лежи искључиво у граници слога него је од значаја и „интонациона компонента
ових облика“. Наиме, акутска интонација била је препрека за обједињавање артикулације у
скупинама -јт- и -јд- и јотовање се вршило кад се акут изједначио са циркумфлексом у
различито вријеме у појединим говорима – тамо гдје постоји однос доћи:дојдем акут се могао
дуже задржати у формама са -јд- него у инфинитиву (Пецо 1975: 162).
89. У српским говорима околине Шипова редовно се јотује секвенца -јт- у формама
инфинитива: до4ћ Ол, ГМ, Стр, Лип, Ко, Лу/до2ћ Ко, до4ћи ДП/до2ћи Поп, за4ћ Ол, Чу, на4ћ Ол, Бр,
Со, На, Во, на2ћ Ол, Ко/на4ћи Ол, ГМ, Бр, ДП, пре4ћ Ол, Со, при4ћ Ол, Ге, про4ћ По, Со и сл., али
секвенца -јд- у презенту и још неким глаголским облицима често остаје неизмијењена у
говору становника цијелог Јања, те Пљеве и Жупе на десној обали Пливе:
до2јде5 Ол, ГМ, Стр, ДП, Бр, Чу, Поп, На, Во, При, Вод, до4јде Ол, Бр, ГМ, Во, При, Вод,
до2јде5м Ол, Чу, ГМ, до2јде5мо На, Во, до2јде5ш Стр, Бр, до4јди Стр, до4јдо Бр, Поп, Во, до4јдоше5 Бр,
Поп, На, При, Вод, до2јду5 Ол, Стр, ГМ, Поп, ГМ, На, Во, При, Вод, не3 до5јде5 Во, не3 до5јду5 ГМ,
за2јде5 Во, за2јде5мо Лип, Во
и3за5јде5 Бр, ГМ, и3за5јде5м Ол, и3за5јде5ш Чу, иза4јди ГМ,
на2јде5 Стр, Лип, Чу, Бр, ГМ, Поп, Во, на2јде5м Ол, Бр, на2јде5ш Во, на4јди ГМ, на2јду5 Стр,
ГМ, не3 на5јду5 ГМ,
не3 по5јде5 Во, по2јде5 Ол, Стр, Чу, Бр, Во, по4јде Бр, по2јде5м Во, по2јде5мо На, по2јде5ш Ол,
по4јди ГМ, по4јдо Поп, по4јдоше5 Бр, Поп, по2јду5 Стр,
пре4јдо Бр,
про2јде5 Ол, По ГМ, На, про4јде Бр, На, про2јде5м Ол,
са4јди Стр, са2јде5м Стр, са2јде5мo Стр.
Јотовање понекад изостаје због губљења другог дијела секвенце до1јеш Ол (Козомара
2016: 76).
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90. Паралелно се, међутим, у истим насељима јављају и форме: до2ђе5 Ол, ГМ, Стр, Лип,
Ко, Чу, до4ђе Ол, Ко, ГМ, не3 до5ђе5 Лу, до2ђе5м Ол, ГМ, Стр, до2ђе5мо Ол, до2ђе5ш Ол, Стр, Ко, ГМ,
до4ђи Стр, Ко, до4ђо Ко, ГМ, до4ђоше5 Стр, ДП, Лу, Во, до2ђу5 ГМ, Лип, Ко, Чу, Лу, и3за5ђе5 Чу,
и3за5ђе5мо ГМ, и3за5ђе5ш Чу, на2ђе5 Ол, ГМ, Ко, на2ђе5м, Ко, на2ђу5 ГМ, не3 на5ђу5 ДП, по2ђе5ш Ко, про2ђе5
ГМ, Ге, Лу, про3на5ђе5м ДП.
91. У насељима Драгнић Подови, Герзово, Лубово, Соколац и Ступна (на
сјеверозападу испитиване територије) на лијевој обали Пливе јављају се једино новије форме
са извршеним јотовањем: до4ђе ДП, Со, до2ђе5 ДП, Ге, Ст, Со, Лу, до2ђе5м ДП, Ге, Со, Ст, до2ђе5мо
Со, до2ђе5те ДП, до4ђи Со, до4ђоше5 Со, Лу, до2ђу5 ДП, Со, Ге, Лу, Ст, не3 до5ђе5 Лу, и3за5ђе5 Со, Ге,
на2ђе5 ДП, Со, на2ђе5мо Со, не3 на5ђе5м Лу, не3 на5ђе5ш Ге, на2ђу5 Ге, по2ђе5 Ге, по2ђе5мо Со, при2ђе5 ДП,
при2ђе5м Ге, про2ђе5 Ге, не3 про5ђе5 ДП, у2ђе5ш ДП.
Грађа, дакле, показује да је на десној обали Пливе данас присутно двојство
дојдем/дођем35, мада се код најрепрезентативнијих информатора срећу искључиво форме са
нејотованим секвенцама, док су на лијевој обали у употреби једино форме са извршеним
јотовањем.

35

У погледу судбине групе -јд-, говори на испитиваној територији слажу се са говорима на подручју Купреса, тј.
са говорима Рамићеве IIа зоне (Рамић 2010: 40).
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Карта 4: Распрострањеност форми дођем/дојдем
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Промјена консонаната к, г и х
92. Ова промјена уобичајена је у формама у којима се јавља и у другим говорима, те у
стандардном језику: бо1же Стр, ДП, Ге, Бр, Ст, Чу, На, При, Вод, дру2же Ол, мо2мче Ст,
стри2че Стр, Ст, у1ја5че Ст, чо1вјече Чу, Ге,
о1чи Ге, у1ши То
гра3шина Ол, лу1чинa Стр, лу1чину Стр, сто3жне Ол, сто3жну Ол,
ву4че Ол, Ст, Чу, Ко, ву4чем Чу, ву4чеш ГМ, обу4че Стр, обу4чем Во, обу4чеш Ко, Со, Поп,
засије4че Ол, осије4че Бр, осије4чеш Ко, сасије4че Со, ту4че Ол, исту4че Стр, исту4чемо Во.
Познати су и ликови: не1ја5чак Ко, не1ја5чка Ко, Лу, не1ја5чке5 Ко, не1ја5чко Ко.
Досљедно је: ба1дња5ци Бр, барда4ци ДП, Со, баса3маци Стр, ву2ци Ол/ву4ци Стр, ду3шеци
ДП, Ко, је3леци Стр, ка1толици Стр, ко3вчези Лу, мо2мци Ко, Поп/мо3мци На, о3па5нци ДП, Бр, Чу,
Ко, При, Вод, при4гла5вци Ко, Чу, ра1њени5ци Чу, само3уци Стр, сирома4си Стр, сто1жа5ци Стр,
те3љузи Чу, Поп ча2нци Стр, Ге, Ко, Поп,
с мо2мцима ГМ, о3па5нцима Ко, у3нуцима Ол,
у3 Ба5њо5ј Лу4ци На, у бара3ци Ол, у бе3шици Ко, во2јсци Ол, Стр, Ко, Ба, у во4јсци Ол, Ко, Чу,
дла1ци ДП, на пру4зи ДП, Со, рије4ци Ол, по ру4ци Со, Чу, сто1ци Стр, у3 шаци Во,
Забиљежена је и форма је1дна5ци Бр.
Понекад палатализација изостаје у овим формама дат. и лок. једн. именица ж. рода: у
Аме3рики Лу, у3 за5други На/у за2други На, ма2јкине Ко, на пру4ги Ко, на пу1шки Бр.
У употреби су ликови Ви1торози Ол, и у Ви1тороги Бр. 36

36

Мјештани Шипова и околине назив Виторог често употребљавају у формама: Ви1торога Ол, Ст, Ви1торози Ол,
у Ви1тороги Бр и сл. (в. Драгичевић 2000а: 9).
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93. По аналогији са другим облицима палатализација велара к врши се понекад у 3.
лицу једн. презента: и3спечу5 Ст, ГМ, Ко, испе3чу5 Бр, осје4чу5 Стр, пе3чу5 ДП, Лу, сије4чу5 Стр, ту4чу5
Стр, а забиљежена је и форма глаголског прилога садашњег пе3чу5ћ се Чу. У ликовима о3расе
Стр, о1ра5са5 Стр/о1ро5са5 Стр, такође се најчешће врши ова алтернација.

Група шт/шћ
94. Супституент старих сугласничких скупина *st’ (*sk’) углавном је секвенца шт код
именица на -иште: бу1ни5ште Стр, годи4шта Ба, го3ди5ште Ба, ГМ, дво1ри5ште ДП, Со, Во,
збо1ри5ште ГМ, ке3тени5ште Ст, ко3си5ште Ол, Стр, ку1ћи5ште Стр, на Мли3ни5шта Ге, на
Мли1ни5шту Со, о3гњи5ште Стр, ДП, Ге, Бр, Со, Чу, ГМ, Во, о3гњи5штем Со, о3гњи5шту ГМ,
си1ри5ште Стр, Бр, Чу. Забиљежени су, међутим, у неколико насеља и ликови: о3гњи5шће На,
Во, о3гњи5шћу На, на о3гњи5шћу На, Во.
Досљедно је шта2п Со, Во, те ври3штати Лип, ври3ште5 Стр.
Као и у другим говорима, секвенца шћ остварује се чешће у облицима глагола
(на)пустити/(на)пуштати37: пу2шћа5м Ол, пу1шћо5 Стр, на3пу5шћа5 Лип, напу4шћају5 Лип,
на1пушћа5ли Лип/напу4шћали На, спу1шћена Чу, те у формама кршћа4вали Стр, кршће4ње Бр,
кр1шћене Бр, не3кршћени5х Бр, по кршће4њу Лип, у3кршћен ГМ.
Хидроним Кри4шталовац Во понекад се изговара са шћ: и Кри4шћаловац Ст.
95. Форме глагола пустити могу често имати и секвенцу шт: на3пушти5 Ко, о3тпушти5
При, пу1шти Ге, При, Вод, пу1шти5 Бр, Ге, пу1штило Поп, пу1штите ме Бр, спу1шти Ко,
спу1штит ГМ, а од форми глагола крстити са овом секвенцом забиљежено је кр1штен Ст,
не3кр6штен Ст, не3кр6штено5г Стр.

37

Пецо 1964: 91–92, Петровић 1973: 76–77, Дешић 1976: 174, Далмација 1997: 77, Драгичевић 2003: 309, 2010:
249, Козомара 2007: 252 и др.
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Прво лице презента глагола искати забиљежено је у форми и1шће5м Ол, а 3. лице једн. у
форми и1ште5 Стр, Лип.
96. За скупину *zd’ (*zg’) забиљежен је рефлекс жд у примјеру можда3ни5 Ст, Ол, Стр.

Метатеза
97. Замјене у распореду фонема огледају се најчешће у ликовима прилога во4де Стр,
Бр, При, Вод, во4дека5 Стр, во4ђе ДП, Ге, но4д Ол, но4де Ол, Стр, о3вда5ле5н Ол, ГМ/о1вда5ле5н Ол, Бр,
о3нда5ле5н Ол/о1нда5ле5н Стр. Забиљежене си и у лику именице близна3ци На, те код још неколико
именица страног поријекла: гаранту4ру ГМ, гизди4не Ол, пе3нчи5р Стр, Бр, раму3нику ДП, та3јман
По, ша3рвале Ол, Стр, ГМ, Со, На.
Досљедно је ба3рја5к Лип, ла2кат Стр, Бр, на1ћве Стр Чу, но1кат Стр, нока4та5 ГМ, но1кте
Бр и ма1насти5р Стр.
У употреби је и прилог ва1зда5н Стр, ДП.

Хаплологија
98. Облици именице кукуруз и ријечи изведене од ње као и у другим говорима знају за
хаплологију: ку3руз На, ку1ру5за5 Чу/ку3ру5за5 Ол, Ге, Ко, ГМ, Чу, куру4за Ол, Ко, ку3рузе Ол, Стр,
ДП, Чу, Поп, На, куру4зе5 Со, ку3рузи ДП, Бр, Чу, Ко, ку3рузно5г Ге/ку3рузно5га Бр, ку3рузова Бр,
ку3рузово Ол, ку3рузово5г Бр, Во, ку3рузом Чу, ку3рус Ол, али се може чути и књижевно куку3руз
Стр/куку3рус ГМ.
Према номинативу једн. замјеница икакав, никакав и свакакав, код којих је
забиљежена хаплологија у западнијим јекавским говорима (исп. Дешић 1976: 191,
Драгичевић 2007: 350), у овом говору њено дејство огледа се у облицима зависних падежа:
брез и1ке5 по1моћи Ге, ни1ква5 Стр, ни1ква5 те4шка по3сла нијe4сам ра4дила ДП, ни1кве5 сва3дбе5 Стр,
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не2ма5ш о1баве5за5 ни1кви5 Ге, ни3је би4ло во3зила ни1кво5га ГМ, сва1кве5 ра1дове ДП, му2ка5 сва1квије
ДП.
Посљедњи слог у множинском облику радног придјева глагола мислити може да буде
изостављен: ни4смо се ми1сли ни у3зе5т Стр.

Закључци о консонантизму
99. Изговор консонаната у основи не одступа од стања у стандардном језику и од
прилика у другим штокавским говорима.
Иницијално ј добро се чува, а интервокално ј у групи -ио чује се као слабо прелазно ј
(биј1 о5, до1нијо). У вокалским групама испред вокала предњег реда најчешће се губи (за1едно,
пре1дае).
Остали сонанти понекад се губе (вај1 е5к, чо1ек), a могу се јавити и као секундарни
гласови (пра3мбаба, пра3ндид, о3кто5мбар, ја1нува5р). Такође се међусобно замјењују усљед
асимилационо-дисимилационих процеса (ду1лу5ма5, пе4мзија, па2нти5м). У поређењу са
резултатима ранијих истраживања блиских говора појаве секундарних сонаната и њихових
међусобних замјена данас доста су рјеђе у говорима Шипова.
Консонант х најчешће се губи, или се понекад умјесто њега јављају други гласови
(ду3ва5н, сна3ја, сиро3ма5к). Евидентна је његова реинтеграција у консонантски систем, али она
још увијек није нарочито изражена. Лабиодентал ф у консонантском систему заузима
стабилнију позицију него велар х.
Десоноризације финалних консонаната (ди1т, о3брас), једначења у сантхију (ш њи2м,
ко3т куће5) и губљења консонаната (ти1ца, че3ла) јављају се и у говорима околине Шипова, али
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у доста мањој мјери него у другим блиским говорима према резултатима ранијих
испитивања.
Редовно се јотује секвенца -јт- у формама инфинитива глагола типа доћи, а
недосљедно секвенца -јд- у презенту и још неким глаголским облицима. На територији Јања,
Пљеве и Жупе на десној обали Пливе равноправно су у употреби форме дојдем и дођем, док
су на западу територије, на лијевој обали Пливе, забиљежене само форме са извршеним
јотовањем. Плива својим током кроз територију Шипова представља границу распростирања
нејотованих форми, што је и најважнија изоглоса у овом раду.
Јекавско јотовање има нешто уже домете него у другим западнијим јекавским
говорима, дјелимично због ширења норме књижевног језика, али и због преовлађујућих
икавских рефлекса у секвенци дѣ (дид, кудиља, недиља, понедиљак). У секвенци тѣ јотовање
је забиљежено у формама глагола тјерати и хтјети, а у групи сѣ сведено је на покоју форму
глагола сјести и сјећи. Фрикатив с недосљедно се јотује у прилогу сутра, а фрикатив з само у
прилогу изјутра.
Супституент старих сугласничких скупина *st’ i *sk’ углавном је секвенца шт осим у
неким лексички ограниченим случајевима гдје се јавља и шћ (кршће4ње, пу2шћа5м), што је у
складу са стањем у другим српским штакавским говорима.

77

III. АКЦЕНТИ

Опште напомене
100. Акценатски систем говора околине Шипова чине четири акцента: кратки и дуги
силазни, те кратки и дуги узлазни и постакценатска дужина, односно каткоћа, што одговара
стању у другим говорима херцеговачко-крајишког дијалекта, као и у стандардном језику.
101. Дистрибуција акцената такође је стандардна (Петровић–Гудурић 2010: 117. и
391), уз одступања уобичајена у свим сродним говорима са новоштокавском акцентуацијом
(в. нпр. Пецо 1980: 167, Козомара 2005: 46–47, 2016: 83, Драгичевић 2007: 29) као што су:
1) појава силазних акцената изван првог слога ријечи најчешће у сложеницама:
Југосла2вија Ст, Југосла2вије5 Стр, Ст, Југосла2вију Во, пољопри2вреда Ол, пољопри1вреда Ст,
пољопри1вредни5к Ст, Стр, самопо1слуга Ст, такозва2ни5 Лип, телеви2зија Стр, Ст, телеви2зор Ст,
телеви2зора ДП, Бр, ГМ, на телеви2зору Ол, ГМ, Макеадо2није5 Стр, у страним или домаћим
ријечима: Аустра2лија Ст, комада1нт ГМ, Ст, комуни1сти Во, Ст, превара1нт Ст, те у ген. мн.
именица м. и ср. рода: доброво2ља5ца5 Ст, домаћи2нста5ва5 Ст, кома2ра5ца5 Ст, комуни2ста5 Ст,
мушка2ра5ца5 Ст, омлади2на5ца5 Ст, правосла2ва5ца5 Ст, Србија2на5ца5 Ст, Поп, телеви2зо5ра5 Ст.
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Понекад се може чути и стандардни акценат: кра4ља Але3кса5ндра Стр, би2вше5 Југо3сла5вије5 Поп,
кому3ни5ста5 Во, у Маке3до5нији Ол, Ст;38
2) јављање узлазних акцената код неких ријечи које су постале једносложне након
губљења вокала у финалној позицији: ву4ћ Ол, Стр, до4ћ Ол, ГМ, Стр, Лип, Ко, Лу, за4ћ Ол, Чу,
и3ћ Ол, Стр, Ко, Бр, Со, мо3ћ Ко, на4ћ Ол, Бр, Со, На, пре4ћ Ол, Со, при4ћ Ол, Ге, про4ћ По, Со, ре3ћ
Ол, Стр, По, ДП, Чу, Во, сву4ћ Ге, си4ћ Ол, ту4ћ Ол, Со, у4ћ ГМ, Со,
о4вд Ол, ГМ, о4нд Ол;
3) употреба форми суперлатива придјева са два акцента: на1јбо1љи5 Ге/на2јбо1љи5 Ге, На,
на2јве1ћа5 По, на2јго3ра5 Стр, на2јго1ре5 Лип, на2ја3чи5 Ол, на2јље3пше5 Ол, Ге, Ко, на2јма3ња5 Ол, на2јмла3ђа5
Ол, По, на2јмла1ђи5 ДП, на2јста3рија5 Лип/на1јста3рија5 ГМ, на1јста3рије5г На, на2јста3рији5 Стр,
на2јчи3стије5 Ге и сл.
102. Акцентогене ријечи у овим говорима могу и да изгубе акценат. Најчешће су то
демонстративне замјенице овај, онај и тај у сва три рода:
уз ови ра1т На, с овијем одо3зго5 Ко, на3прави5 онај ру4чак Ко, у онај сније2г На, о3стане5 онај
тро1п Ко, Го1днама, каже, није4су чи1стли оне кана4ле Ол, но3сила зу3бу5н они ду3гачки5 На, пи4то5 ја2
оније га2зда5 Ол, од оније ље1ко5ва5 Поп, за оним Хр6ва4том Ол,
ка3ка5в је ово ка3на5л све1 по Во3јводни Ол, док смо на3правили до1ље оно не1шта ку1ће5 Ол,
око оније се2ла5 Ол, с онијем бла2гом Ге, оно би све1 о3тишло Ол, тр3па5ј у оно мо3чило Чу, кле4чили
на оном зр2њу Ол,
од ове ча1ше5 Ол, то2 е на2јгоре5 за ову о3младну Ол, у оне ара4ре и оне же3нске5 ко3шуље Ко,
до оне ку1ће5 Ол, код оне про3да5внице5 Ол, нo3сила ону ка1пу На, е1но ви3ди5ш ону ку1ћу Ол, од они
же4на5 Ол, од они стје1ни5ца5 Чу, др3жа5ли смо ова4ца5 и оније ко4за5 Ба, оније че4сма5 Ол, у оним
до3лнама Ол, па ва1ди из оне во3де5 Чу, под оном тра4во5м Ол, кроз ону сто1ку Со, над ону ка4пн6цу
Бр, на ону сту1пу На,
38

Силазни акценти на унутрашњим слоговима ријечи уобичајени су у говору спикера на ијекавском терену у
Бањој Луци (Цукут 2016: 189), на екавском терену у Новом Саду (Драгин 2005: 281), те уопште у урбаном
језичком изразу (Фекете 2000: 1297–1329).
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с тојим чо1еком Лип, не3 дају5 ро3дитељи томе не1ко5м мо3мку Лип, тије до1кту5ра5 Ол, тије
ку3ру5за5 Ол,
и1де5 л то дво1е о1туда5 Ст, све1 то изго3рело Стр, све1 ти је то би1јо ру3чни5 ра2д Ко, са тим
ће1бетом Стр,
на тој зе3мљи Чу, у тој ку1ћи Ол, у тој куће3тни Ол, на тој сту1пи ДП, тоју ба2шчу Стр,
кад сам ви1дла тоју дје1цу сво3ју Стр, за том со1фро5м Стр, дје3ца су и3шла кра1сти тије шљи2ва5 Чу,
тоју дје1цу пови4јали Стр, за ту во1ду Ко,
а понекад и личне замјенице: Ја во1ли5м у1 воду него та1мо Лип, и1де5м ја ба4цит Стр, ја
зна2м ДП, по3 вазда5н ја спре2ма5ј Стр, мен се чи3ни5 Ст, тре1ба5ш ти зна1т Ол, не3 меш ти у3чит Ол, ја2
теби ка2же5м Ол, он ви2че5 Ол, че1ка5 он њу2 ДП, ун је до3шо5 Ге, ун ни1 с ки5м не2ма5 прогово3рит Ге.
Именица кума такође може остати без акцента: кума А2нђо Со, кума Де3са5нка Ко, кума
Ми4лина Чу, кума Ра3дмила Чу, кума Са2во Чу, кума Сто4ја Чу, кума Сто4ји5н Ми3лош Чу и сл.
У посебним говорним ситуацијама без акцента се изговара и прилог онда: онда сје1ду5
Ко, онда о1де5ш и3звади5ш ко3нопље Чу, Па онда и3ди но3си у1 воду Чу, и онда мо2мци сје1ду5 Ол, Па
онда и1сто5 на3правили о1не5 ко мo3стиће Ол, онда та3ко5 три4пу5т Бр, онда се пу1ште5 Бр.
103. Понекад се умјесто уобичајеног краткосилазног акцента може чути дугосилазни
акценат на ријечима: дво2е Бр, Лу, за2едно Поп, ГМ, си2јала Ол, тро2е На (в. Козомара 2016: 678)
и умјесто краткоузлазног дугоузлазни акценат: бу4ве Бр, Лу, њиј4 о5в Чу, њиј4 ова Ол, сви4ју5 Стр,
Лу.
104. Постакценатске дужине добро се чувају у категоријама у којима су обавезне и у
стандардном језику (Николић 1970: 13):
1) у формама ген. и инстр. једн. именица које завршавају на -а: ба1бе5 ДП, Ге, бе4бе5 На,
бо1шче5 Ол, Стр, ва1тре5 Стр, во3де5 Ол, Стр, ДП, Чу, Бр, Ко, ГМ, око во1ћке5 Ол, од ву1не5 Ол, Стр,
ДП, Со, Чу, Бр, гла4ве5 Ол, Ст, Бр, го1дне5 Ол, Ко, Бр, ГМ, ДП, Лу, зе3мље5 Ол, Ко, Стр, ДП, од
зо4ве5 ГМ, ја1буке5 Ст, ки1ше5 Ол, ко3зе5 Стр, ко3се5 Ол, ГМ, Стр, кра1ве5 ГМ, ДП, кру1шке5 Ст, ку1ће5 Стр,
ДП, ло3зе5 Стр, ма1тере5 Стр, му1ке5 Ге, не3диље5 Ол, но3ге5 Стр, Ол, од о4вце5 Стр, ДП, Чу, бес
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пече3нице5 Ол, по3родице5 Стр, ра3кије5 ДП, ри1бе5 Ол, ДП, све1кр6ве5 ДП, си3није5 Стр, со1фре5 Стр, код
Ста4не5 Ол, стру4је5 ДП, шко2ле5 Ол, ГМ, шљи1ве5 Ст, цу1ре5 По;
ба1бо5м Ст, Стр, ДП, Чу, з ба3те5ријо5м Ол, з бе4бо5м ГМ, во3дицо5м Стр, во3до5м Ол, Бр,
гла4во5м Стр, Да4ро5м Бр, да3ско5м ДП, з дје3во5јко5м По, же3но5м Ол, ГМ, ДП, ка3шико5м ГМ, са
коса3чцо5м Ол, ко3со5м Ст, Ол, ДП, ку3диљо5м Чу, ку1ћо5м Ол, са ма2јко5м Стр, ма4јко5м Стр, Ко, ма3јо5м
Бр, ма1мо5м Стр, Ми2лко5м ГМ, с мла2до5м Ст, Ко, мо3тико5м Во, са Не3ве5нко5м Ко, не3висто5м Стр,
не3дљо5м По, Лип, Лу, но3го5м На, о3путо5м Со, па1лцо5м Ге, по3њаво5м Стр, по3родицо5м Бр, пре1чицо5м
Ол, ро1кво5м Ге, ру4ко5м Ол, са Са4во5м При, Вод, си3киро5м Ко, сту1по5м На, тра4во5м Ол, ћу3пријо5м
Стр, у1лицо5м Ол, цу1ро5м Стр, ча1шо5м Во, че3смо5м Ол, ша4по5м Ол;
2) у облицима ген. мн. именица сва три рода: во1зи5ла5 Стр, вра2на5 Стр, га2зда5 Ол, га4је5ва5
Ол, га2ћа5 Стр, го1ве5да5 Ст, го1ди5на5 Ст, Стр, ДП, Во, дре4но5ва5 ГМ, ду1ка5та5 Ол, же4на5 Ол, ГМ,
и1зво5ра5 Поп, ја1бу5ка5 Лу, ја4ја5 Стр, ја2ња5ца5 Ко, Стр, ГМ, ја1стребо5ва5 Стр, је1ле5на5 Стр, са ко2ла5 Ол,
ко4ња5 Ол, ко1са5ца5 Ол, Ст, кра2ва5 Поп, кра1става5ца5 Ол, кру1ша5ка5 Ол, Лу, ку1ру5за5 Ол, ла2ча5 Стр,
ле1та5ва5 Ст, ље2ља5ка5 Стр, љу4ди5 Ол, ме1та5ра5 Ол, мјесе4ци5 Ст, мо1ма5ка5 Со, не1ди5ља5 Стр, ова4ца5 Ол,
Ст, Стр, о1ра5са5 Стр, о4рло5ва5 Стр, пи2та5 Ол, ГМ, пре2ља5 Ол, пу1ша5ка5 Ге, руда4ра5 Ол, сјеме4на5 Ол,
сли2ка5 ГМ, Ср2ба5 Стр, ср4на5 Стр, срнда4ћа5 Стр, од стари4на5 Ол, те1о5ца5 Ст, цига4ра5 Ол, чи1за5ма5 Ол,
швра2ка5 Стр, шљи2ва5 Ст, Чу;
3) у падежним формама оних ријечи које се мијењају по придјевско-замјеничкој
деклинацији: би1јело5га Стр, до3бро5га Ол, Стр, же3нско5г Ко, за3дње5га Ол, је3чмено5г ДП,
не3кр6штено5г Стр, све3то5га Со, сла3тко5г Ко, ста2ро5га Стр, тка2но5г ДП, цр2но5га Ол,
жи4во5м ДП, жи4во5ме Ге, ма2ло5ме ДП, у3 Цр5но5м Вр63у Ол, ча3сно5м кр3сту Чу,
ки1сели5м млије4ком Чу, ста2ри5м љу4дима Бр,
др3веане5 Стр, же3нске5 Ко, зе3леане5 Стр, по3следње5 Чу, сва1ке5 Ге, Хри3стове5 Бр,
у3 Ђу5рђево5ј ку1ћи Ол, у и1сто5ј ку1ћи Чу, у3 Сту5пно5ј Ол, чи1сто5ј Ге,
до3бри5 кумпије4ра5 Ол, мла1ђи5 ко1са5ца5 Ол, би4ло је ста2ри5 љу4ди Ол,
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бо1ља5 Ол, Ст, ве1ћа5 ГМ, ве1ће5 Ко, мла1ђе5 Ол, ДП, Ге, мла1ђе5га Во, мла1ђи5 Ол, Стр, мла1ђу5
ГМ, ста3рија5 Стр, ДП, Чу, ста3рије5га Ол, Ко, ста3рије5м Ко, ста3рији5 Ол, ста3ријо5ј ГМ, чи1сто5ј
Ге,
на2ја3чи5 Ол, на2јве1ћа5 По, на2јзадњи5 Стр, на2јма3ња5 Ол, на2јмла3ђа5 Ол, По, на2јмлађи5 Стр,
најста3рија5 ГМ, на2јста3рији5 Стр;
ње3гово5г Ол, ње4зинe5 Ол, ње3зино5ј Стр, ГМ, ње3зино5м Лип, њи3хово5г Ол, Стр, ГМ, у сва1ко5м
Ол, Стр, сво3јо5ј Ко;
је3дно5г ГМ, Лу/је3дно5га Ол, Стр, Ге, Со, Во, у је3дно5ј Стр, Ко, је3дно5м Со/је3дно5ме Чу, у
је3дно5м Ст,
пр3ве5 Ко, пр3во5га Стр, По, дру1ги5 ГМ, ДП, дру1го5г ДП/дру1го5га Ол, дру1ги5м Ол, дру1го5м
Стр/дру1го5мe Ол, ДП, ГМ тре1ћи5 ГМ, тр1ећу5 Ол, че3твр5то5г Ол, че3твр5те5 Ге, пе2то5ј Ге, из
де3ве5то5г Ол, де3се5то5г Бр/де3се5то5га Ол, у де3се5то5ј Со;
4) у облицима презента: ви1ди5м Ге, во1ли5м Бр, жи4ви5м При, Вод, за3ра5ди5мо Лу, и3злази5м
ДП, и3ма5м По, ко1си5м Ол, љу2би5м Стр, ми1сли5м По, на3оштри5м Ол, пла2ти5м Ол, по3ра5ди5м Ко,
пре3да5м Бр, при2ча5м Стр, Лип, про3бу5ди5м Ст, разве3де5м ГМ, све2же5м Ол, сре2ди5м Ко, че1ка5м ГМ,
ва1ди5ш Чу, ве3ли5ш ГМ, вра2ти5ш Ол, гу2ли5ш Стр, др3жи5ш Стр, и1де5ш Ол, Стр, Чу, и3звади5ш
Чу, и3ма5ш ДП, иско3па5ш ДП, ко1си5ш Стр, ма2ше5ш Стр, ме1тне5ш Бр, ме1ће5ш ДП, на3ва5ри5ш Стр,
на3викне5ш ГМ, на3ложи5ш Чу, на3ми5ри5ш ДП, на1спе5ш ДП, нато3вари5ш ДП, натр3па5ш ДП, о3бари5ш
ДП, о3гу5ли5ш Стр, о1де5ш Чу, о3штри5ш Ол, пе3че5ш Стр, пла2ћа5ш Ол, по3соли5ш ДП, Бр, по3стави5ш
ДП, пре3кр6сти5ш Стр, про3да5ш Стр, ра2ди5ш Ол, сје3ди5ш ДП, спре2ми5ш ДП, су2ши5ш Чу, тка2ш ДП,
у3ре5ди5ш Стр, у3стане5ш Стр, цр1кне5ш ДП, чи3та5ш Стр, чу2ва5ш Стр,
бра2ни5 Ол, весе3ли5 ГМ, ви2че5 Ол, ДП, дво3ри5 Стр, ди1гне5 Стр, до2ђе5 Ол, и1де5 Ол, и3ма5 ГМ,
Стр, ДП, и3скри5жа5 Стр, ка2же5 Ол, ку1пи5 Ол, ме1ље5 Ол, ме1тне5 Ол, на1стре5 се ДП, о2да5 Ол, Ст, о1де5
Ол, Стр, ДП, о3стане5 ДП, пе3ре5 Стр, пе3че5 Ст, пла2ти5 Ол, по3зу5би5 Стр, пре3меће5 Ол, при2ча5 ДП,
ра2ди5 ГМ, ДП, ро3ди5 ДП, слу1ша5 ГМ, смо3та5 Стр, спре2ма5 ДП, сре2ди5 Стр, тра2жи5 Ст, тре1ба5 Стр,
тр2че5 Ол, у3дари5 Ол, у1зме5 Ол, у3зоре5 Стр, у3јагми5 ДП, че1ка5 ДП, чу2ва5 Ол,
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бје3жи5мо На, гребе3на5мо Ге, до3веде5мо Ко, за3воли5мо Ол, зо3вe5мо ГМ, и1де5мо Ол, Ге, Бр,
ко3па5мо Чу, Ко, ли1чи5мо ГМ, љу2би5мо Ге, ме1тне5мо Бр, мо1ли5мо Стр, о3блази5мо Стр, о1де5мо Ко,
око3па5мо Ол, пје1ва5мо Бр, Ко, пла2ћа5мо Ол, по3коље5мо Ол, по3свађа5мо Ол, по3сти5мо Стр, пра1ви5мо
Ко, ра2ди5мо Бр, Чу, ра2ни5мо ГМ, са2ђе5мо Стр, са3стане5мо Ге, сла1ви5мо Ол, ГМ, сме2та5мо Ол,
спре2ми5мо На, ста1ви5мо Ол, у1зме5мо Ол,
и3ма5те Ст, Стр, не2ма5те Бр, при2ча5те Ст, про3да5те Ст, Во, ра2ди5те Ол, При, Вод,
ра2ђа5те Ге, слу2жи5те, На, ГМ, слу1ша5те Ол, Ст, у3чи5те Ол, Ст, Бр, чи1сти5те Ст, Стр, чи3та5те
Ст, Бр,
бје3же5 Ол, ве4зу5 Стр, ви2чу5 ДП до3лазе5 Ол, же1не5 ГМ, за3кољу5 Ко, и1грају5 Стр, и1ду5 ДП, ку1пе5
ГМ, мла2те5 Стр, мо3тају5 Стр, на3уче5 Ол, о4дају5 Ол, Ст, о3су5ше5 Стр, о1тму5 Стр, пи1ју5 Ст, пи4тају5
Стр, пје1вају5 Стр, пора4сту5 Ол, Стр, пре4ду5 Стр, ГМ, про3да5ју5 Бр, ра2де5 Ол, слу1шају5 ГМ, Ол, сми1ју5
ДП, спре2ме5 Ко, су2ше5 Стр, Чу, тка1ју5 Ол, Стр, ту4ку5 Ол, укра4ду5 Ст, Стр;
5) у 2. и 3. лицу једн. аориста глагола V Стевановићеве врсте на посљедњем вокалу:
за1ла5ди5 Ол, jа2 се за1посли5 Ол, за1рати5 На, згр1ми5 на4 ме ДП, на1њуши5 Ко, о1боли5 Стр, о1стави5 Ол,
о1твори5 Лу, На, по1дмла5ди5 Бр, по1коси5 Ол, по1плави5 Ол, пре1ва5ли5 се Ол, пре1вари5 Ол, у1дари5 Ол,
ДП, ја2 у1стави5 ко3ње Ол, у1јагми5 Ол,
6) код гл. прил. садашњег: бо3ре5ћ се Бр, гле1дају5ћи ГМ, кри1ју5ћ Ол, Ко, ГМ, но3се5ћ Ол,
о4дају5ћи ДП/о4дају5ћ ДП, пи1ју5ћи Стр, ра4де5ћи Ст, сто3е5ћ ГМ/сто3е5ћи Со, тра4же5ћ Стр, ДП;
7) код трпног придјева који се завршава на -т: за1ви5то ДП, за1кључа5та ДП, о1држа5та
ДП, о3здрави5т Стр, опе3риса5та ДП, о1ра5то Ол, пе3риса5та Стр, про1да5то Бр, про1копа5ти Ол,
си1ја5то Ол, у1да5тe ГМ, у1да5то ГМ, у1копа5т ГМ;
8) код гл. именица на -ање: е1кла5ње Ге, ку1ва5ње Ол, Ге, о4да5њу ДП, при4ча5ње ДП, спа4ва5ње
Стр, Со;
9) у облицима ном. и ак. једн. именица ж. рода на -ост вокал из овог суфикса обично
је дуг уколико је претходни слог кратак (исп. Петровић 1978: 24): жа1ло5ст Ол, Бр, Со, Во,
мла1до5ст Ст, пре1дно5ст По, про1шло5ст Ст, ра1до5ст По, ста1ро5ст При, Вод, те1чно5ст На, а ако
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је претходни слог дуг, ова дужина може изостати: буду4ћност Ст, глу4пост Ст, ду4жност Ст,
кра4јност Со.
10) Завршни вокал компаратива и суперлатива прилога редовно је дуг: бо1ље5 Ол, го1ре5
Ол, да1ље5 ГМ, ја1че5 Ол, ма1ње5 Ол, ши1ре5 Ол, на2јбоље5 ГМ, на2јвише5 Стр, на2јље3пше5 Ол, на2јтеже5
Ол;
105. Дужине завршног самогласника основе изостају у сљедећим случајевима:
1) у формама презента глагола са основом на -је-39: вје1руем ДП, вје1руеш Поп, не3
вјеруем Ол, даj4 ем Ол, за1лијем Стр, ка3зујем Стр, не3 пијем Поп, по1кријеш Чу, пр1стенујем Стр,
са1кријем Бр, са1шијем Лу, сиј1 ем Ол, сје1тујем ДП, смиј4 ем Ол, ста3нујем Стр, чуј1 ем Бр, При, Вод,
не3 чујем По, Лу, чуј1 еш Ге, шиј1 ем Лу,
до1бијеш Чу, за3сијеш Стр, и1зујеш Ко, по3сијеш Ге, Чу, Ко, Поп, Во, ра3стаеш Стр, ру1кујеш
Со, са1вијеш Ко, са1лијеш Ге, са1шијеш Ко, Со, сиј1 еш Ко, снуј1 еш Ге, Во, у1мијеш Стр, шиј1 еш Во,
При, Вод,
бри4је ГМ, гри3је Ол/гри1је Ст, Чу, за3грије Чу, зби1је Стр, ка3зује Ол, кри1је се ДП, ку3пује Бр,
Ко, Лу, не3 пије Поп, о3снује Чу, пи1је Бр, Стр, подба3цује Чу, по1пије Стр, ГМ, по3сије Стр, пре3дае
Ол, ра1збије Чу, са1шије При, Вод, сви1је се ДП, си1је се Ол, ДП, сми1је Ол, сми3је Ол, сну1је Чу,
При, Вод, у3грије ДП, у3даје ДП, чу1је Ол, ДП, Со,
пи1јемо Чу, по3сијемо Чу, Во, си1јемо Стр, чуј1 емо Стр,
2) у презенту неких глагола I Стевановићеве врсте:
ве4земо Ко, ве4зеш Ко, При, Вод, изве4зе ГМ,
ву4че Ол, Ст, Чу, Ко, ву4чем Чу, ву4чеш ГМ, дову4че Ол, дову4чем Ол, изву4че Ол, изву4чем
Чу, На, наву4чеш Бр, пову4че Ол, пресву4че Ол, Со, разву4чеш Бр, одву4че Чу,
обу4че Стр, обу4чем Во, обу4чеш Ко, Со, Поп,
вр4ше Чу, вр4шемо ГМ, вр4шеш Бр, овр4ше Чу,
39

Према старијој и новијој дијалектолошкој литератури ова појава забиљежена је у многим српским
новоштокавским говорима (исп.: Вуковић 1940: 319, Петровић 1978: 23, Николић 1991: 79–81, Драгичевић
2001а: 181, 2007: 353–354, 2011: 230, Николић 2001: 265, Козомара 2009: 535 и 2016: 663).
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зна4де Ол, зна4дем Стр,
му4зе ГМ, му4земо Чу, му4зеш Стр, пому4зем Во, пому4зеш Стр, ДП, Бр,
ра4сте Ол, Ст, Чу, изра4сте Стр, Во, нара4сте Стр, Ге, При, Вод, одра4сте ДП,
поме4те Ол,
испре4деш Чу, опре4де Ол, Стр, ДП, ГМ, При, Вод, опре4деш Стр, Ко, пре4де Ол, Чу, Ко,
Со, Поп, При, Вод, пре4дем Ол, Стр, пре4демо Стр, Ол, Ге, пре4деш Стр, Ко, Во,
засије4че Ол, осије4че Бр, осије4чеш Ко, сасије4че Со,
тре4се Во, тре4сеш Лу, истре4се Стр, На, Во, истре4сеш ДП, Ге, ГМ,
ту4че Ол, исту4че Стр, исту4чемо Во.
Дужина се јавља у 3. лицу мн. ових глагола: ве4зу5 Стр, изве4зу5 ГМ, кра4ду5 Ст, Стр, опре4ду5
ГМ, осје4ку ГМ, пому4зу5 Ко, пора4сту5 Ол, Стр, пре4ду5 Стр, ГМ, Pop, тре4су5 Бр, ту4ку5 Ол, укра4ду5
Стр, Ст.
106. Од осталих појединости у вези са постакценатском дужином треба издвојити
сљедеће:
1) Деминутивни суфикс -ић може се јавити са дужином: Бо3шки5ћ Ол, зу3би5ћ Ст, ли3сти5ћ
Со, мо3сти5ћ Со, сно3пи5ћ Ст, со3ки5ћ ДП, су3ди5ћ Бр, цр3ви5ћ Стр, Ст, или без дужине: бра1тић ГМ,
вра3тић Ст, дре3нић Ол, мо3стић Ол, си3нчић Ст, со3кић Бр, тво3рић Стр, тру3пић ГМ;
2) Посесивни суфикси -ин и -ов/-ев изговарају се са дужином, коју не биљежи Даничић
(исп. СА: 214). Уравнато је: ба1би5н Ст, га1зди5н Ст, Јо4ви5н Ст, Ма4ри5н Ол, ДП, Ра4ди5н Ст, Ре1љи5н
Ол, Са1ндри5н ГМ, Сто4ји5н Чу, та1ти5н Ст, ћа1ћи5н Ст,
ди1до5в Ст, Ве2љко5в Ст, И3сусо5в Лип, Јо3вано5в Ст, кра4ље5в Ст, Радо3шо5в На,
а дужина је уобичајена и у формама присвојних замјеница: ње3го5в Ол, Ст, ГМ, Стр, Чу,
Лу, Со, На, Во, ње3зи5н Бр, Лу, ГМ, Со, ње4зи5н ДП, њиј3 о5в Стр/њиј4 о5в Чу.
Без дужине су забиљежени придјеви хра3стов Ст и ша3ров Во.
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3) Придјевски суфикси -ав и -ан могу се јавити са дужином (СА: 217–223): а1љка5в Ст,
ба1ла5в Стр, бле2нта5в Ол, бр1ља5в Ст, гр1ба5в Ст, жи1ла5в Ст, кр1ва5в Ст, мр1ља5в Ол, пр1ља5в Ст, же1ља5н
Ст, ме1ка5н Ол, ја1да5н На, Во,
али и без дужине: бљу1тав Ст, га1рав Ст, мр1шав Ст, га1дан Ст, зло1бан Ст, ја1дан Ст, ла1ган
Ст (исп. Петровић 1978: 23–24). Осим у лику до1ба5р Ст, дужина није забиљежена на суфиксу
-ар: би1стар Ст, ве1дар Ст, до1бар Ст, мо1кар Ст;
4) Наставци старих тврдих основа у придјевској деклинацији могу се јавити са
дужином: до3бри5је По, Стр, дру1ги5је ГМ, Бр, же3нски5је ГМ, жи4ви5је Стр, лије4пи5је Бр, од мо3и5је
ДП, Бр, Во, не1искрени5је По, не1уредни5је По, о1ви5је Ол, ДП/о3ви5је Чу, о1ни5је Ол, Лу, Во, пу1ни5је
Ол, Стр, сво3и5је Ол, Стр, Чу, Бр, ГМ, Лу, Во, ста2ри5је Стр,
с дру3ги5јем Ол, за1дњи5јем ГМ, с је3дни5јем Ге, са о3ви5јем ГМ, Ге, Со, с о1ни5јем Ол, Со, Ко,
сви3лени5јем ГМ, ста2ри5јем Бр, с то1и5јем Стр, Чу,
или без дужине: дру1гије Чу, ја4кије Ол, ДП, Стр, ја2њскије По, ко3мши5скије Ол, ма2лије
ГМ, ДП, на1шије Ол, Стр, По, Чу, ни1кије ДП, не3жењеније ГМ, о1вије Ол/о3вије ДП, у пр3вије Стр,
Ко, пу2стије ДП, р1ђавије По, сво3ије По, Стр, ДП, Чу, Со, те4шкије По, Ол, то3ије Стр/то1ије
Стр, По, Бр,
дру1гијем Стр, Лип, са ма2лијем ДП, под мо3ијем се3лом Бр, о1нијем Стр, На, под са2мијем
про4зором ДП, с ти1јем Ол, ДП, Со;
5) Понекад се дужина може чути и на покретним вокалима а или е у формама
именичких и придјевских замјеница: не1кога5 Ст, Лип, Чу, ни1кога5 Ол, Со, Лу, о1вога5 Стр/о3вога5
Ол, ДП, Ге, о3нога5 Ол, ГМ, ДП/о1нога5 Ко/о3д онога5 Ол, сва1кога5 Стр, Ко, сва1чега5 Ол, то1га5 Ол,
Лип, ДП, Со, за3 тога5 Ге, и3с тога5 ДП, о3-тога5 Стр, Ге, ДП, Поп,
ко3ме5 Стр, По, Ба, Бр, не1коме5 Ол, ДП, ни1коме5 Ол, Лу, Со, Чу, сва1коме5 Ко, Ол, Ге, Со,
то1ме5 Лип, о3 томе5 Ол (исп. Петровић 1973: 19, Драгичевић 2009: 333);
6) На финалном вокалу код броја четири може да се јави дужина: че3три5 Чу, Со, Лу,
Ге, На;
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7) Дужина се може чути у 3. лицу мн. аориста на завршном вокалу: вра4тише5 Со,
до4ђоше5 Стр, ДП, Лу, Со, за3клаше5 Ге, Чу, зако3паше5 Ко, замиру4шаше5 Бр, згр3нише5 ГМ, зна1доше5
Со, изву4коше5 Чу, исје4коше5 Чу, испе3коше5 Чу, ка4заше5 ДП, на3вадише5 Чу, на3правише5 Ко, Во,
ни1коше5 Бр, одве3доше5 Бр, одне3соше5 Ге, о3доше5 Ол, Ст, Ба, Бр, Лу, Во, одра4стоше5 Ба,
о3стадоше5 Ге, о3ћераше5 Ге, Со, по3бише5 се ДП, по3едоше5 Ол, Во, по3спаше5 Ко, поте3коше5 Ко,
по3че5ше5 Ол, при3купише5 ГМ, про3бише5 Во, ра3су5ше5 се Ба, раши4рише5 На, свра4тише5 Ол, сје1доше5
ДП, ску1пише5 ГМ, сти1гоше5 ДП, у3бише5 га Ст, у4ђоше5 Со, у3зе5ше5 Ге, уте3коше5 Ол, ДП; али је
забиљежено и: до4ђоше ГМ, одне3соше Ге, о3доше Ст, Бр, Ге, Во, прeва4лише Ол, са3сташе На,
ста1доше ГМ;
8) Дужина није забиљежена ни код неколико форми гл. придјева радног: вје3нчала Во,
вје1ровала Ко, вје1ровале Лу, вје1ровало се Чу, по1штовала ДП, ГМ, ра1товала ДП, Бр, ста1новало
Со (СА: 192, 194, 195);
9) Аналошка дужења вокала честа су код ових форми: биј1 о5 Ол, ГМ, Стр, до1бијо5 ГМ,
до1нијо5 Ол, је1о5 Ол, ка1знијо5 Лип, ко3сијо5 Ол, на3правијо5 ГМ, о3ставијо5 ГМ, оства4ријо5 По, па1зијо5
Ол, ра4дијо5 Ол, се3лијо5 Ол, скло3пијо5 Стр, тје1шијо5 Ол, уја3гмијо5 Ол, у3спијо5 Ол;
10) Секундарне дужине јављају се на финалном вокалу након сажимања вокалских
група у формама гл. придјева радног, о чему в. примјере у т. 44;
11) Уобичајена је и дужина у 3. лицу мн. футура: до4ће5 Ол, ДП, на3ни5ће5 Чу, на4ће5 Стр,
не4ће5 цу1ре5 да да1дну5 По, о3ће5 Ол, Стр, Лип, ДП, по3биће5 ва2с Ол, поре3наће5 Во, ро3диће5 се Ко;
12) О јављању постакценатске дужине усљед повлачења дугосилазних акцената на
проклитике види у т. 108 и 109.
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Преношење акцената на проклитике
107. Преношење акцената на проклитику обичније је данас у ијекавским него у
екавским говорима (Пецо 2002: 70) 40, а и од раније је познато да постоје сјевероисточна зона
новоштокавских говора, у којој се ова појава рјеђе остварује, и југозападна и западна зона, у
којима је она знатно чешћа (Николић 1970: 35). Акценат на везницима и приједлозима у
екавским говорима сматра се архаичним, док једино није необичан акценат на проклитици не
испред глагола (Суботић 2005: 143, Бошњаковић 2007: 91). Белић је још давно примијетио да
се преношење све више губи у савременом језику „и све више преовлађује наново акценат
засебних речи“ (Белић 2006: 172).
Дијалектолошка литература, и новија и старија, показује да је преношење акцената на
проклитику распрострањена појава код старијих говорника херцеговачко-крајишког
дијалекта, тачније његовог сјеверозападног огранка (исп. нпр. Петровић 1973: 19–20,
Драгичевић 2007: 354–355 и 2009: 291–296, Козомара 2009: 535–537 и 2016: 665–668). У
сваком случају, учесталост преношења акцената на проклитике у говору једно је од
најважнијих питања наше ортоепске проблематике данас (Ивић М. 1997: 155, Петровић–
Гудурић 2010: 369).
Број слогова проклитике и број слогова ријечи са које се акценат преноси кључни су
услови преношења, односно непреношења (Даничић 1925: 58, Ивић, Бошњаковић, Драгин
1994: 88–92). Са неких врста ријечи акценат се преноси чешће него са других, па је тако, на
примјер, Ђуро Даничић у Српским акцентима описивао случајеве преношења само са
именица на приједлоге.
108. Старо преношење акцената подразумијева преношење акцената силазне
интонације који су се на проклитици остваривали као краткосилазни. Овакав тип преношења
остварује се у сљедећим случајевима:
1) Са облика једносложних именица м. рода на једносложне проклитике:

40

Малобројни радови који се баве говором урбаних средина показују да у говору млађих генерација
екаваца преношење акцената на проклитику готово потпуно изостаје (Бошњаковић 2007: 90–91, Драгин 2005:
281). С друге стране, према досадашњим ријетким истраживањима урбаних говора на ијекавском говорном
подручју херцеговачко-крајишког дијалекта може се закључити да је преношење акцената на проклитику сасвим
уобичајено, мада се често остварују и непренесени акценти (Цукут 2013: 107).
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за1 вра5т Ко, у1 гра5д ГМ, за1 да5н Ст, и1 да5н да4њи5 Стр, да2н по1 да5н Ст, у1 ла5д Во, и1 љу5ди Ол,
о1т ку5ма Ко, пре1д мра5к Ко, у1 мра5к Ол, за1 си5на ДП, у1 сније5г Лип, на1 ста5н Ко, Чу, о1-ста5на Чу, у1
ста5н Чу,
на1 Ја5њ Чу, у1 Ја5њ Стр, на1 Кри5ж Ст, на1 пла5ст Поп, на1 су5д Стр, Во,
и1 бо5г Стр, да3 бо5г са3чу5ва5 ДП, у1 Бро5д ДП, на1 во5з Стр, у1 до5м Ол, на1 кро5в ДП, у1 ло5в Ол,
ко1д моста Ол, на1 но5с Ол, По, у1с по5ст Стр, за1 сто5 Ст.
Живо је и преношење на проклитику са двосложних именица м. рода, али није често:
на1 каме5н Бр, на1 мјесе5ц Лу, на1 рашак Бр. Преношење са тросложних форми таквих именица
такође се може чути: на1 гребене Ко, и1с камена Ст, до1 поја5са Ге, бе1ш чоека Поп, за1 чоеком Ол.
2) Акценат може да се пренесе на једносложни приједлог са двосложних именица ср.
рода: за1 бла5гом Во, на1 гро5бље ДП, на1 гро5бљу Ол, у1 гро5бље Стр, на1 у5љу Ол,
до1 ко5ла5 ГМ, у1 кола Ол, ГМ, Лу, у1 поаљу Ол, у1с поље На, по1 пољу Поп,
пре1д вече5 ДП, на1 ђубре Бр.41
Преношење са тросложних форми таквих именица није често: по1 селима Ге, о1-дрвета
Стр, Поп.
Забиљежено је преношење и са двије именице pluralia tantum ср. рода које у ном. имају
узлазни акценат: на1 вра5та Ол, у1 прсима ГМ.
Обично је и преношење са тросложних назива насељених мјеста у ср. роду: у1 Бешњево
Ст, и1з Ге5рзова Ге, Со, Лу, у1 Ге5рзово Со, у1 Ге5рзову ГМ, Лу, у1 Језеро Ол, у1 Језеру Ко, у1 Лубово
Лу, и1з Натпоља На, и1с Трнова Лу, у1 Тр6ново Лу, у1 Тр6нову Лу, Ст42.
3) Уобичајено је преношење акцената на једносложни приједлог са двосложних
именица које се мијењају по 3. промјени: за1 воду Ко, на1 воду Ол, у1 воду Ол, Лип, Ко, ДП, Поп,
Во, на1 даску Чу, на1 дјецу ГМ, на1 земљу Ол, Ге, у1 земљу Ол, у1 зору ДП, у1з ногу ДП, на1 цесту
Ол,

41

Са именица дрво и кола потврђен je и нови тип преношења (в. т. 109 под 2).
За овакав тип преношења са тросложне именице Ђуро Даничић у Српским акцентима наводи само примјер
Ду1наво: о1д Дунава и до1 Дунава (Даничић 1925: 77).
42

89

у1 во5јску Бр, На, Во, При, Вод, у1 гла5ву Ол, у1з гла5ву Стр, у1 гра5не Лу, по1д Гре5ду Чу, у1 зи5му
Стр, кро1з о5вце Стр, по1д о5вцу Чу, за1 ру5ке Бр, на1 ру5ке Ко, на1 ру5ку По, Поп, у1 ру5ке Ге, у1 ру5ку Стр,
Поп, на1 сна5гу Ко, у1 то5рбу Ол43, а потврђено је и преношење са једносложних и двосложних
именица ж. рода које се мијењају по 4. промјени: за1 рије5ч По, о1д гла5ди Чу, Ко, Со, у1 јесе5н Ол,
у1 ноћ Ко, Стр, Ко, Со, Во.
4) Забиљежено је и преношење акцента са именица свих родова на двосложни
приједлог: о1ко вра5та ДП, пре1ко моста Со, пре1ко ноћи ГМ, пре1ко поља44 Ол, Стр, као и на
приједлог који се јавља с покретним вокалом а: кро1за земљу Стр, ни1за стра5ну Ол,
5) Уобичајено је преношење акцената са форми инстр. једн. личних замјеница 1. и 2.
лица, те повратне замјенице себе на једносложни приједлог: за1 мно5м Ба, са1 мно5м Бр, за1
тебо5м Стр, Ба, за1 тобо5м Стр, пре1-тобо5м ГМ, за1 собо5м Ба, Стр, пре1-себо5м Ба, са1 себо5м Стр,
Лу, На, пре1-собо5м Бр, Ст, Со, Чу, Лу, На.
Акценат се са замјеница преноси и на двосложне приједлоге с покретним вокалом а с
позицијом акцента на њиховом првом слогу: пре1да мно5м Бр, по1да5 њу5 ГМ, пре1да5 њу5 Ол, Ге,
по1да5 њи5 Чу, пре1да5 њи5 Ол, Во, Ге, а краткосилазни акценат на првом слогу двосложних
приједлога обичан је и кад се нађу испред замјеничких енклитика: пре1да5 ме Ол, пре1да5 те Ге,
пре1да5 њ Ба, кро1за5 њга Ол, ни1за5 њга Ба, Стр, по1да5 њга Стр, Со, пре1да5 њга Чу, Во, ме1ђу5 се Стр,
ни1за5 се На, по1да5 се Лу, у1за5 се ГМ.
6) Ријетке су потврде овог типа преношења са облика придјева и придјевских
замјеница: у1 бољу5 ку1ћу Ге, у1 ста5ра5 време3на Стр, на1 ову5 стра2ну Ол.
7) Сасвим је, међутим, уобичајено преношење са облика основних бројева на
приједлог: до1 два5 са2та Ол, за1 два5 да2на На, и1з два5 дје4ла Чу, о1-два5 бра1та Лу, по1 два5 Ко, у1 два5 Ол,
на1 дви5 кра1вице Ба, на1 дви5 но1ге Ст, о1-дви5 ки1ле Ст, о1-дви5 се3стре Ба, ГМ, по1 дви5 Ол, у1 дви5 ГМ, Ге,
бе1с три5 свије4ће По, до1 три5 Ол, на1 три5 ко1ма5да Чу, о1-три5 са2та ГМ, о1-три5 дије4ла Бр, ГМ, по1
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Са ове именице могућ је и нови тип преношења: у3 то5рбу Ол, Ко.

44

Аналошки силазни акценат (СА: 76).
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три5 Ол, Стр ДП, Чу, Ко, Поп, са1 три5 но1ге ГМ, у1 три5 вр4сте Чу, у1 три5 ру2ке ДП, Ге, у1 три5
фла1ше Стр, до1 пе5т Ол, у1 пе5т са4ти5 Ол, по1 десет Ге.
Уобичајено је и преношење са основних и збирних бројева на везник и у вишечланим
конструкцијама (Драгичевић 2009: 293): два4десе5т и1 дви5 Стр, Ге, два3ест и1 осмеро Стр, два3ес и1
пе5т Ол, два1ест и1 пе5т На, Вод, два4дсе5т и1 петеро Бр, два4десе5т и1 три5 При, три3ес и1 два5 Ол,
тридесет и1 пе5т Ге, че3терес и1 петеаро Ол, ГМ, Стр, ше4се5т и1 петеро Стр, осамде3се5т и1 ше5ст
ГМ, а потврђено је и преношење са збирних бројева по1 двое Поп, по1 трое Поп, по1 петеро
Стр, Ге, те са редног броја други: за1 друго5 Ко.
8) Са глагола се акценат може пренијети на рјечцу не: не1 боли5 Ол, не1 зна5 Лу, не1 зна5м
Стр, На, не1 зна5ш Ол, Ге, не1 па5нте5 Ст, не1 узме5 Ол, те на везнике и и ни: та3ко е и1 би5ло Ол, ДП,
На, и1 не зна5ш Ба, ГМ, Лу, ни4је ни1 бијо5 ДП, ни1 би5ло ДП, Ко, При, Вод, ни1 дошо5 Ол, ни1 поче5ли.
9) Уобичајено је и преношење са прилога пола у конструкцијама: го1дна и1 по5 Ол, го1дину
и1 по5 ДП, ни1 пола Со, о1д пола Ол, по1 пола Поп и сл., а рјеђе су потврде овог типа преношења
са неког другог прилога: и1 горе5 ми Ко, све го1ре5 и1 горе5 ДП.
10) Забиљежено је преношење на општу замјеницу која и није права проклитика, али
само у вези са именицом ноћ: сву1 но5ћ Ст, Ко, по сву1 но5ћ Стр, сву1 но5ћ и3шо5 Ол, Стр, те један
примјер преношења на неодређену замјеницу: не1ки да5н Ол.
109. Ново преношење акцената подразумијева преношење акцената силазне
интонације који су се на проклитици остваривали као краткоузлазни. Овакав тип преношења
остварује се у сљедећим случајевима:
1) Са облика једносложних и двосложних именица м. рода на једносложне
проклитике:
о3д беза Чу, и3 брат ДП, ко3д брата Лу, о3т круа ДП, бе3з љеба Чу, за3 пр6ст Ол, у3з рат
Ко, Ст, Ол, На, до3 рата Ко,
на3 гроп ГМ, Бр, на3 збор Стр, Ба, Ге, Ко, Со, о3д мли5на5 Стр, у3 млинима Со, по3д сач ГМ, у3
трап ГМ.
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Узлазни акценат остварује се на проклитици испред двије именице из Даничићевих
категорија вра2г-вра2га и стри2ц-стри4ца: на3 пу5т По, за3 репове Лип (СА: 57).
Овај тип преношења остварује се и са двосложних именица м. рода: по3д амба5р Лу, на3
Драгнић Ол, у3 Драгнић ДП, у3 ђа5вла Ст, у3 клепе5т ДП, у3 Тра5вни5к Бр,
као и са тросложних форми у зависним падежима једнине или множине: у3 амбарма
Чу, о3д бубре5га5 Лу, на3 Драгнићу Ол, ДП, Ге, у3 Драгнићу Ге, до3 Јоки5ћа5 Чу, о3д љеко5ва5 Поп, ко3д
Максима ГМ, по3т поја5сом ДП, у3 Тра5вни5ку Ол, о3-Тура5ка5 На, у3 Чарда5ку Со, за3 чојеком Ол, о3четни5ка5 Ко Ге,
те са тросложних личних именица: и3з Баби5ћа5 На, у3 Бабиће На, у3 Буковац Ол, у3 Буко5вцу
Ол, и3з Љољи5ћа5 Ко, у3 Мркоњ6ћ Чу, и3з Мујџи5ћа5 На.
2) Акценат се преноси и са једносложних и двосложних именица ср. рода: у3 дну ДП,
по3д житом Чу, бе3с ко5ла5 Чу, на3 љето Чу,
за3 здра5вље Стр, на3 су5нцу Чу, у3 су5нце Ко,
о3-др6вета Стр, ДП, Поп,
и3з њеда5ра5 Стр,
а сасвим је уобичајено и преношење са тросложних именица: и3з Ге5рзова ГМ, ко3д
гове5да5 Со, до3 Ђу5рђева Чу, на3 Ђу5рђево По, о3 Ђу5рђеву Ол, Чу, пре3д Ђу5рђево Чу, у3 Језеро Ко, у3
Језеру Ко, Лу, до3 коље5на5 ДП, Ге, у3 Лубово Лу, у3 Лубову Лу, и3 Шипова Ол, Ко, ГМ, у3 Шипово
Ол, Ст, ГМ, Ба, Ко, Во, у3 Шипову Ол, Ст, ГМ, Чу, Со, Поп, Лу, На, Во.
Забиљежене су и потврде преношења са три именице pluralia tantum које имају узлазни
акценат: за3 вра5тима Ст, за3 ле5ђа Ол, На, на3 ле5ђа Стр, на3 ле5ђима Ст, Со, ни3з ле5ђа Чу, у3 плу5ћима
Ол.45
3) Уобичајено је преношење акцената на једносложни приједлог са двосложних
именица које се мијењају по 3. промјени или са њихових тросложних форми у зависним
падежима: у3 азни Во, ни3 баба ДП, бе3з бабе5 Ол, у3 бањи Ол, Ге, у3 Барама Ге, и3 ватра Бр, и3
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Преношење акцента у везама приједлога и именица pluralia tantum у духу је говора ливањско-дувањског
говорног типа (Рамић 1999: 350).
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ватру Бр, на3 ватру Ко, у3 ватру Чу, о3д вуне5 Чу, ко3т кра5ва5 ГМ, о3т кише5 Ол, Стр, Чу, о3т коже5
Поп, Чу, бе3с краве5 ГМ, по3т крушко5м Во, на3 кућама ДП, по3 кућама Ол, у3 кућама Чу, до3 куће5
Ге, за3 куће5 Стр, и3с куће5 Ол, Стр, ДП, Ге, На, Во, При, Вод, ко3т куће5 Ст, Ол, ДП, о3т куће5 Во, у3
кући ГМ, Стр, Ге, по3т кућо5м Стр, пре3т кућо5м Ол, ДП, ГМ, Во, за3 кућу Чу, пре3т кућу Ол, ДП,
Ге, Лу, На, При, у3 кућу Ол, ДП, Чу, При, Вод, у3с кућу ДП, Бр, Вод, у3 њивама Чу, на3 њиве Чу,
и3с Пљеве5 Ол, Ко, у3 Пљеву Ол, о3 слави По, за3 славо5м Ст, Чу, за3 славу Ол, Ко, На, на3 славу Ст,
Лу, на3 слами Чу, у3 сјечи Ол, у3 соби Поп, На, са3 стоко5м Поп, о3-тетке5 Стр, На, и3 ћаћа Лу, за3
ћаћо5м ДП, пре3-ћаћо5м Стр, ко3-цуре5 Ол, у3 штали Ол, Бр, у3 шталу Стр, и3-шу5ма5 На, у3 шумама
Ол, у3 шуми ГМ, Стр, по3т шумо5м Поп, кро3-шуму Ол, Со, у3 шуму Ол, При, Вод,
по3 Ба5чко5ј По, у3 ба5шчи Ол, у3 ба5шчу Ол, ДП, за3 ма5јку Ко, и3-Сту5пне5 Ол, ГМ, у3 Сту5пно5ј
Ол, Ко, Лу, у3 Сту5пну Лу, ко3-цр5кве5 ДП, о3-цр5кве5 Стр, у3 цр5кви Стр, пре3-цр5кво5м Стр, у3 цр5кву По,
Бр, по3 шко5лама Стр, и3-шко5ле5 Со, Вод, у3 шко5лу Ол, ДП Бр, Ко, Во, При,
на3 мате5р Лу, ко3д матере5 Бр, При, Вод, кра3ј матере5 Бр, и3 мати Лу,
а нешто је рјеђе преношење с оваквих тросложних именица: на3 бабине Ге, Ко, Во, за3
годину ДП, у3 за5други На, у3 за5другу На, у3 ка5рлице Бр, у3з ограду Чу, на3 општини Стр, у3
општини Чу, у3 општину Бр, у3 планину Чу46, бе3с потребе5 Ол, у3 Прибељу Лу, до3 про5славе5 Ол, у3
пун6цу Ко, и3 свекр6ва ДП, пре3д свекр6во5м Бр, са3 свекр6во5м При, Вод, на3 улици ГМ.
4) Потврђено је и преношење са четворосложних форми именица сва три рода: у3
бабинама Ко, у3 Бабићима На, у3 Витороги Бр, на3 Гр6бавици Чу, до3 Мр6коњ6ћа Ол, у3 Мр6коњ6ћу Лу,
у3 Прибељцима То.
5) Преношење акцента са именица свих родова на двосложни приједлог, и то на његов
посљедњи слог, познато је и у овим говорима: испо3т краве5 Ол, више3 ку5ћа5 На, изна3т ку5ћа5 Лу,
око3 ку5ћа5 Поп, више3 куће5 ГМ, На, Во, испре3т куће5 Ол, Лу, око3 куће5 Ол, преко3 куће5 Лу, На,
преко3 љета Ге, Лу, иза3 рата Чу, око3 цр5кве5 Стр, преко3 шуме5 Лу.
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Са ове именице из Даничићеве категорије брзи3на-брзи3не5 (СА: 10–11) требало би да се оствари стари тип
преношења.
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6) Бројне су потврде за преношење акцената са облика личних замјеница на
једносложни приједлог, те на везнике и и ни, за које би се могло рећи да се остварује са
великом досљедношћу: ко3д мене Ол, Бр, Чу, на3 мене Ст, о3д мене При, Вод, и3 мени ГМ, и3 ти5
Ко, ко3-тебе Ст, бе3ж њега ГМ, за3 њега Бр, и3 њега По, Бр, и3ж њега Со, ко3д њега Лу, на3 њега
Ко, о3д њега ГМ, Бр, Ко, Лу, и3 њему Ст, ни3 њему Ст, о3 њему На, у3 њему Поп, за3 њи5м Ол, са3
њи5м Чу, Со, На, и3ж ње5 Поп, ко3д ње5 ДП, Со, кра3ј ње5 Со, о3д њe5 Ст, Поп, На, по3 њу5 Стр, у3 њо5ј
Чу, и3 њо5јзи Ол, Бр, на3 њо5јзи Бр, у3 њо5јзи Стр, На, са3 њо5м ГМ, Ге, и3 њу5 ГМ, На, ко3д на5с Ол,
Поп, ко3д на5ске Ко, за3 на5с ДП, о3д на5с Стр, у3 на5ске Стр, за3 нами Со, по3 нама На, пра3м нами Ол,
о3д ва5с ДП, ра3з ва5с Ге, за3 њима Ол, Со, по3д њима Стр, пра3м њима Ол, пре3д њима Ге, са3 њима
Ол, ДП, Ге, Со, Чу, Поп, ко3д њи5 Стр, Ст, на3 њи5 Ст, о3д њи5 Бр, у3 њи5 Ст, и3 себе По, На, и3 себи
ГМ, на3 себи ДП, о3д себе При и сл., а није ријетко ни преношење на двосложни приједлог са
ових замјеница:
иза3 мене Со, Во, око3 мене Стр, ДП, Ко, Со, иза3 њега Чу, испо3д њега Бр, око3 њега Стр,
више3 ње5 Во, испре3д ње5 Поп, око3 ње5 Бр, преко3 на5с На, око3 на5ске Ко, Ге, међу3 њима Лу, више3
њи5 Во, иза3 себе Ол, око3 себе Со, Во.
Само једна потврда забиљежена је за преношење акцента са именичке замјенице ко: за3
ког Стр.
У овим говорима сасвим је уобичајено преношење у проклитичко-енклитичким везама,
познато и у другим говорима (Ивић 1985: 137, Петровић 1973: 106, Драгичевић 2007: 355), код
којег се на једносложној проклитици остварује дугоузлазни акценат: за4 ме Ге, Во, При, Вод,
згр1ми5 на4 ме ДП, пору4чијо5 по4 ме Стр, Ко, ГМ, гле1ала у4 ме ГМ,
за4 те Ко, на4 те Ол, ГМ, до4ћ по4 те Стр, у4 те Лип,
за4 њга до3шла Стр, уда4вала ће2р за4 њга Стр, чу1ла си за4 њга Бр, на4 њга ДП, у4 њга Ге, Бр, уза4
њга Стр,
на4 се Ге, Со, а понекад се такав акценат остварује и на једносложној проклитици испред
неких пуних замјеничких облика (Драгичевић 2009: 295): за4 њи Стр, Ге, На, на4 нас Ба.
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7) Редован је овај тип преношења акцената са придјевских замјеница, придјева и
редних бројева на приједлоге: за3 мо5га ДП, ко3д мо5г о3ца При, Вод, у3 мо5га стри4ца На, у3 мо5м
се3лу Ст, у3 мо5ме се3лу Бр, испо3д наше5 њи1ве5 Во, у3 нашо5ј ку1ћи Со, у3 нашо5ј цр2кви Бр, у3 нашу кућу
Чу,
и3з ове5 Стр, о3д ови5је Стр, за3 оно5 Стр, Стр, о3д онога5 Ол, за3 тога5 Ге, и3с тога5 ДП, о3-тога5
Стр, ДП, Поп, Ге, у3 то5ј шко2ли Ол, о3 томе5 По,
до3 Ба5ње5 Лу4ке5 ДП, за3 Ба5њу5 Лу4ку Ко, у3 Ба5њо5ј Лу4ци На, у3 Ба5њу5 Лу4ку ДП, Ге, На, на3
го5рњи5 спра1т Стр, на3 го5рњу5 стра2ну Ол, у3 До5њи5м Му3јџићима ДП, у3 Ђу5рђево5ј ку1ћи Ол, и3Жижине5 стра4не5 Ко, у3 задње5 врије4ме Ге, за3 Ма5ли5 Бо3жић Лу, на3 Ма5ли5 Бо3жић Стр, Ко, на3 Ма5лу5
Госпо3ину Стр, око3 Митрова Лу, за3 мла5де5 Бр, ко3д Ново5к Са2да Лу, у3 Цр5не5 вр3оеве Ол, у3 Цр5но5м
Вр63у Ол,
до3 друге5 На, у3 друге5 Стр, по3 други5 пу2т Ко, је3дно за3 друго5 Ол, у3 друго5 Чу, иза3 друго5га
Ге, на3 друго5ј Чу, на3 другу5 Чу, у3 другу5 Ко, у3 се5дми5 ГМ,
а потврђено је и преношење са придјевске замјенице и придјева на везник и: и3 њијове
Лип, жи2в и3 здрав Бр, жи4ви и3 здрави Ол, Чу.
8) Aкценат се на проклитику може пренијети и са прилога: до3 онда5к Стр, до3 сада5 Ол, и3
горе Ол, и3 доље Ол, и3 онда5 Лип, и3 прије5 Ол, ДП, и3 сад Ол, и3 сада5 Ол, ГМ, Стр, Лип, Чу, Ге,
Лу, На, Во, та1д и3 тад Стр, ни3 ту5ј Ко.
9) Преношење акцента с глагола у презенту на негацију „доследно је у свим
штокавским говорима са четвороакценатским системом“ (Николић 1970: 52). Ово су само
неке од бројних потврда у говорима околине Шипова:
не3 ба5ци5ш Ол, ДП, не3 буде5 Ол, Ст, ДП, не3 буде5ш Стр, не3 види5 Ол, Лу, не3 види5ш Ст, не3
воли5м Ге, не3 гледа5 ГМ, не3 гледају5 ГМ, не3 дадне5 Ол, не3 дају5 Лип, Ге, Ко, не3 до5ђе5 ГМ, не3 жали5м
Чу, не3 зна5 Ол, Ва, не3 знају5 Ол, не3 зна5м Ол, ДП, Бр, Чу, Ко, ГМ, Лу, не3 зна5мо Ол, ДП, не3 зна5ш
Со, Лу, не3 иде5 Ко, не3 иде5мо Ол, не3 једе5м ГМ, не3 ка5же5м ДП, не3 мисли5ш ДП, не3 могу Ол, не3
носе5 Ол, не3 о5да5 Ол, не3 па5нте5 Ст, не3 пла5ти5 ДП, не3 пла5ћа5 ДП, не3 пла5ћа5м Ол, не3 ра5ди5 Ол, Поп,
не3 ра5ди5ш Ге, не3 сједа5 По, не3 слави5м Стр, По, Ко, не3 смије5м Ол, не3 спа5ва5ш Ол, не3 треба5 ДП, не3
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умре5ш Ко и сл., а потврђено је и преношење са глагола на везник: и1 не зна5ш Лу, и3 није Ол, и3
рекне5 Ол, ни3 знали Ге, ни3 мислила ДП, ни3 падало Ге, да3 буде5 до1нијо Стр, те преношење на
рјечцу нека у 3. лицу императива: не3к иде5 Ол, ДП.
10) Није необичан нови тип преношења акцената на општу замјеницу47 (Драгичевић
2009: 295): све3 петеро Стр, све3 троје ГМ, све3 четри Ст, сву3 но5ћке Стр (у т. 108 под 10
наведене су потврде и са краткосилазним акцентом на овој замјеници), те преношење на број
на којем се остварује дугоузлазни акценат: два4 пу5та5 Ол, ГМ, два4 пу5т Ко, Поп, два4 са5та Ол,
Ст, два4-три5 Ст, три4 да5на Ст, три4 пу5т Поп, сто4 мара5ка5 ДП.48
110. Преношење акцената на проклитику факултативна је појава и у овим говорима,
тако да се могу чути непренесени акценти на једносложним или вишесложним именицама,
придјевским замјеницама, придјевима, бројевима и код понеких глагола: у ба1њу Ол, од бе1за
Чу, за бла2го Ол, за бра1та Стр, од бра1та Стр, за во2јску Поп, од ву1не5 Чу, код га2зда5 Ол, за го1дну
ГМ, за го1сте Ге, од гра2да Стр, и да2н да4њи5 Стр, о-др1вета Ге, за зи2му Ге, од ју1тра Ол, преко
кла1де5 Ол, от ко1же5 Чу, от кра2ва5 ДП, на кра2ј шпо3реата Стр, на кру2г Ол, кот ку2ма Ол, за ку1ће5
Стр, за ла1че Ол, на ле4ђа Ко, на ле4ђма ГМ, Ko, без ма2јке5 ГМ, без ме2са Ол, за мје1се5ц да4на5 Лип,
код мо1ста Ол, за но2ћ Ол, на пи2во Ол, у пр1сима Бр, на пу2т На, на ро2г Стр, кот све3кра Ол,
кроза се3ло Ол, за сла1ву Ол, Ге, на сла1ми Ге, за сто1ку Ст, и-Сту2пне5 ГМ, о-те1тке5 ГМ, испоцр2кве5 Ол, Стр, код цр2кве5 Стр, на че1сму ГМ, у шта1лу Стр,
из Ге2рзова Ге, у Ге2рзову Ге, Со, на Дра1гнић Ге, бес по1требе5 Ол, на про2славу Ол, на
са2храну Ол, у Ши1пову Ол, По,
по мо2м Лип, од не1кога По, кот сво2г стри4ца Ол, од сво2г дру2га Ол, у о1во5 врије4ме По, у
о3но5 зе3леано5 Стр, у та2ј ка3зан Ге,
47

Овакво преношење може се чути и у говору млађих становника Шипова.
Проф. Мирослав Николић сматра да је ова појава типична особина југоисточног огранка херцеговачкокрајишког дијалекта (Николић 1991: 41), док проф. Драгичевић у једном од новијих радова закључује да је њен
ареал „знатно шири“, јер бројни радови показују присуство оваквог преношења акцената и у говорима јекавског
сјеверозапада (исп. Драгичевић 2007: 355 у напомени под текстом и тамо наведену литературу).
48

96

у и1сто5ј ку1ћи Чу, до ми1ле5 во1ље5 Ол, за Но1ву го1дину Стр, по цје2лу5 но2ћ Стр, до цр1не5 зе3мље5
Ол, ко-Цр1не5 рије4ке5 Ол, у Цр1но5ј Го3ри Ол,
за два2 да2на Ол, бес три2 свије4ће По, по три2 да2на По, Бр, Ге, у де1вет са4ти5 Ст,
и је3дно и дру1го5 Стр,
не мо3гу Ол
два2 са2та Ге, сто2 ма1ра5ка5 ДП и сл.

О AКЦЕНТУ РИЈЕЧИ

Једносложне именице мушког рода
111. Акценатском типу вра2г-вра2га (СА: 19–22) припадају: бра2в Стр, Лип, На, бру2с Ол,
ву2к Стр, гра2д Стр, ДП, да2н Ол, Стр, По, жбу2н Стр, жу2љ Ст, зу2б Стр, зи2д Стр, ДП, ку2м Ол, Ко,
ГМ, ма2л Стр, мр2с Стр, По, му2ж Ге, Ко, ра2д Стр, По, си2н ГМ, По, ДП, Чу, Поп, При, Вод, со2к
ДП, ста2н Ол, Стр, На, тра2г ДП, ћи2ћ Стр, ха2н Стр, цр2в Ол, Чу и сл.
Именица пла2ст ДП у овим говорима у ген. једн. гласи пла2ста ДП, ГМ али и пла4ста
Ст, Чу, и као код Даничића припада категорији стри2ц-стри4ца. Именица жар такође припада
објема категоријама: жа2ра Стр и жа4ра Чу.
У множини краћих форми може се чути ву2ци Ол, и ву4ци Стр, а дуже форме понекад
имају двојак акценат у ген. мн.: ву1ко5ва5 Ст, гра1до5ва5 Ст, дру1го5ва5 Ст, кне1зо5ва5 Ст, си1но5ва5 ГМ, Ст,
према: кумо4ва5 Лип, Чу, Со, сино4ва5 Ол, Бр, Ко, Лу, од сино4ва5 Стр, Поп, Лу, шњего4ва5
Стр. Готово је досљедно: бр1ковима Ст, гра1довима Ст, ку1мовима Ст, си1новима Ст уз једну
форму са краткоузлазним акцентом на другом слогу: са сино3вима ГМ (СА: 21).
112. Акценатском типу стри2ц-стри4ца (СА: 22) припадају: би2к Ст, Ол, га2ј Бр, Чу, Со,
Чу, жи2р Ст, Ја2њ ГМ, Стр, кли2п Чу, лу2г ДП, Чу, Ге, Поп, но2ж Ол, пу2т ДП, Ге, На, ра2ст Стр,
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Ст, Чу, сва2к ДП, Ге, Со, стри2ц Чу, Ко, На, Поп и сл. Именица бик иде и у категорију ро1б–
ро3ба.
113. Акценатској категорији бо2г-бо1га Стр (СА: 23–24) припадају: бо2г Стр, По, Чу, Ко,
ДП, бро2д Стр, гно2ј Стр, кра2ј Стр, кро2в Ко, Чу, ме2д Ст, Стр, мо2ст Ол, но2с Ст, Стр, по2ст Стр,
ДП, По, ро2в Бр, ро2г Стр, Ге. Именица кро2в Ко, Чу у ген. једн. може имати и краткоузлазни
акценат: кро3ва Ст.
Именица дом изговара се и са дугосилазним и са краткосилазним акцентом: до2м Ст,
Со, Лу, до1м Со. У ген. једн. може се јавити и краткоузлазни акценат: до3ма Ст.
Именице вр2х Стр и сто2 ДП припадају групи од неколико именица са краткоузлазним
акцентом у зависним падежима (СА: 23–24).
Именица гост припада овом акценатском типу као код Даничића, али и типу ра1к-ра1ка:
го2ст Ст према го1ст По.
114. Типу ра1к-ра1ка (СА: 24–25) припадају: бе1з Ол, Стр, ДП, бра1т ГМ, Стр, ДП, Бр, Ко,
гра1 Ол, Ст, Стр, ДП, ди1д Ол, Ст, Стр, Лип, дла1н Ст, зе1т Ст, ДП, Ге, кли1н Ст, кру1 Ол, Стр, ДП,
ла1н Стр, ље1б Ол, ГМ, Стр, Лип, ми1ш Стр, пр1ст Ол, ра1к Ст, ра1т Ол, Ст, Стр, ГМ, Лип, ДП, Ге,
Ко, Со, Поп, сва1т Ст, си1р Ол, ДП, Ко, то1к Ол. Именица кру забиљежена је у ген. једн. са
дугосилазним акцентом: кру2а Ко.
Именице плуг, праг и цар припадају категорији ро1б-ро3ба, а не ра1к-ра1ка као код
Даничића (СА: 25): исп. плу3га Стр, пра3га Ст, ца3ра Ст. Именица лан припада и овој категорији
али и категорији ро1б-ро3ба.
115. Акценатском типу ро1б-ро3ба (СА: 25–26) припада: би1к Стр, ве1ш ДП, Ге гр1м Стр,
гро1б ГМ, Бр, збо1р Ге, ко1њ Ол, Стр, кр1ст Лип, Стр, ла1н Стр, Чу, по1п Стр, ДП, са1ч ДП, сно1п Ко,
тра1п Ол, ГМ, тро1п Ко, џе1п Стр и сл.
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У инстр. и лок. мн. именица коњ понекад се јавља са краткосилазним акцентом: са
ку1њма ДП, Ге, ко1њима ГМ, на ко1њима Со, с ко1њима Ко, Со (в. Драгичевић 1999: 301), а не са
краткоузлазним као код Даничића.
Именица во2 (< во1л) Стр, Чу, Ко као код Даничића иде у тип ро1б-ро3ба (СА: 25).

О акценту неких вишесложних именица мушког рода
116. Типу ба4рут-ба4рута (СА: 26) припадају: зе4јтен Стр, ре4цељ Ол, со4бет Ст, а типу
бра4вац-бра4вца (СА: 26–27) припадају: вра4бац Ст, ДП, Со, Чу, ква4сац ДП, ла4нац ДП, Чу, ча4нак
Стр, чва4чак Ол, Стр. Именица чанак чешће има другачији акценат по типу ко3нац-ко4нца:
ча3нак Стр, Ко, Чу, При.
117. Акценатском типу Ду3шан-Ду3шана (СА: 28–29) припада: Бо3жић Стр, Бр, Чу, ДП,
Ге, Ду3шан ДП, Чу, је3лек Стр, ка3јмак ДП, ке3тен Стр, ку3пус Стр, ДП, ку3руз Ол, Стр, ДП, ле3меш
Стр, те3рлук Стр, У3скр6с Стр, чо3бан Ст, Стр.
Именица човјек понекад има акценат у зависним падежима као код Даничића (СА: 32):
чое3ка При, чое3ку Чу, али се чешће чује чо1ека Ге, Ко, Чу, ГМ, Во, чо1еку Ол. Исти акценат има
и лок. мн. у Шато3ру Бр (исп. Петровић 1973: 20).
118. Типу ко3сац-ко3сца (СА: 29–30) припада је3чам Чу, При, Вод, мо3мак Ол, ДП, Бр,
о3вас Стр, о3гањ Бр, о3тац Стр, ГМ, Бр, Ге, ча3бар Стр.
Именица но1вац Ст, По, не иде у акценатски тип ко3нац-ко4нца (СА: 31) као код
Даничића.
119. Акценатском типу вје1тар-вје1тра (СА: 33) припада: ва1кат Стр, ли1тар Стр, пу1пак
ДП, чу1нак Стр. Овом типу припада и именица све1кар Стр, ДП, Ко, ГМ, у групи од неколико
именица које имају краткоузлазни акценат у зависним падежима (све3крa Ол, ДП, Ко, Лу,
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све3кру Ол, Ко), с тим што понекад и номинатив у овим говорима има краткоузлазни акценат
све3кар ДП.
120. Акценатском типу за4во5ј-за4воја (СА: 34, 46) припадају: ло4по5в Ст, Лип, по4во5ј ДП,
Чу. Именица за4вој Ст забиљежена је само у лику без дужине, а и именица по4вој Ст може се,
такође чути без дужине.
121. Акценатском типу во3јни5к-војни4ка (СА: 35) припада: ба3рда5к ДП, бу3на5р Стр, ДП,
Бр, Ге, ге3рда5н ДП, Ол, зу3бу5н Стр, ко3ла5ч По, па3су5љ Ге. Може се чути и акценат бу1на5р ДП.
122. Типу не1ћа5к-не1ћа5ка (СА: 36–37) припада: мје1се5ц Ст, Стр, Во, са1џа5к ДП Стр,
сто1жа5к Стр, фр1та5љ Стр, ча1рда5к ДП. Риједак је Даничићев акценат у мјесе4цу На.
Акценат дат. мн. четни4цима Ге, одговара Даничићевом кома4дима, дина4рима (СА: 37)
123. Акценатском типу дје1ве5р-дје1вера (СА: 38) припада: гре1бе5н ДП, дје1ве5р Стр, Ол, Чу,
Ко, ДП, Бр, Ге, Со, На, Во, о1ро5з Стр. У множини се може чути нагласак дјеверо4ва5 Бр, Во,
дјеверо3вима Бр, камено4ва5 Со, орозо4ва Стр (СА: 37–38) уколико се именице јављају са
проширењем.
124. Од именица м. рода које се завршавају на -а акценатском типу гла4ва-гла4ве5 (СА: 2,
4–5) припада: ба4бо Стр, акценатској категорији књи1га-књи1ге5 (СА: 2, 8) припадају именице
га1зда Ол, Стр, ћа1ћа Ол, а типу пра2вда-пра2вде5 (СА: 5–6) припада: шу2ра Лип.
125. Код тросложних именица забиљежен је и Даничићев акценат ген. мн. пријате4ља5
Лип (СА: 42). Чешће су у употреби ликови Бе1оград Ол, Ст, ГМ, Лип, у Бе1ограду ГМ, Лу, Со, а
рјеђи је Даничићев акценат Бео3град Ол, Стр, (СА: 44). Забиљежени су и ликови кило3метра
Стр, Чу, Во, кило3мете5ра5 Поп (СА: 50–52).
126. Двосложна лична имена и хипокористици чувају дугоузлазни акценат у свим
падежима осим у формама вок. једн.: Бо4жо Ст – Бо4же5 – з Бо4жо5м Ко, Со, Бо4ро Ст – код Бо4ре5
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Ст, Вла4до – Вла4де5 – Вла4ду ДП, Ђу4ро – Ђу4ре5 Ст – Ђу4ру Ол, Јо4во Ко – код Јо4ве5 Ол – Јо4ви Ко,
Ми4ле Ол, Ст, ДП – Ми4ли Ол, Не4ђо – Не4ђе5 Ст, Лу, О4сто – О4сте5 Ст, Лу, Пе4ро – Пе4ре5 Ол, Ко
ГМ, Лу – ус Пе4ру Со, Ра4де Стр – Ра4де5 Ст, Ри4сто Лу – са Ри4сто5м Лу – за Ри4сту Лу, Си4мо –
Си4ме5 Поп (СА: 85). Вокатив редовно има дугосилазни акценат: Бо2жо Ст, Стр, Бо2ро Ст/Бо2ре
ДП, Вла2до По, Ђу2ро Ст, Во, Не2ђо Ст, Во, Јо2во Стр, Ри2сто Ст/Ри2сте Ст, Си2мо Ст, Во.
127. Уобичајено је Ве2љко – Ве2љка Ст, Го2јко – Го2јка Ст, Со, Жа2рко – Жа2рка ГМ,
Сла2вко –Сла2вка Ол, Бр, док су непознати ликови са дугоузлазним акцентом (исп. СА: 86).

Именице средњег рода
128. Типу ви4но-ви4на (СА: 61) припадају: вра4та ДП, ле4ђа Ко, млије4ко Ол, Со, Лу, ДП,
При, пре4ло Ол, Лип, су4кно Ол, ДП, Ко, Со.
129. Акценатској категорији ме2со-ме2са (СА: 62–63) припадају: бла2го Ол, ДП, Бр, Ко,
гво2жђе Ст, гро2жђе Ст, здра2вље Ол, По, зла2то По, ко2ље Ол, ме2со ГМ, Лип, Бр, Ко, Поп, пру2ће
Стр, сје2но Ол, Стр, су2нце Ол, Стр, Лип, тру2ње Ол, у2ље Ст, Стр, По, Ко. Именицe грожђе и
уље у овим говорима одговарају и типу о1ко-о1ка: гро1жђе Ст, Стр, у1ље Лип, ДП, на у1љу ДП.
130. Акценатском типу се3ло-се3ла (СА: 63) припада: во3ће Чу, пе3ро Ст, пр3са По, се3ло Ст,
Ол, ДП, Со, цо3кло Ол. У неким множинским падежима именице село могућ је двојак
акценат49 – Даничићев краткосилазни: се1ла Ст, ДП, по се1лима Ст, Ол, По, или краткоузлазни:
се3ла Ол, се3лима Ол, док је у ген. мн. забиљежено једино Даничићево се2ла5 Ст, Ол. Говори се
пле3ћа ГМ и пле1ћа ГМ.

49

Овакви дублети забиљежени су и у Србијанском Полимљу (Николић 1991: 116), у Ужичкој Црној Гори

(Марковић 2011: 389), те у ужичком крају (Лончар Раичевић 2015: 86).
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131. Као о1ко-о1ка (СА: 64) изговара се и: бра1шно Чу, Ге, бр1до Ст, Стр, жи1то Ст, Ол,
Стр, ДП, Чу, Ге, Ко, зво1но Стр, ко1ла Поп, ље1то Чу, мје1сто Ст, Ол, о1ко Стр, ДП, по1ље Ст,
ср1це Стр, Чу, Ге, Ко, При, Вод, ста1до Стр.
Неке именице из ове категорије у ном. и ак. мн. могу имати Даничићев краткоузлазни
акценат: бр3да Стр, Лу жи3та ДП, зво3на Стр, Со, нис по3ља Со, али је забиљежен и
краткосилазни акценат: бр1да Ст, по1ља Ст, жи1та Ст. У формама ген. мн. јавља се двојак
акценат: бр4да5 Ст, жи2та5 Ст, зво4на5 Ст, по2ља5 Ст. У синкретичним падежима множине такође је
присутно колебање: бр3дима Ст, у вре3лима Со, жи1тима Ст, по1љима Ст.
132. Од неједнакосложних именица акценатском типу ја1гње-ја1гњета (СА: 72)
припадају: др1во Ол, ДП, Чу, и1ме ДП, ја1ње Стр, Чу, Бр, Ге, Лу, ја1ре Стр ко1њче Ол, Стр, кр1ме
ДП, сје1ме Стр. Именица коњче код Даничића има краткоузлазни акценат (СА: 72).
133. Даничићевим акценатским типовима одговарају го3ди5ште Ба, ГМ, ко3си5ште Ол,
Стр, ку1ћи5ште Стр, о3гњи5ште Стр, ДП, Ге, Бр, Со, Чу, ГМ, Во, си1ри5ште Стр, Бр, Чу, а не
одговарају бу1ни5ште Стр, дво1ри5ште ДП, Со, Во.

Именице женског рода
134. Акценатском типу гла4ва-гла4ве5 (СА: 4–5) припадају: во4јска Стр, Со, га4за Стр, гла4ва
Ст, Бр, Ол, ду4ша Ко, Лип, зи4ма Стр, Лип, зо4ва ГМ, ка4нта Стр, ДП, кра4ва Стр, ку4ма ДП, ма4ја
Ст, Стр, ма4јка Стр, пре4ла Ол Стр, при4ја ДП, пу4ра Бр, Чу, Во, ра4на Стр, Лип, ру4ка Ол, ДП,
сви4ла Ко, стра4на ДП, то4рба ДП, тра4ва Ол, Чу, ДП, ше4рпа Стр.
Именица башча има двојак акценат: ба2шча ДП, Чу, Ол, ба2шче5 Стр, ба2шчи Ол, ба2шчу
Ол, Стр, односно из ба4шче5 Ол, ба4шчу Ол, Ст.
Дат. једн. именице војска најчешће гласи во2јсци Ол, Стр, Ба, Ко као код Даничића, а
лок. једн. гласи у во4јсци Ол, Ко, Поп, Чу.
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Дат. једн. именице душа има двојак акценат: Даничићев ду2ши ДП али и ду4ши Стр.
Именица зми4ја Ол, Стр, припада овом акценатском типу, као и типу зми3ја-зми3је5.
Именица о4вца ДП, Чу, Стр, као код Даничића припада категорији гла4ва-гла4ве5, али
може да има и дугосилазни акценат: о2вца Стр, Со, о2вцу Стр, Чу, Бр, ГМ, Со, На.
Именица ријека у ак. једн. има дугосилазни акценат као и многе друге именице ове
категорије: рије2ку Ол.
Ак. једн. именице торба може имати дугосилазни акценат то2рбу Бр, уз чешћи
дугоузлазни то4рбу Ба, ДП, Чу (СА: 5). Ном. мн. то2рбе Ол одговара Даничићевим акцентима.
У ном. мн. забиљежен је Даничићев акценат о2вце Ст, уз чешћи дугоузлазни: ви4ле Чу,
је4ле Ст, сви4ње Ст, тра4ве Ст.
Форме синкретичних падежа понекад имају Даничићев краткоузлазни акценат:
гра3нама Чу, Во, ру3кама Ол, Стр, Ге, Чу (исп. Козомара 2016: 673), али је чешћи дугоузлазни:
о4вцама Ол, Ко, сви4њама Бр, на стије4нама Ст, у стра4нама Ст.
135. Типу пра2вда-пра2вде5 (СА: 5–6) припада: ди2жва ДП, ма2јка Стр, Стр, стри2на Ко,
цр2ква Ол, Стр, ДП, Лу, шко2ла Ол, ГМ, Со.
136. Акценатском типу зми3ја-зми3је5 (СА: 6–7) припада: ба3нка ДП, Поп, бе3рба Ол, бу3ва
Стр, во3да Ол, Стр, ДП, Чу, Бр, Ко, Ге, ГМ, дје3ца Ол, Стр, ДП, Чу, е3вта Стр, же3на ДП, Чу, Ко,
зе3мљa Ол, ДП, Ко, Стр, Лу, зе3ра ГМ, зло3ба Ко, зми3ја Ол, зо3на Стр, ко3за Стр, ко3са Ол, Стр,
ГМ, ла3мпа Ге, но3га Ол, Стр, па3ра Ол, се3стра Ол, ГМ, Стр, ДП, Бр, Ге, Ко, че3ла ГМ. Именице
коса (алат) и снаја могу имати и краткосилазни акценат у ном. једн.: ко1са Ол, сна1ја Стр. У ак.
једн. забиљежен је двојак акценат: у го3ру Ст и пред зо1ру Ст, а потврде једног или другог
акцента ријетке су јер се у оваквим случајевима углавном акценат преноси на проклитику.
Ном. и ак. мн. овог акценатског типа углавном имају краткоузлазни акценат, а не
краткосилазни као код Даничића (СА: 6–7): зми3је Ст, и3гле Ст, ко3зе Ол, Во, су3зе Ст, че3ле Ст, а
именица бува може имати и дугоузлазни акценат: бу4ве Бр, Лу.
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137. Акценатској категорији књи1га-књи1ге5 (СА: 8) припада: ба1ба Ол, ДП, бо1шча Ол,
Стр, ва1тра Чу, ви1шња ДП, во1ћка Ол, ву1на Ол, Бр, Стр, ДП, Со, Чу, и1зба Стр, ка1па Стр, ке1ва
Ол, ки1ша Ол, књи1га Бр, ко1жа Ол, кра1ва ДП, ГМ, ку1ћа ДП, Чу, Ге, Ол, Стр, ДП, ма1ја Стр,
му1ка Ге, њи1ва ДП, пи1та ДП, При, Вод, Пље1ва Ге, пу1ра Ол, ДП, Чу, Ко, Со, ри1ба Ол, ДП,
сла1ва По, Ге, сла1ма Бр, Чу, Ге, Поп, со1ба По, ДП, Чу, со1фра Стр, сто1ка Чу, сту1па ДП, та1ра
ДП, ти1ца Ол, Стр, ћу1та Ст, цу1ра Стр, ДП, По, че1сма Бр, шљи1ва Чу, шу1ма Стр, шу1па Бр, Чу.
Именица цима гласи: ци1ма-ци3ме5-ци1му Ст, Чу, Ко.
138. Од тросложних именица акценатском типу ба3тина-ба3тине5 (СА: 9) припада:
гри3вина Ол, зу3бача ДП, је3тр6ва Стр, Бр, Ко, Во, ку3чина Ге, ку3диља Ол, Стр, не3виста Стр,
по3гача ДП, пре3гача Стр, си3нија Стр; акценатском типу ја1бука-ја1буке5 (СА: 10) припада: о1пута
Ол, Стр, све1кр6ва Стр, ДП, Чу, ГМ, Лу, Ко; акценатском типу ведри3на-ведри3не5 (СА: 11)
припада: вару3на Стр Лип, јече3рма Стр, стари3на Стр, Лип, Ко, судби3на ГМ. Забиљежен је и
акценат вру3ћина Чу поред Даничићевог врући3на ДП.
Уобичајено је на бр6зи3ну Ст, на врући3ну Ст, у виси3ну Ст, у дужи3ну Ст, у шири3ну Ст, уз
једну форму са Даничићевим акцентом: у пла1нину (СА: 11), те колебање код именице на
ле3дину Ст, по леди3ни Бр, Поп (исп. Козомара 2016: 673).
Осим Даничићевих алтернација у примјеру љепо3та – ље1пото Ст, уобучајено је да се
каже ста1рина – ста1рино Ст, та1збина – та1збино Ст, буда3ла – буда3ло Ст.
139. Акценатској категорији но2ћ-но1ћи (СА: 79) припадају: зо2б Стр, ко2ст ДП, кр2в Ол,
По, но2ћ Лип, Бр, пе2ћ Стр, ра2ж Лип, ће2р ГМ.
Акценатској категорији гла2д-гла2ди (СА: 79) припада: лу2ч Ге, ма2ст ДП.
Именица смрт има акценат као код Даничића (СА: 80): смр1т–смр1ти Лип, При.
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140. Забиљежен је и Даничићев акценат лок. мн. у младо3сти Со, уз чешће потврде са
краткосилазним акцентом на првом слогу: у жа1лости Ст, у мла1дости Ст, у ра1дости Ст, у
ста1рости Ст (СА:81).

Акценат замјеница
141. У овим говорима готово су досљедне форме личних замјеница са краткосилазним
акцентом: ме1не Ол, Стр, Ге, Ст, По, Ко, Во, При, Вод, ме1ни Ол, Ст, Стр, Лип, ДП, Ко, Со, На,
те1бе ДП, ГМ, те1би Ол, ДП, Ко, Бр, Ге, Во, ње1га Стр, Со, Ге, Ол, Бр, ње1му Ол, Ст, Стр, Лип,
По, ДП, се1бе Ст, се1би Чу, Со, Стр, По, ДП, Ге, а сасвим су ријетке вуковске са
краткоузлазним акцентом: ме3не По, ње3га Стр.
142. Прозодијски дублети уобичајени су код неких придјевских замјеница:
Посесивна замјеница њезин чешће има краткоузлазни акценат: ње3зи5н Бр, Лу, ГМ, Со,
ње3зина Бр, Ко, Ол, ње3зини Лип, ње3зино Лу, ње3зино5га Со, ње3зино5ј Стр, ГМ, ње3зином Лип, ње3зину
Стр, а рјеђе дугоузлазни: ње4зи5н ДП, Лу, ње4зина Ол, ње4зинe На, ње4зинe5 Ол, ње4зини На, ње4зино5м
Чу;
Упитно-односне замјенице јављају се у сљедећим прозодијским ликовима: ко3ја5 Ст,
ко3је5 Ол, ко3ји5 Ст, ко3јега Ст, чи3ја5 Ге, чи3ји5 Ст, чи3је5г Ст, чи3је5м Ст, те ко1ји5 Ст, ко1ја5 Ол, Стр, Ко,
ко1јег Ст, ко1је5м Ст, чи1ји Ст, чи1јега Ст, чи1ји5м Ст;
Код показних замјеница овај и онај такође се јављају двојаки акценти – чешћи
краткоузлазни: о3ва5ј Ол, Ст, ГМ, ДП, Со, о3во5 Ол, Ст, Ге, Ко, о3во5г На, Ст/о3вога5 Ол, ДП, Ге,
о3воме5 Ст, с о3ви5м Ст, о3ви5 Со, код о3ви5је Со,
о3на5ј Ол, Ко, Ст о3но5 Ол, Ге, Лу, Стр, о3ни5 Ол, у о3ни5ма Ко, о3нога5 Ол, ГМ, ДП, о3номе Ол,
с о3ни5м Ст,
о3ва5 Со, ДП, о3ве5 ДП, ГМ, Чу, о3ву5 ДП, Ге, с о3во5м Ге, на о3во5ј Ол, о3на5 Ко, о3не5 Со, ГМ, Чу,
о3ну5 Ол, Ст, о3но5ј Ге, на о3но5ј Со,
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или рјеђи краткосилазни: о1во5 Ол, Ко, По, о1вога5 Стр, Ст, о1воме5 Ст, са о1ви5ма Ол, о1на5ј
Ко, Чу, о1но5 Ол, Чу, о1нога5 Ст, о1номе5 Ст, о1ни5ма Ко, у1на5ј ДП, у1но5 ДП,
о1ва5 ГМ, Ко, о1ве5 Стр, о1не5 Ол, у1на5 ДП, у1ну5 Ге, у1но5м Ге.
Код истих замјеница са наставцима старих тврдих основа акценат такође може бити
двојак: са о3ви5јем ГМ, Ге, Со, о3вије ДП/о3ви5је Чу, те
о1ни5јем Ол, Со/о1нијем Стр, ДП, о1вије Ол/о1ви5је Ол, ДП, о1ни5је Ол, Лу и сл.
У употреби су и дублети сви3ју5 Ол, Стр, сви4ју5 Стр, Лу, а понекад се замјеница њихов
изговара са дугоузлазним акцентом: њиј4 о5в Чу, њиј4 ова Ол.
Поред прозодијских ликова ко1лка5 Ол, ко1лки5 ГМ, ко1лко5 ГМ, Бр/ко3лко5 Стр, ДП, Бр, Чу у
Герзову се могу чути и ликови во3лике5 Ге, ко3лика5 Ге, ко3лики5 Ге, ко3лико5 Ге.

Акценат придјева
143. Дистинкције између придјева одређеног и неодређеног вида чувају се у
акцентима: би1јела5 ГМ, би1јели5 Ол, би1јело5 Стр, би1јело5га Стр, би1јелу5 Ол, бије2ло5г Стр, Ге, ве1лика5
Ол, гла2дни5 Стр, де3бела5 Стр, до1бра5 Ол, дра2го5 Ол, жи2ве5 Ге, зе3лени5 ДП, ли1јепи5 Стр, ли1јепу5 Стр,
ма2ла5 Лип, ма2ле5 ГМ, ма2ли5 Стр, са ма2ли5м ГМ, ма2ло5ме ДП, ми1ла5 Ко, мла2да5 Ол, Лип, мла2ди5 ГМ,
мр2сна5 ДП, мр2тва5 ДП, по3сна5 ДП, по3сно5 ДП, ста2ра5 Ол, Чу, ста2ри5 Ол, ГМ, ста2ро5га Стр, ста2ру5
Ол, су2ве5 Со, су2во5 Стр, су2во5г Стр, Бр, ГМ/су2во5га Ге, цје2лу5 Стр цр3вене5 Стр, цр2на5 Стр, Чу, цр2ни5
Ол, цр2но5 ГМ, у чи1сто5ј Ге насупрот:
го3ла Стр, дебе3ла Ге, до3бра Ол, ДП, жи4ва Лип, жи4во Бр, здра1ви Чу, лије4па Ол, ГМ, лу4да
Стр, ма4ла Ол, ма4ло Ге, Со, мла4да ДП, мла4де Ол, Стр, мла4до Чу, мр3ска Стр, мр4сну Ол, мр4тва
Лип, по3сну Ол, пра4зне Ол, пу3но Ол, ста1рa ГМ, ста1ро Чу/ста3ро Ко, су4вa Ол, су4вe Ол, су4во Ол,
ту4по5м Ол, цр6ве3на Стр, цр4но Ол, Стр, Бр, цр4ну Стр, чвр4сто Ол.
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144. Обично се говори Све3ти5 А3ра5нђел ГМ, Све3то5г А3ра5нђела По, На, Све3ти5 Ва1силије
Ол, Лу, Све3ти5 Дими3трије ГМ, Све3ти5 Ђу1рађ Со, Све3то5г Ђу2рђа Ко, Со/Све3то5га Ђу2рђа Со,
Све3ти5 И3лија ГМ, Све3то5г И3лију ДП, Све3ти5 Јо1ва5н Ко, Све3то5г Јо1ва5на Ба, ГМ, Лу, све3та5
не3диљо ДП, све3те5 не3дље5 Бр, Све3то5г Ни3коле5 Лу, Све3ту5 Пе2тку ГМ, на Све3то5к Са4ву Бр, Све3ти5
Сте1ва5н Ол, све3те5 та2јне5 По, а рјеђи је Даничићев акценат све2ти5 (СА: 212): Све2то5г И3лију ДП,
све2та5 не3диљо Ол, све2те5 ми не3диље5 Стр, Све2ти5 Ни3коала ГМ, Све2ти5 Стје1па5н Лип, све2ти5 хра2м
По.
145. Придјеви горњи и доњи нешто се чешће изговарају са узлазним акцентом: го4рњи5
Лип, Бр, Го4рњи5 Му3јџићи ГМ, до4ње5 Ол, у Му3јџиће До4ње5 ГМ, до4њи5 Ол, Бр, Со, До4њи5м
Му3јџићма ГМ, з го4рњу5 и до4њу5 стра2ну ку1ће5 Ге,
а рјеђе под силазним као код Даничића (СА: 216): го2рњо5 Бр, Го2рњи5 Ва3куф Ст, До2њи5
Ва3куф Ст, При, Вод, до2њи5 ве1ш Стр, Ст, до2њо5 Бр.
146. Говори се је3чмени5 ДП, је3чмено5г Во/је3чмено5га На, ср3чани5 Ст, али кр6ште3ни5 Лип,
Ст, ср6ча3ни5 ГМ, цр6кве3ни5 Лип, Ст, цркве3но5 Стр (СА: 218).
147. Уз чешће Даничићеве ликове: др1вена5 Чу, др1вене5 Стр, Ко, Чу, ГМ, др1вени5 Стр Ол,
Ко, Чу, Поп, др1вено5 Чу, Чу др1веани5 Ол, Стр, др1веани5м Стр, др1веано5 Стр, Чу, др1веано5га Стр
(СА: 219) може се чути и: др3веана5 Стр, др3вене5 Стр, ДП, Ге, др3вени5 Ге.
Уобичајено је да се каже ба1крени5 Стр, гво1здени5 Ко, Стр, зе1мљани5 Стр, Поп.
148. У грађи су се нашли и прозодијски ликови гла2дан Стр, гла2дни Стр, и же2дан Стр
(исп. Рамић 1999: 351), уз чешће ликове гла4дан На, гла4дна Чу, При, Вод, гла4дни Ко, же4дна
Чу, же4дни Ко.
149. Форме суперлатива обично имају два акцента, а на префиксу нај- обично се
остварује дугосилазни акценат: на2јбо1љи5 Ге, на2јве1ћа5 По, ДП, на2јго3ра5 Стр, на2јго1ре5 Лип, на2ја3чи5
Ол, на2јље3пше5 Ол, Ге, Ко, на2јма3ња5 Ол, на2јмла3ђа5 Ол, По, на2јмла1ђи5 ДП, на2јста3ри5 Со,
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на2јста3рија5 Лип, При, Вод, док је краткосилазни рјеђи: на1јбо1љи5 Ге, на1јгла3вније5 Лип, на1јста3ри5
Со, Лу, на1јста3рија5 ГМ. Забиљежене су и форме придјева с једним акцентом: на2јбоље5 ГМ,
Стр, на1јбољи5 Со, на2јмлађа5 Ол/на1јмлађа5 ГМ, на1јмлађи5 ГМ, Чу, Лу, на2јмлађи5 Стр, на1јтеже5 Ол.

Акценат глагола I Стевановићеве врсте
150. У формама инфинитива са наставком -ћи углавном се остварују дугоузлазни и
краткоузлазни акценат, како у онима у којима се чува финално и, тако и у онима без
финалног и: ву4ћ Ол, Стр, до4ћ Ол, ГМ, Стр, Лип, Ко, Лу, до4ћи Ол, ДП, за4ћ Ол, Чу, и3ћ Ол, Стр,
Ко, Со, Бр, и3ћи Ол, ГМ, Стр, Ко, ле3ћ ДП, Ко, ле3ћи Стр, мо3ћ Ко, мо3ћи Ол, на4ћ Ол, Бр, Со, На,
Во, на4ћи Ол, ГМ, Бр, ДП, пе3ћи ДП, ГМ, На, пре4ћ Ол, Со, при4ћ Ол, Ге, про4ћ По, Со, ре3ћ Ол,
Стр, По, ДП, Чу, Во, ре3ћи Ол, Стр, По, ДП, Ге, Со, са4ћ Со, сву4ћ Ге, си4ћ Ол, сје3ћи Стр, сте3ћ Ге,
ту4ћ Ол, Со, ту4ћи Ол, Ст, у4ћ ГМ, Со.
Дугосилaзни акценат забиљежен је свега неколико пута на овим глаголима: до2ћ Ко,
до2ћи Поп, и1ћ ГМ, на2ћ Ол, Ко, са2ћ Стр.
151. Уобичајен је Даничићев акценат у инфинитиву глагола ве4сти На, пле3сти Стр, Ко,
пре3сти Стр (СА: 90–93), те му1сти На (СА: 100), али се понекад може чути и пре1ст Стр,
пре1сти ГМ. Радни придјеви ових глагола најчешће гласе: ве4зла Бр, Чу, ве4зле На, Во, ве4зли На,
ву4кли Ол, пре4ло се Ол, ра4сла Ге, Во, ту4кли Со, ту4кло Ст, ГМ,
пе3кла ДП, пе3кли Ол, Стр, Чу, На, пе3кло Бр, пле3ла Стр, ГМ, Лу, На, пле3ле Чу, Поп, пле3ли
Стр, Чу, Поп, пре3ле Со,
а рјеђе ве2зла Стр, ву2кли Стр, му1зле ДП, му1зли Стр, пре1ла Ол, ГМ, На, пре1ли Бр. И у
другим говорима јављају се различити прозодијски ликови ових глагола (исп. Петровић 1973:
27, Драгичевић 2007: 359).
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152. Форме глагола јести изговарају се са двојаким акцентом:50
краткоузлазним: је3де5 Ол/ДП/је3де ДП/је3де се Ге, је3де5ш Ол/је3деш ДП, је3ду5 Ол, Ге,
је3ди Ол, Стр, Ко насупрот Даничићевом краткосилазном (СА: 97–98): је1де5 Ол, Стр,
ГМ/је1де5 се Чу, Ге је1де5мо Ол, Чу, Со, На, је1де5м Чу, ГМ, је1де5ш Ст, Чу, је1ду5 Ол, ГМ, Стр, Чу, Ге,
На,
је1лa ГМ, је1ле Со, је1ли Стр, Чу, Ко, је1ло По, Во,
је1сти То.
153. Инфинитив префигираних глагола ове врсте гласи: дове3сти ДП, испе3ћи ДП,
помо3ћ ДП, Бр/помо3ћи Ге, али и до3вест Чу, и3спећ Бр, по3вест Бр, пре3вест ГМ, у3тећ ДП.
154. Форме истих глагола у презенту углавном имају акценат на првом слогу:
до3веде5 Ко, Чу, Лу, Поп, до3веде5мо ДП, Ко, до3веду5 Со, Поп, и3зведе5ш Ко, и3зведу5 Со,
о3дведе5 Ге, ГМ, о3дведе5м Бр, о3дведе5ш Ол, по3веде5 Со, пре3веде5 Ге, при3веде5 Со,
до3несе5 Ол, Стр, Ге, Чу, Ко, ГМ, Бр, Со, Лу, Во, до3несе5м ГМ, ДП, Бр, Ко, Со, до3несе5мо
Ол, Со, до3несе5ш Чу, Ко, Поп до3несу Лип, Со, и3знесе5 ДП, Ко, Во, и3знесе5м ДП, и3знесе5ш Стр,
и3знесу5 Стр, ДП, ГМ, Со, на3днесе5ш Бр, о3днесе5 Ге, Во, о3днесе5м ДП, о3днесе5мо Со, о3днесе5ш Ко,
Поп, о3днесу5 Ол, ГМ, по3несе5 Ол, ДП, Со, ГМ, по3несе5м Ол, Ге, по3несе5мо Ол, Лип, по3несе5ш Ко,
ГМ, по3несу5 ГМ, пре3несе5м Со, у3несем Ко,
за3пече5 Бр, Ге, и3спече5 Ст, ДП, Ге, Бр, Ко, Ол, ГМ, Во, и3спече5м ГМ, и3спече5мо ГМ,
и3спече5ш ДП, и3спечу5 Ст, Ко, ГМ, по3тпече5 ДП,
и3сплете5м Со, о3плете5 се ДП, Со, о3плете5м Во, о3плете5ш Ко,
о3тече5 Ол, Стр, у3тече5 Ол, ДП, у3тече5ш Ко,
по3мете5ш Ге, Ко
о3гребе5м Лу,

50

Прозодијске ликове презентских форми овог глагола проф. Драгичевић сврстао је међу дискриминанте које
одвајају источнију и западнију скупину говора сјеверозападног огранка херцеговачко-крајишког дијалекта
(Драгичевић 2001: 87).

109

на3боде5 Бр.
Рјеђе су потврде форми са акцентом на другом слогу као код Даничића: дове3де5 На,
изве3де5 Со, Чу,
доне3се5 ДП, доне3се5ш Чу, доне3су5 Лип, изне3се5 ДП, Бр, одне3се5 Стр, поне3се5м Стр, уне3се5 Чу,
испе3че5 Чу, Бр, Ге, испе3че5м Ол, испе3чу5 Бр,
испле3те5 Чу, Бр, опле3те5 Со,
поме3те5 Чу (Исп: СА: 90–95).
155. Радни придјев ових глагола такође чешће има акценат на првом слогу: до3везли Со,
до3вела Лип, ДП, Ге, Во, до3вели Ко, ДП, На, до3вело ДП, Чу, и3сплела Чу, о3двела Со, пре3вело
ДП, при3вела Ко, а рјеђе на другом слогу: дове3лa ДП, дове3ли ДП, Ге, зате3кла Ге, наве3ло Стр,
све3ли ГМ, уте3кли Ге. Уобичајено је стандардно побје3гла Ге, побје3гли Ге (СА: 98).

О акценту неких глагола осталих врста
156. Префигирани глаголи II врсте неправилног грађења у овим говорима имају
акценат на првом слогу: на3зове5ш По, о3пере5 Ст, о3пере5мо Ге, о3пере5ш Бр, Чу, Во, на3бере5 Чу, Во,
на3бере5м На, пре3бере5 Во, пре3бере5ш То, у3бере5м Во, у3бере5мо ГМ (СА: 184–185).
Глаголски придјев радни истих глагола гласи: бра4ла Чу, бра4ли Ол, Стр, Чу, зва4ла Стр,
Бр, Лу, ГМ, Ге, Со, зва4ле Стр, зва4ли Стр, Ге, Ко, Чу, Со, На, Во, зва4ло Ко, ГМ, Со, Ге, кла4ло се
Бр, Чу, кла4ли Чу, На, пра4ла Ол, Стр, пра4ли Чу (СА: 184)
157. Глагол V Стевановићеве врсте неправилног грађења дати има дугоузлазни
акценат у презенту дај4 ем Ол, дај4 е ДП, Бр, да4ју5 Ол.
158. Уобичајен је стандардни акценат инфинитива: пу3стит ГМ, и напу3стит Ол, Во,
попу3стит Ст, као и глаголског придјева радног истих глагола: зака3снијо5 Ол, напу3стијо5 Ко,
Со, пу3стили су Стр, пу3стијо5 Ол.
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159. Обично се каже гово4рила ДП, гово4рило Ко, гово4рит Ко, гово4рте Со, а рјеђе
гово3рит На, прогово3рит Ге, те пи4ла ДП, Чу, Ге, ГМ, Во, пи4ли Ст, Поп, пи4ло Поп.
160. Акценти облика презента жели4мо, има4мо, чита4мо нису познати у овим говорима.
161. Уобичајени су акценатски дублети код неких глагола:
Тројак акценат може се чути код истих информатора у изговору одричних форми
презента глагола јесам: ни1је Ол, Ст, ГМ, Ба, Стр, Лип, ДП, Ге, Ко, Со, Лу, На, Во, При, Вод,
ни3је ГМ, Стр, Чу, Ко, Во, и ни4је Ол, Стр, ДП, Бр, При.
Одрични облици презента глагола имати јављају се са двојаким акцентом – рјеђим
узлазним: не4ма Ол, ГМ, Стр, Чу, не4мам ГМ и далеко фреквентнијим силазним: не2ма5 Ол, ГМ,
Стр, ДП, Чу, Ко, Лу, Поп, Со, Бр, Ге, На, Во, не2ма5м Стр, Бр, Лу, ГМ, не2ма5мо Ол, На, не2ма5ш
Ол, Бр, Ко, Поп, Во.
Изговара се Даничићево ви1ди5м Ол, ви1ди5ш Ол, (СА 127) према ви3ди5м Ол, ви3ди5ш Ол,
ви3ди5 Ол, те и1де5м ГМ, (СА: 107) према и3де5ш Ол.
Забиљежен је дуги акценат на формама презента три глагола IV Б Стевановићеве
врсте: бри4је ГМ, си2јала Ол, смиј4 ем Ол.

Закључци о акцентима
162. Инвентар и дистрибуција акцената углавном су стандардни уз уобичајена
одступања као што је појава силазних акцената ван првог слога код сложеница
(пољопри1вредни5к, такозва2ни5), те у ген. мн. неких именица м. и ср. рода (доброво2ља5ца5 Ст,
домаћи2нста5ва5 Ст), као и јављање узлазних акцената у покраћеним формама инфинитива (ву4ћ,
за4ћ). Дезакцентуација је факултативно захватила неке замјенице, најчешће показне (ови ра1т
око оније се2ла5 од ове ча1ше на тој зе3мљи с тојим чо1еком).
Постакценатске дужине добро се чувају у скоро свим категоријама у којима су
обавезне и у стандардном језику, чак и када се јаве у више узастопних слогова (ва1тре5, во3до5м,
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го1ди5на5, до3бро5га, чи1сто5ј, ви1ди5м, на3ми5ри5ш). Досљедно, међутим, изостају код неких глагола I
Стевановићеве врсте у формама презента са основом на сугласник (вр4шемо, ву4че, одра4сте) и
такође у формама презента глагола са основом на -је- (по1пије, до1бијеш, чу1јем). Може се
закључити да губљење неакцентованог квантитета није ништа резултативније данас у
говорима Шипова него што је било у сродним блиским говорима према резултатима ранијих
испитивања.
Као и у многим другим говорима, јављају се дужине којих нема у стандардном језику:
нпр. посесивни суфикси -ин и -ов/-ев изговарају са дужином (ба1би5н, ње3го5в), затим, дужина се
често може чути и на финалном вокалу у 3. лицу мн. аориста (вра4тише5, до4ђоше5), те на
покретним вокалима а и е код неких именичких и придјевских замјеница (не1кога5, то1га5).
Аналошко дужење забиљежено је и у многим формама гл. придјева радног на финалном
вокалу (до3бијо5, ра4дијо5).
Преношење акцената на проклитику често је у говорима српског становништва
околине Шипова, као и у многим другим говорима сјеверозападног огранка херцеговачкокрајишког дијалекта. Стари тип преношења на проклитику уобичајен је са именица из
категорија вра2г-вра2га, стри2ц-стри4ца, бо2г-бо1га, зми3ја-зми3је5, гла4ва-гла4ве5, а нови тип
преношења са именица из категорије ра1к-ра1ка, ро1б-ро3ба, књи1га-књи1ге5, пра2вда-пра2вде5. Са
именица из категорија ме2со-ме2са и о1ко-о1ка акценат се може пренијети по оба типа
преношења. Сасвим је, дакле, уобичајено преношење са једносложних и двосложних ријечи
на проклитику, али је живо и преношење са тросложних па чак и четворосложних форми
именица (и1з Ге5рзова, у1 Бешњево, до3 Ђу5рђева, до3 Мр6коњ6ћа). Фреквентно је ново преношење
са облика личних замјеница на једносложну проклитику (ко3д мене, за3 њега, за3 њи5м), осим са
форми инстр. једн. замјеница 1. и 2. лица, те повратне замјенице себе, са којих је забиљежен
једино стари тип преношења (са1 мно5м, за1 тобо5м, пре1-собо5м). Уобичајен је стари тип
преношења и са основних бројева (до1 два5 са2та, на1 три5 ко1ма5да), а нови тип преношења са
редних бројева (до3 друге5, у3 се5дми5). Са придјевских замјеница и придјева забиљежен је само
нови тип преношења (за3 мо5га, у3 нашо5ј, за3 оно5, у3 то5ј, у3 задње5 врије4ме, на3 Ма5лу5 Госпо3ину).
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Чешћи је нови тип преношења и са презента на рјечцу не (не3 буде5ш, не3 види5). Ове говоре
карактерише још неколико интересантних особина као што је преношење акцената на ријечи
које и нису проклитике – на општу замјеницу сав у ж. роду (све3 четри, сву1 но5ћ, сву3 но5ћке), на
основне бројеве два и три (два4 са5та, три4 да5на), као и преношење са именица pluralia tantum
(за3 ле5ђа, на3 ле5ђима, у3 плу5ћима, на1 вра5та, у1 прсима). Понекад се у истим везама остварују оба
типа преношења, нпр. за3 чоеком и за1 чоеком; о3-дрвета и о1-дрвета; у3 то5рбу и у1 то5рбу; не3
зна5м и не1 зна5м.
Даничићев акценат кумо4ва5, сино4ва5, са сино3вима, шњего4ва5 може се чути како код
једносложних, тако и код вишесложних именица м. рода: исп. дјеверо4ва5, Во, дјеверо3вима,
камено4ва5, орозо4ва, пријате4ља5.
Колебања су забиљежена у појединим формама неколико именица ж. рода из
категорије гла4ва–гла4ве5 (војска, душа, овца, торба).
Именице ср. рода брдо, жито, поље и село имају двојак акценат у неким множинским
падежима.
Готово је уједначено ме1не, ме1ни, те1бе, те1би, ње1га, ње1му. Придјевске замјенице који,
чији, овај, онај, њезин могу имати двојаке акценте (ко3ји5, чи3ји5, ко1ји5, чи1ји, о3ва5ј, о3во5, о1на5ј о1но5
ње3зи5н, ње4зи5н).
И понеки придјеви могу се јавити са двојаким акцентом, а дистинкције између
придјева одређеног и неодређеног вида чувају се у акцентима.
Форме презента глагола I Стевановићеве врсте на -вести, -нести, -пећи и сл. углавном
имају акценат на првом слогу (до3несе5, о3днесе5, до3веде5, о3дведе5, и3спече5, о3плете5, о3тече5), а рјеђе
на другом, као у стандардном језику. Колебања су забиљежена и у инфинитиву и гл. придјеву
радном истих глагола.
Глагол јести у прeзенту поред чешћег краткосилазног акцента, може имати и
краткоузлазни.
Прозодијски ликови жели4мо, има4мо, чита4мо нису познати у овим говорима.
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IV. МОРФОЛОГИЈА

ИМЕНСКЕ РИЈЕЧИ

Именице мушког рода
163. Наставак вок. једн. најчешће је -е: бра1те Ол, Стр, ДП, бура4зере Ол, Лу, ди1де Ол,
дома3ћине Ст, Јо3ване Ст, ку2ме Чу, Ми1лова5не Ст, си2не ГМ, Стр, Ко, Со, Сте1ва5не Ол и сл.
Консонанти к, г, х испред -е у вокативу дају ч, ж, ш: бо1же Ст, ДП, Бр, Ге, Чу, Стр, На, При,
Вод, дру2же Ол, мо2мче Ст, стри2че Стр, Ст, у1ја5че Ст, чо1ече Чу, Ге. Наставак -у обично имају
именице чија се основа завршава на предњонепчани сугласник: Бу2бњевићу Ст, Васи4љевићу
Ст, мла1ди5ћу Во, при1јетељу Ст, Ол, у3читељу Ст, Ол, Стр, али је и у том случају забиљежен
наставак -е Ми1лоше Ст, Ол, У1роше Ст, Ол. За двојаке наставке знају именице са основом на
сонант -р: го1спода5ру Ст, ко1манди5ру Ст, према до1кторе Ст, ма2јсторе Ст, Стр, про3фесоре ГМ,
ца1ре Ст. Вокатив може бити једнак номинативу: Вла2јко Ст, Ра2јко Ко, Си2мо Ко, Че2до Ст, с
тим што се код посљедње двије форме разликује акценат вокатива од акцента номинатива (в.
т. 126).
164. Наставак -ом у инстр. једн. чешћи је него у стандардном језику и уобичајен је код
именица које завршавају на меки сугласник: бро1јом Ол, Ја3ндри5ћом Со, ка3ишом Ол, за ко3њом
При, Вод, прет ко3њом Чу, с ко3њом По, Ге, Лу, но4жом Поп, за О4лићом ГМ, за Па1јчићом Лу,
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пасу4љом Чу, пот са3чом ДП, ГМ, Ге, Во, или на сугласник ц: по-Дабра3цом Ол, са ква4сцом
Стр, ко4лцом Ст, ко4нцом ГМ, о3цом Со, Во, све4цом Ст, са стри4цом Чу, али се могу чути и
форме са наставком -ем: кљу4чем Ст, с ко3њем Ол, Стр, Чу, кра1јем Ст, ко4нцем ГМ, над ло4нцем
Бр, ма4љем Ст, но4жем Ст, о3цем Ст, са стри4цем Ст (исп. Пецо 1964: 116, Петровић 1973: 93,
Дешић 1976: 214–215, Реметић 1985: 223, Окука 1983: 83, Драгичевић 1986: 129, 2007: 364,
2011: 219 и др.). Уобичајено је да се каже пу4том Бр, Ко, ГМ, На, пот пу4том Лу, а рјеђе је
пу4тем Ст.
165. Форме ном. и ак. мн. једносложних именица без проширења -ов-/-ев нису честе,
али се и даље употребљавају: ву2ци Ол/ву4ци Стр, на1ши стри4ци Стр, мли1ни Ба, ДП, Со, кли1не
Поп, ро1ге Стр, су2де Во, мли1не Ба, Со, док форме осталих падежа у множини без овог
проширења нису забиљежене осим код именице млин: о3д мли5на5 Ол, мли1нима Стр, Со.
Уобичајено је проширење у формама ном. и ак. мн.: бру1сови Ст, Стр, во3лови Стр, Чу,
Поп, дру1гови Бр, зе1чеви Стр, ке1рови Стр, кра3јеви Стр, ку1мови Стр, ми3шеви Стр, о1розови Лу,
плу3гови Бр, по3дови Лип, по3пови Стр, пу4тови Стр, сва1тови Ол, ДП, Бр, Со, стри4чеви Ол, Со,
Ст, сто3лови Ба, џа4кови Ол, шље3мови Ба,
бо3гове Поп, бло3кове ДП, бр1кове Лип, во3лове Чу, Ко, ГМ, Поп, ку1мове Ге, Со, лу3кове Ге,
Со, лу4чеве На, ље3бове Стр, Лип, ГМ, мли3нове Ст, пла4стове Стр, ДП, пу4теве Ст, ра1дове ДП,
ро1гове Стр, сва1тове Бр, си1нове Ге, си3рове Лу, сно3пове Стр, ГМ, џа4кове Бр, шпа3јзове Ге.
Проширење -ов- уобичајено је код неких именица које се завршавају на палатални
консонант: ко3шови ГМ, кра3јови Стр, но4жове Стр, но4жови ГМ, са3чови Стр, или на консонант
ц: си3рцове Ге,
166. У ген. мн. најчешћи је наставак -а, а проширење -ов-/-ев уобичајено је тамо гдје је
обавезно и у стандардном језику, како код једносложних, тако и код двосложних именица:
бо4ло5ва5 Со, во3ло5ва5 Стр, ву1ко5ва5 Стр, га4је5ва5 Ол, зе1че5ва5 Стр, ке1ро5ва5 Стр, ље3бо5ва5 Стр, пу4то5ва5 Бр,
ра4до5ва5 На, сва1то5ва5 Бр, сно3по5ва5 Стр, сто3ло5ва5 Бр, ја1стребо5ва5 Стр, камено4ва5 Со, о4рло5ва5 Стр,
орозо4ва5 Стр. Проширење -ов- може се јавити и у формама генитива једносложних и
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двосложних именица с основом на палатални консонант: бро3јо5ва5 ГМ, Лип, но4жо5ва5 ГМ,
свежњо4ва5 Стр.
167. Исте двосложне именице могу се јавити у падежним формама са проширењем и у
формама без проширења: дје1вери Ст, дјеверо4ва5 Бр, Во, дјеверо3вима Бр, ја2рци Ст, Стр, ја3рче5ва5
Стр.
168. Форма ген. мн. именице гост може да гласи: го2ста5 ГМ, То, Ст и го3стију5 Ст.
169. Ген. мн. именица црв и зуб има наставак -а5: цр4ва5 Стр, не3 вади5 са1д зу4ба5 Со, а
именице мрав наставак -и5 и -а5: мра4ви5 Ст/мра4ва5 Ст. Наставак -ију5 уобичајен је у формама
пр3стију5 Ст и но3ктију5 Ст, а наставак -и5 код именица које означавају неку количину: це3нти5,
мјесе4ци5 Стр, Бр, Ст, са4ти5 Ст, Стр, као и код суплетивне форме љу4ди5 Ol. Исти наставак
забиљежен је и у формама о3д они5 привежња4ји5 Стр, о3д они5 свежња4ји5 .51
170. Ген. мн. и у овим говорима може се јавити у старијим формама уз бројеве и
количинске прилоге (исп. Петровић 1973: 96, Дешић 1976: 219, Драгичевић 1986: 133, Пецо
1993: 219–220, Козомара 2016: 686): пу1но мо1ма5к би4ло Стр, два3ест је мо1ма5к ш њи2м до3шло
Стр, по два3е-си1ра5ц Стр.
171. У наставку -има у у синкретичним множинским формама ДИЛ вокал и најчешће
је редукован52: а3утма Ол/с а3утма Ол, во3ловма Стр, ке1ровма Чу, ко1њма ГМ/с ко3њма Ол, с
љу4дма Ол, Поп, у Па4леажма Ол, у3нуцма Ол;
во3ловима ГМ, с го3стима По, збо3ровима Ге, зу3бима Со, на ко3њима Ол, кумпије4рима Ол,
љека4рима Стр, с љу4дима Ол, Поп, за о1бича5јима Лип, о3па5нцима Ко, партиза4нима Ко, са
рука4вима Стр, у Сари4ћима Ол, са3човима Бр, четни4цима Ге, чо3банима Стр, Ст, Бр, шпо3ретима
Бр и сл.

Милорад Дешић забиљежио је примјер корачај4 и5 (Дешић 1976: 218).
У дијалектолошкој литератури није до краја разјашњено да ли је у овом случају у питању чување старог
наставка -ма или се ради о редукцији вокала и.
51
52
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172. Забиљежене су три потврде форми са наставком -ије у лок. мн.: не3стане5 во3де5 у
ти1је буна4рије ДП, по вр1овије почу3па5ш Ко, ја2 сам у ку3рузије ДП, једна потврда са наставком
-им: у3 Прибе5љцим53 При, док је наставак -ом данас непознат. Бројније потврде старих
наставака забиљежене су у старијој дијалектолошкој литератури у нашим западнијим
говорима (исп. Петровић 1973: 99–101, Дешић 1976: 220–222, Драгичевић 1986: 133–134).

Именице средњег рода
173. Промјена именица ср. рода одговара стању у стандардном језику. Једнакосложну
промјену имају: бла2го Ол, ДП, бр1до Стр, гро1жђе Ст, Стр, жи1то Стр, ДП, зво1но Стр, здра2вље
Ол, По, зла2то По, ко2ље Ол, ме2со ГМ, Лип, о1ко Стр, ДП, пру2ће Стр, се3ло Ол, ДП, ср1це Стр,
ста1до Стр, су2нце Ол, Стр, Лип, тру2ње Ол, у2ље Стр, По, Ко/у1ље Лип, ДП, цо3кло Ол и сл., док
се по неједнакосложној промјени мијењају: бра4вче Бр – бра4вчетом Со, го3вече Со – го3вечета
Со, дије4те Ол, Стр, ДП, Чу, Ге, Ко, ГМ, Лип, Со, Лу, На, Во, Ст – дје3тета Ол, Ко, На –
дје3тету ДП, Ба – дје3тетом Со, др1во Ол, ДП – др1вета Ст, Стр – у др1вету Во, Поп, др4вце Чу –
др4вцета Чу, и1ме ДП, Ко – и1мена Ко – и1меном Стр, ја1ње Стр, Чу, Бр, Ге, Лу – ја1њета Ст, Во,
ја1ре Стр – ја1рета Ст, Стр, ко1њче Стр – ко1њчету Стр – с ко1њчетом Ол, кр1ме Ол, Стр, ДП –
кр1мета Ст – на кр1мету Ст, па3рипче Чу, Ко – с па3рипчетом Чу, ра1ме Ст, Стр, Во – ра1мена На,
сје1ме Стр – сје1мена Стр, ће1бе Ол – ће1бета Ол – ће1бетом Стр, шље1ме Ст – шље1мена Ст.
174. Наставак -ом иза палатала или консонанта ц у инстр. једн. није чест: бо3си5љом
Стр, си1ри5штом Чу, сми2љом Стр, ср1цом Со, у2љом Ол, Стр.
175. Форме дат., инстр. и лок. мн. синкретичне су у овим говорима: по бр3дима Ст, на
вра4тима Ст, у вре3лима Со, с ко1лима Стр, на3 ле5ђима Ст, Со, у мје3стима Ст, у ње1дрима Ст, у3
плу5ћима Ол, по1љима Ст, пр1сима То, по се1лима Ол, По/се3лима Ол, по ре3брима Ст, а од старијих

53

Овакве форме синкретичних множинских падежа именица м. рода забиљежио је Брозовић у долини Фојнице
(Брозовић 2007: 122), а познате су и у икавским говорима (Пецо 1980а: 104, Ивић 1985: 178).
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наставака забиљежена је само једна потврда наставка -и5 у форми лок. мн.: не1ко је гу3нијо у3
коли5 ДП (исп. Петровић 1973: 102, Драгичевић 1986: 140).
176. Збирне именице на -ад представљају множину неких именица ср. рода са
неједнакосложном промјеном:
бли1зна5д На, кр1ма5д Стр, па1сторча5д Лип, пра1са5д Стр, у3нуча5д Ол,
кр1ма5ди Ст, Чу, пра1унуча5ди Стр/прау3нуча5ди Поп, пи1ла5ди Стр, те1ла5ди Стр, у3нуча5ди Стр,
Ст, Бр, Ба, Лу, Со.
Ове колективне именице често имају множински наставак (исп. Дешић 1976: 237,
Драгичевић 2007: 369): кр1ма5дма Стр, Бр, Ст/кр1ма5дима Ко, пи1ла5дма Стр, праму3нуча5дима Бр,
пра1са5дма Стр, те1ла5дма Ст, ње2ни5м у3нуча5дима Бр, че1ља5дима Чу, о че1ља5дима Стр, Чу, са тим
че1ља5дма Чу, а рјеђе наставке једнине: ње2но5ј у3нуча5ди Бр, шта1 е с мо3јо5м че1ља5ди Чу.
177. Именицe ја1ње Стр, пи1ле Стр, те3ле Стр, ће1бе могу имати праву множину: ја2нци
ДП/ја2њци Стр, ја2нце ДП/ја2њце ГМ, Ол, ја2ња5ца5 Стр, ГМ, Ко/ја1ња5ца5 Стр, ГМ,
пи1лћи Стр, пи1лиће Ст, пи1ли5ћа5 Ст,
те1оци Стр, те1оце Стр, Ге, те1о5ца5 Ст,
ћебе3та Стр, ДП, ћебе4та5 Ол, Стр.

Именице женског рода
178. Код именица ж. рода на -а уобичајен наставак вокатива је -о: А2нђо Со, Го2спо Бр,
Гро2здо ГМ, Да2ро Бр, Чу, Де2со Ол, Бр, же1но Бр, ма2јко ДП, Ма2ро На, Ми2ро Чу, при2јо Ст, Ол,
Са2во Ол, Чу, се2ко Бр, Ста2но Ст, Ол, Стр, Ге, цу1ро То. Код именица на -ица забиљежен је
наставак -е: Бого3родице Бр, Бо1рице Со, го1спођице Бр, Да3нице На, Ст, дома3ћице Ст, Дра1гице Ст,
Зо1рице ГМ, Ми1лице Ст али и форма вокатива који је једнак номинативу: Зо1рица ГМ (исп.
Петровић 1973: 92, Дешић 1976: 229, Драгичевић 2011: 222). Форме ба1ба Ол, Го3спова Ст,
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Да3ри5нка ГМ, ку4ма Ол, стри2на Ст, те1тка Ол, Ст, ГМ, у2јна Ол и сл. такође су једнаке
номинативу.
179. У дат. и лок. једн. углавном се врши сибиларизација тамо гдје су се стекли услови
(в. т. 92).
180. Уобичајен је наставак -а5 у ген. мн.: вра2на5 Стр, го1ди5на5 Ст, Стр, ДП, же4на5 Ол, ГМ,
не1ди5ља5 Стр, пи2та5 Ол, ГМ, пре2ља5 Ол, сли2ка5 ГМ, ср4на5 Стр, од стари4на5 Ол, цига4ра5 Ол, швра2ка5
Стр, шко2ла5 Ст, шљи2ва5 Ст, Чу и сл. Код именица чија се основа завршава сугласничком
групом најчешће се јавља непостојано а: ва1ша5ка5 ГМ, кри2ша5ка5 Бр, кру1ша5ка5 Ол, Лу, ле1та5ва5
Ст, ова4ца5 Ол, Ст, Стр, Лу, пу1ша5ка5 Ге, смо1ка5ва5 ГМ, су1ка5ња5 Ко, ти1ка5ва5 Ол, цр2ка5ва5 Ст, чи1за5ма5
Ол, али је забиљежена и форма оније че4сма5 Ол без непостојаног а. Потврђен је и наставак -и5:
во1ћки5 Ст, ло1пти5 Ст, ра4дњи5 Ст, то4рби5 Ст, тре1ски5 Поп. Наставак -у5, као и у стандардном
језику, имају именице но1гу5 Бр, На, Во и ру1ку5 Ст. Форме ногува и рукува нису забиљежене.
Још увијек су у употреби старије форме ген. мн. уз бројеве (Петровић 1973: 98, Дешић
1976: 231, Драгичевић 1986: 143, Рамић 1999: 364): от ше2с го1ди5н ГМ, де1сет го1ди5н При, Вод,
једа3не5з го1ди5н Ге, пе3тне5з го1ди5н за1едно Стр, два4десе5т го1ди5н Лу, три4дсе5т пе2т го1ди5н Стр,
осамде3се5т го1ди5н Чу, и1љаду ма1ра5к ДП.
Стари двојински наставак -ију5 у ген. мн. имају именице кокош и кост: коко3шију5 Ол,
Ст, Стр, ГМ, ко3стију5 Ст, а наставак -и друге именице ове врсте: ла3жи5 Ст, но3ћи5 Ст, рије4чи5 Ст,
ства4ри5 Ст, ће3ри5 Лу.
181. Једини наставак дат., инстр. и лок. мн. је -ама: по бо4лн6цама ГМ, же3нама Ол,
кафа3нама Ол, клу4пама ДП, ко3зама Ко, ко3нопљама Бр, ко3сама Ол, кра1вама Ол, ку1ћама Со, на
ли3вадама ГМ/по ли3вадама Ол, Стр, Со, но3гама Лу, При, Вод, о4вцама Ол, Ко, у пре1љама Ол, у
ра1нама Чу, ру3кама Ол, Стр, Ге, Во, у ру3кама Чу, сви4њама Бр, са ска1лама Ге, у сту1пама Ко, с
цу1рама Ол, по шу1мама ГМ, у3 шумама Ол, у шта1лама Ол.
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182. Осим наставка -ју у формама гла2ђу Ст и же2ђу Ст, уобичајен наставак инстр. једн.
именица ж. рода на консонант је -и: па1тили смо се гла2ди Стр, с ко1сти Ст, с ма2сти Ст, с овом
па1ме5ти Ст, сво3јо5м рије2чи Ст, као и у већини других западних штокавских говора (исп.
Петровић 1973: 93, Дешић 1976: 236, Драгичевић 1986: 145, Рамић 1999: 366, Козомара 2016:
690 и др.).

Напомене o неким формама именица сва три рода
183. Имена типа Ве2љко-Ве2љка Ст, Вла2јко-Вла2јка Ст, Во, Го2јко-Го2јка Ст, Со, Жа2ркоЖа2рка ГМ, Сла2вко-Сла2вка54 Ол, Со, деклинирају се као именице м. рода на консонант,
редовно са дугосилазним акцентом, а посесив граде наставком -ов: Ве2љко5в Ст, Вла2јко5в Во, Ст,
Го2јко5в Ст, Жа2рко5в ГМ, Слa2вкова Ол.
184. Двосложна хипокористичка имена која имају дугоузлазни акценат на првом слогу
мијењају као именице на -а: Бо4жо Ст – Бо4же5 Ко – з Бо4жо5м Ко, Со, Бо4ро Ст – код Бо4ре5 Ст,
Вла4до – Вла4де5 – Вла4ду ДП, Ђу4ро – Ђу4ре5 Ст –Ђу4ру Ол, Јо4во Ко – код Јо4ве5 Ол – Јо4ви Ко, Ма4ксe
Ол – Ма4кси Ол – с Ма4ксо5м Ол, Ми4ле Ол – Ми4ли Ол, Не4ђо – Не4ђе5 Ст, Лу, О4сто – О4сте5 Ст, Лу,
Пе4ро – Пе4ре5 Ол, Ко ГМ, Лу – ус Пе4ру Со, Ри4сто Лу – са Ри4сто5м Лу – за Ри4сту Лу, Си4мо –
Си4ме5 Поп, ДП, a посесив граде наставком -и5н: Бо4жи5н Ст, Стр, Бо4ри5н ДП, Чу, Ђу4ри5н Ст, Јо4ви5н
По, Поп, О4сти5н Ст, Пе4ри5н Ст/Пе4рину ГМ, Ри4сти5н Ст.
Нека хипокористичка имена имају форме номинатива на -е: Бо4ре Ол, ДП, Вла4де ДП,
Ма4ксе Ол, Ри4сте Ст.
Kao именице ж. рода на -а мијењају се и: га1зда Ол – га1зде Ол, ба4бо Стр – з ба4бо5м Стр,
ћа1ћа Ол, Стр, ДП, Чу, Ко, Со, Лу, Во – ћа1ће5 ДП – ћа1ћу Ко – ш ћа1ћо5м Ол, Чу, Ко.
185. Од осталих интересантнијих форми, треба издвојити сљедеће:
54

У западним јекавским говорима ова имена могу се мијењати и по обрасцу промјене именица ж. рода на -а, али
су тада под дугоузлазним акцентом (Петровић 1973: 91, Дешић 1976: 239, Пецо 1979: 119).
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У облицима једнине неке именице губе наставак -ин: ду1шман Ст, ци1ган Ст, чо3бан Стр,
Ст, чо3бана Бр, али могу и да га чувају: А3рапин Ст, др3жављанин По, Ср1бин Ст.
Именица коса редовно се употребљава у множини: ко1се Стр, до3бре ко1се Ге, ме1тне5 у1
косе Ге, ко1се сво3е чу3па5м Чу.
Именица млада има именичку промјену: мла2ди Ко, мла2до5м Ко, Ст, a топоним Сту2пна
комбиновану: и3-Сту5пне5 Ол, у3 Сту5пно5ј Ол, Ко, Лу/у3 Сту5пни Ст, у3 Сту5пну Лу, ГМ.
Именица кћерка гласи: ће2р Ол, ГМ, Стр, Ба, Лип, ДП, Бр, Ко, Чу, Со, Лу, На, При, Вод,
ће1ри ГМ, Лип, Бр, Чу, Ге, Ко, ГМ, Со, Лу, ће3ри5 Ко, Ге, Лу, ће3рима ГМ,
или ће4рка Стр, Лип, Со, На, ће4рке5 ГМ, ће4рки Со, ће4рку Бр, Со, Чу, На, са ће4рко5м Со,
ће4рке ГМ, Чу, Со,
а именица мајка гласи ма1ти ГМ, Стр, Лип, Бр, Со, Лу, Поп, На, Во, или ма1те5р ГМ,
Бр, Лу, Поп, На, При, Вод, ма1тере5 Бр, ГМ, Ге, ма1тери То, ма1теро5м Чу, Со, Ол, ДП, Поп,
ма1тере ГМ.
Именица доба није деклинабилна: што1 се ни4сам ро3дла у о1ва5 до2ба Ко, ка1ко е би4ло у о3на5
до2ба Ко, у сва1ка5 до2ба Чу, у3 она5 до2ба Чу.

Напомене о граматичком роду појединих именица
186. У формама именица м. рода забиљежене су именице брав, ђубар, литар, рат:
за3клали бра2ва Стр, у1зе5ли бра2ва На,
о1ни5 ра1т Стр, пр3во5га ра1та Стр, биј1 о ра1т Ге, кад је ра1т би1јо Ко,
пу1н ли3тар Стр, во1ду до3носи5мо у ли3тровима ГМ,
ђу1бар ГМ.
Именица влас јавља се у форми м. рода кад се мисли на власи конопље: о3на5ј вла2с Чу.
187. Именица ауто редовно је ср. рода: ње3гово а3уто Ол, сво3је а3уто По.
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188. У формама именица ж. рода забиљежено је: же4ра-же4ре5 Ге, ГМ, те2 жље1бе Ге,
кра2мпа Ге, мо3ја ре1да Ол, ћу1та Ст, Ге, џа1ка Ге – џа1ке Лу, на шпи4глу Ол.
Именица глад такође се јавља само у формама ж. рода на консонант: би4ло е гла2ди При,
Вод, о1д гла5ди Ко, Чу, Со, ја2 се бо3ји5м гла2ди Во.
Уз именицу вече забиљежен је атрибут у ж. роду: за Ба1дњу5 ве1че5 Ге, до1бра ве1че5 Стр,
је3дну ве1че5 Стр, неку ве1че5 Ол, сва1ку ве1че5 Ол, Стр.
189. Именица нит у овом говору може да има форме именица ж. рода pl. tantum на -а:
ни1те Бр, Чу, Ко, Со, ни2та5 Бр (кад означава нити које су дио разбоја за ткање), али је
забиљежена и форма м. рода: два2 ни1та ДП, те ж. рода на консонант: ни1ти ДП.
Именица зоб може се употријебити уз глагол у мушком и женском роду: зо2б не3 зна5м
да се млиј1 о5 ГМ, зо2б се ни3је је1ла Чу, зо2б се сла1бо си1јала Чу.

Замјенице
190. Систем личних замјеница и замјеничких енклитика исти је као и у стандардном
језику:
ја2 Ол, Ст, ГМ, Стр, ДП, Ко, Со, ме1не Ол, Ст, Стр, По, Ко, Ге, ко3д мене Ол, на3 мене Ст,
око3 мене Стр, пре1да5 ме Ол, ме1ни Ол, Стр, Лип, Ст, ДП, Ко, Со, На, и3 мени ГМ, ка1ко ми је Ол,
за1 мно5м Ба, пре1да мно5м Бр,
ти2 Ол, Ст, По, ДП, Ко, Со, те1бе ДП, ГМ, ко3-тебе Ст, пре1да5 те Ге, те1би Ол, Бр, Ге,
ДП, Ко, бо2к ти да1во5 Стр, та3ко5 ти е би4ло Стр, за1 тобо5м Стр,
о2н Ол, Ст, ДП, Ко, Со, ње1га Ол, Стр, Бр, Со, Ге, бе3ж њега ГМ, и3 њега По, о3д њега ГМ,
око3 њега Стр, по1љу5би га Ол, ње1му Ол, Ст, Стр, Лип, По, ДП, и3 њему Ст, за3 њи5м Ол, пре3д њи5м
Стр, са3 њи5м Чу,
о3на Ол, Ко, ко3д ње5 ДП, о3д ње5 Ол, Ст, њу2 ДП, по3 њу5 Стр, по1да њу5 ГМ, и3 њу5 ГМ, са3 њо5м
ГМ, Ши4љо5м је зо3ву5 ГМ, да е пи2та5ш Стр, Ма4ра јо5ј би4ло и1ме ДП, би4ло јој и1ме Ста4на Ге,
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ми2 Ол, Стр, ДП, Ко, на2с Ол, Стр, Лип, за3 на5с ДП, ко3д на5с Ол, о3д на5с Стр, до3бро нам је
Стр,
ви2 По, ва2с Ол, о3д ва5с ДП, шта1 ва5с и1нтересује5 По, бо2г вам да1во5 Чу,
о3ни Ол, ко3д њи5 Стр, Ст, Со, на3 њи5 Ст, у3 њи5 Ст, њи1ма Ол, ГМ, Стр, ДП, Со, Лу, При,
Вод, за3 њима Ол, по3д њима Стр, са3 њима Ол, ДП,
и3 себе По, иза3 себе Ол, се1би Стр, По, ДП, Ге, Чу, Со, На, и3 себи ГМ, на3 себи ДП, за1
собо5м Ба, Стр и сл.
Енклитика ју није забиљежена.
191. Форме енклитичких облика личних замјеница 1. и 2. лица у ак. могу се јавити с
приједлозима: за4 ме Ге, згр1ми5 на4 ме ДП, пору4чијо5 по4 ме Стр, Ко, ГМ, гле1ала у4 ме ГМ,
за4 те Ко, на4 те Ол, ГМ, до4ћ по4 те Стр, у4 те Лип,
на4 се Ге, Со (Дешић 1976: 244, Драгичевић 1986: 149).
192. Потврђена је енклитикa њ: пре1да5 њ Ба, али се много чешће употребљава
енклитика њга: за4 њга до3шла Стр, уда4вала ће2р за4 њга Стр, чу1ла си за4 њга Бр, кро1за5 њга Ол,
на4 њга ДП, ни1за5 њга Ба, Стр, по1да5 њга Стр, пре1да5 њга Чу, у4 њга Бр, Ге, уза4 њга Стр (исп.
Петровић 1973: 106, Драгичевић 2007: 371, Козомара 2016: 691).
193. Познате су и дисимилационе форме инструментала за1 тебо5м Стр, Ба, пре1 себо5м
Ба, са1 себо5м Стр (в. т. 15), али нису честе у говору.
194. Честе су старије форме дат. и инстр. замјеница ми, ви55: сви3ма5 ва1ми ГМ, ва1ми
до3није5т По, о3ни ва1ми би4ли Со, не2ћемо ва1ми ни1шта Ге, не3 сме5та5м ва1ми ГМ, те1шко ва1ми Лу,
до2ђе5 на1ми Ге, Со, Лу, до2ђу5 на1ми Лу, на1ми до3лазла Лу, на1ми доно3сили Ге, на1ми до4ћ Со, до3шла
на1ми При, Вод, на1ми кри2во Ол, на1ми да1дну5 Стр, По, за3 нами Со, по3мало на1ми сје1цкала На, с
на1ми то3варијо5 Ол, с на1ми Ге, ГМ, Лу, На, вра2те5 је на1ми ГМ, ако да1дне5 на1ми Ге, о3стало на1ми
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Ово су форме старијег инструментала које су се прошириле и на друге облике (исп. Белић 2006: 220).

123

Лип, сви3ма5 на1ми Со, те2шко би4ло на1ми Ге, није4си ти2, ба1ба, на1ми пр1љава Ол, сле3тила на1ми Со,
то е на1ми о1дузе5ла др3жава Со (Петровић 1973: 105, Дешић 1976: 243, Драгичевић 1986: 148).
195. Пуне и енклитичке форме ген. и ак. мн. замјенице они остварују се без финалног
х, на шта је већ скренута пажња у т. 64.
Акцентовани и енклитички облик дат. једн. личне замјенице 1. лица, те енклитички
облик дат. једн. личне замјенице 2. лица често се јављају без финалног и, o чему в. у т. 33 в.
196. У формама дат. и лок. једн. замјенице она јавља се партикула -зи: њо2јзи Ол, ГМ,
Бр, Ко, Лу, и3 њо5јзи Ол, Бр, на3 њо5јзи Бр, у3 њо5јзи Стр, На, Во, а у формама ген. и ак. замјеница
ми и ви понекад се јавља партикула -ке: ва2ске ће поуби4јат Ко, о3д ва5ске Ст, на2ске Стр, ко3д
на5ске Ко, око3 на5ске Ге, Ко, у3 на5ске Стр, они на2ске поре4дали То.
197. Именичка замјеница ко најчешће има стандардне форме ко1 ДП ко3га5 Ба, Ге за3 ког
Стр, с ки4ме Ба, ко3ме5 Стр, По, Ба, Бр, а и замјеница шта/што употребљава се као и у
стандардном језику: шта1 ја2 зна2м шта1-ш Стр, Ол, шта1 би је1о5 Ол, шта1 е ДП, Ге, Бр, шта1 е
ки1ла ку1ру5за5 Чу, шта1 ва5с и1нтересује5 По, шта1 ће о3д ње5 Ге, шта1 се ста1вљало ру4чку То,
што е би4ла ДП, што е би4ло Со, што1-ш о3ставит ДП, о-че3га5 е ДП, што1 се ни4сам ро3дла у
о1ва5 до2ба Ко, што1-ш о3ставит ДП, што1 не2ш ДП, зна2ш ти2 што1 е ро1ква.
Општа именичка замјеница свако често се јавља без финалног о: сва1к Ол, ГМ, Стр,
ДП, Ко, Со, На, Во, сва1к мо4ро5 Лип, сва1к се1би Лип, Ге, Со, сва1к примје3ћује Чу, сва1к сво2ме Со,
сва1к сво2га Со, а замјенице неко и нико имају стандардне форме: не1ко Ст, Чу, ДП, Ге, не1кога5
Ст, Чу, Лип, ни1ко Ол, Стр, Бр, Со, На, ни1коме5 Ол. Забиљежени су различити ликови
неодређене и одричне замјенице нешто и ништа: не1шта ДП, Чу, ГМ, Со, Во, не1што ДП,
ни1шт Ол, При и ни1шта Ол, ГМ, Стр, ГМ, ДП, Со, Чу, Поп, Чу, На, Ст, При.
198. Често су у употреби форме придјевских замјеница са наставцима старих тврдих
основа у инстр. једн. и у ген., дат., инстр. и лок. мн.:
под мо3ијем се3лом Бр, од мо3и5је ДП, Бр, Во, у мо3ије Ко,
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на1ши5јем Со, на1шије Ол, Стр, По, Чу,
са сво3и5јем Со, Ге, Со, мо3мцима сво3и5јем Ге, сво3ијем ру3кама Ге, сво3ије По, Стр, ДП, Чу,
Со/сво3и5је Ол, Стр, Чу, ГМ, Лу, Бр, Во,
са о3ви5јем ГМ, Ге, Со, о1вије Ол/о1ви5је Ол, ДП/о3вије ДП/о3ви5је Чу,
о1ни5је Ол, Лу, Во, о1ни5јем Ол, Ко, Со/о1нијем Стр, На,
с ти1јем Ол, ДП, Со, с то1и5јем Стр, Чу, ти1је ства4ри5 ДП, код ти1јех Со, то3ије Стр/то1ије
Стр, По, Бр,
под са2мијем про4зором ДП (исп. Дешић 1976: 246).
Уобичајене су и форме са наставцима старих меких основа: од мо3ји5 ро3дите5ља5 Со, из
они на1ши5 ку2ћа5 Ко, на1ши5м ку1ћама Со, пра2зни5ком не1ки5м Лип, од они же4на5 Ол, о3д они5 свежња4ји5
Стр, са о1ви5ма Ол, са3 ови5м на1ши5м Ол, за ово сво3ји5 го1ди5на5 Ко, о3чима свој3 и5м Ст, са дру2гом
свој3 и5м Ст, свој3 и5м ру3кама Во.
199. Придјевске присвојне замјенице углавном имају стандардне форме које су у
облицима косих падежа обично контраховане: мо2ј Стр, По, мо3ја Ол, Чу, Ко, Лу, мо3је Стр,
мо3ји ГМ, сво3је Лип, сво3је5 Ол, сво3ју Ол, тво3ја Ол
мо2г Стр, Со, мо2га ГМ, Стр, Ол, ДП, Со, Ге, сво2г Ол, Бр, Ко, сво2га ГМ, Ба, Ко, тво2га
ДП,
мо2м Ол, Стр, по мо2м Лип, по3 мо5ме По, у3 мо5ме Чу, мо2ме си2ну Лип, сво2м Ол, Стр сво2ме
Ол, Ба, Чу, тво2м Ст.
200. Посесивна замјеница 3. лица у ж. роду углавном се јавља у форми њезин и
изговара се са двојаким акцентом (в. т. 142).
201. У формама замјенице наш понекад изостаје промјена о > е: на1шо бла2го Ол, у3
нашо5м се3лу Чу, Со, Лу, у н1ашо5м се3лу На, у3 нашо5ме се3лу На, и3з нашо5г се3ла Со, у се3лу на1шоме
Со.
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202. Замјеница њихов/њихова/њихово најчешће се јавља у облицима са прелазним
гласом ј на мјесту фрикатива х: њиј4 ева ку1ћа Чу, њиј3 о5в Стр/њи4јо5в Чу, њиј4 ова Ол/њиј1 ова Ст,
Стр, ГМ, Лу/њиј3 ова Стр, ДП, њиј1 ове Ст, њиј1 ово Со, њиј1 ову Бр. Само једним примјером
потврђена је форма њи2в је3зик Ге.
203. Демонстративне замјенице овај, онај и тај/та/то фреквентне су у сљедећим
формама: у1з ови5 ра1т На, о1ни5 да2н Стр, о1ни5 за4кон Стр, о1ни5 ра1т, ни3је ко о1ви5 Стр, у1з они5 ра1т На,
они ду3шек На, поме3те5ш они лу2г На, они о3панак све4зала На, зу3бу5н они ду3ги5 На,
то3ја5 Стр, с то1ји5м се покри4вало Стр, с то1ји5м смо се покри4вали На, с то1ји5м смо се
пра4ли Чу, па се покри4вали с то1ји5м Чу, с тојим чо1еком Лип, с то1ји5м се че3шља5ш То с то1ји5м
ћеш пра1вит о3па5нке Бр.
204. Форме отај/ота/ото са аналошким о-, биљежене у бројним штокавским
говорима и према новијој и према старијој дијалектолошкој литератури, нису честе у
говорима околине Шипова и забиљежено је неколико потврда (наведених у тачки 12).
205. Усљед упрошћавања сугласничких скупина јављају се форме: ка3ке5 ми1не Ст, ка3ки5
Ол, Поп, та3ка5 ДП, Ко, та3ка5 време3на би4ла Ол, е4љда е та3ка5 Во, ра4злика та3ка5 Лип, та3ка5 сре1ћа
На, са1мо та3ке5 ДП, смр1ти та3ке5 Лип, ми2 смо та3ке5 би4ле Чу, та3ке5 сре1ће5 Лу, та3ки5 жи3вот Ко,
жи3вот та3ки5 Во, та3ки5 је мо3мак ДП, та3ки5 о1бича5ји Лип, та3ке5 ста1рине Лип.
206. Општа замјеница сав има стандардне форме: са1в Ол, Ст Стр, све1 Стр, сви3ма5 Ол, а
потврђена је и форма са неизвршеном метатезом у изразу по вас ције2ли5 да2н Чу.
О формама замјеница икакав, никакав, некакав добијеним дејством хаплологије в. т.
98.
О редукцијама иницијалног о у формама неких придјевских замјеница в. т. 34 в.
207. Још увијек је у употреби и понека форма придјевских замјеница које се мијењају
по именичкој деклинацији. У грађи су забиљежене у устаљеним изразима: бо1га му ње3гова Ол,
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све4ца ње3гова Ол, те у форми генитива: не1 зна5 њиј3 ова је3зика Лу, ни1ква5 те4шка по3сла нијe4сам
ра4дила ДП, пре4воза ни1каква5 Стр.
208. Забиљежене су и потврде употребе неодређене количинске замјенице неколик „уз
име малог броја појединих појмова“ (Стевановић 1986: 300): не1колка5 да2на Чу, не1колка5 чо1ека
Во, три3ест и не1колке5 го1дине Со.
209. Замјеница сам/сама/само појачава значење удвајањем (исп.: Дешић 1976: 249):
са1м-са4ма ро3дила Ол, са1м-са4ма и3спекла кр1ме Ол, са1м-са4мо не3стане5 ДП.

Придјеви
210. И данас се у овим говорима јављају наставци старих тврдих основа: за1дњи5јем ГМ,
ко1њскијем Ко, са ма2лијем ДП, сви3лени5јем ГМ, ста2ри5јем Бр,
до3бри5је По, Стр, же3нски5је ГМ, жи4ви5је Стр, зе1мљани5је Во, ја1дни5је Бр, ја4кије Ол, ДП,
Стр, ја2њскије По, ко3мши5скије Ол, лије4пи5је Бр, ма2лије ГМ, ДП/ма2ли5је Чу, На, мр2тви5је Чу,
не3жењеније ГМ, не1искрени5је По, не1уредни5је По, но1рма5лније Стр, ње3мачки5је На, пу1ни5је Ол,
Стр, пу2стије ДП, р1ђавије По ру3чни5је На, си3тни5је Поп, ста2ри5је Стр, те4шкије По, Ол, у1мрли5је
На,
али и наставци меких основа: с ко1њски5м ко1лима Ко, по3следњи5м ко3нопљама Чу,
по3ко5јни5м Жа1ро5м ДП, ки1сели5м млије4ком Чу, до3бри5 кумпије4ра5 Ол, све3 троје же3нски5 ГМ,
же3нски5 ја2ња5ца5 Ко, зе1мљани5 здје2ла5 Во, с ко1њски5м ко1лима Ко, лије4пи5 мо1ма5ка5 Бр, мла1ђи5 ко1са5ца5
Ол, би4ло је ста2ри5 љу4ди Ол. Код истог информатора могу се чути и једне и друге форме чак у
истој реченици: же3нама ста2ри5јем и ста2ри5м љу4дима Бр.
211. Још увијек је у употреби и понека форма ген. или ак. придјева неодређеног вида:
ва3ко5 га др3жи5 го3ла Бр, сво2га ко3ња до3бра Ге, ни4су и3мали же1нска дје3тета Лу, је3чмена кру2а Лу,
је1шћеш га не1варена Во, су2да не1опра5на не о3стављају5 ГМ, и3ма5м си2на о3жењена ГМ, у1спе5ш лу4га
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про3сија5та ДП, за3 Рацина ћа1ћу Лу, от ше3нична бра1шна Бр, мо3гло е за са3ката и за ћо1рава
до3вест Чу, ме1тне5ш ку3пусова ли2ста ГМ, није4сам те4шка по3рода Лу, а дистинкције између
придјева одређеног и неодређеног вида у ж. и ср. роду чувају се и у акцентима (в. т. 143).
212. Преовладавају форме придјева одређеног вида као и у другим говорима
херцеговачко-крајишког дијалекта према новијим испитивањима (исп. Драгичевић 2007: 337
и 2011: 226, и Козомара 2005: 82 и 2016: 116): би1јело5га Стр, до3бро5га Ол, Стр, за3дње5га Ол,
је3чмено5г ДП, не3кр6штено5г Стр, ста3рије5га Ол, Ко, ста2ро5га Стр, су2во5га Ге, Чу, тка2но5г ДП,
цр2но5га Ол, жи4во5ме Ге, ма2ло5ме ДП и сл. Придјев ту3ђи5 Стр, Ст има форму придјева одређеног
вида.
У употреби су и поименичене форме: же1нску По, му1шку По.
213. Компаратив и суперлатив имају стандардне форме: бо1ља5 Ол, Ст, ве1ћа5 ГМ, ве1ће5
Ко, мла1ђе5 Ол, ДП, Ге, мла1ђи5 Ол, Стр, мла1ђу5 ГМ, ста3рија5 Стр, ДП, Чу, ста3рије5га Ол, Ко,
ста3рије5м Ко, ста3рији5 Ол, ста3ријо5ј ГМ,
на2јбо1љи5 На, на2ја3чи5 Ол, на2јве1ћа5 По, на2јзадњи5 Стр, на2јма3ња5 Ол, на2јмла3ђа5 Ол, По,
на2јмлађи5 Стр, најста3рија5 ГМ, на2јста3рији5 Стр, с тим што форме суперлатива често имају два
акцента, о чему види још потврда у т. 149.
214. Чешће се каже ку3рузова пу4ра Бр, ку3рузово брашно Ол, ку3рузово5г Бр, Во, него
ку3рузно5г Ге, ку3рузно5га То. Забиљежено је једино ра3жово бра1шно Чу, Ст, те е4лдово5г бра1шна
Бр.
У неким формама придјева изостаје промјена о > е: го2рњо5 Бр, до2њо5 Бр, мла1ђо5га Чу,
Ге, на2јве1ћо5 Поп, на2јмањо5 Бр, на2јне1јачо5 Бр, ра3жово Ол, ста3ријо5г ДП, ту3ђо5 При, Вод,
Радо3шо5в На, Кне4жовићи На.
215. И неки придјеви могу појачавати значење удвајањем: бо1с-босција4та Чу, но1в-но3ву
Бр, пра1с-пра4зне ДП.

128

Бројеви
216. Ликови основних бројева од ’1 до ’10 могу бити измијењени усљед редукција и
супституција вокала, те усљед губљења консонаната, али најчешће имају стандардне форме:
је3дан Ол, Бр, ДП, Чу, По, је3дна Ст, ГМ, ДП, Чу, Бр, Лу, Ге, На, је3дно Ол, ДП, Чу, два2 ГМ, дви2
Ол, ГМ, Бр, Во, Со, Ко, Ст, Ге, ДП, Лу, о1бадва5 ГМ, о1бедви5 Стр, три2 Ол, ГМ, Стр, че3три Ол,
Стр, Ко, Лу/че3три5 Чу, Со, Лу, пе2т Ол, Ст, Стр, Чу, Ко, Лу, Поп, ГМ, На, ше2с ГМ, На, Стр/
ше2ст Ст, ГМ, се1дам ГМ, ДП/се1дом ДП, Ге, о1сам ГМ, Чу, де1вет Ст, де1сет Ол, Ст, Ко, Лу, На.
217. Број један мијења се по придјевској промјени: је3дан Ол, Бр ДП, Чу, По/је3дно Ол,
ДП, Чу, је3дно5г Бр/је3дно5га Ол, Стр, Ге, Во, је3дно5м Ст/је3дно5ме Чу,
је3дна Ст, ГМ, ДП, Чу, Ге, Бр, Лу, На, је3дну Бр, ГМ, је3дно5ј Бр, Ге.
Забиљежена је по једна потврда промјене бројева двије и обје кроз падеже: дви3ма5 Во,
са оби3ма5 ће3рима ГМ. У старијој дијалектолошкој литератури бројеви два и три биљежени су
као промјенљиви (Петровић 1973: 109, Дешић 1976: 253–254), а број четири сасвим ријетко.
Новија литература показује да је промјена бројева два, три и четири данас необична
(Драгичевић 2007: 374, 2011: 227).
218. У формама бројева од ’11 до ’19 секвенцa -ае- сажима се у е5, о чему је већ било
ријечи у т. 47.
219. Код десетица најчешће долази до губљења гласова или читавих гласовних низова:
два3ес Ол, ДП, Со/два4дсе5т Ол, два3ес пе2т ки2ла5 Ол, Лип, два3ес и1 пе5т Ол, два3ест Ол, ДП,
три3ест Ол/три3ес Ол, Лип, Лу, Поп, че3терес Бр, ДП, Поп, Стр, ше4се5т и1 петеро Стр, деведе3с
Стр, али су забиљежени и стандардни ликови: два4десе5т Стр, три4десе5т По, Поп, педе3се5т Лу,
осамде3се5т Со, осамде3се5т и1 ше5ст ГМ.
220. Говори се сто2 Ол, Ст, ДП, сто1тину Чу, Лу, двје1ста Ст, три1ста Ол, Лу,
Во/три1сто Бр, Чу, пе2сто Ол, ГМ, Стр.
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221. Број хиљада мијења се као именица и редовно се јавља без иницијалног х: и1ља5да5
Ол, и1љаде Лип, Ко, и3љаду Стр, Лип/и1љаду ДП, Бр, Ге.
222. Потврђена је промјена збирног броја двоје: ра3змисли о на1ми дво4ма Со, на1ми
дво4ма да4вала На, а иначе се овакви бројеви не мијењају: то2 дво1е Ст/дво2е Бр, Лу, При, Вод,
тро1е Чу, На/тро2е На, При, по1 двое Поп, по1 трое Поп, дво1ја вра4та Чу, њи2 тро1е Ко, o1бадвоје
Ол, о1боје ГМ.
223. Збирни бројеви од четири навише чешће се граде суфиксом -еро, а нешто рјеђе
суфиксом -оро: че1тверо Лип, Чу, Ко, ГМ, Со, пе1теро ГМ, Лип, Со, Лу, На, Ст, Во, ше1стеро
Стр, Чу, се1дмеро Поп, о1смеро Поп, де1ветеро Ге, де1стеро Ст, Стр, Ко, ГМ, де3сетеро Стр,
два4не5стеро Ге, Ко, три4не5стеро Лип, четр3не5стеро Со, Лу, пе3тне5стеро Ст, По, Ге,
ше3сне5стеро Со, седа3мне5стеро Ко, оса3мне5стеро На, два3естеро Ст, Стр, Во, два3ес пе1теро
Ол/два4десе5т и пе1теро Бр, два3ест и3 осмеро Стр, три4десе5теро Ко, педе3се5теро Стр,
шезде3се5теро Бр, ше4се5теро Стр, ше4се5т и1 петеро Стр,
че1творо Лип, Чу, Ко, Со, Лу, Во, пе1торо Чу, ше1сторо Во, се1дморо ДП, Чу, Во, При,
Вод, о1сморо Стр, Лип, ДП, Чу, ГМ, де1веторо Бр, Ге, два4десе5т и че1творо Лип, два3ест о1сморо
Со, три4десе5торо Со, че3терес и1 петоро Ол.56
224. Редни бројеви мијењају се као придјеви одређеног вида: пр3ва5 Ол, Стр, пр3ве5 Ол,
пр3ви5 ГМ, пр3во5г Ко, пр3ву5 ГМ, дру1ги5 Ол, ГМ, По, з дру1ги5м Ол, дру1го5 Ол/дру3го5 Стр, дру1гу5 ГМ,
Бр, тре1ћа5 Ол, тре1ћи5 Лип, Бр, Со, Лу, тре1ћу5 Бр, ше2сти5 Бр, ше2сто5 Ол, се2дма5 Бр, о2сми5 Лу,
једа3не5сти5 Бр, пе3тне5сто5г Ко, пе3тне5сто5ј Лу, оса3мне5сто5г Бр, у оса3мне5сто5ј Во,
деве3тне5сту5 Ол,

56

У многим српским јекавским говорима сјеверозападног огранка биљежен је суфикс -оро у збирним бројевима
(в. нпр. Вујичић 1979: 18, Дешић 1976: 256).
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три3ес пе2те5 Со, че3терес пр3ве5 По, Бр, При, Вод, че3терес тре1ће5 Стр, че3терес че3твр5те5
Стр, че3терес пе2те5 Стр, че3терес о2сме5 ГМ, педе3-се2дме5 Ол, педе3ст о2сме5 Ол, педе3с де3ве5те5 Ол,
шезде3се5те5 Ол, шезде3с пр3ве5 Ол, шезде3се5т пр3ве5 Ол, деведе3с пе2те5 Стр.
Редни број први може се и компарирати: на1јпр3ва5 Ге, на1јпр3ви5 ГМ, на2јпр4ви5 Стр,
на2јпр4во5га Ол. У форми средњег рода броја трећи може изостати промјена о > е: тре1ћо5 се
ро3дило На, два3ес тре1ћо5 При, Вод.
225. Забиљежене су потврде облика са наставцима старих тврдих основа код броја
један и редних бројева: с је3дни5јем Ге, дру1гијем Стр, Лип, з дру3ги5јем Ол,
у пр3вије Стр, Ко, дру1ги5је Бр, ГМ/дру1гије Чу.
226. У употреби су бројне именице дво3ица Ст, Поп, дво3ице5 Лу, тро3ица ГМ, На,
тро3ицу Поп, Со, четво3рица Со.
Збирна именица браћа употребљава се уз основни број умјесто уз бројну именицу:
Ђу1ки5ћа5 би4ло пе2д бра1ће5 Со, пе2д бра1ће5 од у1ја5ка Лу, ше2з бра1ће5 и3ма5 Ст, На, њи2 се1дам бра1ће5 ДП
(исп. Дешић 1976: 257).

Закључци о деклинацији
227. О присуству архаизама у категорији деклинације у говорима околине Шипова
може се рећи сљедеће:
1) Ген. мн. именица м. и ж. рода забиљежен је у старијим формама без наставка -а
углавном уз број или уз количински прилог (пу1но мо1ма5к би4ло, по два3е-си1ра5ц, једа3не5с го1ди5н,
и1љаду ма1ра5к).
2) Наставак -ије у лок. мн. именица м. рода потврђен је у насељу Драгнић Подови
(не3стане5 во3де5 у ти1је буна4рије, ја2 сам у ку3рузије), те у насељу Козила (по вр3овије почу3па5ш),
наставак -им у насељу Прибељци (у3 Прибе5љцим), док је наставак -ом у множинским
падежима непознат. Забиљежена је и форма именице ср. рода у лок. мн. са наставком -и5: не1ко
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је гу3нијо у3 коли5. С обзиром на мали број потврда старијих наставака, може се рећи да је
синкретизам ДИЛ у овим говорима досљедан.
3) У дат. и инстр. замјенице ми, ви имају облике нами, вами, тј. форме старог
инструментала, које су се прошириле и на друге падеже.
4) Придјеви и придјевске замјенице често се јављају у старијим формама с наставцима
тврдих основа у инстр. једн. и у ген., дат., инстр. и лок. мн. (под мо3ијем, на1ши5јем, од мо3и5је,
на1шије, ко1њскијем, са ма2лијем, до3бри5је, же3нски5је), а такви наставци забиљежени су и у
промјени броја један, те неких редних бројева (с је3дни5јем, дру1гијем, у пр3вије).
5) Још увијек је у употреби понека форма придјева и придјевских замјеница у
неодређеном виду (бо1га му ње3гова, не1 зна5 њиј3 ова је3зика, су2да не1опра5на, си2на о3жењена ГМ).
Дакле, осим наставака старих тврдих основа код придјевских ријечи, који су и данас
релативно фреквентни, у говорима Шипова готово да и нема архаизама у деклинацији.
Старије форме генитива без -а5 употребљавају се још само уз бројеве и количинске прилоге, а
старији наставци у синкретичним множинским падежима, који су у старијој дијалектолошкој
литератури биљежени у доста већој мјери, данас представљају праве раритете јер их је у
потпуности потиснуо наставак -има.
228. Од осталих појединости у вези са деклинацијом треба истаћи сљедеће:
1) Уопштавања наставка -ом у инстр. једн. именица м. рода на палатал, те нешто рјеђа
проширења -ов у множинским формама истих именица позната су као у другим западним
говорима (бо3си5љом, ко4нцом, с ко3њом, под са3чом, кра3јови, но4жови, са3чови), али се стиче
утисак да су рјеђа него раније.
2) Наставак -и5 у ген. мн. именице мрав познат је и у овим говорима, док је код
именица црв и зуб забиљежен само наставак -а5.
3) Наставак инстр. једн. именица ж. рода на консонант углавном је -и, али су
забиљежене и форме гла2ђу и же2ђу.
4) Поред стандардних форми придјевских замјеница, у употреби су и форме: о1ни,5 о1ви5,
то3ја5, с то1ји5м, ка3ке,5 ка3ки5, та3ка,5 та3ке5, та3ки5 и сл.
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5) Једино су основни бројеви двије и обје, те збирни број двоје потврђени као
деклинабилни по једним примјером (дви3ма5, са оби3ма5 ће3рима, ра3змисли о на1ми дво4ма).
Збирни бројеви нешто се чешће јављају са суфиксом -еро него са суфиксом -оро.

ГЛАГОЛИ

Прости глаголски облици

Инфинитив
229. Форме инфинитива често се остварују без финалног и, и тешко је рећи да ли су
такве форме фреквентније од оних са финалним и (в. т. 32).
230. У инфинитиву је распрострањена и промјена -ну- > -ни- код глагола III
Стевановићеве врсте: ди1гнит Ол, Стр, зо4вн6т Ол, кре4н6т Ол, ме1тнит Стр, одма3кн6т Ол,
осва3нити Ол, о3ткин6т Ол, пи1снит По, ски1н6т Ге, сти1гнит ДП, ша1пнити Стр.
231. Глаголи на -ѣти у инфинитиву често имају аналошки наставак -ити: ви1дит Стр,
во3лит Ко, дожи4вит Во/дожи4вит Чу, жи4вит Ол, ГМ, По, Поп, Во/жи4вит Лип, Ол, Ко,
Ст/жи4вити Ге, На, позеле3нити Бр, разу3мит Стр, док аналошки наставак -ати код истих
глагола, који су биљежили истраживачи западних српских говора (Дешић 1976: 263,
Драгичевић 1980: 179, 193, 1986: 161), није забиљежен у овим говорима.

Имперфекат
232. У старијој дијалектолошкој литератури о западнијим јекавским говорима има
података о присуству глагола бити у форми имперфекта (исп. Петровић 1973: 119–120,
Дешић 1976: 265, Драгичевић 1986: 163), али се и тада сматрало да је имперфекат већ нестао
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из ових говора, док новија дијалектолошка литература не биљежи често чак ни овај глагол у
форми имперфекта (Драгичевић 2007: 375, 2011: 228). У српским говорима околине Шипова
није забиљежена ниједна оваква форма.

Презент
233. Већ је указано на то да се поред форми презента ни4сам Ол, Стр, Чу, Ге, Ко, ГМ,
Лу, Поп, Бр, Во, ни4си Чу, Поп, При, Вод, ни4смо Ге, Ко, На, ни4сте Ол, Ст, Лу, ни4су Ге, Со,
Поп, јављају и форме: није4сам Ол, ГМ, Стр, Бр, ДП, Ko, Поп, На, Во, При, није4си Стр, Бр, ДП,
Чу, Ге, није4смо Ол, Стр, ГМ, Лип, ДП, На, При, Вод, није4сте Ол, Стр, Со, није4су Ол, ГМ, Лип,
Чу, Ге, Со, Бр и тешко је рећи које су форме фреквентније.
234. У формама глагола бити понекад се јавља секундарно н: би1дне5 Стр/бу1дне5 Стр, Ге,
бу1дне5м Ге, Со.
235. Наставак 1. лица једн. глагола моћи разликује се од наставка у стандардном језику
и фреквентне су форме: мо1рем Ол, Стр, Чу, Ко, ГМ, При, Вод, не3 мерем Ол, Ко, Со, Лу, Чу, не3
можем Ге, Чу, али се могу чути и стандардне форме мо3гу Лип, Бр, Со, не мо3гу Стр, Бр, Ко,
Чу, Со/не3 могу Во. Промјена же > ре захватила је и остала лица презента овог глагола о чему
в. потврде у т. 63, а потврде супституције о > е у овим формама у т. 15.
Усљед губљења и упрошћавања гласовних низова јављају се и форме 2. лица једн.: не3
меш узо3рат Чу, не3 меш ти у3чит Ол, не3 меш Стр,
не3 мош ти2 Ол, не3 мoш ти2 ја4вит Ол, мо1ш ви1дит о3д њи5 Стр, про3да5ш пошто мо1ш Стр.
236. У формама презента неколико глагола могу се јавити друкчији наставци него у
стандардном језику: за1спе5ш Ол, миру3ши5 Бр/мири3ши5 Во, про3мје5ну5 ГМ.
237. Глагол рећи мијења се по I и по III врсти промјене: ре1че5м По, ре1че5ш Лу, ре1че5 Стр,
ДП, Лу ре1че5мо ГМ,
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те ре1кне5м Ол, Стр, ГМ, На, ре1кне5 Бр, Ге, Ко, ГМ, ре1кне5мо Стр, ре1кну5 Ол, Стр.
238. Глаголи чија се основа завршава веларом к често и у 3. лицу мн. презента имају
аналошко палатално ч: и3спечу5 Ст, Ко, ГМ/испе3чу5 Бр, осје4чу5 Стр, пе3чу5 ДП, Лу, сије4чу5 Стр, ту4чу5
Стр, на шта је већ упућено у т. 93.
239. Секвенца -јд- у презенту глагола са основом ићи често остаје неизмијењена на
шта је већ указано у т. 89: до2јде5 Ол, ГМ, Стр, ДП, Бр, Чу, Поп, На, Во, При, Вод, за2јде5 Во,
и3за5јде5 Бр, ГМ, на2јде5 Стр, Лип, Бр, Чу, ГМ, Поп, Во, по2јде5 Ол, Стр, Чу, Бр, Во, про2јде5 Ол, По,
ГМ, На, и сл. Ови глаголи у презенту могу имати и другачије форме: на3и5де5 Ол, Стр, на3и5ду5
ГМ, и3зи5де5 Ол, Во, При, Вод, и3зи5де5м Во, и3зи5де5ш Во, о3ти5де5 Стр, ра3зи5де5 Во, у3ни5ду5 Стр, или
до1јеш Ол.
Уобичајено је, међутим, и до2ђе5 Ол, ГМ, Стр, Ст, Лип, Ко, Чу, Лу, ДП, Со, Ге, и3за5ђе5 Чу,
Со, Ге, на2ђе5 Ол, ГМ, Ко, ДП, Со, по2ђе Ге, про2ђе5 ГМ, Ге, Лу, ДП. Границу распростирања ових
двију форми на територији Шипова в. на карти 4.
240. Форме ви1ђа5м Во, ви1ђа5мо Во нису честе у овим говорима (исп. Петровић 1973:
117).
241. У употреби је и презент непотпуног глагола ве3ли5 Стр, ДП, ГМ, ве3ли5ш Стр, Ст,
ГМ.
242. Глагол знати понекад има промјену по I Стевановићевој врсти: зна4дем Стр, зна4де
Ол, поред форме зна2м Ол, Чу по V врсти.
Глагол дати такође има више форми: да1дне5м Ол, Бр, Со, да1дне5ш Ол, Ко, ГМ, Лу,
да1дне5 Ол, Стр, Лип, Чу, Ге, Ко, Лу, Поп, На, Во, не3 дадне5 Ол, На, не3 дадне5м ГМ, да1дне5мо Стр,
да1дне5те На, да1дну5 Стр, По, Ко, Поп, или да4дем Стр, да4де Стр, али и да2 Ко, не3 да5 Стр.
Итератив гласи: даj4 е ДП, даj4 ем Ол, да2ва5ш Ко.
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243. У формама презента глагола пасти упрошћава се група -дн-: за3пане5 ДП, и3спане5
ГМ, не3 пане5м Со, па1не5 Ол, ДП, Чу, Ко, ГМ, Со, Лу, Во, па1не5ш Ол, ГМ, ДП, не3 спане5 Чу,
ра3спане5 сеЧу (в. т. 76).
Глагол сјести јавља се и у формама I Стевановићеве врсте: сје1де5 Стр, Чу, На, сје1де5м
Чу, сје1де5ш Ст, Бр, сје1де5мо Со, сје1ду5 Ол, Стр, Ко, Во.
244. Напоредо са ликовима ка2же5 Ол, ГМ, ДП, Бр, Чу, ка2же5м ГМ, Стр, ДП, не3 ка5же5м
ДП, ка2же5мо Стр, јављају се и ликови ка1је5м Ол, ка1јем Ст, Ко.
245. Забиљежене су и форме итератива: до3зивље5 ГМ, до3зивљу5 ГМ, за3имље5ш ДП, Во,
нау3зимље5м ДП, по3сипљу5 Бр, у3зимље5 ДП, Лу, познате и у другим блиским говорима (Петровић
1973: 115–116, Дешић 1976: 260, Драгичевић 1986: 173, Рамић 1999: 123).
246. Облици итератива на -ивати понекад формирају презент наставцима -ива:
изба3ци5ва5 Ол, испи3ти5ва5 По, наба3ци5ва5 Ол, преба3ци5ва5ш Ко, а облици на -авати наставком -ава:
про3да5ва5 Ко, у3да5ва5 се Стр. Забиљежена је и итеративна форма до3зва5ља5 Лип.

Аорист
247. У 1. лицу једн. аориста губи се консонант х у финалној позицији о чему је било
ријечу у т. 64 в: исп. ви1ђо Стр, ја2 о3до Стр, ја отво3ри ДП, па1до ГМ, прегри4зо Стр, ја2 си4ђо Ол, ја
у4ђо То.
У многим западнијим говорима 1. лице једн. аориста може да буде једнако 2. и 3. лицу
једн., тј. уобичајени су ликови без морфолошке ознаке: ви1ђе ја2 ДП, ја2 до4јде Бр, jа2 се за1посли5
Ол, нани4де ја2 Бр, ја2 оне папи4ре по1купи5 Ко, по3че5 ја2 Дп, ја2 про4јде њи2 Бр, ја2 у3зе5 ДП, ја2 у1стави5
ко3ње Ол. Ова појава забиљежена је у старијој (Дешић 1976: 264, Петровић 1978: 105, Павлица
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1984: 403, Драгичевић 1986: 162), али и новијој дијалектолошкој литератури (Драгичевић
2007: 376, 2011: 231).57
У 3. лицу једн. стање је исто као и у стандардном језику, само што се понекад може
јавити постакценатска дужина на завршном вокалу (в. т. 106 под 8): и1зву5че се Ол, по1гину5 (он)
Ол, по1једе Ол, по1коси5 Ол, по3че5 Стр, пре1ва5ли5 се Ол, пре1вари5 Ол, са3тра Ол, сву2че Ол, у3би Ол,
у1дари5 Ол, у1јагми5 Ол.
248. Наставак 1. лица мн. обично је -шмо: да1дошмо ДП, ди1гошмо Ге, за3чудишмо Со,
и3мадошмо Во, иско3чишмо Ол, на4ђошмо Чу, на3правишмо Чу, о3дошмо Ол, Ст, Чу, На,
о3прашмо Во, о3сташмо Ба, Лу, пла4тишмо Чу, прене3сошмо Чу, про3дадошмо Чу, не
подбо3чишмо Ол, по3пишмо Ко, по3слушашмо Чу, по3че5шмо Бр, сје1дошмо Ол, ско3чишмо Ол,
у3гледашмо Со, а ријетко -смо: о3стасмо Ба.58
У 3. лицу мн. на финалном вокалу наставка често се јавља постакценатска дужина, о
чему је већ било ријечи у т. 106 з. Сјеверозападни српски говори донекле се по овој особини
међусобно разликују (исп. Петровић 1973: 18, Драгичевић 1986: 163 и 2007: 376, Далмација
1997: 130, Козомара 2009: 535 и 2016: 665).
249. Према формама презента могу се јавити облици аориста са нејотованом
секвенцом -јд-: до4јде Ол, Бр, ГМ, Во, При, Вод, до4јдо Бр, Поп, Во, до4јдоше5 Бр, Поп, На, При,
Вод, по4јде Бр, по4јдо Поп, по4јдоше5 Бр, Поп, пре4јдо Бр, про4јде Бр, На, али су присутне и форме:
до4ђе Ол, ДП, Ко, ГМ, Со, до4ђо Ко, ГМ, до4ђоше5 Стр, ДП, Лу, Со, Во, уз спорадично и1зи5де Бр,
нани4де Бр, у1ни5де Ол.
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Проф. Рамић сматра да су се ова лица изједначила због губљења консонанта х у првом лицу (Рамић 1999: 124).
Ова појава забиљежена је како у говорима херцеговачко-крајишког дијалекта (Драгичевић 1986: 163), тако и у
географски блиским икавским шћакавским говорима (Рамић 1999: 386).
58
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Императив
250. Овај глаголски облик најчешће има стандардне форме 2. лица једн.: бу1ди Стр,
гле1да5ј Ге, голи3ца5ј Ол, и3скри5жа5ј ГМ, на3здрави Ст, на3стави ГМ, овр4ши Стр, о3дво5ј Ол, осу4ши
Стр, пи2та5ј Ол, по3да5ј Стр, поко3си Стр, по3слуша5ј По, пре4ди ГМ, ра4ди Стр, сје1ди Стр, слу1ша5ј
Ол, тка2ј ГМ, ћу4ти Ол, увла4чи ГМ, у3дри Ол, у3пи5та5ј Стр, че1ка5ј ДП и сл.
251. О томе да се понекад дјелимично или потпуно редукује финални и медијални
вокал и у формама императива, било је већ ријечи у т. 30 и 33: бје1ж Ол, ГМ, ви1д Ол, ГМ, ди1ж
Ол, Поп, др1ш се Стр, сје1д Ол, ДП, Чу, укљу4ч се Бр,
бје1жмо Стр, Бр, бје1ште Со, гово4рте Со, до4ћте Ол, др3ште Со, заше3ћерте Стр,
изво3лте Ст, ле1сте Ко, на3правте Со, одлу4чте Во, о3ставте ГМ, по3мосте Ол, пра1вте ДП,
све4ште ГМ, сје4цте Ол, сна3ласте се Чу, спре4мте се Стр, ста1нте Ол, у3чте Чу.
252. Уобичајено је и губљење сонанта ј иза и у формама императива (в. т. 53): на3пи5 се
Стр, по3пи5 Ст, Стр, ДП, Чу, Лу, по3си5 Стр, по3пи5те Ол, са3кри5те Чу, у3би5те ме Лип.
253. Рјечца нека у формама 3. лица једнине и множине обично се јавља без финалног а
(в. т. 34): не3к иде5 На, нек и3ма5 Ол, Во, нек је1де5 Стр, нек ра2ди5 ДП, нек сје3ди5 Ол, не1к та3ко5 стој3 и5
Ол, нек у1зме5 Ол,
нек и1ду5 Бр, нек и3мају5 Ко, нек је3ду5 Ол.
254. Према формама презента јављају се облици императива: да1дни Ст, Бр, зна1дни Ко,
до4јди Стр, на4јди ГМ, по4јди ГМ, са4јди Стр,
оти4ди Ол, Стр, Чу, уни4ди Ол,
отид4 те Поп, Ст, изид4 те Ол.
255. Императивна форма немој може се јавити с партикулом -де: не3мо5јде5 По, а
императив глагола дати са партикулом -дер(е): да2јде5р Ге.
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Глаголски придјеви
256. У формама глаголског придјева радног веома често долази до контракције
финалних вокалских секвенци у м. роду, посебно финалне секвенце -ао, о чему је изложена
грађа у т. 44. Редукције вокала и измијениле су гласовни лик овог облика у ж. и ср. роду, о
чему в. грађу у т. 30 и 31.
257. Према формама инфинитива са аналошким -и јављају се и одговарајуће форме
радног придјева: бо3лило Ст, ви1дла Стр, Чу, Ко, ГМ, Со, Лу, Во, При, Вод, ви1дле Чу, ви1дли Ол,
Бр, во3лила Ко, Со, дожи4вила Со, дожи4вли Ол, доле3тила Стр, жи4вла ГМ, Бр/жи4вила Ге, Со,
При, Вод, жи4вили Ол, ГМ, Лу, Ст, Во/жи4вли Ол, Стр, ГМ, Ба, Ст, жи4вло Стр, ГМ, Ба,
Во/жи4вило По, Стр, Чу, Бр, Ге, Ко, Со, забо3лило ме ДП, изго3рила Стр, обо3лила Бр, о3слабила
ГМ, о3старила Бр, ГМ, Со, Во, по3стар6ли Стр, прежи4вили Ол, ГМ, Чу, прожи4вила Лу, сви1дло
ДП, Лу, сле3тила Со, сти4дила се Бр, ДП, тр4пила ДП, тр4пили Ол, о чему је већ било ријечи у
поглављу о фонетици. Аналогијом према презенту добијене су и форме кле4чијо Ол, кле4чили
Ол.
258. Као и у инфинитиву распрострањена је промјена -ну- > -ни- код глагола III
Белићеве врсте: ги1н6ло ЛУ, жи4гнило ДП, заце4н6ло ДП, зо4внила ДП, кре4н6ла Ол, ГМ, Ге, кре4н6ле
Со, кре4н6ли Ст, ме1тила Ол, пла3н6ла ГМ, пла3н6ло Ст, пре3кин6ла ДП, сва3н6ло Стр.
259. Трпни придјев, као и у стандардном језику, има наставке -н, -ен, -т, али је
дистрибуција наставка -т нешто шира, што је сасвим уобичајено и у многим другим
говорима (Пецо 1964: 157–158, Петровић 1973: 122–123 и 1978: 107–108, Дешић 1976: 267–
268, Реметић 1985: 328–329, Драгичевић 1986: 164–165, 2007: 377, 2011: 233 и др): ве2за5те Чу,
за1ви5то ДП, за1кључа5та ДП, и3змје5ша5т Во, испрегра3ђи5ва5то Ко, ко1па5то Чу, ме1тну5то Чу,
на1тр6па5то ДП, однеше3но Со, о1др6жа5та ДП, о1др6жа5тo ДП, о3здрави5т Стр, опе3риса5та ДП,
о1ра5та На, о1ра5то Ол, о1сигура5т ДП, о3ћера5то Бо, пензио3ниса5т ДП, пе3риса5т Ол, пе3риса5та Стр,
понеше3но ДП, по1тр6па5то ДП, про1да5то Бр, про1копа5ти Ол, про3сија5та ДП, растреше3на ГМ,
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све2за5ти Ст, си1ја5то Ол, ско1вча5та Во, спа1кова5то Ко, спје1ва5та Лу, у1да5та Лип, Бр, Лу, у1да5тe
ГМ, у1да5то ГМ, у1копа5т ГМ, Поп;
према: вје1нча5н По, за3па5љене Ст, за3робљен Бр, Со, зау3стављено Со, и3спрошена ДП, Чу,
наве4жено Стр, на3пи5са5но Лип, на3прављена ДП, Чу, неу3ра5ђено Ол, о3вршена Стр, однеше3но Со,
о3жењен ГМ, о3жењено ГМ, о3ка5ђено Ст, о3кр6пљено Стр, Ге, оку3пи5ра5на Со, о3су5ђена Лип,
о3тјера5н Стр, па3рки5ра5но Ол, пе3риса5н ГМ, по3жењени ДП, пожњеве3на Стр, по3кошено Ст,
покриве3на Чу, покриве3но ДП, Чу, по3мужена Стр, поне3шено ДП, по3па5љено Со, по3стављена
ДП, пре3гра5ђено ГМ, ра2ђено ДП, ра3здије5љено Ол, растре3шена ГМ, у1копа5н Ст. У поређењу са
неким другим сјеверозападним говорима у којима је наставак -т у већој мјери потиснуо друга
два наставка (Козомара 2016: 698), у овим говорима учесталост наставка -т ипак није тако
висока, а стање је ближе стандардном језику.

Глаголски прилози
260. Глаголски прилог садашњи може имати наставак -ћи: гле1дају5ћи ГМ, кри1ју5ћи Ол,
На, о4дају5ћи ДП, пи1ју5ћи Стр, ра4де5ћи Ст, сто3е5ћи Со, или -ћ: бо3ре5ћ се Бр, кри1ју5ћ Ко, ГМ, Во,
но3се5ћ Ол, о4дају5ћ ДП, пла1чу5ћ Во, сми3ју5ћ се Во, сто3е5ћ ГМ, тра4же5ћ Стр, ДП. У употреби је и
попридјевљена форма но3се5ћа5 ГМ, Со.
261. Глаголски прилог прошли није више жива категорија у овим говорима. Једини
његов траг представља попридјевљена форма би2вши5: би2вша5 Стр, за вре4ме би2вше5 Југо3сла5вије5
Поп.

Сложени глаголски облици
262. У приповиједању је уобичајен крњи перфекат: та3ко то2 би4ло Ге, све1 то изго3рело
Стр, три2 ће1ри и3мала Стр, и3мала о3на два2 бра1та Лу, кра1ва са1мо сла1му је1ла Чу, сва1ком жи4во5м
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пома4гала ДП, пу1тово5 с ко3њом Стр, пу1тово5 пје1шке5 Стр и сл. Перфекат је често безлично
употријебљен, о чему в. грађу изложену у т. 312.
263. Плусквамперфекат није често у употреби, али је још увијек жива категорија која
се употребљава за радње које се не могу исказати перфектом: са3 њи5м би1јо жи4вијо Чу, ни4је
биj1 о о3тишо5 у а3рмију Ол, биј1 о5 по1чо5 при4чат Ол, није4сам би4ла до3шла Ко, не3 зна5м јесам би4ла
у1зе5ла деве3тне5сту5 го1дину Ол, о3ни су се ра3ставили би4ли Ба, о3ни су се скло3н6ли би4ли Стр, зна2ш
ка1к се биј1 о оже3нијо5 Лу. Као што грађа показује, гради се од перфекта помоћног глагола бити
јер имперфекат није познат у овим говорима.
264. Футур I глагола на -ћи углавном има форме: до4ћу Ол, ле3ћу Бр, о3дву5ћу Ол, ре3ћу Ол,
до4ће ГМ, Со, ДП, Во, на3и5ће Со, Во, на4ће Ол/на4ће се Ол, на4ћеш ГМ, о3ти5ће Бр, ре3ће Ко,
до4ћемо Ге, и3ћемо Ол, Ст, ГМ, о3дву5ћемо Ол, о3ти5ћемо Во, пре4ћемо Чу, про4ћемо Со,
ре3ћемо Ол, Стр, Бр,
сте1ћете Во,
до4ће5 Ол, ДП, и3ћe5 Стр, на3ни5ће5 Чу, на4ће5 Стр.59
Према инфинитиву и глаголском придјеву радном и у футуру се јавља промјена -ну- >
-ни- код глагола III Белићеве врсте: окре4нће се ДП, по3киснићеш Ол. Такође, према формама
инфинитива са аналошким -и јављају се и одговарајуће форме футура: ви1дћеш ГМ, жи4виће
ГМ и сл.
265. Футур 2 може се градити од презента глагола бити и инфинитива несвршених
глагола: ако не3 буде5 и3грат, кад бу1де5мо пра1вит Ол, кад бу1де5м пе3ћ Ол, кад се бу1де5 бо1гу мо3лити
Стр, кад бу1де5 сла1ву чи3тат Стр. Ова појава позната је у многим штокавским говорима
(Дешић 1976: 270, Далмација 1997: 133, Рамић 1999: 388, Брозовић 2007: 150).
Понекад се умјесто футура 2 употребљавају и презентске форме: ако и3мадне5те сло1гу
ГМ, ако мо1гне5м Ол, до-го1д мо1гне5м ГМ, кад мо1гне5 ба1ба Ге.
59

Српски дијалекти који су ушли у основицу стандардног језика готово да не познају стандарде форме футура
оваквих глагола (Реметић 1985: 323).
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Може се чути и конструкција да + футур II: да3 буде5 до1нијо Стр, да3 буде5ш до3шла Ол
којом се исказује иреални услов (Црњак–Козомара 2017: 399).
266. Глагол бити у потенцијалу остварује се без финалног х, на шта је скренута пажња
у т. 64 в. Уравнате су форме помоћног глагола у свим лицима: ја2 се не3 би сти4дила Бр, не3 би ја2
да1о5 Ол, шта1 би је1о5 Ол, ја2 би пла4тиjо Ол, ја2 би по3стијо5 По, ја2 би на3правијо5 Ол, не3 би мо1го5 Лип,
ко да би о3на ће1ла Ол, ко1ја5 ње1му не3 би по3шла Стр и сл.
не3 би га ни на3пали Ст, шта1 би ми2 Ол, Лип, ДП, кад би се же3нили Лип.
Нема потврда за потенцијал II, који је и у стандардном језику риједак (Стевановић
1970: 719–720).

Напомене о неким глаголским облицима
267. Обичнe су нестандардне форме презента и гл. придјева радног глагола јести: не3
ије5 се Ге, не3 ије5ш ГМ, по3ије5мо На, по3ију5 Ге,
и1јо Стр, Чу, Поп/и1јо5 Чу, Стр, по3ијо5 Ол, Стр, Поп, На. Чешће су, међутим, књижевне
форме овога глагола (в. т. 152).
268. Према инфинитиву са1ти презент гласи са1сне5 Стр, и са2 Ст а перфекат са1ло је Стр.
Забиљежен је и презент по1се5 ДП, те футур по3саће ДП.
269. Глагол сићи/силазити може се јавити у формама са2ђе5 Ге, са2ђе5м Стр, са2ђемо Стр,
са2ђу5 Ге, са3лази5 Ге, са3лази5ш Со, са3лазијо5 Стр, са3шла Со, са3шо5 Стр, а глагол разићи гласи
ра3за5ђу5 се Стр. Глагол обићи/обилазити гласи: о3ба5ћ Стр, При/о3ба5ћи Во, о3ба5ђе5 Ко, о3ба5ђе5ш
Поп, o3блази5 Бр, При, Вод, о3блази5м Бр, о3блази5ш То, о3башла Лип, Бр, о3башо5 Со. У употреби су
форме и3за5ћ ДП, Со, и3за5ђе5 Со, и3зашли Ст према и3зи5ћ Во, Со, Ст, и3зи5ђе5ш Лу, и3зишли Ге, Чу,
и3зишо5 Во.
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270. Позната је и форма итератива глагола бити: само3уци бијава4ли Стр ти2 о1бича5ји
бија4вали Лип, ста1рине бија4вале Лип, а забиљежене су и форме аориста: би1ја5де Со, ГМ,
бија4доше5 Со.
271. Глагол лећи понекад се употребљава и као прелазни: ле3ћу ја2 њу2 са3да5 Бр, о1ће да ме
ле1гне5 То. Императив глагола лећи забиљежен је у форми ле1гни Стр.
272. Поједине форме глагола вољети знају и за компарацију: на2јво1ли5м По, Ге,
на1јво3лијо5 Лу, на2јво3љели ДП.

Закључци о конјугацији
273. Имперфекат је нестао из система глаголских облика.
Распрострањена је промјена -ну- > -ни- у инфинитиву, гл. придјеву радном и футуру
(кре4н6т, ме1тнит, кре4н6ла, кре4н6ли, пла3н6ла, окре4нће се).
Глаголи на -ѣти често имају аналошки наставак -ити у инфинитиву и одговарајуће
форме у гл. придјеву радном (жи4вит, разу3мит, ви1дла, жи4вили)
Секвенца -јд- у формама презента, те рјеђе у формама аориста и императива глагола са
основом ићи често остаје неизмијењена (до2јде5, до4јде, до4јди).
Форме глагола рећи, знати и дати припадају различитим глаголским врстама (ре1че5,
ре1кне5, зна2м, зна4дем, да1дне5м, да4дем).
У употреби су форме аориста 1. лица једн. без морфолошке ознаке (jа2 се за1посли5, по3че5
ја2, ја2 про4јде, ја2 у3зе5). Наставак 1. лица мн. обично је -шмо (да1дошмо, ди1гошмо, иско3чишмо,
на4ђошмо).
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Дистрибуција наставка -т у гл. придјеву трпном нешто је шира него у стандардном
језику и, чини се, нешто ужа него у неким другим говорима сјеверозападног огранка
херцеговачко-крајишког дијалекта.
Глаголски прилог прошли није више жива категорија у овим говорима. Једини његов
траг представља попридјевљена форма би2вши5.
Футур I глагола на -ћи углавном има просте форме (до4ћу, на4ће, на4ћеш, до4ћемо, до4ће5,
и3ћe5).
Плусквамперфекат није често у употреби, али је још увијек жива форма у овим
говорима.
Футур II може се градити од презента глагола бити и инфинитива несвршених глагола
(кад бу1де5мо пра1вит, кад бу1де5м пе3ћ).
Уравнате су форме помоћног глагола у свим лицима потенцијала. Нема потврда за
потенцијал II који је и у стандардном језику данас риједак.

ПРИЛОЗИ
274. Различити чиниоци углавном фонетске природе, о чему је било ријечи у поглављу
о фонетици, условили су појаву бројних нестандардних ликова прилога:
1) прилози за мјесто: а2мо Стр, а3намо Ол, бли4зо Ол, Стр, ДП, Ге, Со, Во, При, Вод,
ва2мо Ол, ГМ, Стр, Чу, ДП, Бр, Ко, На, Во, ви1шље5 Ол, во4де Стр, Бр, во4дека5 Стр, во4ђе ДП, Ге,
до4вде5н Со, до1вле5н Стр/до4вле5н Бр, Со, Поп, до1кле5н ДП, Бр/до4кле5н Лип, Ге, Ол, до1нле5н Стр,
до4тле5н ДП, Бр, Ге, Со, на3пре5д Ол, не1окле5н Со, ни1окле5н Стр, Ко, Со, но4д Ол, но4де Ол,
Стр/но4нде ГМ, о4вд Ол, о3вда5 Ол, Чу, ГМ, о1вда5ле5н Ол, Бр/о3вда5ле5н ГМ, Ол/о3вдале5н Поп/о1вда5ле5н
Поп, о4вде Ол, о4вдека5 Чу, о1вдуд Ол/о1вдуда5 Ол, Ко, о4вђе ДП, о4вђика5 Лу, ода4вле5н Со, о4ђека5
Ст/о4ђика5 Ст, о3зго5 Ол, ГМ, ДП, Ге, Ко, Со, Лу, На, о3здо5 Ол, ГМ, Со, о1кле5н Ол, Ба, По, ДП, Ге,
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Чу, Лу, Со, Во, о3намо Ол, ГМ, о3на5мо Ол, о4нд Ол, о3нда5 Ол, о3нда5ле5н Ол/о1нда5ле5н Стр, о1нда5рке
Бр, о4нђе Со, о3тале5н На/о1тале5н Чу, о1тле5н ГМ, ДП, Ко, сва1окле5н Ко, Во, ту1д Ол, ту4де Стр,
Поп, ту2ј Ол, Ст, ГМ, Стр, По, Ба, Лип, ДП, Чу, Ге, Бр, Ко, Со, Лу, Поп, На, Во, При, Вод,
што3куда5 Поп, ГМ.
2) прилози за вријеме: ва1вје5к Ол, ГМ, Стр, Лип, Чу, Бр, Ко, Лу, Во, При, Вод, ва1је5 Ол,
вај1 е5к Ол, ГМ, Стр, По, ДП, Ге, Бр, Ко, Чу, Лу, Со, На, иза3јитра Ко, је3дно5ч ДП, јо1пе5 Ол, Стр,
ГМ, ДП, Чу, Во/јо3пе5 Чу, јо3пе5т Лу/јо1пе5т Стр, Лу, ка1шње5 Ол, По, Лип, Бр, Лу, на1ма5 ГМ, ДП,
Со, Поп, Лу, Ст, Во, ни1гда Лип, но3ћаске Бр, Ко, о1вда5н Стр, Бр, о1вно5ћ Стр, Чу, Во, одје3дно5ч
По, о1нда5 Ол, о1нда5к Стр, Во, о1нда5рке Бр, по1сле5н Стр, Лип, Чу, Ко, пре1куче5 Стр, у1вје5к Ол, По,
ДП, у3јитру По, Чу, Стр.
3) прилози за начин: ва3ко5 Ол, Стр, Чу, Бр, Лу, ГМ, Поп, ДП, Ко, На, При, Вод, вру2ћо
Ге, Ст, за2едно Ко, ло1шо Ге Ко, на3ко5 Ол, Стр, ДП, Ге, Ко, Чу, Со, Поп, пје4е5 (пјешке) Ол,
пје1шице5 Стр, ДП.
4) прилози за количину: во3лко5 Ол, ГМ, ДП, Чу, до1сти Стр, пла1о Ол.
275. Именица чудо често се употребљава као прилог много (исп. Петровић 1973: 128):
са1т чу1до и не3 иде5мо ни1куд Ол, и3ма5 л тво3ја ма1ти чу1до дје3це5 Ол, не2ма5 чу1до ко3сит Ол, чу1до
че1ља5ди, Стр, Бр, Ко, чу1до свије2та Стр, ГМ, чу1до ова4ца5 Стр, чу1до кра2ва5 Стр, није4сам чу1до ни1
млађа5 Ол, и3ма5 чу1до и ко4за5 и ова4ца5, кра2ва5 Ге, у3спи чу1до пу1ре5 Чу, чу1до че1ља5ди Бр, Ко, чу1до
ку2ћа5 Ко, на1спе5ш лу4га чу1до Ко, па нас и3ма5 чу1до Ко, ко кад и3ма5м чу1до бра1ће5 ГМ.
276. Прилог на1ма5 (одмах) може да означи и мјесто: жи4вила о4ђе, на1ма5 го1ре от шко2ле5
Со, о4вде на1ма5 код Со3ко5чнице5 би1јо мо2ст Со, на1ма5 испо-це3сте5 Со, на1ма5 дру1го5 се3ло На, о4вде
на1ма5 кад се до2ђе5 до Су3ваје5 Со.
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277. Многи прилози у овим говорима уобичајени су и у стандардном језику: до1ље Бр,
Ол, до3сада5 Ол, зи2ми Ол/зи4ми Ол, Стр, и1зјутра ГМ, ју1тро5с Ол, ју3че5 Ст, ка3сније5 Стр, ла3кше5 Ол,
ла2ни Ол, ље1ти Ол, о1туда5 Стр, та3ко5 Ол, та1мо Ол, Ба, што3куда5 Ст и сл.
278. Компарација прилога такође је стандардна: бо1ље5 Ол, го1ре5 Ол, да1ље5 ГМ, ја1че5 Ол,
ма1ње5 Ол, ши1ре5 Ол,
на2јбоље5 ГМ, на2јвише5 Стр, На, на2јље3пше5 Ол, на2јприје Бр, на2јтеже5 Ол и сл.
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V. ИЗ СИНТАКСЕ

279. Из синтаксичке проблематике издвојене су фреквентне појаве које обиљежавају
ове говоре, али и неке појединости које се не јављају често, али могу упутити на везе са
ближим или даљим сродним говорима.

ИЗ СИНТАКСЕ ПАДЕЖА

Генитив без приједлога
280. И у овим говорима уобичајен је посесивни генитив презимена на -ић: Ми1тровића
ку1ћа Ол, О4лића ку1ћа Ол, Шо4бића кућа Ол, Ме4дића ку1ћама Бр, Јо1кића до2 На, на вр16 Јо1кића се3ла
Чу, По1њавића до2 На, а овакав генитив може се чути и уз лична имена: Ду3шца Ма4рковића Ол,
по3ко5јни5 Цви1ја5н Пе3ришића Бр (Петровић 1973: 132).
281. Словенски генитив уз одричне прелазне глаголе и данас је често у употреби (исп.
Дешић 1976: 278–280, Петровић 1972: 130, Баотић 1983: 156–157, Драгичевић 1986: 179–180,
Рамић 1999: 394):
ако не2ма5ш а3ута Ол, да не3 би ба1бе5 по3слушали Ге, у3опште није4сам мје4шо5 бето4на Ол,
не2ш пла4ћат бо4лн6це5 Лу, није4смо пла4ћали бо4лн6це5 Стр, ни4сам и3мала бе3шике5 Со, није4сам ја2 но3сила
147

бо1шче5 Ол, не2ће да о3пере5 гла4ве5 Ол, де1сет да4на5 о2н гла4ве5 ни4је ди1го5 Ст, во3де5 није4смо и3мали Стр,
ни4је мо1го5 слу4жит во4јске5 Со, не3 б ја2 дје3тета у3даријо ка3јишом Ол, није4сам ни1чије5га дје3тета
би1јо Ол, че3три го1дне ни4сам ро3дла дје3тета Ко, кад не4мају5 још је3дно5га дје3тета Бр, ко не2ма5
дје3це5, не2ма5 ни1шта ДП, не4мају5 дје3це5 ГМ, ни4је и3мала дје3це5 ДП, ни1је мо3гла дје3це5 до3јит Стр, ни4је
ра4ђала дје3це5 Со, не2ћеш и3мат ш чи2м шко1ловат дје3це5 Со, ни1кад Сте4во ни4је на1ше5 дје3це5 ту2ко5 Ол,
ни4сам ће1ла дје3це5 сво3је5 о3ставити Ге, ја2 не4ћу сво3је5 дје3це5 кр3стит Бр, не3мо5ј, Ђу2ро, ду4ше5 грије4шити
Лип, не3мо5ј грје4шит сво3је5 ду4ше5 Лип, није4сам да4во5 жи1та Ол, не2ма5мо ни жи1це5 Ол, ни1је зе3мље5
да1о Лу, не3 вади5 са1д зу4ба5 Со, не1 зна5ш ти2 И3лије5 Пе3тровића Ол, не3 зна5м ти и1мена Ко, не1 зна5 о3на
је3зика Лу, не1 зна5 њиј1 ова је3зика Лу, не1 зна5 ка3ве5 при3ставит Чу, не2ма5м ја ка1пе5 Бр, ни4сам капу4та
пра2во5г и3мо5 Стр, ни4сам ти ни и3мо5 капу4та ни1кад Стр, не4мам ко3се5 са1д ГМ, не3мој ти2 ко3се5 ди4рат
Ол, не2ће ни1ко ко3се5 да у1зме5 Ол, није4смо и3мали кра1ве5 ГМ, ако не пому4зем кра1ве5 Во, није4сам
ко1по5 ку3ру5за5 Ол, ни4је па4лило ку1ће5 ДП, ни1ко ни4је и3мо5 ни ла2ча5 ни га2ћа5 Стр, не4мају5 ма1тере5 ГМ,
ни4је и3мо5 ма1тере5 Бр, није4сам пра4ла но1гу5 Во, није4сам ће1ла све1кр6ви но1гу5 пра1т Бр, не3 знају5
на3правит но1си5ла5 во2јсци Ол, не3мо5јте ње2 кри4вит Стр, ми2 није4смо ни и3мали пи3јаце5 Стр, не2ш на4ћ
пи1ка5вца Ол, ако не2ма5ш по3сла Ол, није4смо и3мали пре4воза Стр, ако не2ма5ш ра2дне5 сна4ге5 Ол,
конда ни1кад ни1је пи1јо ра3кије5 Ге, ако не1 зна5ш спре4мит ру4чка Ол, не3мо5јте ку1ат ру4чка Ге, ја2 не3
да5м сво3је5 но3ге5 сје3ћи Стр, ни1је ни1кад на мр4су сла1вијо5 Све3то5г Ни3коле5 Со, ни3је и3мо5 ни пу1шке5 На,
не мо3гу да не3 слави5м сво3је5 сла1ве5 Стр, не2ма5м се3стре5 ГМ, ако зи4ми не3 ба5ци5ш сни1јега, не2ма5
ка4пнице5 Ол, ни1кад ни3је о1про5 тањи4ра Ко, не4ћу по3ву5ћ ту3жбе5 Во, не2мамо ми2 цр2кве5 Бр, не4ће
цу1ре5 да да1дну5 По, ни4је и3мо5 ни шко2ле5 Ол.
282. Осим уз одричне глаголе, бесприједлошки генитив употребљава се умјесто
акузатива уз глагол питати: пи2та5ј ти2 ба1бе5 ДП, ја2 пи4тала Бо4же5 Ко, пи4то ја2 оније га2зда5 Ол,
же3не5 сам пи4тала Чу, пи4тат Је4ле5 ДП, пи2та5 о2н мо3је5 ма1тере5 Со, пи4тат Милија3не5 ДП, пи2та5ј мла2де5
не3диље5 Ол, ја2 сам пи4тала Ни3коле5 Чу, пи2та5ј мо3је Ра4де5 Ге, Си4ме5 ја2 пи4тала ДП, те спорадично уз

148

још неке глаголе: че1ко5 авто3буса Ол, ни4је па4лило ку1ће5 ДП, гријо3та је напу3стит цу1ре5 Стр, и1гро5
о2н ша3ха Ол.
283. Партитивни генитив такође је у овим говорима уобичајен умјесто акузатива: јес
и3мо5 во3де5? Ол, и1де5 бра1т ко1при5ва5 Ко, си1јем кумпије4ра5 и пасу4ља Ол, по3сијо5 ку1ру5за5 Ол, док смо
на3правили до1ље оно не1шта ку1ће5 Ол, др3жа5ли смо ова4ца5 и оније ко4за5 Ба, о3на во1ли5 ра3кије5 ДП,
и3шла бра1т тра4ве5 ДП.

Генитив с приједлозима
284. Гентив с приједлогом од може замијенити конструкцију са + инстр.: шта1 ш ти2 о3тога5 Ол, шта1 ће о3д ње5, шта1-ш о3д ње5 Ге, шта1 би2 о3д Здра5вке5 Лу.
285. Умјесто конструкције код + ген. употребљава се често генитив с приједлогом у
(Стевановић 1970: 312–315): у3 мене два4не5ст љу4ди5 Стр, и3ма5 у3 мене пу2мпа Ол, и3ма5 у3 мене два2
ће1бета Ол, у3 мене о1бича5ј По, у3 тебе до3бра, у3 мене ни1је Стр, у3 мо5к стри4ца изго3ријо5 а1мба5р Чу, у3
мо5га стри4ца о3стали купије4ри На, у мо3је5 ма1тере5 ра4сла Ге, и3ма5 у3 на5с до3бре5 мр1кве5 Ол, у3 на5с
ку3рушчићи во3лшни5 Ол, не3 зна5м и3ма5 л и1ко у3 на5с ста2н (ткалачки) Ол, би4ла у3 на5с ста2ра5 ку1ћа Ол,
пе3че5 се у3 на5с по1 петеро бра2ва5 Стр, би4ла она ве3ра5нда у3 на5с пре3т кућо5м Ге, у3 њи5 је дру3кчије5 Ол,
до1бар је ста2н у3 њи5 ГМ, у сва1ке5 у1мр6ло дије4те ГМ, свије4ће го3ре5 у сва1кога Бр.
Иста конструкција употребљава се са посесивним значењем „односа припадања
између сродника“ (Стевановић 1970: 316): у3 мене ба1ба ви2че5 Ол, у3 мене ба1ба на1опа5ка Ол, ка3ква5
су у3 мене дје3ца би4ла Во, у3 мене Не4ђо Ол, у3 мене пу4нац ли1чно при4чо5 Лип, и3шо5 у3 мене Са3ван
Ол, у3 мене по3ко5јни5 ћа1ћа о3тишо Ол, у3 мене се ју1тро5с шу2ра чу1ди5 Ол, у3 њега ма1ти ка1толкиња Лу,
би4ла у о3ца једи3ница Ге, на2з дви2 у ћа1ће5 и ма1тере5 Со, на1јста3рија5 у о3ца ГМ, једи4њак у3 ћаће5 ГМ.
Употреба конструкције у + ген. у једном или другом значењу уобичајена је у многим
западним штокавским говорима (Ившић 1913: 117, Пецо 1964: 166, Петровић 1973: 133,
Дешић 1976: 282, Рамић 1999: 395).
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286. Генитив се умјесто акузатива може употријебити и с приједлогом за у значењу
намјене или циља: да и3ма5ш за зи4ме5 Стр, ни1је за3 ње5 кра1ва ДП, зе3мља до3бра за кумпије4ра5 Ол,
за3 куће5 Стр, у1зо5 се1би бло3кове за ку1ће5 Ол, да се спре2ми5мо за не1кога5 пре4ла Лип, ме1ље5 га ко за
пру4ге5 Ол, ни4сам ви1ше5 за пу4та Ге, (пије се) за Све3те5 Тро3ице5 Стр, има за сви3ју5 Ол, (пије се) за
ча3сно5га кр3ста Стр, зо2б је за сто1ке5 ГМ. Ова употреба у стандардном језику сматра се
дијалекатском (Стевановић 1970: 350–351).
287. Приједлог раз са значењем циља забиљежен је само у насељу Герзово: до4ћемо ра3з
ва5с Ге, сва1тови до3шли ра4з мене Ге (исп. Петровић 1973: 136, Драгичевић 1986: 182). У
стандардном језику оваквим конструкцијама одговара конструкција по + ак (Стевановић
1970: 419).
288. Забиљежена је и једна потврда конструкције с + ген. умјесто с + инстр.: Не3 зна5
шта1 ће з дје3це5 Бр,60 али оваква конструкција по свему судећи није типична за српске говоре
околине Шипова.

Датив
289. У овим говорима уобичајена је употреба датива уз глаголе кретања за означавање
циља: до3ву5кли га бара3ци го1ре Ол, кад сам јо1ш бла2гу и3шо5 Ол, нег бје3же5 куд зна1ју5 бр1ду Со, ми2
смо о1нда5 бје1жа5ли бр16ду Со, о1де5м у Во3јводину бра1ту Стр, што се и1де5 вије4нцу Ол, ка се и1де5 го1ре
До3му здра2вља Ол, Ја4њу но3сли а3љине пра1т Чу, о3ћерало га Ја1сено5вцу Стр, о3тишо5 кра1ви ГМ, ко1ја5
ње1му не3 би по3шла Стр, бје3же5 пла1нини го1ре На, на1ма5 кад са3лази5ш Пли4ви Со, дове3ли цр2кви Ге,
цр2кви кад о1де5мо Со, jа2 сам и3шла на Све3ту5 Пе2тку цр2кви ГМ, о3тишла ше3ници На (исп. Петровић
1973: 137–138, Дешић 1976: 285, Драгичевић 1986: 183).

60

За овакве конструкције знају дервентски икавскошћакавски говори (в. Баотић 1983: 159), а на њихово
присуство у неким источнобосанским говорима поодавно је указао проф. С. Реметић (1981: 266–271).
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290. Понекад се слободни датив употребљава и у значењу намјене: не3 знају5 на3правит
но1си5ла5 во2јсци Ол, ни ча1ј на3правит дје3тету ДП, до3лазијо5 ку1ру5за од мо3ије у3зимати да и3ма5 дје1ци
ДП.
Нису необичне ни конструкције пу1ра ве3чери Ол, пу1ра ру4чку Ол, шта1 се ста1вљало ру4чку
Бр, ја ру4чку спре4мала ГМ (исп. Рамић 1999: 134).
291. Посесивни датив такође је уобичајен у овим говорима: о3на и чо1ек јо5ј, о1боје
бо1лова5ли ГМ, Ма4ра јо5ј би4ло и1ме ДП, би4ло јо5ј и1ме Ста4на Ге, ни4је би4ло ћа1ће5 јо5ј ДП, бо1лесна и
о3на и чо1ек јо5ј При, и бра1ћа м о3тишла и се3стра м о3тишла Стр, о3тац ми по3гино5 ГМ, та3ко5 ми се
у1да5ла и се3стра ДП, не1 зна5м ти и1мена Ко, вече3раш ће ми до4ћ бра1тић и же3на му ГМ, же3на му се
зва4ла На1ђа Со, забо3равијо5 му и1ме Ол, ма1ти му би4ла о1па5ка Бр, и3 о5н и ма1ти му Лу, би4ла му са
ма1теро5м и ћа1ћо5м Ол, ка1ко е ње1му и1ме? Ол (исп. Дешић 1976: 284).
292. Датив с приједлогом ка и према није забиљежен ни у овим говорима, што
одговара резултатима ранијих испитивања западнијих српских говора (Петровић 1973: 140,
Дешић 1976: 285–286).

Акузатив
293. Уобичајена је употреба акузатива с атрибутом за означавање времена (исп. Рамић
1999: 396): за Ба1дњу5 ве1че5 Ге, је3дну ве1че5 до2јде5 Стр, Ја2 сам неку ве1че5 Ми4ли при4чо5 Ол, ђе1 и1де5ш
сва1ку ве1че5? Ол, у ве3че5рњу5 шко2лу сва1ку5 ве1че5 Лу, сва1ку5 ве1че5 о1бавезно мо4рало се мета3нисати
Стр, ћа1ћу ми о1дрена5ло пр3во5 ју1тро Ко, сва1ко5 ју1тро ко1мби5 и3шо5 Ол, би1јелу5 ја по1пијем сва1ко5
ју1тро ГМ;
и за означавање мјере: сву1 но5ћ и3шо5 Ол, Стр, цје2лу је но2ћ па1дала Ст, ције2лу5 но2ћ па1дала
Бр, чи3таву но2ћ и1де5ш Ол, чи1тав да2н ћеш о4дат Ол. Временски генитив с одредбом није
забиљежен иако је чешће у употреби у стандардном језику (Стевановић 1970: 397).
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294. Потврђен је и акузатив с приједлогом мимо: про4ђи мимо о1граду Ол, про3шли мимо
За4греб Ст. Ова конструкција позната је и у говору Змијања (исп. Петровић 1973: 144).61
295. Умјесто у стандардном језику обичније конструкције од + ген. може се чути
конструкција о + ак. у значењу узрока (Стевановић 1970: 419) код именичке замјенице шта: о1
шта сам ја2 обо3лијо По, не2ма5ш о1 шта по3сијати Ко, не2ма5ш о1 шта на3правит пе1лене Ко.
296. Забиљежена је и конструкција с + ак. уз именицу страна умјесто обичније с + ген
(Стевановић 1970: 437, Петровић 1973: 144, Рамић 1999: 397): з го4рњу5 и до4њу5 стра2ну ку1ће5 Ге.
Иста констукција забиљежена је и у примјеру: с кра2ј се3ла на3 кра5ј Ге.

Инструментал
297. Уобичајен је предикативни инструментал уз глагол (на)звати, (про)звати: ба1бо5м
је зва4ли Чу, Да4ро5м ме сва1к зо3ве5 Бр, зва4ла сам је дра2го5м Стр, и1меном се му2ж зва1о5 Ко, ми2 га
кре3веатом зва4ли На, све1кр6ву зва4ли ма1мо5м Стр, Ми2лко5м јe ми2 зо3ве5мо ГМ, ме1не све1 се3ло зва4ло
мла2до5м Ко, зва4ли је на4но5м Ко, и3 сад је зо3ве5м не3висто5м Стр, све3кра зо3ви ћа1ћо5м, све1кр6ву
ма4јко5м Ко, ме1не сви1 зва4ли цу1рицо5м Со, Ши4љо5м је зо3ву5 сви1 ГМ.
298. У грађи су се нашле двије потврде слободног инструментала повратне замјенице:
на2јвише5 со1бо5м ко3сили Ст, мо1рем со1бо5м, о3бу5ћ се, а дру1го5 ни1шта При, коју је забиљежио и
проф. Петровић на Змијању (Петровић 1973: 145).
299. Забиљежена је и једна потврда инструментала „основне карактеристике“: Ја2 сам
ра4дла ру3чне5 ра4дове и цу1ро5м и кад сам се у1да5ла На, „који показује у каквом се својству,

61

Александар Белић приједлог мимо сврстао је међу приједлоге који иду уз акузатив јер „мимо значи првобитно
правац“, и међу приједлоге који иду уз генитив јер се „из значења поред развило значење изузимања, издвајања“
(Белић 2006: 289). Михаило Стевановић сматра да се „осећају посебне нијансе између везе предлога мимо с
акузативом и генитивом које се ослањају на посебна основна значења та два падежа – на значење обухватања у
целини (акузативно) и значење делимичности (генитивно)“ (Стевановић 1970: 326–328).
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узрасту, професији, чину и сл. налази дато лице у тренутку вршења радње“ (Ивић 1954: 134,
Баотић 1983: 163, Рамић 1999: 397, Брозовић 2007: 148).
300. Уз глаголе растати се/оженити се употребљава се инструментал с приједлогом
с: оже3нијо с то2м ба1бо5м Стр, же1ни5ш се с то2м цу1ро5м Стр, ра3сто5 са же3но5м Ол, или слободни
акузатив: же1ни5 Ба1јину ће2р Ол, оже3нијо5 са1-дру1гу5 ГМ, оже3нијо5 мла1ђу5 же3ну ГМ.
301. Инструментал средства може се јавити с приједлогом с: с во1зом Стр, с ко1лима
Стр, пу1тово5 је с ко3њом По, с мото4ром По.
302. Инструментал с приједлогом за употребљава се готово увијек у конструкцијама
типа: Бо2рка што е за по3ко5јни5м Жа1ро5м ДП, што е за о1нијем Кр3сто5м Ја3ндри5ћем Со, би4ла за
Мо3мчилом Бр, за3 њи5м је би4ла Лу, што е за О4лићом ГМ, за Пе3кезом ГМ, у1да5та за оним Хр6ва4том
Ол, са1д не3 би није3дна же3на о3стала за3 чојеком Ол (исп. Рамић 1999: 397).
303. У грађи је забиљежена и конструкција сје1ди5 за3 славо5м Ст, ни3је би4ло пече4ња за3
славо5м Чу.

Локатив
304. Као и у стандардном језику, локатив с приједлогом о има временско значење: о
Бо3жићу Стр, о3 Ђу5рђеву Ол, о У3скр6су Стр.
305. Локатив с приједлогом о употребљава се и у значењу средства помоћу кога се
врши радња означена глаголом (Стевановић 1970: 506):
сла1бо се мо3гло жи4вит у о1во5 врије4ме о зе3мљи По, у1зо5 ра3ки5ски5 ко3то5, и1 да5н да4њи5 о3 томе
жи4ви5м По, о3 тога се жи4вило, о3 томе се ди1на5р ства4ро5 Стр, са1мо што прои3зводи5ш, о3 том
жи4ви5ш Стр, о3 томе смо и жи4вили, о тој сто1ци ја1дно5ј Стр, али се може чути и генитив: о3тога се жи4вило Стр, о3-тога се и жи4вило ДП, о3-тога жи4вили Со.
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306. Потврђен је и приједлог прaм/прамо са локативом: ми2 смо пра3м њима, ко5 Ба2ња5
Лу4ка пра3м нами Ол, би4ла сам ко сиро3че пра3м тијем Ко, на1спе5ш га2за, у3па5ли5ш, па прам то1ји5м
ши1јеш При, прамо рије4ци кана4ли о3ни5 про1копа5ти Ол.62

ИЗ СИНТАКСЕ ГЛАГОЛА

307. Као и у другим западнијим говорима инфинитив се често јавља као допуна
глаголима и изразима непотпуног значења (Дешић 1976: 293–297, Драгичевић 1986: 189–191,
Рамић 1999: 397):
зна2 сла1ву чи3тат Стр, о2н зна2 сва1шта ра4дит Чу, зна1ле ура4дит Ге,
не3 мере и3ћ Бр, не3 мере о4дат ГМ, не3 мереш зна1ти ДП,
мо1го5 ко3сит Ол, ни4је мо1го5 ни ло3кат ни ла1јат Ол, ни4је мо1го5 ни ла1јат Ст, ка1ко се мо3гло
жи4вит Во, ни4смо му3гли сти1гнит ДП,
мо1ре би1т и зми3ја та1мо Ол, мо1ре би1т да ти је не1ко при4чо5 Стр, мо1ре би1ти Бр, мо1ре до4ћ
Ол, мо1ре ра4нити Лип, мо1ре у3бит Ол, мо1ремо пи4сати Лип, мо1ремо ра4дити Лип, мо1реш
ура4нит те3ле Ол, да се мо1же о3јањит Ко,
мо2ра5 се и3ћи Ол, Стр, мо2ра5 ода3брат Стр, мо2ра5м до4ћ Стр, мо2ра5м ти ка4зат Стр, жи4вит
мо2ра5мо Ол, мо2рате и3ћ у3 шко5лу Ол, мо2ра5ш га во3дити ДП, мо2ра5ш и3ћ Ге, мо2ра5ш же3нит се Стр,
мо2ра5ш на3правит Чу, мо2ра5ш пра1т Ол, ра4дит мо2ра5ш Стр, мо4ро5 о1дма5 да1т Стр, мо4ро5 пробу4шит
Ол, мо4ро5 си чу4ват бла2го По, мо4рало би1т та3ко5 Лип, мо4раћеш ле3жат Стр,
кре4нла со3ват ме Ол, свије4ће по2јду5 па4лит Стр, по2ђе5мо при4чат Со, по3че5 ку1пит ГМ, по3че5
се но3сти Ко, о1нда се по3че5 у3зимати Ко, по1че5ли при4чати ДП, то2 би се по1че5ло же3нит Лип,
по1че5ло се ко3сит ДП, по1че5ло се ра4дит Лип, по1че5ло ра4ђат Бр, по1че5ло се ра1товат ДП, по1че5ло
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У језику писаца познат је приједлог прама исте функције и значења (Стевановић 1970: 378).
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си1рит Бр, у1нда се по3чиње5 ра4дити ДП, по3шо5 ле3жат ГМ, по3шо5 тра4жити Со, кад ста1не5
при4чат Чу, ста1о5 чи3тати Поп,
тре1ба5 ва1дит ДП, тре1ба5 ки1селити ДП, тре1ба5 кр3стит По, тре1ба5 ме1тнит у ча3бар Стр,
три4пу5т тре1ба5 о3ба5ћ Стр, тре1ба5 прекр3стит Стр, тре1ба5 ре3ћи Ге, тре1ба5 те3лит Ол, тре3бали сте
до4ћ Ол, тре1бало о3тић а3утма Ол, тре1ба5ш ти2 зна1т Ол,
не3 смје5 и3ћ Ко, ни4смо смје1ли за3 њи5м за3плакат Ко,
ће1ла о3ти5ћ Бр, ће1ла ја2 о3ти5ћ Ол, кад ме ни4је ће1ла пи4тат Стр, ће1ли и3ћ Ол.
308. Уз неке глаголе инфинитив се употребљава у функцији намјерене реченице:
и1де5 бра1т ко1при5ва5 Ко, и1де5м ја ба4цит Стр, и1де5мо ко3пат Ол, и1демо пра1ти Ге, и1де5мо га
тра4жити Чу, и1де5ш ку1пит си1јено ДП, и1де5ш то2 ра4дит Ол,
ко и3ма5 па2ра5 у3зе5ти ка1пу Бр, то2 си и3мо5 но3сит Стр, ни4си и3мо5 по3јест Чу, ни1ђе ни3је и3мо5
спа4ват Чу,
но3сили та1мо мље1т Ол, ока4дит се и сје1ст ве3черат Стр, у3стане5 се бо1гу мо3лити Стр, о3не
ле1гну5 спа4ват Ко.
309. Ријетке су потврде употребе конструкције да + презент умјесто инфинитива уз
глаголе и изразе непотпуног значења: мо3гу да вам при2ча5м Лип, не мо3гу да пле3те5м Бр,
не2ће да гле1да5 Лу, не4ће5 цу1ре5 да да1дну5 По, не2ће о1туд да до2ђе5 Ге, не2ће да о3пере5 Ол, не2ће
да про3да5 Ол, не2ће ни1шта да ре1кне5 Ге, не2ће да ме слу1ша5 Ол, не2ће да у1зме5 Ол,
о3ћ да ре1кне5м Ол, о1ће да ра2ди5 Ол, о3ће5 да бу1ду5 Стр, о3ће5 за1едно да и1ду5 Ст, о3ће5 да сије4чу5
Стр,
тре1бају5 же3не да пре4ду5 Стр, тре1бају5 да се же1не5 ГМ, тре1ба5ш да о3куси5ш Бр.
310. Историјски инфинитив биљежен у западнијим српским говорима (в. Петровић
1973: 149–151, Дешић 1976: 292, Драгичевић 1986: 189) не употребљава се у говорима
околине Шипова.
311. У приповиједању се може чути наративни императив:
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а кад би дје1цу ра4ђали, до4ђи па тка2ј пе1ленице Стр, по зи4ми... кро1мпи5р испе3ци у ре4ри, то2к
се нау3ма5че5ш, то2 е са1мо та3ко5 ДП, ку3дља би4ла у3 на5ске, па о1нда5к ку3дљу увла4чи, пре4ди и тка2ј Стр,
по ва1зда5н ја2 спре2ма5ј Стр, то4рбу жи1та у3пр6ти на3 ле5ђа и у3 Шипово одне3си Ба, не2ма5 се о1кле5н већ
тка2ј бо1гами Стр, ја2 уба4ци о1не5 кумпије4ре ... ма1ло разгр3ни ма3шо5м, па уба4ци кумпије4ре Бр, ки1да5ј,
наки3да5ва5ј, зу4би, бе3ри, кому3ша5ј, мр1ви, но2са5ј по Ја4јцу, про3да5ва5ј... Ко, доре3ну5 ци1ме от ку3ру5за5, па
ту1цка5ј, ту1цка5ј, у пље1вска5 вре1ла, па оне ци1ме саме3љи, то2 по3мало мје2ша5ј, па је3ди Ко, а ја2 ти у3дри,
пла1чи ГМ, не1ко поне3си сла1нине5, не1ко поне3си ме2са, не1ко поне3си ље3вушу, не1ко пи1ту Чу, у3јитру
прије су2нца оти4ди, ба1дња5к онај усје4ци Чу, па о1нда и3ди но3си у1 воду, у мо3чило, нако3па5ј мо3чила, па
тр3па5ј у оно мо3чило, па ки1сели три2 не3диље, па ва1ди из во3де5, па пе3ри и са3пи5ра5ј оно бла1то Чу,
ва1вје5к ми2 кр1ме зако3љи Чу, и3ди но3си то4рбу гра2 или ку1ру5за5, прода4ји, са1мо ра3кије5 да у1зме5ш за3 славу
Чу, ча3рапе испле3ти до1вле5н, о3фа5рба5ј Чу, нo3си ко3ноепље, ква1си, ва1ди, доно3си, су4ши На, о3ши5ша5ј
о2вцу, у1 воду опе3ри ву1ну, го3тово Поп, мо3тико5м згр1ћи оно бла1то, мо3тику у3зми па згр1ћи оно бла1то,
ни4је би4ло изу4ват се, оне о3па5нке од го3веачета или от кр1мета су4ши, про3дри, кр1пи... Ст, ра4ди о оној
ку3дљи, па вла4чи, па пре4ди, ра4ди о1вда5н, па са1мо у1веаче5 то2 у1зме5м, а о1вда5н ко3па5ј, си2, си2 кумпије4ре
Во.
312. Перфекат је често безлично употријебљен у приповиједању, што је уобичајено и у
другим западнијим говорима (Петровић 1973: 152–153, Дешић 1976: 303, Драгичевић 1986:
194): до1ље у3 шуму на2с је ба4цило Стр, за3клало га у3 Барама Ге, са1мо ку1ћу запа4л6ло При, чо1ека је
заро3било и о3тјерало га та1мо у ро3пство Чу, И3шло се, бо4на, док се го1д не1 узме5 је3дно с дру1ги5јем
Ол, све1 ру1чно ко3сило Ст, је1ло се ме2со, и3малo се бла2го, кла4ло се Бр, ни3је се љу4тило до3сада5 ко
са1т Ол, три2 бра1та о1дрена5ло Ко, ћа1ћу ми о1дрена5ло пр3во5 ју1тро Ко, пе2т и5 о1дрена5ло за је3дан да2н
Ко, о1дузе5ло зе3мље5 Ол, Би4ло до3сада5 на4рода, са1д не2ма5, све1 о3тишло, све1 у1мр6ло... ГМ, о3ћерало и3
мо5га бра1та ГМ, о3ћерало га Ја1сено5вцу Стр, о3ћерало јој о3ца Со, гдје1 га је о3ћерало Стр, све1 је
по3купило и о3ћерало Со, из Јо4ви5ћа5 о3ћерало тро3ицу Со, о3ћерало Ми4љевиће Со, по3било му о3цa,
бра1та Со, пре3вело ме и3с куће5 у3 кућу ДП, ра4дило се, чу4вала се сто1ка, и3шло се у др3ва, све1 се
ра4дило Поп, ни1је све4зало како тре1ба5 ДП, че3терес и1 петоро у3 кући; па ђе2 то спа4вало? Ол, по
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гла4ви га ту4кло ко4лцом Ст, ту4кло нас је у3 шко5ли Ст, у3било га ГМ, Лу, у3било и5 Ге, у3било би и3
тебе и3 њега Ол, и о1нда њи2 у3било Ге, да га није4смо о1те5ли, у3било би га Стр, у3ватло ме у3 шуми, а
са1мо сам ку3би5к шу1ме5 о3сјеко5 Стр, кад је по3ко5јно5г Дре4ку о3ћерало Бр, ни1је ура4дило како тре1ба5
ДП, је л те у3чило и1шта? Ол.
313. Наративни футур такође је у употреби:
Tо2 ћеш млије4ко ки1селити, а ка3јмак ћеш сни4мити, и3ма5 што ћеш зачи4њат, а што ш
о3ставит у цје3дилу ако ш ку1пит ви1ше5 кад и3ма5 ДП, Чи1тав да2н ћеш о4дат у1лицо5м, не2ш на4ћ пи1ка5вца
Ол, кад смо и3шли ко3сити, ако је бо1ље5 врије4ме, при1је ћеш ура4дит ДП, ако не2ма5 ме1да, ше3ћера ће
умије4шат Бр.

Напомене о конгруенцији и реду ријечи
314. Уз колективну именицу чељад предикат је често у множини: че1ља5д кад ве3черају5,
онда и1ду5 на спа4ва5ње Стр, у3 то5ј со1би гдје су че1ља5д сва1 По, ђе1 су че1ља5д Чу, че1ља5д су изго3рела
Чу, че1ља5д сје1ду5 Стр, сва1 че1ља5д су ту2 и ноћи4вала и спа4вала Стр, по3едоше5 че1ља5д Во, сва1 че1ља5д
се поре4дају5 Чу, сва1 че1ља5д је1ду5 Чу.
315. Забиљежено је слагање именице усташа у множини с предикатом и по значењу:
ви1дили су нас у1сташе Со, у1сташе га и3сјекли ГМ, ка-су у1сташе у1тр6па5ли дје1цу Бр, и по облику
за род ње1га су о3ћерале у1сташе Со, Во, није4су у1сташе би4ле Поп. Уз бројну именицу двојица
такође је забиљежено слагање по значењу: Jесу пи4ли ова тво3ја дво3ица? Ст.
316. За ове говоре карактеристичан је нешто слободнији распоред енклитика, посебно
енклитике се: о1нда ни4је и3мало се ДП, и3шло на мушту3лук се ДП, не3мо5ј ти2 са1т обаве4зат се ДП,
све1 то2 та3ко5 пре1девера5ло се ДП, ни3је мо3гло про4ћ се кроза се3ло Ол, није4смо ми2 се сва1ђали Ол,
за3то5 сам ја2 у1да5ла се и до3шла Ба, та3ко5 Ми1ћа се чу1ди5 Ол, је3су ма1ло се љу4тили Ге, испрепле3те5
го1ре да мо1ре се о3бути Чу,
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али и других замјеничких енклитика: не2ма5 ни1ко ми до4ћ Ко, кре4н6ла со3ват ме Ол, нит је
ко1 поле3тијо да доне3се5 ми ДП, ни4је Пе1тар ми јо1ш о3жењен ГМ, до4ће је3дна мла4да с4у1тра же3на ти
ДП, ни1је би4ло ни го1дна јој о1нда ДП, је3дан чо1ек при4мијо нас ДП и сл.

Закључци о синтакси
317. Фреквентније синтаксичке појаве у овом говору које представљају просјечно
стање и у другим западним штокавским говорима су сљедеће:
1) употреба посесивног генитива презимена на -ић уз заједничке именице и властита
имена: Ми1тровића ку1ћа Ол, Ду3шца Ма4рковића Ол, на вр16 Јо1кића се3ла Чу;
2) словенски генитив као допуна уз одричне прелазне глаголе (није4сам мје4шо5 бето4на
не3 зна5м ти и1мена, не4мају5 ма1тере5);
3) употреба генитива с приједлогом у умјесто конструкције код + ген у значењу нечега
што је у власништву (и3ма5 у3 мене два2 ће1бета) и са посесивним значењем сродничке
припадности (би4ла у о3ца једи3ница);
4) посесивни датив (би4ло јој и1ме Ста4на, ма1ти му би4ла о1па5ка);
5) употреба датива уз глаголе кретања (кад сам јо1ш бла2гу и3шо5, нег бје3же5 куд зна1ју5
бр1ду);
6) фреквентна употреба временског акузатива или акузатива мјере уз именице вече,
дан, јутро, ноћ (је3дну ве1че5, сва1ко5 ју1тро, чи3таву но2ћ, чи1тав да2н);
7) употреба инструментала с приједлогом за у конструкцијама: у1да5та за оним Хрва4том,
са1д не3 би није3дна же3на о3стала за3 чојеком;
8) инфинитив као фреквентна допуна глаголима и изразима непотпуног значења (зна1ле
ура4дит, мо1го5 ко3сит, мо1ремо пи4сати, мо2ра5м до4ћ, по3че5 ку1пит, тре1ба5 ва1дит, ће1ла о3ти5ћ);
9) употреба наративног императива, наративног футура, те крњег перфекта који је
често безлично употријебљен.
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318. Од појава које нису фреквентне у овом говору, а ријетко су биљежене у другим
штокавским западнијим говорима треба издвојити сљедеће:
1) употреба приједлога раз са значењем циља у насељу Герзово: до4ћемо ра3з ва5с,
сва1тови до3шли ра4з мене;
2) конструкција с + ген. умјесто с + инстр. у насељу Брдо у Јању: Не3 зна5 шта1 ће з дје3це5;
3) приједлог мимо уз акузатив: про4ђи мимо о1граду, про3шли мимо За4греб;
4) конструкција о + ак. у значењу узрока: о1 шта сам ја2 обо3лијо;
5) конструкција с + ак. умјесто с + ген уз именицу страна: з го4рњу5 и до4њу5 стра2ну
ку1ће5;
6) употреба локатива с приједлогом о у значењу средства помоћу кога се врши радња
(сла1бо се мо3гло жи4вит у о1во5 врије4ме о зе3мљи, о3 томе смо и жи4вили, о тој сто1ци ја1дно5ј).
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VI. ЗАВРШНЕ НАПОМЕНЕ

319. Становништво истраженог краја говори штокавским јекавским говором који
припада

сјеверозападном

поддијалекту

херцеговачко-крајишког

дијалекта

према

дискриминантама које ову групу одвајају од говора југоисточног поддијалекта (Ивић 1985: 138,
Драгичевић 1986: 228, 2001: 85–86):
1) честе дјелимичне или потпуне редукције неакцентованог вокала и, усљед којих се
сонанти н, л, и њ јављају у вокалској функцији;
2) честе супституције и промјене боје неакцентованих вокала;
3) превласт рефлекса је4, је2, је5, односно ије4, ије2, ије5 некадашњег гласа јат који је по
поријеклу дуг;
4) нижи домашаји јеквског јотовања секвенце дѣ него што је то случај у говорима
југоисточне зоне херцеговачко-крајишког дијалекта, тако да је досљедно дје1ве5р, дје3во5јка, дје3ца,
дје1ти, затим маргиналан број случајева јотовања у групи сѣ, те потпуно одсуство јотовања
лабијала;
5) досљеднoст акценатских ликова же3ли5мо, и3ма5мо, чи3та5мо;
6) промјена хипокористичких имена по 3. деклинацији (Бо4жо-Бо4же5, Бо4ро-Бо4ре5) и
грађење посесива наставком -и5н: Бо4жи5н, Бо4ри5н;
7) досљедна употреба форми ме1ни, те1би у дат. и лок.;
8) одсуство готово свих форми имперфекта и гл. прилога прошлог;
9) употреба генитива уз глагол питати (пи4тала Ни3коле5, пи2та5ј мо3је Ра4де5).
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320. На испитиваној територији забиљежене су особине које указују на то да ови говори
припадају источнијој скупини сјеверозападног огранка херцеговачко-крајишког дијалекта
(Драгичевић 2001: 87):
1) сажимање вокалских секвенци -ао у -о5 код гл. придјева радног и код неких именица
(ба1цо5, до3шо5, ка4зо5, мо4ро5, пи4со5);
2) сажимање медијалне секвенце -ае- у -е-5 у бројевима дванаест, тринаест (једа3не5ст,
два4не5с, пе3тне5с, ше3сне5ст);
3) стабилна артикулација сонанта ј у иницијалној позицији у формама броја један и
глагола јесам;
4) фреквентнији прозодијски ликови је1де5м, је1де5ш, је1де5 од оних са краткоузлазним
акцентом.
Чешћа промјена о > у уз назалне сонанте (му2ј, му3гла, ку3мшија, ку3напље, му3ја, му3тика, ну3сила),
једна од дискриминанти између источније и западније скупине сјеверозападног огранка
херцеговачко-крајишког дијалекта, забиљежена је у насељима Драгнић Подови, Герзово и
Соколац (на сјеверозападу и западу испитиване територије према Мркоњић Граду и Гламочу), а
маргиналан значај има на већем дијелу територије у трима цјелинама – Јању, Пљеви и Жупи.
Евидентна је граница распростирања ове појаве у истраженом микроареалу.
321. Становништво овога краја живи у контакту са икавцима с чијим се утицајем могу
повезати сљедеће особине:
1) доминација икавизама дви2, ди1д, не3виста;
2) употреба форми глагола са нејотованом секвенцом -јд- код глагола доћи, проћи, заћи
на десној обали ријеке Пливе на испитиваној територији.
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VII. ПРИЛОЗИ

ИЗ ЛЕКСИКЕ

Лексика у овом раду биљежена је успутно, приликом прикупљања грађе за анализу
фонетског и морфолошког језичког нивоа, јер примарни циљ овог истраживања није сакупљање
лексике једног говора у цјелини. С обзиром на то, избор лексике која се нашла у рјечнику
ограничен је на ону која из перспективе стандардног језика има статус архаизама, историзама и
дијалектизама, док неутрална лексика није биљежена. Прикупљене су углавном именице, те
свега неколико глагола и придјева. Гласовне промјене у различитим ријечима биљежене су само
ако су у питању супституције, потпуне редукције вокала или консонаната, те метатеза или
хаплологија, док разни прелазни и непотпуни степени у изговору, на које је указано у одјељку о
фонетици, нису посебно означавани у рјечнику. Поред именица pluralia tantum у множини су
наведене и неке именице за које је уобичајено да се тако употребљавају јер означавају предмете
који иду у пару или у већем броју као нпр.: баса3маци, вла3чи5ље, вла3чице, гизди4ни, гу1бице,
женски4ћи, зу4пци, мушки4ћи, ни3скоснице, о3путња5ци, па1пте, при4гла5вци, разре3заче, таљи4ри,
те3ркије, цва3нцике, чаро3ича5ни и сл.
Будући да су основне дјелатности становништва на овој територији одувијек биле
земљорадна и сточарство, у грађи се нашло доста сточарске и земљорадничке терминологије:
назива пољопривредних алатки, посуђа које се користило за прераду млијека, назива
пољопривредних култура, објеката у којима је боравила стока и у којима се чувала љетина и сл.
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У сјећању старијих информатора још је жив ткалачки занат и уопште израда одјеће и
обуће за заједнице у којима је, не тако давно, било по више десетина чланова под истим кровом
на овим просторима. Доста лексике односи се управо на алат за израду одјеће и обуће, те на
одјевне предмете који су се тада користили, затим на покућство, називе за родбинске односе и за
различите народне обичаје, који су поштовани у овим великим заједницама. С обзиром на то
очекивано је да се у рјечнику нашао велики број турцизама.
За исте појмове биљежено је понекад по више ријечи:
зо3на, лу3кшија и ми1тло означавају воду за прање веша или за одржавање личне хигијене у
којој је прокуван пепео;
ста2н и та1ра називи су за ткалачки разбој;
си3нија, со1фра и сто3лица означавају ниски округли сто за ручавање;
ку3тлача и па4љак називи су за дубоку кашику којом се пресипала течна храна из једне
посуде у другу;
кари3шик и напо4лац означавају мјешавину житарица заједно посијаних;
употребљавају се називи зо2б и о3вас за исту житарицу;
ке3тен и ла1н означавају исту биљку и сл.
У неким случајевима овакви синоними резултат су паралелне употребе домаће и стране
лексике.
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РЈЕЧНИК

а3гитовати, а3гитујем, несвр. (лат. agitare) придобијати људе за неку идеју
а4дет, -а (тур. hadet) м обичај
а3ја5т, аја4та (тур. hayat) м штала
а2јка, -е5 ж хајка, потјера, прогон
а1зна, -е5 (тур. благајна, ризница, благо) ж извор воде
а3јкуница, -е5 (тур. ajkuna) ж драга, љубавница
а1мба5р, -а (тур. ambar) м дрвена остава, складиште за жито
а3ра5р, ара4ра (тур. harar) м откана врећа од костријети
а3рман, -а (тур. harman) м гумно, мјесто на коме се врше жито
а3рши5н, арши4на (тур. arşin) м стара мјера за дужину, од носа до краја испружене руке
а3сура, -е5 (тур. hasura) ж простирка за спавање од кучине
а3шиковати, а3шикује5м, несвр. (тур. aşk, љубав) удварати се
ба1бица, -е5 ж 1. наковањ за откивање косе 2. жена која помаже при порођају
ба4бо, -е5 (тур. baba, отац) м свекар
Ба1дњ6ца, -е5 ж Бадњи дан, дан уочи Божића
ба1к, -а м некастриран во
ба3рда5к, барда4ка (тур. bardak) м дрвено буренце за ракију
баса3маци Стр, баса3ма5ка5 (тур. basamak) м мн. степенице
ба1уле, -а5 (итал. baule) ж мн. сандук са дјевојачком одјећом
ба1џа, -е5 (тур. baca) ж отвор за дим на дрвеном крову изнад огњишта
баџа3нак, баџа4нка (тур. bacanak) м баджо, женине сестре муж, уп. паша3нац
башка3лица, -е5 (тур. başkalik) ж колиба за одвојено ноћење супружника у већој заједници
беге3нисати Стр, беге3нише5м, несвр. (тур. beğenmek) изабрати
бе1з, -а (тур. bez) м танко памучно платно добијено обрадом конопље
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бе3шика, -е5 (тур. beşik) ж колијевка
бла2го, -а с стока, домаће животиње
бо1јаџија, -е5 (тур. boyaci) м молер
бо1шча, -е5 (тур. bohça) ж бијела марама за удате жене
бра2в, -а м ован
бра3ветина, -е5 ж овчетина
бр1дила/вр3дила, бр1ди5ла5 с pl. tantum рам за брдо на разбоју
бр1до, -а с дио разбоја за ткање којим се сабија потка
бре2нта, -е5 ж справа за резање дрвене грађе
бро3мзи5н, бромзи4на м лонац у којем се кува храна на веригама изнад огњишта
бру2с, -а м алатка за оштрење косе
бу1ни5ште, -а с мјесто за одлагање смећа
бу4џа, -е5 (тур. cübb) ж рупа, шупљина
бу3џа5к, буџа4ка (тур. bucak) м угао собе
ва3ги5р, ваги4ра м дио запреге на коњским колима
ва1кат, -ва1кта (тур. vakit) м вријеме
варе3њ6ка, -е5 ж слатко млијеко
вару3на/вуру3нa, -е5 (тур. furun) ж земљана пећ, рерна
ве3риге, ве1ри5га5 ж pl. tantum ланац над огњиштем о који се качи котао
ви1то5, ви1тла м дрвена справа за намотавање предива у клупко
вла3чи5ље, -a5 ж мн. жене које издвајају/вла2че5 нити конопље чешљањем
вла3чице, -a5 ж мн. влат, влакно, нит конопље или лана
вла4чити, вла2чи5м, несвр. издвајати нити конопље или лана чешљањем/гребенањем
во3дије5р, водије4рa, м посуда од дрвета у којој косци држе воду и брус
вра3тило, -а с ваљак за намотавање пређе на разбоју
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врете3но, -а с дрвени ваљкасти предмет с зашиљеним крајевима на који се намотава пређа при
предењу
вр3чаница, -е5 ж усукана трака од јагњеће коже или беза којом се плете горњи дио опанка, уп.
о1пута
ву3чија, -е5 (тур. fyçy) ж велики дрвени суд за ношење воде са ријеке или извора
га4за, -е5 ж мрежаста танка тканина од памука у коју се замотава сир
га1ће, -а5 ж pl. tantum мушке панталоне од беза
ге3рда5н, герда4на (тур. gerdan) м женски накит који се носи око врата
гизди4ни, -а5 (тур. dizgin) м мн. дио опреме за управљање запрегом
гла3вња5, -е5 ж основа кровне конструкције на кући
гре1бе5н, -а м направа за чешљање конопље
гребе3нати, гребе3на5м, несвр. чешљати конопљу гребенима
гри1јаница/гри3оница, -е5 ж импровизовани простор у кући на којем се суши кудјеља
гри1вина, -е5 ж метални оков којим се причвршћује коса за косиште
гу1бице, -а5 ж мн. усне
гу2жва, -е5 ж обруч од плетеног дрвета за причвршћивање јарма
гу3јан6ца, -е5 ж глиста
да3иџа, -е5 (тур. dayi) м ујак, мајчин брат
ди2жва, -е5 ж дрвена посуда у коју се музе млијеко
до3лап, -а (тур. dolap) м ормарић за посуђе
до3либаша, -е5 м главни домаћин на слави, онај који долијева пиће гостима
доре3нати, до3рене5м свр. дотјерати, довући
др3љача, -е5 ж дрвена пољопривредна алатка за уситњавање пооране земље, уп. зу3бача
е3втa, -е5 (тур. hafta) ж седмица дана
егле3нисати, егле3нише5м несвр. (тур. eğlen разговор) разговарати
е4лда, -е5 ж хељда
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женски4ћи, -а5 м мн. особе женског пола у једној заједници
же4ра, -е5 ж жеравица, жар
за3јмени5к, -а м особа која се узима у зајам за долазак на славу или за пољопривредне радове
зе4јтен, -а (тур. zeytin) м јестиво биљно уље
зо2б, -и ж житарица која се употребљава углавном за исхрану коња, уп. о3вас
зо3на, -е5 ж вода за прање веша у којој је прокуван пепео, уп. лу3кшија, ми1тло,
зу3бача, -е5 ж дрвена пољопривредна алатка за уситњавање пооране земље, уп. др3љача
зу3бу5н, зубу4на (тур. zibin) м горњи сукнени дио женске одјеће без рукава
зу4пци, зу2ба5ца5 м мн. жељезни зуби на зубачи
иве3рати, иве3ра5м, несвр. шарати различите мотиве на прегачи приликом ткања
и1зба, -е5 ж подрум, остава
ја3пија, -е5 (тур. yapi) ж грађевински материјал од дрвета
ја4рам, ја4рма м дрвена направа која се ставља воловима око врата да би се упрегли
ја3спрен, -а, -о, украшен новчићима, најчешће тканица или неки други одјевни предмет
је3лек, -а (тур. yelek) м женски прслук
је1тр6ва, -е5 ж жена мужевљевог брата
јече3рма, -е5 (тур. geçirme) ж мушки сукнени прслук
ју3ла5р, јула4ра (тур. yular) м конопац који служи као поводац за коња
камари4ја, -е5 (тур. kameriye) ж припрата уз кућу гдје се држи ковчег с брашном или кукурузом
ка1мен6ца, -е5 ж вода која се накупља у удубљењу у камену
кари3шик, -а (тур. karişik) м мјешавина пшенице и јечма заједно посијаних, уп. напо4лац
ка2рлица, -е5 ж дрвена посуда у коју се сипа млијеко за сирење
ка1чица, -е5 ж дрвена посуда у којој се чува кајмак
ква1силица, -е5 ж тканина завезана за дрвену дршку која стоји у водиру и служи за квашење косе
ке1ва, -е5 ж штака
ке3тен, -а (тур. keten) м биљка из чије се стабљике добија влакно за пређу уп. ла1н
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ке3тени5ште, -а с ланиште, мјесто на којем се некад узгајао лан
ке1че, -а5 (тур. keçe) ж pl. tantum украси од вуне на седлу
кле4пац, кле4пца, м чекић за откивање косе
кова4ница, -е5 ж ручно скована коса
ко3жу5н, кожу4на м мушки прслук/огртач од овчије коже
ко3збаша, -е5 м предводник косаца, најбољи међу косцима
ко3мушa, -е5 ж стабљике са лишћем које остану након бербе кукуруза
копа3ран, -а (итал. capperone) м мушки сукнени капут са рукавима
ко3си5ште, -а с дрвени дио косе, дршка на коју је причвршћено сјечиво
ко3шара, -е5 ж штала
кр1ме5з, -а (тур. kirmiz) м дјевојачка капа украшена новчићима
кр3чало, -а с дрвени дио плуга који се држи кад се плуг отискује
ку1љава, пр. трудна
ку1се, -а5 ж pl. tantum. краће чарапе до глежња
ку3тлача, -е5 ж дубока кашика за пресипање течне хране из једне посуде у другу, уп. па4љак
ку1ћа, -е5 ж просторија у којој се налази огњиште
ку3чина, -е5 ж грубље влакно конопље или лана погодно за ткање поњава
ла1н, -а м биљка из чије се стабљике добија влакно за пређу, уп. ке3тен
ле3меш, -а м раоник
ли4ла5јка, -е5 ж љуљашка
ло3па5р, лопа4ра м округла лопата за стављање и вађење хљеба из огњишта
лу2г, лу4га м пепео
лу3кшија, -е5 ж вода за прање веша у којој је прокуван пепео, уп. зо3на, ми1тло
лу2ч, -а ж борово дрвце са смолом или воском које служи за освјетљење
лу1чинa, -е5 ж љуска црвеног лука која служи за бојење васкршњих јаја
ље3вача/ље3вуша, -е5 ж пита од кукурузног брашна, млијека и масти
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ље4љак, ље4љка м љешник, плод лијеске
ма4ја, -е5 ж домаћицa, особа која спрема јело у великим заједницама
ма1ја, -е5 ж горњи дио женске одјеће од сукна, џемпер
ма3ја, -е5 ж природно средство за сирење сира од изнутрица свиње или овце, уп. си1ри5ште
ма4јка, -е5 ж свекрва
ма2л, -а (тур. mal) м благо, стока
ма3ша, -е5 ж једнокрака метална направа за згртање жара у огњишту
ма3шина, -е5 ж маховина
ма3шице, -а5 ж pl. tantum двокрака метална направа за згртање жара у огњишту
мета3нија, -е5 ж молитва уз поклањање ради покајања
мета3нисати, мета3нише5м, несвр. поклањати се, клечати при молитви
ми4да, -е5 ж љутња, гњев
ми1тло, -а с вода у којој се прокувао пепео за прање одјеће или за одржавање личне хигијене, уп.
зо3на, лу3кшија
мо4рити, мо2ри5м, несвр. (тур. mör, љубичаст) црнити одјећу кувајући је у води с јасеновом кором
мото3вило, -а с дрвена направа за намотавање предива рачваста на крајевима
мо3чило, -а с ограђено мјесто на ријеци или потоку гдје се потапа конопља или лан
мр2с, -а м храна животињског поријекла, месо, бије2ли5 мр2с означава сир и кајмак
му3зичице, -а5 ж pl. tantum усна хармоника
мушки4ћи, -а5 м мн. особе мушког пола у истој заједници
мушту3лук, -а (тур. muştuluk) м награда за донесену добру вијест
на3виљак, на3ви5љка м количина сијена која се може понијети на вилама
напо4лац, напо4лца м мјешавина пшенице и јечма заједно посијаних, уп. кари3шик
на1ћве, на1ћа5ва5 ж pl. tantum велика дрвена посуда за мијешење хљеба
не3виста, ж снаха, млада
ни3скоснице, -a5 ж мн. украси од беза и новчића који су се уплитали у косу
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ни1те, -a5 ж pl. tantum дио стана, нити кроз које се провлачи основа
но3жице, -a5 ж pl. tantum маказе
обра4вити, о3бра5ви5м, свр. обојити
о3вас, о3вса м. житарица, в. зо2б
о3панак, о3па5нка м обућа од коже
о1пута/о3пута, -е5 ж усукана трака од овчије/јагњеће коже којом се плете горњи дио опанка, уп.
вр3чаница
о3путња5ци, о3путња5ка5 м мн. опанци са ђоном од свињске или говеђе коже исплетени опутом
о1ро5з, -а (тур. horoz) м пијетао
па4љак, -љка м. дубока кашика за пресипање течне хране из једне посуде у другу, уп. ку3тлача
па1пте, -а5 (тур. pafta) ж мн. украси од сребра на женском појасу
па3рипче, па3рипчета с мали коњ
па1ражак, па1рашка м шиљак на дрвеним вилама који се додаје на два постојећа, уп. пра1ће
паша3нац, паша3нца м пашеног, женине сестре муж, уп. баџа3наeк
пе3нчи5р, -а (тур. perçem) м плетеница косе
пе3рало, -а с сто троножац на којем се лупа веш приликом прања
пи2р, -а м свадба
пи1ровина, -е5 ж врста житарице
плу1г, плу3га м оруђе за орање земље
позу4бити, по3зу5би5м, свр. уситнити поорану земљу зубачом
по3јитарце, -а с други дан крсне славе
пола3гуша, -е5 ж пита са сиром и јајима заливена кајмаком, изнесе се посљедња на славску трпезу
по1лазни5к/по1ложни5к, -а м први гост на Божић
положа3нство, -а с част коју има положник
по3следак, по3слетка м постељица која се појави послије порођаја
по3следица, -е5 ж в. по3следак
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пра1кљача, -е5 ж дрвена лопата за лупање веша при прању на ријеци
пра1ће, -а5 ж pl. tantum два крака на рачвастој грани која чине виле, а накнадно се додаје трећи
крак, па1ражак
пр1га, -е5 ж пржена и самљевена пшеница од које се прави напитак сличан кафи
пре1вр6та, -е5 ж печено тијесто од брашна и јаја
пре3гача, -е5 ж сукнена кецеља
прекла3пача, -е5 ж дрвена кашика која се на средини дршке може преклопити и ставити у џеп
пре4ла, -е5 ж дрвена направа за предење вуне, в. пре1слица
пре4ло, -а с вечерње дружење ради забаве или посла
пре1ља, -е5 ж жена која преде вуну
пре1слица, -е5 ж дрвена направа за предење вуне
при4гла5вци, при4глава5ка5 ж мн. плетене плитке чарапе
прије4плет, -а м распоред нити у тканини, тканина
при4тор, -а м тор за животиње
при3уза, -е5 ж поводац за стоку
про4ва, -е5 ж врста жита са ситним плодом
про1кула, -е5 ж врста купуса који се прави за Божић
пу1ра/пу4ра, -е5 ж јело од кукурузног брашна
разре3заче, разре3за5ча5 ж врста чарапа које се уздуж вежу
ра3ктало, -a с алат за купљење сијена, грабље, виле
раму3ника, -е5 ж хармоника
ра1шак, ра1шка м рачвасти дрвени штап за ручно мотање пређе
ре4цељ, -а м рукохват косе на горњем дијелу косишта, уп. чва4чак
ри3нка5ш, -а м хљеб од кукурузног и интегралног брашна
ро1ква, -е5 ж ротква
ро2р, -а м лимена цијев која одводи дим из шпорета у димњак
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ру3бина, -е5 ж бијела откана дугачка женска кошуља
сама3рица, -е5 ж дрвена направа за ношење терета слична седлу која се ставља коњу на леђа
са1ч, -а (тур. saç) м жељезни поклопац који се прекрива жаром испод кога се пече храна у
огњишту
са1џа5к, -а (тур. saçayak) м жељезни троножац на који се у огњишту ставља посуда за кување
се3деп, -а (тур. sedef, дугме од седефа) м дугме
се3ксана, -е5 ж сандук са дјевојачком одјећом
си3нија, -е5 (тур. sini) ж ниски округли сто за ручавање, уп. со1фра, сто3лица
си1ри5ште, -а с природно средство за сирење сира од изнутрица свиње или овце, уп. ма3ја
сла1марица, -е5 ж откана постељина која се напуни сламом уп. сто1жа5к
со4бет, -а (тур. sohbet) м догађај на који се окупља много људи, свадбе, сахране и сл.
со1фра, -е5 (тур. sofra) ж ниски округли сто за ручавање, уп. си3нија, сто3лица
ста2н, -а м ткалачки разбој, уп. та1ра
сто3жна, -е5 ж високи дрвени стуб око којег се формира пласт
сто1жа5к, -а м откана постељина која се напуни сламом, уп. сла1марица
сто1же5р/сто1жи5р -а м 1. стуб око којег коњ кружи док врше жито, 2. било какав штап који
служи за основу нечему
сто3лица, -е5 ж уп. со1фра и си3нија
сто4чић, -а м ниска столица
сту1па, -е5 ж направа за обраду/набијање конопље, за тучу
су4кно, -а с вунена тканина
таљи4ри, -а5 м мн. старински сребрни новац у Европи, украс на герданима
та1ра, -е5 ж ткалачки разбој, уп. ста2н
таро3тан, -а м немасни сир од куваног млијекa
тво3рило, -а с правоугаони калуп од дасака за обликовање сира
те3љуг, -а м полукружно савијено дрво које се ставља стоци око врата да би се упрегла у јарам
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те3ркије, -а5 (тур. terki) ж мн. каишеви којима се опрема веже за седло коња
те3рлук, -а (тур. terlik) м приглавак, плетене плитке чарапе
ти3втик, -а (тур. tiftik) м памучно платно
тка1н6ца, -е5 ж женски откани појас
тра1п, -а м рупа у земљи у поду куће у којој се чува воће и поврће од смрзавања
три1на -е5 ж прашина и труње које се издваја при вршидби жита
тро1п, -а м остатак од шљива послије печења ракије
ту3кати ГМ, Лу, ту3ка5м, свр. срести
ћа1ћа, -е5 м отац
ће1бе, ће1бета (тур. kebe) с дека, покривач
ће2р, -и ж кћерка
ћи3мбур, -а м омлет са сланином
ћи2ћ, -а м стриц
ћу3прија, -е5 (тур. köprü) ж дрвени мост
ћу1та, -е5 (тур. kütük) ж комад одсјеченог стабла
фе2рмен, -а (тур. fermen) м чохани мушки прслук
фи3ста5н, фиста4на (тур. fistan) м женска хаљина од платна
фр1та5љ, -а (њем. Viertel) м четвртина
цва3нцике, -а5 ж мн. стари аустријски новац, украс на герданима
ције4пци, ције2па5ца5 м мн. двије дрвене летвице које омогућавају раздвајање нити и вратила на
разбоју
ци1ма, -е5 ж 1. стабљика кромпира, 2. клип кукуруза који остане послије мрвљења
ци1цвара, -е5 ж јело од кукурузног брашна, масти и кајмака
цје3дило, -а с цједиљка за помужено млијеко
цо3кло, -а (њем. Sockel) с горњи дио темеља куће
ча3бар, ча3бра м велика дрвена посуда/каца у којој се веш натапа с лугом
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ча3кшире, ча1кши5ра5 (тур. çakşir) ж pl.tantum сукнене мушке панталоне
ча4нак/ча3нак, ча4нка (тур. çanak) м дрвени суд за јело
чаро3ича5ни, -а5 м мн. обредна поворка маскираних мушкараца који 25. децембра обилазе куће у
селу и благосиљају укућане, а заузврат добијају храну, пиће и друге поклоне
чва4чак, чва4чка м рукохват косе на средини косишта
че3кр6к, -а (тур. çikrik) м направа за намотавање пређе
чо3бан, -а (тур. çoban) м овчар, чувар оваца
чу1нак, чу1нка (тур. künk) м покретни дио разбоја за ткање којим се нити потке проводе кроз нити
основе
џа1ка, -е5 џак, платнена врећа
ша3рвале, ша3рва5ла5 (тур. şalvar) ж pl. tantum. мушке панталоне од сукна, в. ча3кшире
ша3рпељ, -а (франц. echarpe) м мушка кожна торбица за дуван, новац
шље1ме, шље1мена с сљеме, кровна конструкција
шпи4гла, -е5 (њем. Spiegel) ж огледало
штра2њга, -е5 ж поводац за животиње
шу2ра, -е5 м женин брат
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ТЕКСТОВИ

У јо2ј, би4ло пре2ља5, оно се ску1пи5, зна2ш, ку3диља се си2јала и пре4ло се, ску1пи5 се по два3ес
пре2ља5. Пре1ла се и ву1на и ку3диља и … мо1жда ви1ди5ш не1кад на телеви2зору. И онда мо2мци сје1ду5 ко3цуре5, ко1 код ко3је5 о1ће, како при1је5 за3јагми5. Би4ло и5 је, би4ло и5 је ви1ше5, ал ни3је се љу4тло, до3сада5 ко
са1т, са1мо акo ... са1т ви1ди5ш и1де5 цу1ра с мо3мком дру1ги5м, мо3мак не2ће. До3сат ни1је, и3шло се, бо4на,
док се го1д не1 узме5 је3дно с дру1ги5јем. Ни1шта се то ни1је љу4тло. Са1т, ма1ло-ма1ло се на3љу5те5, ма1лома1ло, сва1шта сме2та5. По3свaђају5 се, ни1је то2 то2. Ни3шта то ни1је би4ло ко са3да5 да се љу2те5 је3дно на1
друго5.
Ста4на О4лић, 1942, О4лићи

Го1днама, каже, није4су чи1стли оне кана4ле, а ја2 ка-сам и3шо5 у бе3рбу, па пи4то5 ја2 оније га2зда5,
реко: Бо1же мо2ј, ка3ка5в је ово ка3на5л све1 по Во3јводни, шта1 е о3во5 ко1па5ло, не3 могу5 љу2ди при4ћ, о3рат.
Па онда и1сто5 на3правили о1не5 ко мo3стиће, о1но5... А о3ни ка2жу5, не1кад кад је не1ка5 Ма3рија Тере3зија
вла4дала, по чи1таво5ј Во3јводни, каже, о3на, и1скопа5ла кана4ле. А то2 е са1д ме1н до3шло у1 гла5ву, е то2 су
ти са1д кана4ли гдје се во3да ци1једи5. А са1д ко у3 Шипову за3ра5сло, са1д ма1ло ки1ша ил не1што, по1плави5,
каже... Е, то2 е то2… Све чи1стла... кана4ли о3ни5 про1копа5ти прамо рије4ци, ре3ћемо, Ти1си, та1мо,
Ду1наву, ђе при3пада5 ко1ја5, рије4ка… o3ни су се бу4нили, као да... о3ни су љу2ди, њи1ма жа1о, о1дузе5ло о3д
онога зе3мље5, о1дузе5ло... Све1 кру2жно, сва1ко5 се3ло и3мају5 кана4ли, и ни1гдје ни4је мо3гло по3плавити, а
са1д, ма1ло-ма1ло, е4, каже, по3плавло...
Сте1ва5н О4лић, 1941, О4лићи
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Би4ло е ро3дите5ља5 који су мо3гли да1т сво3је дије4те коме о3ни о3ће5, ча1к ни мо3мак ни цу1ра није4су
се позна4вали, ал су се о3ни спријате3љили и мо4рало би1т та3ко5. По1сле5н то1га5 вре1меaна, ако цу1ра не2ће,
о3на ка2же5: „Ја2 не4ћу та1мо ни жи4ва ни мр4тва, ја во1ли5м у1 воду него та1мо.“ Ако не3 дају5 ро3дитељи
томе не1ко5м мо3мку, о3на ка2же5: „Ја2 о3ћу, у3би5те ме.“ То2 су та3ке5 ста1рине бија4вале, и та же3нидба и
у1даја. То2 би се по1че5ло же3нит од Бо3жића да2на до Ђу2рђева да2на. Мла2да5 је1се5нска5 до3бра, а про3љетна5
не1 ваља5!
Ти2 о1бича5ји који су мо4рали би1ти... До3лазли су про3сци, до2ђе5 све1кар, ку2м, ста2ри5 сва1т… И
о3ни до2ђу5, до3несу5 пи4ће не1ко5 и ра4ну и о3ни сје3де5 до1 по5 но1ћи, о1д по5 но1ћи мо2ра5 се разгова4рат: „Оћeте
ви2 да1т сво3ју ће2р мо2ме си2ну?“ Па ка2же5: „Ја2 би да1о ако о1ће ма2ла5, ако о1ће ће4рка.“ А о3ни пи4тају5 њу2.
Ако не2ће мо3мку то1ме5 ради по3родице5 и ради мо3мка, о3на ка2же5: „Ја2 не4ћу ни жи4ва ни мр4тва та1мо и
не3мо5јте ме те3рати. Коме ја2 о3ћу, да2ва5јте ме.“
Пе1тар Ми1ловац, 1930, Ли1повача

Пре3вело ме да т ка2же5м и3с куће5 у3 кућу. А тa3ко5 м се у1да5ла и се3стра, та Бо2рка што е за
по3ко5јни5м Жа1ро5м. Ни1шта, са1мо пре3вело ме. Прио3браже5ње не1ки да%н би4ло, та3да5 сам и3спрошена, а
са1т кат о3ва5 Го4спа до3лази5, та1д сам се у1да5ла. А ја2 није4сам то2 ни3 мислила, а о1нда5 је све1 дру1го5 би4ло.
Не2ма5... кри1је се то2. Ни1је ба1ш то2 за при4ча5ње, али во3љела сам ја2 мо3мка дру1го5га, ал не3 би ме ту2ј
ни1кат ро3дитељи да4ли. Та2 све1кр6ва ро3дила дије3те ка-сам и3 ја5 Је4лу сво3ју. И та3ко5, у1нда5 се и3шло као
једи4њак, та2 му3ја све1кр6ва ни4је ро3дила нeг њи2 дво1е. До3шо5 све1кар, о1нда се жи1то вр4ло, па у3 собу
је3дну на1др5ли, што ка2жу5, и3ма5 два3ес ме1те5ра5. Кад тај све1кар и1де5, ра4дили о2н и мо2ј ћа1ћа у1нда5 на
пру4зи. И до2ђе5 ту2ј, у3 кућу у3шо5 и та3ко5 upi4to5 se sa mo3jo5m ma1tero5m, i ta3ko5. Ка2же5, да2ј ти2 ме1ни
ва2мо Зо2рку да у2ђе5 и та3ко5. И у2н пи2та5, ка1ко ће и та3ко5... Ја2 са1мо ви2че5м је1ст и да1, не3 зна5м, ја2 ни1шт
није4сам одлу4чила. И ка-су до3шли, пре3т кућу до3вели… Ру4жа је3дна, Не4ђина се3стра у1нда5 ро1ђена
би4ла, и3зноси5 се дије3те. Ја2 сам припре4мила ча3рапице, цу1рица е би4ла, ни1је би4ло ни3 годна јо5ј о1нда. И
су1књ6цу и у1нда5 ја1буку преба3цуеш преко3 куће5, а на ко3њу си по1висока. Ако се вра2ти5, ви4кали, вра1ћа5
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се мла2да5. И та1мо не1ко и1де5 ку1пит ко у3јагми5. То2 се је3де кад би се заце4н6ло дије3те, шта1 ли. Ја2 сам
преба4цила, ни3је висо3ко.
Све1 сам у бо3гу ра4дила те2 ра1дове. Си1јале се ку3нопље, мо1жда ш чу1ла, па се то2 ну1си5
по1далеко, тре1ба5 ки1селити у во3ди, је1зеро се зо3ве5. То2 ме1ће5ш у1 воду и по3кисели5 се и кат се и3су5ши5
све1, тре1ба5 сту1па би1ти др3веана5 и по ва1зда5н гри1јати то2. То2 е ма1ло не3згодно, ту2 ку3ђељу ра4дит, то2 е
голе3мо. Сту1па се зо3ве5, на3правило о-др1вета, до1ље по3стави5ш ту2 ру3чицу и и3ма5 на3прављено др1во,
на3слони5 се ко то2 ра2ди5, на тој сту1пи, то2 е ма1ло те2шко. И о1нда кад изгре3бена5 се и у1нда се по3чиње5
ра4дити, све1 сам ја2 то ра4дила. А то2 кат се гребе3на5, пра3шина и3с тога5... и3мају5 гре1бени, и3ма5 не1ко и3
сада5 те2 гре1бене. То2 е ма1ло све1 те2шко би4ло, све1 с то2 ра4дијо. И и3мају5... та1ра се зо3ве5, на3прављена,
не2ма5 то2 сва1к, ђе ш тка1ти. И ни1ти се зо3ву5, тре1ба5 о3прати и на3нити и3 то5, наме3тат је3дну на3 другу5 и
два2 шта4па на3прави5 се фи2но о3-дрвета. Ако ћеш два2 ни1та, че3тири шта4па. И то2 све1 тка2ш, сје3ди5ш по
ва1зда5н.
Ка3јмак се ла1ко на3прави5. Пому4зеш, у цје3дило про3цје5ди5ш и га4за, и фи2но, лије2по у те3всију.
То2 се у3скуа5, и1стије5 и кад се и3зла5ди5, изне3се5 се, и3сцје5ди5ш млије3ко. Tо2 ћеш млије3ко ки1селити, а
ка3јмак ћеш сни4мити. И3ма5 што ћеш зачи4њат, а што ш о3ставит у цје3дилу ако ш ку1пит ви1ше5 кад
и3ма5. По3соли5ш ма1ло и сто3jи5, и3сције5ди5 се, ста1ви5ш у по1суду, би4ле су у1нда5 ка1чице др3вене5. И то2 е
ка3јмак. И си1р му1реш од о3нога5 ку1а5но5г млије4ка на3правит. Зва1о се си1р таро3тан, као ни1је ма2сни5. И то2
по зи4ми... кро1мпи5р испе3ци у ре4ри, то2г се нау3ма5че5ш, то2 е са1мо та3ко5.
Ни1кат брес пече3нице5 ни1је би4ло. Спре2ми5 се ку3пус, натр3па5 се у3 њега ме2са, и пра1ве5 се пи1те и
ци1цвара. Ци1цвара и1де5 за Бо3жић и у3на се пр3ва5 о3куси5, је3де, ску1а5ш до3бро да мо1ре се окре4н6т, ка3јмак
и ма2сти ме1тне5ш, окре4нће се, ако-ш ко пу1ру о1ну5 не3 мере се окре4н6т. И у1нда5, то2 се и1з4утра
до3ручкује, а бла2га и3ма5 до1ста, па ће се опре4мити та3ко5 пре1двече то2 бла2го, кад се ру2ча5 да не
и3злази5ш на1ма5 ра4дит та1мо ни1шта. Све1 на3ми5ри5ш та1мо и ру2ча5 се. Пра1ви5 се по3гача, ре3кла сам ти
о3гњи5ште и3ма5. И по3ко5јна5 ма1ти ра3зре5ди5 ону ва1тру, у3ба5ци5 се у по3гачу па3ра, кад се лу3ми5 ко1 ће на4ћ и
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за3гр5не5 о3зго5 и ме1тне5 у3гље5ња и у1нда се гле1да5 по3 томе у3гље5њу о3ће л ро3дити сва1 сјеме3на и та3ко5 то2
бу1де5. И и1де5 се ко о1ће ку3ме5. Та2ј да2н не до3лази5, с4у1тра да2н по1лазни5к до3лази5 и у1нда5 се по1спе5 жи1том.
Зо2рка Ка3лкан, 1934, Дра1гнић По3дови

Шезде3се5т дру1ге5 сам ро3дила дије4те сво3је, ал га ни4сам и3мала у1 шта замо3тат. Mа1ти ми ку2пи5
не1ку5 вре1ћу, џа1ку. И ту2 вре1ћу и3спа5ра5м на1 три5 ко1ма5да и у3 томе сам за1мота5ла дије4те. А од ву1не5 же3на
ми и3сплела као по4во5ј, испле3те5 од ву1не5 и с ти2м се пови4јало дије4те.
Ни1шта ку3по5вно5 ни4си и3мо5 по3ест, ни1ђе ни1шта. Ни о3бу5ћ ни о3бути. От кр1ма5ди ко и3мо5 на2јде5
не1ку5 ко1жу, па о3т коже5 ти на3прави5 о3па5нке. Па бо3са о4дала дје3ца. Сва1 су дје3ца ра4мала, бо3са о4дала,
у3бо5 тр2н, ра3збило пр1ст... И о1нда от ко1же5 по1че5ли се пра1вит о3па5нци, о2вцу ако за3коље5, од о4вце5 пра1ви5
о1путу, и3зреже5 ја1дни5 дома3ћин, и3зреже5 оне кра3еве, па у3су5че5, па о1нда ону ко1жу кр3мећу5 испро3ба5да5 и
на3прави5, испрепле3те5 го1ре да мо1ре се о3бути. Ва3ко5 на1рије5тко. То2 се про1дре5, бо4на, за ча1с по3сла.
Са4ва Ми4трић, 1934, Чу1клић

До2јде5ш уоч Бо3жића фи2но, зна2ш, Ба1дњ6ца кад се зо3ве5... о1де5 дома3ћин, осије4че ба1дња5к,
до3несе5, за3кити5 ма1ло ку1ћу. До3сат се изно3сило на1 ђубре ба1дња5ци, а са1д о3стају5 у3 кући, па2ле5 се и шта1
ја5 зна2м, о1нда5рке у1веаче5 сје1де5ш ако и3ма5ш све1штени5ка, че1ка5ш да о1де5ш у3 цр5кву ра1но ако не2ма5.
На2јприје5 тре1ба5ш да о3куси5ш пече3н6це5 ме2са, ба1ш ко и1з4утра на У3скрс кад по3еде5ш на2јприје5
ја4е, па о1нда мо1реш шта о1ћеш. Изне3се5 су2во5г ме2са, бо2к ти да1о5, пе3чено5г и све3га5, на3спре5ма5 се све3га5,
o1нда кад ће би1ти ру4чак, не3 иде5 се у се3ло, не3 смије5ш и3ћ, по3сипљу5 те жи1том, по1ложни5ком пра1ве5.
Кат сам ја2 би4ла кот сво3и5је у Попа3ди5ћима, док се није4сам у1да5ла, мо2ј о3тац очи3та5 мо3литву и
о1нда и3зломе5 че4сн6цу, љу2бе5 се, а свије4ће го3ре5. Он у1зме5 на2јне1јачо5 дије4те, на2јма1њо,5 и о1нда о3блази5 око
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сто3ла, то2 би4ло о1бича5ј. Ка2же5, о3блази5м око Хри3стове5 ко3ле5вке5, и1де5 старје3шна, и1ду5 за3 њи5м, свије4ће
го3ре5 у сва1кога у ру3кама. Он је по3шо5 ода4тле5н и о3башо5, до3шо5 до4тле5н и ре1кне5: Хри3сто-се ро1ди5!
Онда та3ко5 три4пу5т. Онда се пу1ште5, и3зваде5 свије4ће, ло3ми5 се че4сн6ца, о3ће л се на4ћ па3ре у3 њо5јзи, ко
на2јде5, сре1тан је, о1нда5рке и3жљу5бе5 се.
Па и3ма5 ци1цвара и ка4пн6ца што ка1пала кат се пе3кло бра4вче и о1нда5рке у3мије5ша5 ма4ја или
ме1да или ше3ћера, ако не2ма5 ме1да, ше3ћера ће умије4шат. Е о1нда кад и1де5ш, како го1д и1де5, о3блази5. Кат
си о3башла, на3днесе5ш се ви1ди5ш ли се на ци1цвару пр3во5, за3то5 што и3ма5 о3зго5р ма2сти и ка3јмака. И
о1нда, ако се ви3ди5, ка2же5: И о3ста ја2 жи4ва и до до3годне5! А та3ко5 и1сто5 над ону ка4пн6цу.
А ђе сам до3шла, пре3лази5 се гла3вња5 на о3гњи5шту, ђе сам се у1да5ла. Није4су сви1 о1бича5ји
је1дна5ци. Ка2же5: „Jа2 пре4јдо о3гањ и3 ватру, ме1не о3гањ и3 ватра.“ Мла2да5 др3жи5 или цу1ра др3жи5 ру1чни5к.
Ко3лко5 и3ма5ш че1ља5ди, то3лко5 и3ма5ш кри2ша5ка5 ја1буке5 и др3жи5ш ча1шу ра3кије5 у ру4ци и о3куси5ш и у1зме5ш
и и1де5ш и1сто5 та3ко5 се надне3се5ш на3д ото.5
Да3ри5нка Тодо3рић, 1929, Бр1до

Би4ло нас по једно пе3тне5стеро. Му2ј о3тац и3мо5 на2з де1ветеро. А и3мали смо три2 бра1та и на2с
ше2с ће3ри5, сеста4ра5. Све1 су ми се3стре и бра1ћа по1мр6ли, са1мо сам још ја2 о3стала. Двје2 су би4ле мла1ђе5,
ал у1мрле су о1бе, а о3но5 све1 би4ло ста3рије5 о3д мене. И о3тац ми је у1мро5 че3терес че3твр5те5, разбо3лијо5 се,
до3шо5... Ми2 смо и1з Ге5рзова уте3кли го1ре на Дра1гнић По3дове и у2н је до3шо5 на вр61 стра4не5 и ви1дијо5,
ка2же5, пла1му му ку1ћа и ње1га за3боли5 ту2ј од му1ке5 и како га забо3љело, ни1је га ни одбо3љело и у1мро5 е.
А ма1ти ми је жи4вила осамде3се5т че3тири5 го1дне.
У три4десе5т пе2то5ј го1дни сам о3стала брез му2жа. Ме1не су ку3мшије мо2мци зва4ли. Ме1не су
офици4ри из Ба2ње5 Лу4ке5 до3лазли зва1т. Ал ја ни4сам ће1ла дје3це5 сво3је5 о3ставити, па ка1ко ми бу1дне5. Па
ни1је ми ни1 лошо. Ни1је ми ни1 лошо с мо3јо5м дје3цо5м. С о3во5м жи4ви5м, а о3но5ј док сам му3гла, и3шла
сам, о1де5м, ви1ди5м, не1кад не3диљу, не1кад пе3тне5с, не1кад мје1се5ц да4на5 и до2ђе5м и... Ба1ш је би4ла
ла3њско5га ље1та и зва4ла ме да до2ђе5м, шта1 ја зна2м, ни4сам ви1ше5 за пу4та. На2јво1ли5м ђе1 сам, ту2ј сам.
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Јо2ј, ве1ш се пра1о5... ни4је би4ло ни сапу4на ни пра4шка. Него и3ма5ш го3лем ка3зан, на3стави5ш во3де5,
на3ложи5ш ва1тру, и ка-то2 у3скуа5, ту2ј са1спе5ш лу2г. И та2ј лу2г ма1ло про3куа5 и ски1не5ш и о2н се сти3ша5 и
онда... Зва4ло се ми1тло. То2 ми1тло про3цје5ди5ш, лу2г о3стане5. И, дра2га5 мо3ја, то2 онда... ту2ј у та2ј ка3зан
по3сла5же5ш ве1ш и о3зго5 то2 ми1тло са1лијеш и то2 ку1ва5 на3 ватри и јо1пе5 једно два2 са2та. Би4ле у3не5 одр1вета па1лце и с то2м па1л6цо5м лу2па5ш, лу2па5ш и о3креће5ш кад га и3звади5ш из онога ми1тла. И у1нда5 у
чи1сто5ј во3ди и3спи5ра5ш. Не1ко у1 дви5, не1ко у1 три5 како ко1 ћи1јо5. Али, зна2ш шта1 е, си1јо5 се та2ј ве1ш.
Ки1шњача во3да би4ла, ни3је би4ло жи2ве5 во3де5 го1ре, и пи4ла се и све1. У буна4ру се у3вати5. Е, та3ко5 се ве1ш
пра1о5.
А зна2ш ка1ко су до3сада5 љу2ди ка-до2ђу5 на3 славу. Ми и3мали је3дно5га ку2ма Више3круну, а бо2г и
у3бијо, не3 зна5м ка1ко на3ко5 у мо3је5 ма1тере ра4сла, зна2ш ти2 што1 е ро1ква. „Е, а3јде5, Ста2но, доне3си ону
је3дну на2јве1ћу5 ро1кву“. „Шта1-ш о3д ње5?“ „Да ви1ди5ш, да2ј ми доне3си ро1кву“, о1де5 мо3ја ма1ти, и1де5, но1си5
ро1кву, а он у1зме5, онај ку2м, па ону ро1кву и3звр6ти5. Ма зна2ш ко3лика5 е она ро1ква, ак у3 њо5ј не2ма5 бли4зу
ки1ла, у1нда5 у3но5м ро1кво5м о3бре5ди5 сва1коме ра3кију. Не1ко по1пије, не1ко не2ће, а у2н по1пије по1 три5, у2н се
на1пије, не2ш вје1роват, у2н и3за5ђе5 пре3т кућу, би4ла она ве3ра5нда у3 на5с пре3т кућо5м, а сније2г, бо2-га
у3бијо, не2ма5 са1д сније2га, за вр16 ме1не. А он са1мо с оне ве3ра5нде5 ру1кне5 у онај сније2г и ле3жи5 по1ла са2та,
у3стане5 конда ни1кад ни1је пи1јо ра3кије5. Ни1је ни1 умро5 ни1 от какве бо1лести, него че3терес дру1ге5, кад је
би1јо ра1т, у2н је и јо1ш два2 ње3гова дру2га у3шли у не1ку5 шпи1љу и не1ко ка4зо5 за4 њи5 и до2ђу5 партиза4ни и
у3вате5 и по1бију5 и, у3било и. Ни4је у1мро5 него у3било и.
Јо3ва5нка Бу2бњевић, 1926, Ге2рзово

А јо2ј, o3ни ме1ни не3 дају5 гово3рит, не3 дају5 ми гово3рит… Ма, o3во5 је пје1сма би4ла ка1ко е о1нда5
би4ло. Пје1сма е о3во5 би4ла. Кут си го1д и3шо5, ми смо и3мали кру1а, а о1нда5, дра2га5 ће1ри, не3 зна5м т и1мена,
о1нда нит је мо3гла о3стат ко3прива ни ре4са. Ци1му, кад смо се вра4тли, кад је ра1т би1јо, доре3ну5 у
о3ни5ма ко3шуљама ци1ме от ку3ру5за5, па ту1цка5j, ту1цка5ј, па у пље1вска5 вре3ла, па оне ци1ме саме3љи, па
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то2 је3ди. Ску1пи че1ља5д, оно све1 и3стуцкају5 и оне ара4ре и оне же3нске5 ко3шуље што су ве1ће5, па ко о3но5
ла1гано, па у пље1вска5 вре3ла, па саме3љи, па то2 по3мало мије2ша5j, па је3ди. А мо2ј стри2ц Ми2рко, о2н
во3лове и одо3зго5 с Ко1зи5ла5... о2н о3тишо5 и да2н о1ро5 да нам да1дне5 ка1цу тро3па и онај тро1п је1ли, о3шљи5ва5 о1на5ј тро1п, кат се ра3кија и3спече5 па о3стане5 онај тро1п. Ма4ји до3несе5ш онај ко3то5 тро3па и о3на
кроз реше3то про3пусти5 да ко4шпе о3стану5 и о1нога5 у1зме5 и још ма1ло бра1шна и о3-тога кру1. Да ти да2 да
се на3једе5ш, ко да би бо1га ви1дијо5, него да2 са1мо ти по3мало да не3 умре5ш.
Бо3жић до2ђе5, за3коље5 се, пе3че5 се, по3сти5 се... Иза3јитра ди1гне5ш же3нску5 дје1цу да пр3во5 о3ни
о3кусе5, да бу1де5 ви1ше5 же3нски5 ја2ња5ца5 и ви1ше5 же3нско5г бла2га, пр3во5 њи2 о3мр5си5ш с о1ни5јем, о1нда5 од
Бо3жића о3стави5ш оног ме2са и на3 Ма5ли5 Бо3жић о1де5ш го1ре, и3зведе5ш дје1цу, по3несе5ш... и о1нда5
и3зведе5ш во3ла и о3креће5ш во3лу на1 ро5г, о3креће5ш по1 три5 пу2та да па1не5 и о1нда, ко3ла5ч, то се зо3ве5
ко3ла5ч, то2ј дје1ци да1дне5ш то-кола4ча и до2ђу5 ку1ћи и о1нда им још у1зме5 си1ра и онога кола4ча и да то2 о3тога Бо3жића по3еду5. А ва2мо, кат пра2во5 бо3жићујеш, и3знесе5 се пече4ње, свије4ће. Ко1лко5 го1д че1ља5ди,
сва1к и3ма5 свије4ћу, ал то2 све1 же3не на3праве5, не ку3пује се то2. И о1нда5 ста1не5 старје3шина, о3тац, до о3ца
ста1не5 ње3гова же3на, до же3не5 ста1не5 на2јста3ри5 си2н, па дру1ги5 си2н по стари3ни, па ко1лко5 и3ма5. И о1нда5
по стари3ни же3не ста1ну5, како е ко1ја5 мла1ђа5, та3ко5 ста1е ре2дом и о1нда ста1ју5 дје3ца и то се та3ко5 са3стави5.
И о1нда у1зме5 оне свије4ће и све1 по3па5ли5, ба1ш ко за3душн6це и о3ка5ди5 се и о1коло о3ба5ђе5 и о1нда5 се љу2бе5.
Зар да би се пољу4бијо5 чо1ек и же3на? Бо1же са3чу5ва5ј! На1јприје5 се по3љу5би5, до2ђе5 на2јста3ри5 си2н, па
по3љу5би5 се ш ћа1ћо5м, с ма2јко5м, и та3ко5 и1де5, са1м пре3скочи5 сво3ју же3ну и о1нда се о3ба5ђе5, то2 се и3жљу5би5
и онда сје1ду,5 и3ма5 че4сн6ца, и3ма5 ци1цвара, и3ма5 пи1та, пече4ње...
Де3са5нка Ма3рки5ћ, 1927, Ко3зила

И та3ко5, сиро3ма5, ва1јек по бо4лн6цама, та1мо-ва2мо. Ја2 три2 цу1рице ро3ди5м, а чо1ек бо1лестан,
у1вје5к по бо4лн6цама. Ва2мо са све3кром мо2ра5ш све1 жи2во, ку1пити, о3рати, ра4дити, пе3ћи ље3бове, шта
го1т, са1мо ме1не. Ја2 на1јмлађа5. И, дра2га5 мо3ја, ја2 ти у3дри пла1чи ђе ја2 са1д и3ма5м три2 цу1рице, о2н је
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бо1лестан и зна2м ве1ћ да ће о2н у3мрије5т. Не2ма5м си2на јо1ш, ал тру4дна сам. И ја2 у3дри пла1чи, у3дри
пла1чи и Бо2г се дра2ги5 сми1лује и Све2ти5 Ни3кола. До2ђе5 м у3 сан, све1 за3сја5 со1бу: „Што1 ти2“, каже,
„бо4на, пла1че5ш?“, о3не се ме1н са1лију5, ва3к ја2 ле1гне5м, у1 уши су3зе. По3сло5 га дра2ги5 Бо2г... Кад ја2 ре3ко,
та3ко5 ја2 све1 ње1му баш ко са1д те1би. Па ре3ко: „Ја и3ма5м три2 дјево3јчице, а му3ж ми бо1лестан, у3мрије5ће,
бо3ји5м се и о1пе5т ми је дјево3јчица.“ А он у3зе5, бо1же опро3сти, Све2ти5 Ни3кола у3зе5 ва3ко5 дије4те у
на3ру5чју: „Ви1д си2на!“ Па ме1ни три2 пу2та, о3д мене и се1би. „Не3мо5ј виш пла1кат! Ви1д си2на!“ И јо1пе5 ја2
не3 вјерујем, бо1же опро3сти, док се ни4је ро3дијо. И та3ко5 то2 дра2ги5 Бо2г да1о и све1 ка4зо5 да ћу ја по3че5т
на Ве1лики5 четвр3так, да ће се ро3дит на Ве1лики5 пе4так. Све1 би4ло та3ко5.
Гро4зда Бо1снић, 1942, Го4рњи5 Му3јџићи

Пр3ве5 ко3нопље, и3мају5 пр3ве5, пр3во5 ко1ло што се на1 три5 не3дље па о1нда на1 мјесе5ц да4на5 што се
чу1па5ло, а о3ве5 по3следње5 ка3сније5. И о3не5 по3следње5 по но3ћи смо и3шли чу3пат. А о3не се чу1ју5, оно
сје1ме у оним по3следњи5м ко3нопљама. Па онда и3ди но3си у1 воду у мо3чило, нако3па5ј мо3чила, па тр3па5ј
у оно мо3чило, па ки1сели три2 не3дље, па ва1ди из оне во3де5, па пе3ри и са3пи5ра5ј оно бла1то. При3тисне5ш
ка3ме5њем, гра3нама да се не3 дижу5 оне ко3нопље. Кад се то2 све1 по3кисели5, онда о1де5ш и3звади5ш
ко3нопље, опе3ре5ш и у3з ограду про1стре5ш да се су2ше5, доне3се5ш и5 ку1ћи, мо2ра5ш на3правит гри3ја5н6цу.
Ози4дали ва3ко5 ону гри3ја5н6цу. И са1д ље1су ме1тне5 одо3зго5, ме1тне5 те2 ко3нопље на ту ље1су. И о1нда
ме1тне5ш те ко3нопље го1ре и по1кријеш поњаве3тином не1ко5м и до1ље ва1тру ло3жи5ш да се о3на гри1је, да
се за3грије ко3нопља, да се су2ши5. Ка-се за3грије, о1нда се бо1ље5 на3би5ја5 оном сту1по5м, о1нда, гре1бени
се зва4ли, па вла4чи, оне вла3чи5ље се зо2вну5, па то2 те у1гу5ши, у1гу5ши те она пра3шина. Па о1нда о1на5ј
вла2с, то2 е о3снова, а о1но5 за3дње5 се пре4ло па се потки4вало с ти1јем, у1 три5 вр4сте о3не се чу1па5ле. Пр3во5
се ишчу3па5 вла2с, па о1нда јо1ш ма1ло заче3шља5, па о1нда се ма1ло и3звади5, па о1нда о1но5 за3дње5 зва4ли смо
ку3чине. Па смо по3њаве тка1ли, па се покри4вали с то1ји5м.
Да3ри5нка Ми4трић, 1938, Чу1клић
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Ни1шта ме не бо3ли5, са1мо но1ге, па1ле ми но1ге. Не3 б ме1ни ни1 ноге па1ле, нек поква4рише ми
ље1ковма. Ја2 до1ље ло3жијо ва1тру у1веаче5, о3ћу у3зимат они тре1ски5 си3тни5је, а не3 да5 м се у3зе5т у1 ру5ку.
Ни1шта није4сам о3сјетијо5, бо4на, само то2 сам о3сјетијо5. Би4ла е су3бота у3јитру. До2јде5 Ми3ркан, „ђе1 с“,
ка2же5 и ка2же5м ја њи1ма. „Ма а3јмо ми2 до1ље“! И о1де5мо ми2 до1ље. „Па а3јте ви2 оти4дте у Ба2њу5 Лу4ку“.
Ни1шта не о3сјећа5м, бо1лан, ни1шта. Би1jо је о1нда5 У3скр6с, Ве1лика5 не3диља, ни1шта, са1мо ме1не у1ба5ци5 у
бо4лн6цу. „Не2ма5 до1кту5ра5“, ка2жу5 оне се3стре, „о3тишли до1кту5ри на ма2ли5 о3дмор“. Де1сет, два4не5з да4на5
док до4јдоше. На1ма5 ме пу3штили. До4јдо ја ту4де, лије2к ми да1дну5 ту2ј, шезде3се5т кома4да5, мо2ра5ш и
пресје4цат по1 пола у1вече5 и и1з4утра. По1пијо је3дан да2н, по1пијо дру1ги5 да2н, тре1ћи5 да2н ја о3сјети о4вде
ме1не по4јдоше5 но1ге бо3љет. Ја2 пи1јем, о3но го1ре5, ја2 пи1јем, о3но го1ре5. До3шло ни4сам мо1го5 ва3ко... Не1к
сам пре3кино5. А јо1ш је3дна вр4ста ље1ко5ва5. Та3ко5 пи1јо, нит сам мо3го5 шта1 пи1т, ни је1ст од оније
ље1ко5ва5. До3ћеро5 до че3три, по1пијо и1зјутра, у1вече5 не4ћу, не4ћу виш пи1т. Вје1рујеш да сам у3јитру
о3сјетијо да ми је ла1кше5, ни4сам у1веаче5 по1пијо.
Цви1ја5н Ја3ндри5ћ, 1926, По3пуже

Доле3ко, бо1лан, би4ло. Ђе2 На1тпоље, Но1во5 Се3ло, Гло3говац... Но3си ко3ноепље, ква1си, ва1ди,
доно3си, су4ши. Не3 зна5ш ти што1 е сту1па? На3праве5 ва3ко5 ље1су не1ку5 и ме1тну5 оне ко3нoeпље на ону
ље1су и о3зго5 по1крију5 по3њаво5м, до1ље на3ложе5 ва1тру и ко3нопља се она загри3ја5ва5. Је3дна др3жи5
ру3чице, а дру1га5 сту1по5м... Све то та3ко5 и3зра5де5. И ка3сније5 по3мало се и3стр6га5, зо2вну5 се вла3чи5ље и на
гре1бене и вла4чи, вла4чи и по3те5гну5 вла2с, а оно о3стане5 оне ку3чине. Вла2с се ва1ди5 за бе1с, сну1је се.
Не1ко у3зима5 ти3втик. Ку3чине у по3њаве. И ву1на... У ву1ну се зва4ле вла3чи5ље, пре1ле, су4кно се тка1ло,
ша3рвале се тка1ле, па1сови се тка1ли...
Ма4ра Ма1ксимовић, 1934, На1тпоље

И и3скупе5 се љу2ди, кад се и3скупе5 го1сти, за2јде5, ако и3ма5 у3 кући мла2да5, ако не2ма5 мла2де5, и1де5
цу1ра. Но1си5 ла3во5р, пе3шки5р, ло3нац во3де5 и по3лије5ва5. Сва1к мо2ра5 о3прат ру2ке при1је него што се по2јде5
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сла1ва чи3тат, o3перу5 се ру2ке, о3бришу5 се, чи3та5 се сла1ва и љу2ди пје1вају5 док се чи3та5 сла1ва оне
цр3квене5 пје1сме. Е, кад се очи3та5 сла1ва, сје1ду5, и3зломи5 се ље1б, сје1ду5, е о1нда5к ма4ја и3знесе5 што и3ма5,
и3знесе5 на1 сто5. Ни3је би4ло бо2г зна2 шта1. На1јприје5 и3знесе5 си1р, онај си3тни5 си1р и ље1б и они у3штипа5ка5
и3спече5 о1ни5је и то2 у3ма5че5 у онај си1р. То2 по3еду5 пр3во5, па о1нда и3знесе5 пи1ту. Ал не3 смије5 то ни1ко док
старје3шина... На1јприје5 мо2ра5 о3ба5ћи ра3кијо5м. То2 се зва1о5 до3либаша, ко е гла3вни5 за со1фро5м, o3бре5ди5
ча1шо5м. Из је3дне5 се ча1ше5 пи4ла ра3кија, сто1тну да и3ма5, из је3дне5 се ча1ше5 пи4ло. Е, по1пију5 ту2 ра3кију, е
о1нда5к по3еду5, па о1нда и јо1пе5 кад и3зи5де5 ку3пус и јо1пе5 на3здрави5, па и јо1пе5 о3бре5ди5 ку3пус то2м ча1шо5м.
И јо1пе5 и3зи5де5 пи1та, и о1нда о2н и јо1пе5 та3ко5 на3здрави5, o1нда и3зи5де5 кро1мпи5р, и3скри5жа5 га ко муса3ку
кад пра1ви5 на оне ко1лутове, и јо1пе5 та3ко5 на3здрави5, o1нда и3зи5де5 тре1ћа5 пи1та. Кад и3зи5де5 тре1ћа5 пи1та,
о1нда у1зму5 ко ма1ло ве1ћу5 ча1шу, ма1ло ве1ћо5м ча1шо5м по1пију5, о3бре5де5 том ве1ћо5м ча1шо5м. Ко и3ма5 ме2со,
и3знесе5 и пече4ње, ко не2ма5 – не2ма5. Шта ко1 и3ма5, то2 и3знесе5. Са3да5 је ве1ћ све1 дру3кчије5.

Бо2рка Пе3кез, 1936, Вола4ри

Же3на ка-се у3даје, o3на5 ко3ја5 е па1метна, ду3гме у чо1ека, је л ду3гме како тре1ба5, и3ма5 л за1 што
ка3пу5т, да се и3ма5 за1 што о3бјесит, пе1тљу. Је л му ско1вча5та ду1гма5д, и3ма5 л ма3рамицу у џе3пу? То2 и3ма5
да бу1де5 на3 мјесту, на3учи5ш, о3бућу сло1жи5ш о1дма5, на3учи5ш шта тре1ба5. Ако т је фи2н жи3вот, до1гово5р,
па сте1ћете, све1 ћете ви2 и3мат, би4ло ка1ко. Ево, ко1лко5 ми2 и3ма5мо го1ди5на5, шезде3се5т че3три го1дине
бра2ка. По3свади5мо се, ал не2ма5 да не го3вори5мо о1дма5, је3дан да2н, а1х, дру1ги5... То2 ни3је ш њи2м жи3вот
ако не2ш како тре1ба5. По3пусти5те је3дно дру1го5м, и3 о5н, и3 ти5, али са1мо фи2но, фи2но, у3чи5ш дје1цу о1дма5
како тре1ба5, сво3ју дје1цу у3чи5ш. Ако ти2 не у3чи5ш дје1цу, ви2 ру2жно жи4ви5те, па и дје3ца ће о1дма5 чу1ти
о3д ва5ске ка1ко не3 треба5, o1дма5 о3ни при4мају5, то2 е и1стина.
Ду3шан Пе3кез, 1928, Сту2пна
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