О говору села Придола код Бајине Баште

Славољуб З. Марковић
Београд

УДК 811.163.41’282.2

О ГОВОРУ СЕЛА ПРИДОЛА КОД
БАЈИНЕ БАШТЕ1
У овом раду, на основу обимне прикупљене грађе, обрађене су маркантније
прозодијске, фонетске (и фонолошке) и морфолошке особине говора села
Придола код Бајине Баште.
Кључне речи: Придоли, источнохерцеговачки говор, прозодија, фонетика,
морфологија.

а) Уводна напомена
1. Неколико километара источно од Бајине Баште, наспрам Поникава,
Кадињаче и Јелове горе, простире се соколско село Придоли2.
Говор овог места припада ијекавским говорима источнохерцеговачког
типа у западној Србији. Његова примарна обележја су новоштокавска физиономија и релативно стабилан ијекавизам.

б) О важнијим прозодијским особинама
2. Говор Придола одликује се прозодијским системом новоштокавских
(уже: источнохерцеговачких) идиома. Фонетске и фонолошке особине прозодема и темељни дистрибуцијски принципи одговарају кореспондентним
приликама у главнини источнохерцеговачких говора, односно у стандардном језику. Одступања – махом позната и другим сродним говорима – јављају се у сразмерно малом броју категорија речи и појединачних лексема.
И овде је често: земљорадници, земљорадничке задруге, Југославија, којекад,
коешта, у међувремену, очигледно, осмољетку, пољопривредник, сасвим,
такозвани, уопште, усред бијела дана, целокупну; Босанаца, губитака; та1

Теренска истраживања обављена су у периоду од августа 2006. до јануара 2007. године.
Међу бројним информаторима, нешколованим речитим сељацима, рођеним мештанима, посебно су ме задужили следећи: Милан Матић (1925), Радосав Матић (1926), Славка Тешић
(1933), Добрила Тешић (1935) и Видинка Марковић (1940).
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ман; авсолутно, ађутант, документ и сл.
3. Преношење силазних акцената на проклитике је изразита, али не
и доследна појава. Силазни акценти најчешће се преносе на предлоге, везнике (углавном и и ни) и одричну речцу не, али сe у улози проклитике могу
наћи и неке друге (каткад и акцентогене) речи. Од једне до друге врсте речи,
од једног до другог прозодијског типа, смењују се (или пак унутар истог модела напоредо стоје) старо и ново преношење. Поред оба кратка, на проклитици ће се, у неким посебним случајевима (нпр. при повлачењу нагласка са
именица на основне бројеве и неке прилошке речи), појавити и дугоузлазни
акценат. Нагласили бисмо да је општа констатација о недоследности преношења само општи утисак, који се код различитих врста речи различито
очитује. С једне стране, код неких врста речи (најпре и најочигледније код
именица), срећемо потврде и са пренесеним и са непренесеним нагласком,
док је, с друге стране, осетан и број категорија у којима је повлачење акцента на проклитику сасвим доследно (као нпр. у неким глаголским формама и
у неким заменицама)3.
Истовремено стремећи и концизности и информативности, наводимо
(само) део засведочених примера са пренесеним акцентом:
а) са именица: од бијеса, на воз, дан по дан, до зида, у лад, на трн; иза
врата, око врата, преко дана; ис камена, на камен, за појасом; у брашно, на
брдо, о гвожђе, до грла, једно другом до ува; низ воду, у војску, кро-земљу,
за косу, на стијену; низа страну; од глади, у лаж, за ноћ, до ријечи; и дан и
ноћ, ни дана не шће сачекати; – од брата, на вр, из Јакља, до краја, у рату,
у џеп; преко прага, око прста; у бањи, по банку, у кацу, на киши, от куће
до куће, уж њиве, под обалом, кроз ограду, у пјесми, за паре, на трешњу, на
шталу, у шуми; на бабине, из године у годину, пред општином; више куће,
иза куће, више собре, око цркве; – два дана, два кила, двиије године, три
дана, три кила, пед банки, пед година, шес иљада, двеста кила; по дана, по
године, по кила; ни годину, сву ноћ; добро јутро;
б) са заменица: брез мене, до мене, за мене, за тебе, о-тебе, у тебе,
до себе, кот себе, беж њега, брез њега, до њега, от кога, у кога, до чега, от
чега, о-чега; иза мене, иза тебе, око њега; испрет себе, око себе; – за мном,
са мном, пре-тобом, прет собом; за њим, са њим, са чим (само овако!); – за
њу, крож њу, по њој; за нама, по њима; за нас, код њи, на њи; изнад нас,
испред њи; за неког, у нешта; и ја и ти, ни јон, ни ви; из мог имања, од мог
друга; за свој рачун; изнад наше куће; за ово, на ово, на оно; за то, на то;
на коју страну;
в) са придева: за Бадњи дан, у задње време, у горњи крај, на горњи
спрат, на Велику госпоину, одт старог, у старог, у старо доба, по старом
обичају; нек је живо и здраво;
3
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г) са бројева: до два, по двије, за седам дана, у десет, до тријес кућа,
до сто, ни с једним; дваес и два, двадест и два, двајес и двије, и пет пута, све
по двије; до другог, око другог; у прво време, на трећи Божић, и други дан, и
други пут, два-три, пе-шес;
д) са прилога: за колко, у колко; до довече, до тамо, и вамо, и горе, и
даље, и после, и прије, и сад, там и вам, и там и вам, и тамо и вамо, ни горе
ни доље , ни после, ни прије;
ђ) са глагола: не знам, не знаш, не знају, не бидне, не биду, не може, не
море, не даде, не знадо, не паде, не шће, не шћеде, не шћедоше (само овако!);
и бидне, и јес, и нема, и није; ни видијо, ни знао, ни требо.
4. Говор Придола добро чува неакцентоване дужине. Оне су, сходно
дијалекатској припадности говора, редовно постакценатске, тј. могу се налазити само иза акцентоване силабеме. У једној речи можемо затећи једну,
две, па и три дужине. Ево неколико карактеристичних потврда:
млади; радник, радници; клечи; клечим; тучемо;
празника; ливада; пробада, зарадим;
ковачница, продавница.
Дуге неакцентоване силабеме подложне су скраћивању (али и тада необавезно) само у наредним случајевима:
а) у позицији иза дуге силабеме силазне интонације, нпр.:
слажу, старе куће, дреши; тужиш, у горњем крају, тражим;
б) у речима са две или три дужине, где се може изгубити крајња:
заслади, усади; изгњечим, осушим, пробудим; чиновник; положајник;
продавница.
У представљеним потврдама дошло је до тзв. позиционог губљења неакцентованих дужина.
Примери губљења двеју дужина нису засведочени.
5. Осврнули бисмо се на још нека особенија питања квантитета.
а) Нема старих дужина типа кравама, лукав, мислити. Дакле, доследно је: барама, кућама, моткама; каљав, лукав, мутав; гурнути, киснути,
кукати и сл. С друге стране, обавезна је стара дужина у бабин (а тако је,
наравно, и у другим примерима истог прозодијског обрасца: газдин, чичин
и сл.).4
б) Наставак облика ген.-ак. именичких заменица ја, ти, он/оно, себе и
ко, као и ген. заменице шта (што), доследно је дуг: мене, тебе, себе, њега,
кога, чега (тако и: брез мене, за тебе, до себе, до чега и сл.).
в) Прилози за време на -ас такође имају дуг вокал наставка: вечерас,
данас, јесенас, ноћас.
г) Вокал о у наставку -ост је кратак уколико је на претходном слогу
дугоузлазни акценат: допринос, дужнос, могућност, опаснос.
4

Овако је и у Љештанском (Тешић 174), Обадима (Симић 20), Тршићу (Ник. 386).
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д) Редовно је дуг завршни слог у ном. (ном.-ак.) сг. присвојних придева м. рода на -ин: женин, Јованин, Радин, сестрин.
ђ) Презентски наставак глагола типа трести и красти редовно је дуг:
вучем, тресем, вршем, гризем, музем, предем и сл.
е) Обавезан је постакценатски квантитет у бијем, кријем, пијем и сл.

в) О важнијим фонетским (и фонолошким) особинама
6. Вокалски систем говора Придола чини пет вокала стандардних артикулационо-акустичких и фонолошко-силабичких својстава – и, е, а, о, у.
Силабичку вредност, у одређеним позицијама, може имати и сонант р (тако
је у широко познатим примерима типа грм, црква, изумрли; рђа, врове, вр,
мртваце, срчаницу итд.), а доследно је има основни континуант дугог јата –
дифтоншка секвенца ије (в. т. 7).
Ретке су тзв. делимичне редукције вокала (ликови печеницу и шеница
су једине забележене потврде). С друге стране, број засведочених примера потпуне редукције самогласника је знатан и вишеструко диферентан.
Заправо, очитује се у низу (махом факултативних) појава као што су: афереза (нпр.: талијанског, вакуисали, двокат; волика, вака, нака, вамо, вуда;
номад; клагија), синкопа (нпр.: колко, неколко, унеколко, колко-толко; кашчицу, појдемо; вруна), апокопа (нпр.: биж у кућу, дрш се, ил ради ил остави;
виш пута, тобож; нек оде, и там и вам).
Формирање вокалских група, а затим тежња ка њиховом избегавању
одн. уклањању – елизијом одн. редукцијом, контракцијом, развијањем прелазног сонанта – упечатљиви су процеси и у говору Придола. Најчешће елидирају вокали а и е (нпр.: д-играмо, д-извинеш; нек-иде, нек-узму; н-умједе,
н-умједосмо; бож-опрости; да с-обријем, да с-обучем). Ретке су елизије вокала и и о (ја б-имо мало, как-оћеш). Хијат се често уклања контракцијом,
нарочито у границама једне речи. Ако су вокали били различити, контракцији претходи асимилација, углавном регресивна. Дакле, и говору Придола
својствени су ликови типа: гра, јала, сна; сведно; артицу, бурђицу, капица,
одн. једанес, дванес; сонице, ваљоница; вито, куто; вико, вуко.
7. Ијекавски изговор са знатним бројем екавизама и углавном познатим „икавизмима“ особина је аутентичног говорног израза старијег становништва овог соколског насеља.
Основни континуант дугог јата је једносложна, дифтоншка гласовна
секвенца ије5. Под нагласком силазне интонације, то је секвенца ије (нпр.:
бијеле, вијек, лијек, мијешамо, сијено, стијење, цијеђ, сиједи, цијелу, цијени). Под
дугоузлазним акцентом имамо секвенцу ије (нпр.: гнијездо, дијете, заплијенили, пијесак, погријешила, расијецали, ријека, свијећа, смијешна, цијела). На месту
дугог ненаглашеног јата јавља се рефлекс ије (нпр.: Благовијести, двоцијевка,
5
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задријемамо, исциједимо, облијепе, однијеле, оциједи се, попријеко, раздијели,
убијелим).
Другачије стање континуаната дугог јата затичемо у неколико лексички ограничених одн. позиционо детерминисаних категорија. Двосложно
ије имамо само у двије и прије; једносложно је (одн. ’е) у широко познатим
ликовима са тзв. продуженим јатом (у ген. пл. типа вјера, кољена, у хипокористичким образовањима типа ђедо, ђешо и сл.), а аналошко и у нисам,
ниси, нисмо итд.
Често се јављају и екавски ликови:
верна, деле, дрема, ждребе, зева, лек, леп, цреп; бела, бледа, венац
вредан, вредни, дете, месила, месило се, цела (исп. и „екавске синтагме“
лепо време, цело време); двоцевка, залепимо, изделимо итд.
Неки од наведених екавизама могли су настати и аналошким путем
(нпр. време према времена, времену, цела и сл. према цео, цреп према
црепуља, црепљика и сл., вредан према вреднии и сл.).
Примарни рефлекс кратког јата у говору Придола је је; нпр.: вјенчо се,
вјетар, вјетрењачу, вјештина, вјештине, запјева, избјего, избјеглице, извјетри, мјера, мјесто, мјеста, објесијо се, пјешке, побјећи, распјеваше се итд.
Јекавским јотовањем обухваћени су алвеолари л и н и дентали д, т, з
и с; нпр.: кољено, љепота, љетина; њедра, сњешчић (редовно је, међутим,
Немачка, немачки и сл.); ђевер, ђевојка, куђеља; ћерати, прићерам, лећели;
из'ести, из'елица; с'ести, с'едница, пос’ек.
Овакви јекавски ликови могу се јавити и у екавској форми, нпр.:
вера, ветар, вешт, девојку, леб, леба, мера, место, певамо, певају, пешке,
пролеће, седиш, семе.
Рефлекс кратког јата иза сонанта р најчешће је екавски; нпр.: бреза,
врећа, срећа, требо; времена; грешан, ждребад, црепуља; режем; репа;
горела; речит (затичемо и примере екавско-јекавске двострукости: брешчић
/ брјешчић, стрелице / стрјелицу).
Бележимо и ликове са аналошким и типа изгорила, изгориле, изгорише,
изгорићемо, нагорила .
Само у екавској форми налазимо следеће категорије и појединачне
лексеме: неко, некакав, некако, нешта; дечак; лекари; Немачка, Немачку,
немачки; обе; целива; цесту.
Бројни су и разноврсни тзв. фонетски икавизми; нпр.: бијаше, бијаде;
ј
ви е се, гријемо се, сијем, посијемо, смијати се, засмијавали нас; снијо, видијо,
обневидијо, волијо, заволијо, донијо, изнијо, пронијо; дијоницу; биљег, биљегу,
биљешка, забиљежим; усиђелица, усиђелицу; от смија, о-смија; сикира,
сикиру, сикиром, сикирицу; бижо, бижала, бижимо.
Упадљива је заступљеност и тзв. морфолошких икавизама типа видила,
видили, видише, волила, волиле, живила, живили, преживили, засврбило ме,
стидили се, постидили се, трпила, трпили, претрпили. .
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8. Бројем и артикулационо-акустичким особинама сонаната, говор
Придола не разликује се, бар начелно, од књижевнојезичке ситуације и прилика у многим народним говорима.
Позиционо условљена (не)постојаност сонанта ј особина је и говора
овог села. Иницијално ј је стабилан глас. Артикулациона (не)стабилност
сонанта ј у међувокалском положају условљена је природом додирних вокалских вредности. Ј је стабилно између вокала а, о или у, али се унеколико
или сасвим редукује ако се испред или иза њега јавља и одн. е (нпр.: Илија,
бекрија; гаила, одвоим; залаје, наваљује). Ј сасвим ишчезава из скупине ији у
категоријама представљеним потврдама капица, авлии, чистии. У финалној
позицији ј редовно изостаје у имп. гл. IVа врсте на -ити и гл. II врсте типа
сијати (нпр.: изби, заби, попи, ши, заши; заси, поси, проси).
(У раду је примењена Стевановићева варијанта Белићеве класификације глагола.)
Сонант л је просечан новоштокавски алвеолар стандарде артикулације.
Ретке су, али вредне помена, потврде са унеколико тврђим, веларнијим,
изговором овог гласа (такво је свако подвучено л у наредним потврдама);
нпр.: вала, није требо ни долазити, с воловима, огладнила.
У односу на прилике у књижевном језику, инвентар консонантских
фонема „ужи“ је за глас х, а „шири“ за дијалекатске палатале с’ и з’.
Фрикатив ф најчешће се замењује, обично сонантом в у примерима
типа вабрика, вењер, влаша, потревили, увитиљијо и сл. Ф, међутим, чврсто
стоји у великом (и све већем!) броју најновијих посуђеница као што су нпр.
кифлице, кафићи, телефон, фризер (овако је и у говору најстаријих).
Фонема s није члан консонантског системе, али се чује у познатим
положајима типа отаs га…
Потпуна десоноризација звучник консонаната на крају речи није
својствена говору Придола. Ретке су али осетне делимичне десоноризације,
исп. нпр. младт, сладт, народт, мужш .
Фонетски процеси растерећења сугласничких скупина – упрошћавање
секвенци (тј. испадање сугласника) и промене секвенци (тј. замене сугласника узроковане деловањем различитих фонетских процеса, асимилације,
дсимилације и сл.) – жива су појава и у говору Придола. Издвојићемо следеће:
мн- → мл- у млого, млоги, млоге (доследно); см- → цм- у цмиље (чује
се и смиље, а редовно је смок, смока); гдѣ(-) → ђе(-) у ђе (тако и ђегод, ђекад
и сл.); кћ- → шћ- у шћер/шћерка (говори се и ћер/ћерка); пс- = пс- у псето
(уобичајено је сово, совала, совали, сују се; ретко је псују и сл.); пт- → ту тица, тице, тичица, тић, тичурина и сл.; пч- → ч- у чела, челу, челе,
челице; челари; пш- → ш- у шеница, шенице, шеницу, шенични љеб (ретко је
пшеница и сл.); жб- → џб- недоследно у џбун, џбан, веџба (чује се и жбун,
жбан, вежба);
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свр- → швр- затичемо у шврака (али чешће је и типично сврака,
свраку, свраке и сл.); – -мн- → -вн- у гувно, али не и у тамна и сл.; -мб- →
-лб- у болбона, болбоне; -нб- → -мб- у зелембаћ, зелембаћа; -мт- → -нту пантим, не пантим, запантијо, запантила (ређе је памтим, запамтила
и сл.); -гм- → -м-/-гм- у боме, јабоме/богме; -гњ- → -њ- у јање, јањета,
јањетина, јањетине; јањад, јање се и сл.; -ћњ- → -тњ-/-ћњ- у вотњак/
воћњак; -пк- → -вк- у клувко, клувка; шивка, шивку (поред клупко, шипка;
-пк- обавезно у цјепка, шапка); -пт- недоследно у лептир, лептирицу
(говори се и лепирица, лепирице); -пс- → -вс- у ливсо, ливсале (али и липше,
липсала); -пт- → -вт- у Шивтар, Шивтари (чешће: Шиптар, Шиптари;
редовно је прошапта, прошапто); -пч- → -вч- у ковча, ковчу, ковчати (ређе
је закопчана и сл.); -пш- → -вш- у љевша, љевше, љевше (поред: љепши и
сл.); -тств- ( и -тств- ← -дств-) → -ств- у богаство, богаства; сроство,
сроства; срества и сл.

г) О важнијим морфолошким особинама
Сагледаћемо маркантније особине појединих врста речи.
Именице
9. Као и у другим сродним говорима, обличке особине именица углавном одговарају кореспондентним приликама у стандардном језику.
10. Задржаћемо се, најпре, на појединим падежним облицима им. м.
рода на -ø.
а) Из богатог корпуса засведочених примера вокатива сг. издвајамо
следеће: брате, Гвоздене, домаћине, друже, имењаче, јуначе, капетане, куме,
Милуне, рођаче, несретниче; младићу, пријатељу, сестрићу, учитељу; Радомире,
Светозаре, Чедомире; ђевере, мајоре, десетаре; Милоше, Радоше, Уроше.
У мањем броју потврда вокатив је једнак номинативу: Принеси и ти,
рођак! Еј, синовац! Тетак, наврати некад!
Имена Мијодраг и Предраг јављају се у номинативу (а тада и у вокативу) и са наст. -и: Мијодраги, Предраги (други део ових имена је придев драг
у одређеном виду).
б) У инструменталу сг., насупрот приликама у већини околних сродних
идиома, наставак некадашњих тврдих основа -ом углавном се не јавља и код
именица некадашњих меких основа. Овде је најчешће: мужем, ножем, под
бакрачем, бријачем, корбачем, лучем, огртачем, сачем, свирачем, упаљачем
и сл. (знатно је ређе ножом, свирачом и сл.).
в) У генитиву пл. доминантан је, наравно, наставак -а: дана, ектара,
зуба, огртача, свирача и сл.
Међу потврдама са наставком -и налазе се и следеће: ари, људи, мјесеци , сати.
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Двојако је у минути/минута.
Наставак -ију имамо у гостију, ноктију, прстију (али исп. и ноката
одн. прста).
г) У дат.– инстр.– лок. пл. имамо наставак -има: по градовима, зубима,
ковачима, људима (не и *људма или сл.).
д) Знатан број именица м. рода проширује плурал уметком -ов-/-ев-,
али је осетно и присуство оваквих речи без множинског форманта.
Без форманта -ов-/-ев- налазимо: мрави, мраве, Руси, црви, црве, зуби,
зубе; крмака, крмке, шиљци, шиљке, сви свеци; ђевери, каише, калеми, калеме, облаци, пашњаци, шумари.
Засведочени ликови (само) са -ов-/-ев-: гајеви, крајеве, ројеви; жуљеви,
жуљева, жуљеве, маљеви, шуљеве; гуњеви, гуњеве, пањеви, пањева;
лактови, мачкови, овнови, овнове, овнова, овнова, точкови, точкове,
точкова, чукљеви; голубови, голубове, јастребови.
Дублетне форме: брава/бравови, брци, брке/бркови, вуци/вукови, миши,
миша/мишеви, мишева, дваес реди/редове, бадњаци/бадњакове; има камена/
каменова, курјаци, курјака/курјакови, курјакова; метке/меткове.
Форме очеви, очеве и сл. односе се на родитеље, или, шире, на предаке,
а Оци је име празника.
11. Из антропонимије. Двосложни хипокористици (и одговарајућа
имена и надимци) типа Божо одн. Божа (ном.!) завршавају се у ном. на -о.
Дакле, доследно је: Ацо, Божо, Бојо, Вељо, Гајо, Дико, Јово, Љубо и сл. Деклинирају се по моделу Божо–Боже–Божи. Примери: код Аце, преко Веље,
Мићи не остаде ни пола, подај Божи, сачекаше Мошу, уватише Тришу, не
питаше Љубу и сл.
Двосложни хипокористици (и одговарајућа имена и надимци) јављају
се у још два морфолошка (и три прозодијска) лика.
а) Тип Љубе (ген. Љуба, дат. Љубу); нпр.: Боре, Буде, Владе, Јоле,
Ђоле, Лале. Овакве именице могу се јавити и са ˆ, тј. као Љубе (ген. Љуба,
дат. Љубу); посведочено је: Вуле, Љубе, Миле, Свеле, Рале.
б) Тип Сава (ген. Саве, дат. Сави); нпр.: Боћа, Глиша, Мика, Мида,
Мића, Мита, Сава, Тома.
12. Указали бисмо на обличке особености још неких именица.
а) Именица доба по правилу је singularia tantum ср. р. с индеклинабилним атрибутом: до неко доба ноћи; за оно доба; у оно доба и сл.
б) Редовно је кило, два кила, мало вали от кила (не и *кила – киле).
в) Доследно је порез (ген. пореза); тако и пијац (ген. са пијаца).
Облици ж. рода *пореза и *пијаца нису особина говора Придола.
г) Именица уво мења се овако: ном. сг. уво, ген. сг. увета, лок. сг. на
увету (на увету), ном. пл. увета, ген. пл. увета, дат.-инстр.-лок. пл. уветима.
д) Им. небо и чудо могу имати и проширени плурал: у небеса, чудеса.
ђ) Према редовном говеда, не стоји *говедо, већ говече (овако је и у
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другим источнохерцеговачким говорима).6
е) Засведочено је зрнце (исп. и три зрнцета); множина је суплетивна:
зрнцад.
Према облику зрно стоји регуларна множинска форма зрна, као и две
суплетивне: зрнад и зрневље.
ж) Говори се биљег и биљега.
з) Доследно је вођа С Ст Ту (не и *вођ), потом војсковођа, четовођа и
сл.
и) Посведочено је канава (ген. канаве) и канап (ген. канапа).
ј) У домену родбинских односа, према рођак имамо две форме – рођака и родица.
Именичке заменице
Представићемо, најпре, најмаркантније обличке особености личних
заменица (акцентованих па неакцентованих форми), а затим и посведочене
особине осталих именичких заменица.
13. а) Облик дат.-лок. сг. заменица ја, ти и себе доследно гласи мени/
теби/себи, нпр.: Мени не треба; Ни мени не вјерује; И тако он мени; – Теби
је тешко; О теби нико не мисли; Сад је на теби ред; – Према себи све мјери;
Сваки себи удешава; Што имаде на себи итд.
б) Дат.-лок. зам. он и оно гласи њему.
в) Дат.-лок. заменице она најчеће је њој; осетно је и присуство ликова
са партикулом -зи – њојзи.
г) Ген.-ак. зам. ми и ви углавном имају стандардни облик – нас, вас;
знатно су ређе форме са партикулом -ке: наске, васке.
д) Зам. они, оне, она у ген.-ак. различито се уобличавају – њи, њизи (од
њизи) и, ретко, њике.
ђ) Дат.-инстр.-лок. зам. ми и ви, као и зам. они, оне, она стандардно се
уобличавају: нама (са нама), вама (за вама), њима (на њима, пред њима).
14. а) Енклитички облици зам. ја, ти и себе у ген.-ак. гласе ме, те, се
(нпр.: наградили ме; траже те; убијо се). Ове енклитике могу стајати и уз
предлоге (нпр. за ме, у те, преда се).
б) Енкл. облик зам. он и оно у ген.-ак. (уколико не стоји уз предлог)
гласи га (нпр. ето га; ошину га; оћераше га). Уз предлоге је њга и њега (није
засведочено њ): за њга, на њега.
в) Енкл. облик зам. она у ак. (уколико не стоји уз предлог) гласи је
(никада ју!): туне је и саранијо, добро је измлатијо. Уз предлоге енкл. гласи
њу: уза њу, кроза њу.
г) Ненаглашени ген.- ак. зам. они, оне и она (уколико не стоји уз предлог) гласи и (и): прошло и подоста; ево и на води. Уз предлоге се јављају
6

Уп. нпр. М. Ник. Гор. 672, М. Ник. СП 337, Тешић Љешт. 216.
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дужи (али ненаглашени) облици: кроза њи, преда њи.
д) Ненаглашени облик дат. зам. ви гласи вам: показаћу вам слике;
нисам вам испричо; да вам кажем (дакле, тип да ви кажем није својствен
говору Придола).
15. а) За зам. ко засведочено је: ном. ко; – ген.-ак. кога, за кога, от
кога; – дат.-лок. коме; – инстр. с ким, с киме, за ким.
б) За зам. шта налазимо: ген. чега, от чега, о-чега, али и о-шта;– дат.
чему; – ак. за шта, у шта; – инстр. чиме , ш чим, ш чиме, са чим; – лок. на
чему, о чему, али и на чем остадо, о чем поче причати, у чем мијесиш љеб.
в) Често је слагање са -ко и -шта; нпр.: никога, некога, свакога, којечега, ничега, свачега, у некога; – никоме, ником ништа, свакоме, о сваком
понешто, ничему, о свачему и сл.
г) Заменице сложене са шта/што имају: а) или облике на -а: ишта,
свашта; б) или дублетне форме: нешта / нешто, понешта / понешто.
д) Бележимо и: штогод; шта било, било шта.
ђ) Говори се свак (није засведочено свако).
Придевске речи
16. У ген. (одн. ген.-ак.) и дат.-лок. сг. заменичко-придевске деклинације мушког и средњег рода придевских речи (прид. зам., прид., бр. један
и редних бројева) јављају се наставци -ог (-ег) и -ога (-ега) одн. -ом (-ем) и
-оме, где су крајњи вокали а и е покретни, тј. необавезни.
Примери без покретног вокала. а) За ген. (или ген.-ак.) исп.:
вашег, којекаквог, нашег, неког, њиног, овог, оног, сваког и сл.;
бијелог, вољеног, вуненог, горњег, грудног, жутог, плавог и сл.;
једног, другог, и једног и другог, седмог , осмог, шеснестог.
б) За дат.-лок. исп.:
нашем, вашем, неком, оном, у сваком, на том и сл.;
на једном, у једном, другом, седмом, на једанестом спрату и сл.
Примери са покретним вокалом. а) За ген. (или ген.- ак.) исп.:
вашега, какога, нашега, некога, њинога, оволикога, понекога и сл.;
бугарскога, будаластога, већега, главнога, данашњега, рускога и сл.;
другога, један на другога, петнестога и сл.
б) За дат.-лок. исп.:
какоме, некоме, у његовом, на моме имању, свакоме;
десноме, на правоме путу, староме, трешњевоме, четничкоме и сл.;
једноме, првоме, другоме .
17. У инструменталу сг. јавља се наставак -им. У Придолима се могу
чути само ликови као што су нпр.: са бијелим луком, с једним своим другом,
тешким животом, под овим кровом, за неким ђедом, са гвозденим плугом,
са јадним народом, са тим будаком и сл.
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18. У генитиву пл. доследан је наставак -и, нпр.: о-добри људи, жалосни
мајки, ливада лијепи, от стари аљина, о-дренови прутића, от паметни стари
жена, од они сушени крушчица, ови модерни ствари, ти дрљача негдашњи,
от стари наши прађедова, од најбољи другова и сл.
19. У дат. -инстр -лок. пл. једини наставак је -им, нпр.: у бијелим
сукњама, са другим људима, према нашим њивама, по нашим ливадама, са
оним јуницама, са оним њиним радницима, са старим неким дроњетинама,
у тешким проблемима, по свакаким јазбинама, у великим гвозденим лонцима, на тим дугачким шивкама итд.
20. Посебне напомене о придевским заменицама. а) Присвојне заменице мој, твој и свој у ген.-ак. и дат.-лок. сг. редовно имају „краће“, контраховане облике: мог друга, из мог шевара, из мог шевара, твога ђетета, твог
рада, о свом јаду, о свом трошку, свога шурака и сл. Неконтраховани облици
типа мојег, својега веома су ретки.
б) Присвојна заменица 3. л. сг. ж. р. јавља се у два морфолошка (и прозодијска) лика: њен син, њен неки рођак, њен ђед, али и њезин човек, њезин
неки род и сл.
в) Присвојна заменица 3. л. пл. доследно гласи њин: њин кум, њин план,
њин гај, њина мајка, до њине штале, по њином обичају, њино право и сл.
г) У квалификативних и других заменица на -кав убедљиво преовлађују
форме на -ки (одн. -ка, -ко): каки во, каки брав, плуг каки добар, кака сам
така сам, наки добар момак, како је велим твое, икаки превоз, вала никаки;
исп. и ники мајстор није.
д) Заменички придев сав има у ном. сг. м. и ж. рода стандардне облике,
али је у ном.-ак. сг. ср. р. најчешће сво: сво време, сво жито, сво то мучење
и сл.
21. Посебне напомене о придевима. а) Придеви на -ски од именица ж.
р. на -ија неретко имају елемент н: аустринска војска, бекрински зијани, али
и аустриски, ракиски, шумадиска ношња.
б) Говори се синов, да и синовом сину остане (дакле, без удвајања посесивног суфикса), али и синовска имовина, синовско право.
в) Доследно је ђетињи, ђетиња, ђетиње (не *дечији или сл.).
г) Налазимо само очев (не и *очин и сл.).
д) Присвојни придеви од назива животиња често се граде по моделу
телећи: јареће, пилећи, прасеће, ћурећи. Другачије је у свињски, гушчија маст.
ђ) Описни придев велик(и) јавља се у ном. сг. м. р. (одн. ном.-ак. сг.)
само у одређеном виду: камен велики, велики пласт, један отвор велики и сл.
е) Придеви изведени од основе срѣт- обично имају непалаталну основу:
сретан, сретна, сретно, несретнога, несретну и сл. Ређе је срећан,
срећна и сл.
ж) Веома је заступљен прозодијски лик одређеног вида типа свети:
блага ракија, густи пасуљ, млади сир, свети Саво, туђа земља и сл.
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з) Компаратив придева и прилога гради се, најчешће, као и у књижевном језику, нпр.: гушћи, жиђи, млађи, слађи, тврђи, лакши, мекши, бољи,
гори, бистрија, ситније (након губљења гласа ј и контракције добили смо и
зрели, лоши, слаби).
Неки компаративни облици заслужују посебан осврт.
– Компаратив придева висок гласи вишљи: бијо е вишљи од мене; мало
ј
е она вишља (исп. и прилог: стаде мало вишље).
– Компаратив придева велики доследно је већи (никада *виши или сл.):
већи дуг, већа зграда, веће задужење итд.
– Наставак -ш(и) не јавља се само у очекиваним (стандардним) компаративним формама прид. лак, лијеп и мек већ и у неких других придева
(и од њих изведених прилога): глупши, такши (исп и прилог: он још глупше
поступијо)
и) Засведочене су и дисконтинуиране суперлативне форме:
нај му је боља ракија, на- је боље било прије рата.
Морфему нај- затичемо и уз глагол: најволим (’највише волим’).
Бројеви
22. Као и у другим сродним говорима, потврде деклинационих облика
с посебним падежним наставком затичемо само у траговима.
Није сасвим ишчезла деклинација броја двије: ген. од њи двију; дат.
иј
дв ема.
Засведочена је и једна потврда за дат. збирних бројева: њима трома.
23. Облици основних бројеви од 1 до 10 углавном немају дијалекатских особености; изузетак су широко познате форме четри и шес, које се
јављају напоредо са својим неупоредиво ређим стандардним панданима.
Бројеви од 11 до 19 доследно гласе: једанес, дванес, тринес, четрнес,
петнес, шеснес итд.
Бројеви 20 и 30 уобличавају се на три начина: дваес (двајес), тријес;
двадесет, тридесет (и, ређе, двадест, тридест).
Бројеви 40 и 60 имају по један облик: четрес и шесет.
24. Вишечлани бројеви типа десетица + основни (одн. редни) број јављају се са везником и без њега: тријес и три / дваес четри сата; дваес друге
/ тридесет и треће.
Напоредо се употребљавају број сто и бр. именица стотина, као и
сложенице са -сто и синтагме са стотина: сто иљада, сто кила / стотину
кућа, от стотине један; четристо, песто / пе-стотина, ше-стотина.
Чешће је обадва него оба.
25. Збирни бројеви од четири надаље двојако се завршавају – на -оро
одн.-еро: четворо, шесторо, седморо / четверо, шестеро, седмеро.
Сви засведочени примери одговарајућих бројних именица завршавају
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се на -орица: четворица, петорица, осморица, осморице, деветорица..
Могуће је (?) да случајно нису засведочени ликови са -ерица.
26. Сасвим су обичне конструкције са бр. придевом (па и када именица
није pluralia tantum): двоје панталоне, троја кола, четвере гаће; троји свирачи.
Збирни бројеви се употребљавају и уз ген. пл. збирних им. на -ад и када
означавају бића (петеро чељади) и када означавају ствари (двоје дрвљади).
Уз ген. сг. им. браћа редовно, бар према нашој грађи, иде бр. именица
на -ица (четворица браће, петорица браће).
Глаголи
Сагледаћемо обличке карактеристике појединих глаголских облика.
27. Инфинитив. Сви засведочени облици су на -ти одн. -ћи (дакле:
радити, чекати, певати и сл. одн. доћи, сећи, пећи и сл.).
У испитиваним западносрбијанским идиомима инф. на -т одн. -ћ или
се не јавља, или се јавља спорадично.7
28. Презент. а) Деловањем аналогије, глаголи са основом на -к, -г, -х
имају у 3. л. пл. доследно тзв. измењену, палатализовану основу: вучу, довучу, сијечу, засијечу, печу, испечу; вршу и сл.
б) Презентска парадигма гл. моћи изгледа овако: 1. л. сг.: могу, морем,
можем; 2. л. сг.: можеш, мореш, мош; 3. л. сг.: може (може), море; 1. л. пл.:
можемо, моремо; 2. л. пл.: можете, морете; 3. л. пл.: могу, мору, можу.
в) Фреквентне су форме типа биднем, шћеднем; тако и: могнем, имаднем, умједнем.
г) Говори се: заспим, заспиш (не и *заспем или сл.); изруче, носе, говоре (не *носу или сл.); паднем, паднеш, падне (не и *панем или сл.), сретнем,
сретнеш, сретне (не и *сретим или сл.); шаљем одн. шљем (не и *шиљем
или сл.).
29. Аорист. а) Гради се и од имперфективних глагола, нпр.: вадисмо
нешта; викасмо га, викасмо; прича нешта, прича; пекосмо ракију, куписмо
оне рањушице и сл.
б) Наставци 1. и 2. л. пл. су -смо одн. -сте (не и *-шмо, *-ште): банусмо, вечерасмо, почесмо; дођосте, пописте, почесте.
в) Двојако је и у неким облицима аориста следећих глагола односно
скупина глагола:
– у гл. ј е с т и: једосмо/јесмо;
– у композита гл. с т а т и: застаде/заста, нестаде/неста;
– у гл. х т ј е т и: не шће/не шћеде.
г) С друге стране, само облике на -д редовно имају:
7

Овакви ликови засведочени су у Драгачеву и моравичком крају, али сасвим скромно (в. Ђук.
Драг. 147, В. Ник. М-Гс 213).
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– гл. (-)п а с т и: падо, упадо (не и *падок или сл.);
– гл. V врсте (-)д а т и, (-)з н а т и и и м а т и: дадо, додадо, знадо, не
познадо, имадо, немадо и сл.;
– неки глаголи I врсте на -сти/-дем: доведе, одведе, приведе;
– гл. V врсте на -јети/-ијем: не смједо, не умједо.
30. Имперфекат. Гл. облик у нестајању. Готово сви засведочени ликови
су облици импф. гл. бити и хтјети: бијаше, беше, бијасмо; шћаше. Затичемо још само зваше и гријаше се.
31. Императив. а) Ни у говору Придола не постоји посебан облик за 1.
л. пл.; уместо њега користи се или конструкција ај(де) + да + 1. л. мн. през.
(нпр. ајде да изнесемо и јово, ај да се кладимо и сл.) или само да + 1. л. мн.
през. (нпр. да пођемо и ми).
б) Честе су конструкције немо(ј) + инф. (одн. през са везником да):
немој ме дирати, немојте да је вређате; немо ми се реко жалити ништа.
в) Вокал и често се губи у 2. л. јд. и (још чешће) у 2. л. мн.: биж у кућу,
дик се, дрш се; биште, дрште га, дрште се, зовте.
г) Глаголи IVa врсте типа пити и глаголи II врсте типа сијати редовно
имају императив без финалног ј, како у сг. тако и у пл., нпр.: пи/пите, си,
проси/просите и сл. (в. и потврде у т. 8).
ђ) Фреквентна је форма подај, нпр.: подај и њима понешта; подај му
колко мош; подај и Драгани једну и сл.
е) Присутна је морфолошки необична форма ајдемоте (ајдемо +
наст. 2. л. пл. -те). Множински наставак -те јавља се и код неких прилога:
полакоте, вамоте се, дољете се.
ж) Партикула -де (-дер) ублажава заповест, а честа је у примерима
типа: дајде, изиђиде, ћуде, запалидер, купидер и сл.
з) Треће л. имп. исказује се, по правилу, перифрастично, тј. конструкцијом нек(а) + 3. л. през.: нека не биде каког нереда; нека дођу, нек и јони
узму и сл.
и) И овде је чест тзв. приповедачки императив, тј. примери типа: он
почни да бјежи; ја удри, удри по оној слами; преврћи, преврћи, никад отаљати и сл.
32. Футур I. а) Облици настали од инфинитива на -ти и енклитике
сажимају се и изговарају као једна реч: биће добро, виђећеш, заклаћу брава,
показаћу ја њему и сл.
б) Уколико се инфинитиву на -ћи додаје енклитика, могуће су двојаке
форме – тип поћи ћемо (нпр. доћи ћу и ја; ићи ће и јона) и тип поћемо (нпр.:
наћемо га; уће неко).
в) Ако гл. енклитика претходи наглашеном облику, тај облик је најчешће инфинитив: они ће и сачекати; ја ћу им спаковати, ко ће то скувати.
Налазимо и примере са конструкцијом да + презент уместо инфинитива:
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ја ћу да га сачекам, прво ћемо да вечерамо.
33. Футур II. а) Стандардна конструкција будем + р. гл. придев скромно је засведочена, нпр.: кад буду долазили вамо; чим се бидне опоравијо.
б) Значење футура II може да има и конструкција везник + презент,
нпр. кад ја умрем, радите шта оћете.
34. Плусквамперфекат. Гради се искључиво од перфекта гл. бити и
р. гл. придева. Нпр.: Још се нисам бијо ни родијо; Добро су били почели;
Поставили су били стражара виш наше штале и сл.
35. Потенцијал. Форма би + р. гл. придев уопштена је за сва лица оба
броја: Ја би ишо; И ти би то урадијо; Он би свима помого; Ми би понијели и
ј
оно;
Ви би кренули касније; Они би нас побили.
36. Глаголски прилози. а) Гл. прилог прошли готово да не постоји.
Имамо само једну потврду: почев о-тога.
Форма бивши не осећа се као гл. облик, него као прави придев у примерима: бивши тај њин газда, бивши њен човек.
б) Гл. прилог садашњи је прилично фреквентан гл. облик; нпр.: Даде
јој кријући; Све стоећи радијо; Оде трчећи; Оде кући пјевајући.
37. Облици помоћних глагола. а) Гл. бити – засведочени облици:
през. бидем, бидеш, не бидеш, биде, не биде, бидемо, бидете, биду; биднем,
биднеш, бидне, не бидне, биднемо, биднете; будем, будеш, буде, буду; имп.
биди, бите, бидни; импф. бијаше, беше, бијасмо; аор. би, би (2. и 3. л. сг.),
бисмо, бисте, бише.
У 3. л. сг. суплетивног облика јесам налазимо две форме – јес и јесте:
Одрични облици гласе нисам, ниси, није; нисмо, нисте, нису.
б) Гл. хтјети – засведочени облици: през. оћу, оћеш, оће/оће, оћемо,
оћете, оће/оћу; одр. форме: нећу, нећеш, неће/неће, нећемо, нећете, неће/
неће/нећу (2. л. сг. може гласити и ош одн. неш: ош ми дати? – да неш кући?);
аор. шћедо, ћедо, шћеде, не шћеде, шћедосмо, не шћедосмо, ћедосмо, не
шћедоше; р. гл. прид. ћео, ћео, шћео, шћео, ћела, шћела, ћели, шћели, шћеле.
Непроменљиве речи
38. Прилози. а) Прилози за место – засведочене форме: ђе; вође, воје
овде; ту, туј, туде, туне; нође, ноде, нонде, ноје, онде (исп. и ђеноде); неђе
(исп. и понеђе); свуд, свуда, свуде, свуђе; иђе; – куд (исп. ку-ћеш, ку-се ђеде);
вамо, вам, овамо; тамо (исп. тамо-вамо, там и вам, и там и вам); онамо,
ономо, нономо; некуд, свукуд, никуд, икуд; – куда (исп. куда сам пролазила,
куда је војска); вуда, вуде, овуда, овуде; туда, туде, туд; онуда, онуде, нуда,
нуде; свукуда, свукуде; коекуда, којекуде;– одакле, одакле, откле; одавде;
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одатле, одатле, отале, откле; оданде; однекле, однекле, однекле; ниодакле,
ниоткле; – откуд; одвуд, одвуде; отуд, отуде (исп. отуд-одвуд, један отуд,
један одвуд); однуд, однуде; однекуд; ниоткуд; докле, докле; довде, довде;
донде, донде; донде, донде; донекле; – близу, далеко (исп. акц. двојство
подалеко / подалеко); горе, горе, горам, горамо (= горе амо, тј. овамо горе
или сл.); доље, доле, доље, доле (исп. и сложене прилошке форме вудгоре,
тудгоре, вудоље, тудоље, тудоле; нпр. тудгоре = туда горе или сл.).
б) Прилози за време – засведочене форме: сад, саде, саде-во (исп. и
досад, засад); тад, тада (исп. и отада); онда, ондај (исп. и одондај); кад,
када, каде; ђекад; икад; некад, понекад; никад, никада;– дањи, дању, дањом
(исп. и дан-дањи); ноћу, ноћом; данас (исп. и данас-дањи), ваздан (исп.
и поваздан); ноћас; јутрос, изутра, изјутра, из’утра; с’утре; с’утредан;
ујутру; вечерас, навече, увече; јуче, прекуче, прекључе;– зимус, јесенас, љетос,
прољетос;– лани (лани), оломлани; прије, малоприје, малопре, најприје; после,
послије, најпосле, опет, јопет, наново, поново, понова; уземанце; увијек, увек;
јако; одма; номад, ономад; часком, часом; утом; дуго, задуго; задље (= дуже).
в) Прилози за начин – засведочене форме: како, вако, овако; тако; нако,
онако; некако, никако; свакако, свакојако;– дупке, наглавачке, натрашке, оберучке, полошке, потрбушке, четвороношке, пјешке, пешке, пјешице (исп. и
пјеве); – крадомице, кријомице, насумице, поименце – жмурећке, лежећки,
стоећки;– обашка, набашка, напобашка; ласно; намерно; насамо.
г) Прилози за количину – засведочене форме: доста, подоста, прилично,
поприлично, мало, омало, млого/много, (успе се) повише, по (сата),
пола (кила);
пуно (жита), више (ће остати), слабо (јео).
39. Остале непроменљиве речи. а) Неки особенији предлози: брез иђе
икога, брес кума и брес старог свата; ван куће, ван контроле; више јарка /
виш оџака; збок тог чиче, збок тога; кроз нашу њиву / кроза њу; низ воду /
низа страну; ус то стабло / уза зид; с том жентурином, ш четницима / са штапом;
поред нас, според наше штале; покрај шљивака / порај Матића; преко
шпорета, преко себе; према сунцу / спрам тебе; подно лонца; навр куле,
повр ливада, увр совре; при крају, при крају; мјесто брата / умјесто аљине
/ намјесто подварка; насредт цркве, усред зиме, усред дана и усред ноћи;
мимо ту ограду, мимо моју ногу.
б) Неки особенији везници: Било мање, било више, увијек задовољни; Или
ради или немој ни долазити; Док сам имо, бијо сам добар; мањ шенично, мањ
мурузно; Боље зарађиво него ја; слађе но ишта; Мада је све то било познато.
в) Неке особеније речце и неколико узвика: бар толико, богме, боме;
баш, то не, никако; ваљаде, ваљда, ваљде; ево (еве), ено (ене), ето (ете);
забога; заиста; Зар он мени тако? ја, јабоме; јашта е, јашта сам, јашта
су; јок; озбиља.– И, пун среће; ја ово, ја оно; Јој, куку мене; О, Милане, У,
него шта; Све чини фике-фике; Е, туј смо га чекали.
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Закључак
40. Географски положај и примарна дијалекатска обележја – новоштокавска физиономија и релативно стабилан ијекавизам – сврставају испитивано насеље у говорне типове западносрбијанског сегмента пространог и
разуђеног источнохерцеговачког дијалекатског комплекса. Унутар поодавно
представљене глобалне диференцијације главнине источнохерцеговачких
идиома на југоисточну и северозападну грану (подела коју је установио проф.
П. Ивић до данас није подривена ваљаном и уверљивом аргуменатацијом)8,
говор Придола, очекивано, прилази првој скупини, заједно са сродним идиомима југозападне Србије, Црне Горе, источне Херцеговине и југоисточне
Босне. Ипак, што је и очекивано и дијалектолошки неминовно, придолски
говорни тип има и своје специфичности.
41. Знатан (не и претежан!) број дијалекатских црта говор Придола „измешта“ из југоисточне матице; нпр.: одсуство старих дужина типа кравама,
лукав, гледати (присутан је само широко заступљен акц. тип бабин); изостанак
дат. -лок. типа мене (овде је доследно мени); непостојање декл. обрасца типа
Божо–Божа–Божу (постоји само декл. модел Божо–Боже–Божи); одсуство
типа да ви кажем (у Придолима је само да вам кажем); наставак -оро као једини начин уобличавања збирних бројева четворо и даље (у нашем селу је и
четворо и четверо). Све назначене особине југоисточне гране (као и немали
број других) маркантно су обележје већине додирних сродних идиома са (југо)
источне стране – највећег дела Ужичке Црне горе, целог Драгачева и моравичког краја. С друге стране, наведене дијалекатске црте нису својствене не само
Придолима него ни говорним типовима који се простиру (северо)западно од
овог села (Ужичко Подриње, азбуковачки крај)9. Међутим, придолски идиом
стоји, у доброј мери, оделито и према њима: не зна за подринске нејотоване јекавизме типа сјести, сједе, за аналошке контраховане форме доњо, поњо и сл.,
за ликове типа дви, при, умиш, за футур типа даћа (њему), за ген. пл. са наст. ø
типа (нема) аљин. Дакле, придолски говорни пункт има с в о ј е место унутар
речених дијалекатских целина, и представља, као и сваки други говорни пункт,
самобитан и непоновљив свежањ дијалекатских особина.
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Slavoljub Z. Marković

ON THE DIALECT OF THE VILLAGE
OF PRIDOLA NEAR BAJINA BAŠTA
Based on the ample excerpted material, this paper explores the prominent prosodic,
phonetic (and phonological) features of the language spoken in the village of
Pridola in the vicinity of Bajina Bašta. The vernacular of the said village belongs to
Ijekavian Shtokavian variant of Eastern Herzegovinian dialect spoken in western
Serbia. Its primary characteristics are Neo-Shtokavian physionomy and relatively
stable Ijekavism. Within the vast and varied Eastern Herzegovinian dialect
complex, the dialect of Pridola inclines to those vernacular types that constitute its
south-eastern branch, together with the related idioms in the areas of south-western
Serbia, Montenegro, eastern Herzegovina and south-eastern Bosnia.
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