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ОСОБИНЕ КОНСОНАНТСКОГ СИСТЕМА
ГОВОРА ЈАВОРАНА
У раду се даје преглед основних особина консонантског система недовољно
истраженог дијалекатског ареала, затим се пореди са стањем у стандардном
српском језику и додатно се прецизира његово мјесто у свјетлу
источнохерцеговачког (херцеговачко-крајишког) дијалекта као компактне
говорне цјелине.
Кључне ријечи: говор Јаворана, источнохерцеговачки (херцеговачкокрајишки) дијалекат, сјеверозападна скупина источнохерцеговачког
(херцеговачко-крајишког) дијалекта, консонантизам, консонант х, консонант
ф, консонантске скупине, јотовања
I. Уводне напомене
1. У раду О вокализму говора Јаворана већ су дати прелиминарни подаци о
географском положају Јаворана, становништву и лингвистичким освртима на ово
говорно подручје (о томе в. Црњак-Козомара 2015: 697–699), те се овдје, из
практичних разлога, они неће наводити.
Циљ овог рада јесте да се описом једног сегмента говора села Јаворана дâ
прилог проучавању консонантског система српских говора у сјеверозападном дијелу
српског говорног простора источнохерцеговачког дијалекта, те одреди мјесто
истраженог ареала у укупном слици коју налазимо у наведеном дијалекту.
II. Грађа
2. Говор Јаворана карактерише консонантски систем који се у суштини не
разликује много од стања у стандардном српском језику (исп. Пецо 2001: 613), а његов
схематски приказ изгледа овако:
Сонанти:

в ј
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м н њ
л љ р
Консонанти:

к п т ћ ч ц
г б д ђ џ
(х) ф (с4) ш с
(з4) ж з
3. Као и у другим српским говорима, највише одступања од прилика које
налазимо у српском књижевном језику представља нестабилан статус сугласника х.
Иако се под утицајем школства и медија овај глас неријетко може чути у говору
становништва Јаворана, ипак је много већи број позиција гдје се он губи, замјењује
сугласницима в, ј и к или се у процесу неутралисања хијата на мјесту гдје је некада
стајао глас х развијају секундарни сугласници, о чему, између осталих, свједоче
сљедећи примјери:
а) х > Ø: а3јва5н, а3јду5к, а3љина, вр1, Вр3оваец, го4рњи5, гра1, Е#рцеговина, и1љада, и1љада,
кру1, кру1а, ље1б, ље1ба, ма2ли, ма3уне, мла4ди, мој3 и, њи2, о1ви, у3 однику, у оте4лу, на1ши, сна2,
сна1а, си3тни, та3ки, ти2, у3да5љени5, цр3вени5, цр3квени5;
а3ј та1мо, а3јде, а3јмо, а3јте, ко3ме би, та2 би, о2да, о2да5мо, о1ће, о1ћете, о3ћу, реко ни4је;
на3 вр села, о1дма;
б) в се јавља на мјесту некадашњег х: глу2в, кру1в, су2в;
в) на мјесту некадашњег х јавља се ј: ку1јна, ку3јина110;
г) х > к: Кр6ва4ти, сиро3ма5к, сирома4ци, те3пик;
зактије4ват111.
Вокалске скупине настале након губљења фрикатива х разбијају се прелазним
гласовима в и ј:
а): бу3ва, ду3ван, дува4на, кру1ва, ку1ва5ње, му3ва, про4ва, сна4ва5, су2ва5, су2ви;
ду4ват, ку1ва, ку1вала, ку1вает, ску1ва%м;
б): ма1ћија, пле3јаени5, про4ја, про1маја, сна3ја.
Јављање сугласника х потврђују сљедећи облици ријечи:
Би3ха5ћ, у Биха4ћу, Ду3хове, за3хтије5ва5, Механоте3хника, са2храна, о1ни5х; те3пих,
хле1ба, хра4на, Хр3ва5цку5, ша1х;
нахра4нит, сахра3њују5, хра2ни5 се, хтје1ли, шли1хта5м се;
аха1, охо1.
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О фонетским ликовима ове именице у Лијевчу пољу и Жупи в. у Црњак 2006: 71.
Сличне примјере оваквих замјена в. у Драгичевић 2007: 343.

4. Употреба фрикатива ф у ријечима страног поријекла које су у српски језик
ушле у новије вријеме скоро је редовна појава112.
Исп.: кафа3на, ка3фу, офи3цир, пла3фо5н, про1фесори, ра1фе, теле3фон, фа3брика,
факу3лтет, фа2рме, фа2рме5, фе1лер, фи1лм, фи2н, фи4на, фи4но, фи2рма, фи3шек, фла1ша,
фла1шу, фоте3ља, Фра3нцу5з, фро1нт, фу1дбал, шо3фе5р;
за3фали5, кафе3ндише5мо, о3фали, фа1ли, фа2рба5м, фи3ју5чу5, фу1ћка5;
фи3зички, фи2но.
Замјену ф > в потврђује историзам ву3чија, који је забиљежен само у овом
облику; чешће је ка3ва него ка3фа, а некадашњу форму ва3брика углавном је потиснула
фа3брика.
Обично је поду3мент–поду3мента и сл., али и фуда3мент.
О још неким специфичностима у вези са сугласницима х и ф в. у т. 11.
5. Позициона условљеност сонанта ј у интервокалном положају разлог је
честих дјелимичних редукција овог гласа113. Овакве редукције присутне су у
различитим комбинацијама гласовних низова у којима се између два вокала нашао
глас ј. У прикупљеном материјалу нађено је много таквих примјера, од којих
издвајамо сљедеће:
Бој4 е5, Бој4 и, Вој4 е5, двој3 ица, и3здајица, И#лији, јај4 е, јај4 ета, кој1 е5, кој1 ем, кој1 и5, кој1 и5м,
Крај1 ина, крај3 ишки5, но3вији5, у о3двојени5м, о3двоји5, на про1маји, Ста1ноји5н, Ста1нојино,
трој3 ица, трој3 ици, о у1даји;
бруј4 и5, да је би4ло, да је зна1ла, напој3 или, па је до3бро, пој3 еде5, по3каје се,
презној3 ила се, про3дај5 е, то2 је би4ло, у3дај5 е и др.
6. И сонант в у међувокалском положају понекад има нестабилан статус,
првенствено кад се нађе између вокала непредњег реда, те се чује као слаб прелазни
глас или у потпуности испада. Исп.:
а) глав2 у, гов3 еда114, Јав1 оранима, на Јав1 орово5м бр1ду, кав3 у, кув1 а5ње, обув3 аече (врста
обуће), слав1 у, у ров3 у;
кув1 а5, обув4 о5 се, чув2 а5, чув2 а5мо, чув4 ат, чув4 о5;
ев1 о, здрав1 о, ув1 ече.
б) Ја1ора5ни, кру1ом;
Очигледно је да се у краткој временској дистанци у великој мјери промијенио статус сугласника ф.
Ако се упореде радови о западнијим српским говорима из седамдесетих и осамдесетих година прошлог
вијека (в., нпр., Петровић 1973: 67–68, Дешић 1976: 138–140, Петровић 1978: 67, Драгичевић 1986: 98–
99), долазимо до спознаје да је од тог периода до данас сугласник ф постао равноправан члан
консонантског система српског језика.
113 „Та је појава више условљена природом српскохрватског ј него припадношћу некога говора овоме или
ономе дијалекту одн. овој или оној дијалекатској скупини“ (Николић 1991: 282).
114 Исто је стање и у Црњак 2011: 30.
112

207

ку1ат, чу4ат;
е1о, е1о га115.
7. Остале сугласнике карактерише веома висока артикулациона стабилност и
у највећем броју случајева стање је идентично као у стандардном српском језику. О
одступањима која су карактеристична за говор Јаворана може се рећи да су
специфична и за остале српске говоре на просторима источнохерцеговачког дијалекта
и о њима ће бити ријечи у наредним тачкама.
8. Сугласничке замјене спроводе се у сљедећим ситуацијама:
1) Супституцију р > л забиљежили смо у везнику јер: јел и3ма5 до1ста сиро3машни5
љу4ди5, јел је та1мо бо1ље5, јел смо би4ли мла4ди, јел че2сто мо3гу и3мает пробле4ме.
2) Замјена љ у л присутна је у: полопри1вреда, полопри1вреде5, полопри1вредо5м.
3) Замјена д > ђ понекад се јавља у партикули год: ђе го1ђ, кад го1ђ, чи2м го1ђ.
4) Веома фреквентни ротацизам ж > р присутан је и у овом говору: мо1ре, не3
мере, не3 море.
5) Уз облике ка2же5м, ка2же5ш и сл. сасвим су обични и кај2 е5м, кај2 е5ш...
6) Супституција в > ф спроводи се у именици ко3фе5рта.
7) За замјену ч > ћ имамо: мо3скви5ћ, се1ндви5ћ, тефе3рић.
8) Промјена џ > ђ записана је у: ђе3зма, ђе3змица.
9) Именице Ма3ђар и Мађа4ра потврђене су само у овим ликовима.
9. Ни јављање секундарних сугласника не одступа од општег стања у осталим
српским говорима у ближем или даљем окружењу. Међу секундарним сугласницима
који се могу наћи у говору Јаворана у грађи најчешће имамо сонанте:
ј: мо3јтика, јо1пе;
р: бре1сплатно; бре3з на5с;
н: пра3нђед; бу1дне; до4клен, до4тлен, но4нде, овда4лен, ода4клен, о1клен, ота4лен;
в: а3втобус, а3втобуса, ја1нувар, свире4на, фе1брувар. Слабо прелазно в понекад
се развија у хијату: знав1 о5, о3буво5 се, чув1 о5;
м: о3ктомбар, у о3кто5мбру.
Од консонаната као паразитски сугласници биљежени су оклузиви д и к:
бу1лдождер, здра2к.
10. Слично као и сонант в, неки сугласници у међувокалском положају
понекад су подложни губљењу. Један број примјера таквог губљења већ је дат у
Црњак–Козомара 2015: 705, а овдје још додајемо и: гле1о5, по3глеат, по3глеа5ш, тре1а5мо.
Сугласник т често се губи у прилошком облику (ј)о1пе5.
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О потпуним редукцијама сонанта в један број примјера наведен је и у Црњак–Козомара 2015: 705.

11. У сљедећим примјерима огледа се судбина појединих сугласничких
скупина:
-бд-: о1вда5н
-бз-: зо4ва
-бн-: о1вноћ
-вј-: чој1 ек, чој1 ека
-вљ-: за3баљат
вр-: врете3но
гв-: го3здено5, го2жђе
гд-: ду1ња
гл-: гли4ста
-гм-: бо3ме, дабо3ме
-гн-: са1гњи5ло
-гњ-: ја1ња5д
-двј-: ме3ђед
д-гл: по1 главу
-дз-: о3зовнем се
д-ј: о3 јутра
д-к: ко3т куће
-дм-: о1дма
-дн-: дад1 ниде5, и3спане, па1не, ра3спане5 се, спа1не
д-н: ко3 на5с
-дс-, д-с: ослу4жили, оспа4во5, пре4ставник; ка смо би4ли, ко1 сваког, са1 сам до3бро, пре3
собо5м
-дсј-: пре4сједник
-дств-: сре3ства
д-т: о3 тада, пре3 ти5м
д-ћ: ка1 ће, ку1 ћеш, ку1 ћемо, са1 ће
-дхр-: о3драни, о3драњен
д-ц: пре3 цркву
-жј-: бо1жи
-зг-: мо1зга
зр-: жрак2
-зј-: ко1зи
зн-: знам
2
з-њ: бе3ж ње5, бе3ж њега
з-с: и се3ла
-јн: ко1мбај
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-кл-: е1кља, е1кљат
кћ-: ће2р, ће1ри
-љд-: ва3лда
мн-: мло1го
-мњ-: су3мљив, су3мљива
-мт-: за3панти5м, па2нти, па2нтим
-нд-: комада1нт
-нж-: иже3њер
-нз-: пе4мзија, у пе4мзији116
-нј-: не3кција
-нк-: бу3њкер
-нр-: ва3редно
-нс-: и3сан
-нстр-: иструме1нти
-нт-: мо1метално
-нтр-: конце3трат
-пк-: клу1ко
пс-, -пс-: со3ват, су1јем; осо3ват
пт-: ти1ца
пч-, -пч-: че3ла, ко1вча (и ко1пча)
пш-, -пш-: ше3ница; ље1вше
-рк-: ци1кулар
-рм: жа1ндар
-рт-: атиље3рија
-сл-: благосо3вит
с-њ: ш њи2м, ш њо2м
-ств-: у3честовали
-стм-: а1сма
-стст-: ше2сто
-сф-: а3свалт
-сх-: ра4скод
схв-: сва1та5м
-тск-: Р#вацка, у Р#вацкој
-тст-: пе2сто, де1весто
-тств-: бога3ство
тх-: твор1
116

О овој замјени в. и у: Дешић 1976: 203, Симић 1978: 65, Драгичевић 1986: 118, Козомара 2013: 99.

т-ш: пе4-шест
-ћк-: во1ћка
-ћн-: сре1тна, сре1тна5
-ћњ-: во1ћњак
-фр-: со1пре117
-фт-: је1вти5н
хв-, -хв-: ва1та, ва1тали, фа4ла, фа2ли се; зафа3љују5, за3фати5м, пофа4ли се, при3вати5ш,
у3вати
хл-, -хл-: ла4дан, ла4дна, ла1днокр5ван, ла1че; пре1лада
хљ-: ље1б
хр-: ра4на, ра2ст, ра4стови; ра2нимо се
-хтј-: за4ктјев, за4ктјева
-чк-: ма1чка
чл-: чла4нак
шк-: шко2ла
-шњ-: го3дишно
-шств-: дру4штво
-шч-: ба4шча, ба2шча.
12. Домашаји новог јотовања у већини случајева компатибилни су са
ситуацијом у књижевном језику:
а) Јотовање сугласничких скупина -јт- и -јд- забиљежено је у примјерима:
до2ђе, до2ђем, до2ђемо, до2ђу, и3заћ, на2ђемо, на2ђу, на3иђе, на2ћ, о3биђем, о3бић, по2ђе, по1ђем,
по1ђу, про2ђеш, про4ћ, у2ђемо, у3ниђе5, у3ниђу.
Група -јд- може да остане нејотована, при чему се губи њен други дио –
сугласник д: дој2 емо, дој2 еш, нај2 е, нај2 ем118.
б) Јотовање је редовно у збирним именицама на -је: весе4ље, гро2бље, гро2жђе,
гро1жђе, здра2вље, ли2шће, про3љеће, пру2ћа, са1ће.
в) Код придјева на -ји јотовање је спроведено у облицима го3веђи, ди3вљи,
ја3њећи, кра1вље, али су овом говору познати и нејотовани ликови: ди3ви и кра1ви.
г) У грађи имамо само: ро1ђак и не1ћак.
д) Јотовање фрикативних сугласника с и з извршено је у прилозима: и3з4утра,
с4у31тра, с4утре3да5н.
ђ) У Ијд именица 4. Стевановићеве врсте биљежени су само облици са
суфиксом -и, те за ову категорију и нема примјера јотовања.
Облик со1пра потврђен је у Црњак 2006: 77.
Информатори се сјећају да су њихови најближи преци употребљавали и нејотоване секвенце у
облицима типа на2јде5, до2јде5 и сл.
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13. Јекавским јотовањем, осим сонаната л и н, обухваћени су још неки
сугласници.
а) Као и у књижевном језику, сугласници л и н редовно се јотују: бље2сак, до1ље,
же3љезо, ље1то, ље1то5с, мље1ли, Ње3маечка5, сље3пило, Сње3жана, ње1говат и др.
б) За јотовање оклузива д и т карактеристични су сљедећи примјери: ђе1вер,
ку3ђеља, ме3ђед, Не3ђељко; ви1ђет, до3ћера5м, ће1о5, ће1ра5мо, ђе; не1ђе, сва1ђе, сву1ђе.
Обавезно је дје3војка, дје3ца и сл.
в) Јотовање фрикатива с и з спроводи се у ограниченом броју лексема: с4е3док,
с4е3кира; и3з4ели, и3з4ест, и3с4еко5, о3с4екли, про3с4екла, ра3с4екли, с4е1ди, с4е3ди5, с4е3ди5мо.
г) За јотовање оклузива п имамо једну потврду: пље1на.
14. Сугласничке скупине шт/шћ, жд/жђ, које су настале од старијих скупина
*st` (*sk`), *zd` (*zg`) (о класификацији према овој изоглоси в. Вуковић 1963: 23), у
говору Јаворана имају сличне рефлексе као у другим западнијим српским говорима
(в., нпр., Петровић 1973: 76–77 и Дешић 1976: 173–174).
а) Скупина шт забиљежена је у: го3диште, дво3риште, зе1мљиште, ко1сиште,
на1мјештај, о3гњиште, при2шт, ра1тиште, си1риште, шта2п;
ври1штали, ври3штат, кр1штена, кр1штене, кр1штено, не3крштен, на3пу5шта5,
напу4што, о3тпуштен, по3ништена;
уо1пште, у1опште.
б) Скупина шћ потврђена је у сљедећим примјерима: го3ди5шће, за3пушћено,
ко3ришће5ње, кр1шћен, кр1шћена, ра4скр5шће;
кр3шћава, на3пушћа, о1тпушћали, покр6шћа4ват, про3пушћа, пу2шћај, пу4шћала,
пу1шћене.
в) За јављање скупине жд потврде су облици: мо3ждани, жви3жди, зви3ждимо.
г) Скупина жђ није посвједочена ниједним примјером.
15. Уз метатезом формиране облике са1в, сва1 и сл., за овај говор обични су и
ликови ба3влан, ба3рја5к, и3нфракт.
Преметање гласова често је и у прилошким облицима типа: но4де, но4ј, во4ј,
во4јка, овда4ле5н, о1вдле5н, о1нда5ле5.
Уз чешће јављање стандардних лексема ла2кат и но1кат (о овом в. Козомара
2015: 107–108), у грађи је забиљежено и: ла2так, но1так, но1ци119.
Редовно је: ма1насти5р, на1ћве, ва1зда, ва1зда5н.

Дешић у западнобосанским ијекавским говорима не наводи ниједан примјер с извршеном
метатезом у поменутим лексемама, а ни Петровић и Далмација немају таквих потврда (в.
Дешић 1976: 193–194, Петровић 1973: 87–88, Далмација 1997: 88 и Далмација 2004: 146).
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16. Појава хаплолошког уопштавања, као и у многим другим говорима,
уобичајена је код именице кукуруз и њених деривата: ку3руз, куру4за, ку1руза, ку3рузе,
ку3рузи120 и сл.
Упрошћавање читавих гласовних низова карактеристично је у бржем темпу
говора и јавља се у различитим врстама ријечи. Исп.: ко3 ће (код куће), ра4зда (разреда);
и1ки (икакав), и3ма5 ли и1ш но1во, не1кав, не1кве, ме1 ш чи3ни, ни1ке при4лике5, ни1ки5
љу2ди, ни1ш;
задова4љајуће, бро3 јтро.
а3ј та1мо, ви1ћете, ме1т (метнути), не3 меш, не3 мош, ош а2мо, ку1 ш (куда ћеш),
како о1ш, не2ш, о3шли, о3шо, ђе1 ш;
дру3кче, о1влен, о1дуда (одовуда), о3зго, о3здо, о3здоље, о1клен.
17. Од осталих особина консонантског система говора Јаворана истичемо
сљедеће:
а) Финални звучни сугласници нису често подложни десоноризацији, што је
појава карактеристична за западнију скупину сјеверозападног огранка херцеговачкокрајишког дијалекта (в. Драгичевић 2001: 85). И тамо гдје је забиљежена ова појава,
обезвучења су била дјелимична: зо2бп, лу2гк, не1кадт, но2жш, плу1гк.
б) За асимилацију и дисимилацију сугласника може се устврдити да се
спроводи по општепознатим правилима, што је видљиво на основу примјера у т. 11,
те у раду гдје смо обрадили вокализам говора Јаворана (в. Црњак–Козомара 2015:
707).
в) Промјена -л > -о, као и у главнини српских говора, понекад се спроводи и у
позицијама у којима сонант л није на крају слога, те се редовно срећу аналошки
облици типа: да3ваоц, доно3сијоц, старосје3дијо5ца5, та1оц и сл.
г) Сонанти л и н у позицијама испред вокала и нису подложни палатализовању.
О палатализацијама веларних сугласника и још неким морфонолошким
појавама биће ријечи кад се буду описивале морфолошке особине овог говора.
III. Закључне напомене
18. У закључцима о вокализму говора Јаворана (Црњак–Козомара 2015: 706)
констатована је несумњива припадност овог говора источном огранку сјеверозападне
скупине херцеговачко-крајишког дијалекта (о томе исп. Драгичевић 1986: 226–228 и
Ивић 1996: 146–147). На основу овдје презентованих дијалекатских особина може се
закључити да се консонантски систем говора Јаворана не разликује много од стања
Пецо на другачији начин тумачи губљење фонемског низа ку: „У цијелој западној Босни имамо ку3руз,
куруза3на, ку3рузишће/ку3рузиште и сл. Понегдје се ово објашњава хаплологијом. Ипак ми се чини да је у
питању редукција гласова, прво самогласника у па затим оклузива к: кукуруз–кукруз–куруз“ (Пецо 1975:
250).
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какво налазимо у стандардном српском језику. Слично као и у највећем дијелу
српских говора, одступања од књижевног језика углавном се тичу и даље нестабилне
артикулације фрикатива х, док је глас ф постао потпуно равноправан у консонантском
систему овог говора. Сонанти ј и в карактеристични су по позиционо условљеној
нестабилности између појединих вокала. Сугласничке скупине у суштини се понашају
као у већини говора херцеговачко-крајишког дијалекта, што је случај и кад су у
питању сугласничке замјене. У процесу новог и јекавског јотовања формирани су
констриктиви с4 и з4, а јекавско јотовање обухватило је нешто већи број сугласника него
књижевни језик, али у много мањем обиму од говора на крајњем југоистоку. Рефлекси
старих скупина *st` (*sk`), *zd` (*zg`) имали су развој у правцу штакавских говора, док
су шћакавизми који се јављају претежно резултат подновљеног јотовања.
Једна појединост, међутим, заслужује посебну пажњу, а то је распростирање
изоглосе лакат, нокат: латак, нотак. Иако у мањем броју случајева, у говору
Јаворана евидентирани су и метатезом формирани облици ла2так и но1так. Како је већ
речено у т. 15, у мањим или већим студијама о западнијим српским говорима није
било потврда метатезе у наведеним облицима. Исто тако, у исцрпном прегледу
консонантизма босанскохерцеговачких говора проф. А. Пецо ни у једном пункту
западније од ријеке Врбас нема забиљежене овакве замјене. У српским посавским
говорима између Врбаса и Укрине утврђено је да облици нотак и латак постају све
мање фреквентни идући од истока према западу. Све то коначно наводи на прилично
увјерљиву тврдњу – да је ријека Врбас приближна западна граница пружања ове
изоглосе.
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Dijana M. Crnjak
Dragomir V. Kozomara

CONSONANT SYSTEM FEATURES
OF JAVORANI SPEECH
This paper gives a survey of principal consonant system features of the insufficiently
researched dialectic area, then it compares it with the curent condition in the
standard Serbian language and additionally defines its place in the light of the East
Herzegovina (Herzegovina-Krajina) dialect as a compact speech whole.
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