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ИЗ СИСТЕМА ГЛАГОЛСКИХ ОБЛИКА
У БАНАТСКИМ ГОВОРИМА Ш-В ДИЈАЛЕКТА
И ЈЕДНОГ НЕТИПИЧНОГ К-Р ГОВОРА1
Сажетак: У ради се прати систем глаголских облика у два говора који припадају различитим дијалектима, банатским шумадијско-војвођанским и студеничким косовско-ресавским, односно херцеговачко-крајишким и(ли) зетско-сјеничким. Представиће се неки маркантни глаголи прве четири Белићеве
врсте с обзиром, пре свега, на диференцијалне црте у ова два говора.
Кључне речи: Ш-В дијалекат, К-Р дијалекат, глаголска врста

На обимној грађи из једног староштокавског говора (косовско-ресавског и/ли зетско-сјеничког) и новоштокавског (шумадијско-војвођанског),
указаћу на сличности и разлике у њиховом глаголском систему.2Биће речи о
говорима у сливу реке Студенице у југозападној Србији и банатским говорима шумадијско-војвођанског дијалекта. Говори у сливу Студенице били
су предмет моје докторске дисертације3, а банатски говори шумадијсковојвођанског дијалекта детаљно су описани у двема монографијама у издању СДЗб (бр. 40. и 43), из 1994. и 1997. године, и представљају коауторски
рад П. Ивића, Ж. Бошњаковића и Г. Драгин.
Глаголи I врсте
У говорима уз Студеницу неки глаголи I врсте теже да се искључе из
класе, а мало их је који јој прилазе. Глаголи (-)ждрҌти : (-)ждрем и (-)трҌти
: (-)трем пришли су II врсти:`de1rat, `de1re, `de1rala; pro1stremsto1ci,
na1tre{, pro1stre{, nati1reta2 le1bac, raza1stre.
1
Рад је урашен у оквиру пројекта 148001: Дијалектолошка истраживања српског језичког
простора, који финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике
Србије.
2

Користићу Белићеву поделу по врстама и анализираћу само неке маркантне глаголе из прве
четири врсте.
3

Докторска дисертација Говори у сливу Студенице одбрањена је 2004. године на Филозофском
факултету у Новом Саду и припремљена је за штампу.
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Ситуација са глаголима који имају основу (-)ждрҌти : (-)ждрем
истоветна је и у посматраним банатским говорима (`de1rete, o1`dero,
`de1ra5la), док су они са основом (-)трҌти : (-)трем у овим говорима
пришли IV или VI врсти у зависности од тога да ли се ради о облицима
tre1ti<trti (у IV врсти) или trti<treti (у VI врсти). У IV врсти основа се у презенту проширује са -је- па ће бити: tre1jem, tre1jedu;
po3trej5; otre3ven, natre3ven али и бележи се и старије стање: potrve3no,
satrve3no. Али ако се исти глагол конјугира по VI врсти, основа се најчешће проширује вокалом е: tre1ti, sa3tre}e{, tre1la5 sam, i3strela (П.
Ивић et al., 1997: 198).
У студеничким говорима сести често прелази у III врсту (se1dnut),
а презент великог броја глагола проширен је формантом н као у већини источноштокавских говора: mo1gne, ni1knu, pa1dne, dare1knemo, re1knu, cr1kne5.
Идентична ситуација је и у банатским говорима којима се бавимо. (П.
Ивић et al., 1997: 197).
У говорима уз Студеницу неправилни глагол жети : жњем нашао
се у V Белићевој врсти само зато што има умекшан сугласник у презенту
(а у инфинитиву га нема). Овде се њ уопштило у инфинитивној основи из
презентских форми и имамо однос жњети : жњеш и нешто ређе жети
: женеш:`we2m,`we2{, na1`we, kukuru1zsepo1`we, sko1wompo1`we5mo,
`we4te, qu2di`wu2, `we1o, `we1la, `we1li, `wi2! као и `e1nesr2pom, {to`e2,
dasepo1`ep{eni1ca, mo2jmu2` je`e1o, po`e1o, `e1larukove2|e, {e1nicusmo
`e1li, steme2 se`e1lo, po`e1li, iza`e1lismo;
У посматраним банатским говорима слика је мало измењена, тј. не
постоје облици жети : женеш, него је у презенту редовно основа жње(`we1ti, `we1li). Чак ће се овом аналогијом добити и именица `we1tva.
У говорима у сливу Студенице једино је глагол помоћи прешао у VI
врсту и чује се само Poma2gaviBo2g!, а у банатским говорима он се конјугира по III врсти проширен формантом -н- (po3mogne, po3mognete, po3mognu),
сем у императиву (pomo3zi5 mu) (П. Ивић et al., 1997: 197).
Поред глагола живети који је у већини штокавских говора прешао
у VII врсту, у местима уз Студеницу забележени су и примери дубити,
црпити и плҌвити, плҌвим који се понашају на исти начин. Ево примера:
du4bit, du2bi; icrpqu1je, icr4pen; plije4vit, 4ple4vit, ple4ve po ba4{ti. И
спаси(ти) прелази у VII врсту док, врло му близак глагол, расти остаје у
I врсти па налазимо: spa4sit, da spa4si sto1ku, spa4simo te1le, spa4site ga,
spa4silase, To2 je me1ne spa1silo, али da ra4stem, stoma2k ra4ste, ra4stemo.
Глагол спасити у Банату задржава промену по I врсти (spa4sem,spa4se,
spa4sti, spa2soje, spa4sli) сем у једном случају у пункту уз Тису на граници према Бачкој (sa3mo }edunasRu1sispa4siti). Двовидска припадност овог
4

Говори уз горњи ток Студенице гранични су са З-С и Х-К дијалекатском зоном и отуда
ијекавски рефлекс јата.
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глагола види се и у трпном придеву (spa4{en по VII врсти и spa4sen по I
врсти) (П. Ивић et al., 1997: 205). И глаголи `i4viti, cr4piti, dupsti,
rasti(ти) и pleviti у овим говорима Баната прилазе VII врсти и широм
територије (`i4vila, i3zdu5bim, cr4pila, ple4vijo, dora4stim).
У I врсти у студеничким говорима остаје глагол врћ(и), с напоменом
да се факултативно јавља облик инфинитива и само и увек 2. лица множине
презента по VII врсти: vr2}, davr4{em, vr4{e5{, ko1wimasevr4{e5, vr5{e2moи
vr4{emo, vr5{u2, daizvr4{e5m, daovr5{e2{, izvr4{e2, daovr3{e2, ovr4{use,
али и vr4{it, vr4{i1te; ovr46smo,ovr46mo, vr16o, vr4la, vr4losako1wima,
vr4lismosko1wom, ovro2 p{eni1cu; pavr4{isko1wom, i1dipavr4{i.
Углавном у севернијим пределима Баната, у Кикиндској зони, овај
глагол пришао је VII врсти (vr4{i{, ovr4{i, navr4{imo, vr4{idu,vr4{i}
u, vr4{ilona3 kowi, vr4{ilismo). Чује се, додуше знатно ређе, и конјугација по I врсти: navr4{em, daseizvr4{e, ovr4{edu, ovr4}i, vr1vo, vr61o,o3vro,
vr4losenako3we, ovr4li. И у неколико места ближе Тиси која дели Банат од
Бачке чувају се стари облици по I врсти, док нови облици по VII врсти сежу
дубоко на југ на земљишту Тамишке зоне.5
Презент глагола јести новијег је постања у студеничким говорима, тј.
није атематски. Увек се чују облици са проширењем д: je1dem, je1de{ lepe1wu,
naje1de, poje1de, poje1demo, za2jnoje1du, poje1du, poje1di, je1dite, je1te али само
једном и mo2radaje2 у пункту који је најближи месту где се Студеница улива
у Ибар, дакле, на територији косовско-ресавских говора .
У говорима Баната глагол јести сачувао се у атематском облику, тј. са
презентском основом без проширења д: je2m. i#ze5m, na3je5{, po3je5 se, u3jeke4ra,
ne3 je, ize4mo, naje4te, danepo3jule1bac. Императив има аналошке облике по
обрасцу дам : дај = јем : јеј(je2j, a1jdeje2jte). Код сложених глагола импeратив
се гради као код глагола I врсте: na3ji5 se, po3ji, односно, као код бодем : боди.
Остали облици поклапају се са оним у стандарду: i3zesti(без аналошког ј
између префикаса и корена!), je1vo, sve1 i3zo, pasenajo.
Глаголи моћи, ићи и њихове композите остају у I врсти. У студеничким говорима глагол моћи има наставке као и у стандарду, док 3. л.
мн. које може имати исти облик као и 3. л. једнине (може) што је засведочено само у селима доњег тока. Јавља се и кратка форма мож (мош) у
свим лицима: ja2 mo1`dapogre2{im, mo1` dazara2di{, mo1{ ko1motno, ne1
mo` daseu{te1ti, ne1 mo`dazna2{, mo1{ tidone1se, mo1`datipoka2`e, Mi2
nemo1{ daseprobi1jemo, mo1{ isko1pate, Gla2dninemo1` damira2de.
5

Изоглоса ових облика наставља се у Бачкој (Поповић, 1968: 27) и Срему (Б. Николић, 1964:
354). Очито је да се ради о једном глаголу који је на граници између два конјугацијска типа,
а као веза између I и VII врсте служе облици императива 2. л. јд (врши) и 3. л. мн (вршу).
Варијантни однос врше- / врши- једна је од лучних изоглоса које предвајају Војводину, тј.
одваја њен север и запад од средишњег, јужног и источног дела (П. Ивић et al., 1997: 204), док
у србијанском делу Ш-В дијалекта доминира врше- (В. ibid, нарочито напомену 567).
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Забележени су и облици: akomoga1de, akonemo1gadnem, ne2}udo2},
akomo1gnem, {tosemo1gne иko1lkomo1gnem у значењу су футура II.
Прво лице једнине презента у банатским говорима поред граматеме у
има и само (или и) -м: mo1ж
1 em, ne3 moжem. У трећем лицу множине, као и код
глагол te1ti и једносложне презентске основе, јавља се наставак -ду (mo1`edu).
Остала лица презента су подударна са облицима у стандарду, с напоменом да
се јавља и кратка форма мож (мош), сем у првом лицу једнине: mo1{ seu3dati,
dasemo{ sti1}i, vi2 mo` dapo2|ete, ne3mo` dagu3te{u док сам у студеничким говорима овај облик забележила и у 1. л. јд. ja2 mo1`dapogre2{im.
Говори уз Студеницу од глагола ићи и његових композита од основе ић- граде облике, у начелу као они у књижевном језику, факултативно
дистинктивне једино по акценту: i1}, ide2m /i3de5m, i1|em, ide2{ / i3de5{,ide2,
i3de, i1de, i1demo, ide4te,daidu2 /i1du; i1te,i{a1o, i{a4vaosam, i{lo2 jese,
i{li1 smo,idu3}i, a1jde,ajde4mote, a1jmo; do2|ekaku1}i; do4|o,do4|e,do5|o1smo
/ do5|o1mo, do5|o1ste, do5|o1{e; }udo2}, }etedo2},do2}u,do5}e1ju; do{o2 bi,
bido{a1o, do1{libi,do1{la.
Старији облици од основе ис- забележени су у местима уз доњу Студеницу, која гравитирају косовско-ресавском дијалекту. Збележено је следеће:
Mo2rami2s, i1{}u, Mo2ramooti2s; oti2{}u, oti2{}e{, oti2{}emio2vce,
oti2{}emo, oti5{}e1ju, ui2s, izi2s.
У банатским говорима нема облика од основе ис-.
Неколико варијантних облика у студеничким говорима запажа се
код глагола отићи (oti2}). Презент се јавља у неколико ликова: o1dem/
oti2dem/oti2dnem/oti2|em, o1de{/oti2de{/oti2dne{,o1de/oti2de/oti2|e,
oti2demo/oti2dnemo/oti2|emo, oti2du/ oti2|u. У императиву је забележено само: oti4di/oti4|i,у аористу, такође, само: o1de/ o1tide, odo1{e/
oti5do1{e, а у радном придеву са акценатским алтернацијама налазимо следеће: o1ti{ao/oti1{ao/ oti{a1o, oti1{o/ oti{o2, oti1{la/ o1ti{la,
oti1{lismo/oti{li1 smo, o1ti{leste/oti{li1 su.
У говорима Баната конјугација глагола ићи, у начелу, одговара оној у
стандардном језику па нема потребе да се наводе примери.
У истим говорима глагол o3ti5}i/oti4}iјавља се у неколико ликова у презенту (oti2dem,o3ti5dem/oti2dnem,o#ti5dnem/o3tignem;oti2de{,o3ti5de{/
oti2dne{,o#ti5dne{/o#tigne{;oti2de,o3ti5de, o3tigne;o3ti5dnedu/oti2nu/
o3tinu/oti2gnu/o3ti5dnedu).
У говорима уз Студеницу нема облика отшо, очо као што је то случај
у Банату. В. П. Ивић et al., 1997: 213: o3t{o, o3t{la5 je, o3{lo5, o3{li; o4~o5
je, o3~la5 je, o3~lo, o3~li5 su, o3~io, o3~ila5 je, o3~ili5 su.
Глагол изић у говорима Студенице чешће има -и- него -а- у основи:
izi2}, izi2demizku1}e, izi2de{, daizi2de премаi3zi5|em, izi2|em, izi2|e{,
izi2|e, izi2|ete, izi2|u, izi4|i,izi{a1o,o2nizi3{o5,izi1{o, izi1{lo, izi1{li;
izi4|i и тек по изузетку iza2|em, iza2|u, iza1{o, iza1{la.
10
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У говорима Баната јављају се обе варијанте са истом фреквенцијом:
iza4}i. i3za5}i, i3za|em,iza2|e{, iza3{oали i3zi5|em, izi3{o, izi3lazu и сл.
Глаголи обићи и сићи у пунктовима уз Студеницу увек имају и у
коренском слогу.
Ови глаголи и у посматраним банатским говорима долазе само са и у
коренском слогу (obi2|em, o3bi5|e{, o3bi5|e, obi3{la, si2|ese, si2|edu, si3{o,
si3{li).
Глаголи II врсте
Од глагола II врсте најзанимљивији су ткати и бријати.
Глагол ткати у говорима уз Студеницу сачувао је парадигму по II
врсти са двојаком основом (тка- : тке-), док стара презентска основа че- не
постоји:tka1t, izatka1t, tka1la, tka1li : tke1li, ma2jketka1le, tka2no,
patki2; tke2m, tke2{, iza1tke{, tke2, iza1tkesu4kno, iza1tkemo, tke4mo,
tku1ju, tku, а само једном иtka1ju.
У посматраним банатским говорима овај глагол мења се искључиво по
VI врсти (П. Ивић et al 1997: 215):tka2m, o3tkam, na3tka, o3tka, ustka4mo,
br1dilo {totka4du; tka2j, tka2jte; tka2no; tka1la, tka1lismo, tka1le.
У студеничким говорима глагол бријати понаша се двојако, тј. или остаје
у II врсти или, чешће, прелази у VI: bri1je5m, bri1jem, o3brijem, obri1jem se,bri1je{,
obri1je{, bri1je, bri1je; bri1jao, bri1o, o1brijaliga; brija2mgasva1kida2n, bri1jam,
nemo1{ daseobri1ja{, bri1ja{,brija2 se, obrija2 se.
У говорима Баната глагол бријати(се) има две промене. Наиме, у
јужном делу, у Тамишкој, зони преовладава презент на а (VI врста), док је
на северу, у Кикиндској зони, редован презент на е (II врста): dasebri3ja5m,
, pasenebri3ja, daseobrija4te, brija4duse, vi1{esenebri3ju : bri1jem,
daseo3brije,bri1je5du...В. П. Ивић et al., 1997: 217.
На основу литературе, може се закључити да је облик бријам особина старијих, а бријем особина новијих штокавских говора, што потврђују и
примери из говора којима се овде бавим.
Глаголи III врсте
У говорима уз Студеницу увек се чува формант -ну- (тј. не замењује га-ни-) у инфинитиву, футуру и радном придеву глагола треће врсте: bri1nut, ka1nut, se1dnut, su4nut, {a1pnut, {a1nut; izgi1nu}e{,
oki1snu}e{, pa1dnu}e{, presta1nu}e, le1gnu}e, pomo1gnu}e, sti1gnu}e;
okre4nuo, prevr4nuo, sagnu1ose, umu4knuo, u{ti4pnuo, u{ti5pnu1o, ka1nula,
otki1nula, prekre4nula, pr4snula, sagnu1lase, nitre1nula, {a1pnula,
pogi1nulo, uve1nulo, gi1nuli.
У банатским говорима ситација је двојака, тј. на северу, сем у најисточнијим и најјужнијим местима, на месту форманта -ну- у поменутим
категоријама често се јавља -ни-, док је јужније у Тамишкој зони, сачувано -ну-: zogr4nitise, zakre4niti,ma4niti, nar46niti „изненада навалити“, pi1sniti, pquniti...; ski1ni}u, ma4ni}edu...; okre4nio, po3tisnio,
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ski1niosam, utr4nio, po3ginili, pri3kinili...// bri1nuti, gu1rnuti,
za3denuti, ki1snuti...; bri1nula sam, ma4nula, oda3nula, prome4nulo se,
sva3nulo... Дакле, на југу, у Тамишкој говорној зони, без изузетка задржава
се -ну- у поменутим категоријама, док се на северу у Кикиндској зони могу
чути и облици са -ну- и облици са -ни-. В. П. Ивић et al., 1997: 219‒221.6
Однос према I врсти
Иако је презент перфективних глагола I врсте, у студеничким говорима, проширен формантом н, облици инфинитивне основе имају нешто чешће образовање без -ну- :di1}, pu1}, se1s, sti1}, di1}u, poki1so, pi1}
e{, sti1}e, di1`e, le1`e, pre1ma~ese, se1de, {tai1zgibe, ma1~e, o1tr`ese,
po1ra5ste, za1spaito2, po1gibe, navi1{epo1te`e, tama2ngapre1kide; di1gnut,
le1gnut, se1dnut, pa1dnu}e{, zo2vnu, ma1knu, sagnu1o, kle1knula, pro1menu,
po1trunuuze1mwi, pr1snu, tako2 se ra1zminu, Po1slemiu1ginu.
У банатским говорима ситација је нешто друкчија: di1}i, po3di}i,
sti1}e, cr1}e, di1go, po3kiso, sti1so, u3kiso, cr1ko, di1glase, za3grcla, pu1kla,
sa3gla, skli3zla, zate4gla, o1kretese, o1svrtese, o1tkidetr1go{ese(...);
privr4nu{eseko1la, ja2 u1stan (П. Ивић et al., 1997: 222).
Глагол (-)дҍ(ну)ти мења се једнако уз Студеницу и у банатским говорима:
de1nutdr4va; `|e1nem,7de1nemku2pudr4va, sade1ne{, kama1rasede1ne,
zde1nesese2no, dazde1nemokrsti1nu, posade1nemo, de1nu krsti1ne,sa1mo jo{ da
zde1nu; |e1osam.
zade3nuti, u3denuti; de1nem no2vce, u3denem, sla1ma se de1ne, za3dene,
de1nemo. pre3denemo, de3nu u go3milu, za3denu ga za i3konu,sa3dene5du(...);
sa3deno, de1nulo se, de1nuli smo. o#denuli, u3denula; pri3denu5t, sa3denu5t,
za3denuta, de1nuta, sa3denu5to али и na3deti po3ru5gana ime3na; pa se de1li,
na3deli i1me; odeve3ne.
Синонимичност глагола метнути и турити на терену говора у сливу
Студенице знатно смањује фреквенцију овог првог. У Упитницима за СДА
који су попуњени у Девићима и Брезови, селима у горњем и доњем току
Студенице, као одговор на питање „како се каже ставити“ стоји tu1rit,
али се у мојој грађи нашло нешто примера и за метути у истом значењу:
me1tit; me1tim, me1ti{, me1te{, me1tise,me1tisema1losla1me, me1ti,
me1te, me1timo, me1timoudr1venu ~a1bricu; me1ti}u, me1tila, me1tili,
me1tuliim.
6
Аутори монографије о банатским говорима закључују: „У војвођанским релацијама облици
са ни место ну одлика су севера и запада. Осим на северу Баната, они се јављају и на северу
и на западу Бачке (...) и на западу Срема (...), што значи да је ово једна од карактеристичних
лучних изоглоса које пресецају све три војвођанске области (...)“ (П. Ивић et al., 1997: 221).
7

У говорима горњег тока Студенице има факултативних ијекавизама као што је овај настао
јекавским јотовањем.
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Из примера me1tit, me1tim, me1ti{, me1ti, me1timo, me1tila и
me1tili може се закључити да се ради о VII глаголској врсти, док примери
me1te{ и me1te алтернирају са претходнима као глаголи III врсте.
У пређашњим примерима не налази се н иза т, иако се и на то факултативно наилази у селима уз доњи ток реке и тада је увек у питању
III врста: Daja2 me1tnem, me1tnemma1lo, me1tne{ naku1}u,predome1tne{,
me1tnenaosta2l. Облици me1}e и me1}emo презент су од мећати (по II врсти).
У банатским говорима овај глагол никада нема н иза т: me1tem,
me1te{, me1te, na3mate(...), ra3zmetemo, me1tete, za3mete5du, ra3zmetu(...);
me3ti, razme3tise, me3tite, razme3tuti(...);me3to, me3tila, me3tla,
me3tula, zame3tule (...); me3tu}u, me3ti}u, me3tu}e5mo (...); me1tu5t,
me1tu5ta, ra3zmetu5to, me1tu5te (...) (П. Ивић et al., 1997: 224).8
Глаголи IV врсте
У студеничким говорима ови глаголи основу презента већином граде додавањем морфеме -ује-: daru1jese, daru1je{, doru1~kuje5mo, zamewu1ju,
zame{u1jemo, zapisu1e, zatisku1jeja2z, izbacu1je{, ispitu1je, kazu1jem, kazu1je5mo,
namewu1je, odra|u1jem, poslu`u1je, po3{tuje, po{tu1je, preka|u1je, preka|u1jemo,
prekazu1jugo1sti, raspore|u1je, sakri1je, sre3|ujemo, upotrebqu1jese. Знатно ређе преноси се морфема -ива- (или њен аломорф -ава-) из инфинитива
у презент: dari2va{ga, do~eka2vamo, zaga|a2va, poskupqa2va, raspore|a2va,
zo1rasvawi2va. Ова појава може се тумачити и као прелазак у VI врсту.
Прелазак суфикса -ива- у презентску основу особина је банатских говора. Облици типа dari2va{ и svawi2va забележених у оба посматрана говора а настали су према презенту глагола типа поткивати (од перфективних
глагола на -овати). Угледањем на однос поткивати : поткивам добијено је
и даривати : даривам.
У говорима уз Студеницу суфикс -ује- знатно чешће се јавља од -ива-,
а и глагол ковати који може да служи као угледни, овде се конјугира по II
врсти.
Глаголи на -ава- у говорима Студенице увек остају у овој врсти:
pozna2je{, po1{toproda2je{; dada4jepartiza1nima, davida4je, doda2jese,
8

Није поуздано јасно како је дошло до губљења -н- у овим облицима. Поповићево имплицитно
тумачење овог проблема (1968: 200), не даје потпуну слику. Наиме, мора се узети у обзир и
висока учесталост овог глагола у говору као и дисимилација према другим гласовима унутар
истог облика (према иницајном м, према м у 1. л. јд и мн (метнем, метнемо); према суседном
т или сонанту л у радном придеву који имају готово идентично место артикулације као н) (П.
Ивић et al., 1997: 224). У монографији о банатским говорима објашњава се и појава синкопе
у или и у метула/метила и каже се да је она „могла бити подстакнута високом фреквенцијом
глагола и фонетским чиниоцима, а могао је и деловати морфолошки образац (мете : метла
као и тресе : тресла)“. О статусу овог глагола констатује се и следеће: „У овоме сe огледа
приближавање првој глаголској врсти, које ипак остаје непотпуно, будући да су инфинитив
метути и трпни придев метут не уклапају у парадигму типа трести (...). На тај начин овај
глагол остаје неправилан.“ (П. Ивић et al., 1997: 224).
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pozna2je, proda2je, dasuda2jem, upo1znajuse. Облици глагола (-)бити и (-)
пити гласе: dobi4jat, pi1jemle4kove, pi1jem, popi1jem, dobi1je{, doli1je{
vode2,obu1je{, pi1je{ vo1du, popi1je{, pobi1je{, dobi1je, zabi1je, zavi1je,
nabi1je, odbi1jemo, Ime1nesepi1jeka1fa, pi1jevo1de, pi1je, dasepopi1je,
pobi1jemoko1lac, pi1jemo, pi1jumle4ko, pobi1ju, sa{i1je, ubi1je, ubi4jali
али и dobi4vat, dobi2va, pi4valasam, pobi2vamko2qe, razbi2va, to2 ubi2va,
upi2vaze1mqa.
У сливу Студенице итератив од већине поменутих глагола гради се наставком -ија или -ива (dobi4jat:dobi4vat; ubi4jali:pobi2vam, popi1je:upi2va).
Аналогијом и глагол пити који није итеративног порекла гради презент на
–-ивати (pi4valasam). Придев pi1vka (vo1dajepi1vka) „питка“ глаголског је
порекла и, опет аналошки, јавља се облик са --в- а не са -т-. Није јасан ареал
морфема -ија- и -ива-.
Облици трпног прилога гласе: dobi1ven, obi1vena, pobi1ven, ubi1ven,
ubive1na.
На целом терену слива Студенице глагол умити чешће се јавља са иницијалним о-:omi1tse; dasomi1jem, omi1jemse, omi1je{ sepr1vo, omi1je{li4ce,
o1mijeseja1bukom, o1mijemose; omi1ose али и umi1je. Префикс о- помера своје
значење у говорима Студенице.9
У Тамишкој зони, на југу банатских говора, испред глагола додаје
се префикс с-:dasesu1mijem, su1mijese, i1dipasesu3mi, i1tepasesu3mite,
su3mitise, dasesu1mijedu, su3milase, pasusesu3mili, sumive3no (...). У Кикиндској зони забележени су облици без с-: у1мијесе, дасе у1мијемо, у3мисе,Ја2
ћусеу3митиto2 samseu3mijo,umive3na(...) (П. Ивић et al., 1997: 225).
Аутори монографије о говорима Баната Ш-В дијалекта наглашавају
„да су облици са с настали елизијом (па се умила >па с умила), иза које је
уследило обнављање повратног се: па се сумила)“. Такође, утврђује се ареал
појаве са напоменом да је облик сумити познат у појасу јужно до Дунава,
као и у Шајкашкој (П. Ивић et al., 1997: 225‒226, и фуснота 577).
Глагол ковати у студеничким говорима прелази у II врсту: kove2m,
kove1{ je, kove2, kove4mo, kovu, isko1ve, potko1ve{ ko1wa, dauko1vem. У говору Баната, нису обични облици кад добим или ковем (...)“ (П. Ивић et al.,
1997: 226).

9
Ликови типа омити познати су и другим словенским језицима, а у старословенском је то
један од два варијантна облика омыти и оумыти (П. Ивић, 1957: 101). На истом месту се
помиње и следеће: „Облик са о- познат је и нашим средњовековним споменицима и понеком
писцу доцнијег времена (...)“.
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Закључак
Маркирани глаголи прве четири врсте и поред евидентних разлика у
облику или конјугацији у ова два посматрана говора, ипак не би могли ићи
у прилог чињеници да се ради о говорима из два структурално различита
дијалекта, староштокавског (косовско-ресавког и/или зетско-сјеничког) и
новоштокавског (шумадијско-војвођанског). Наиме, није без значаја чињеница да међу студеничким говорима има оних који су нетипично косовскоресавски, као и оних који су са доста особина зетско-сјеничких па и херцеговачко-крајишких, са којима се и граниче. С друге стране, ни банатски говори шумадијско-војвођанског дијалекта нису хомогени. Наиме, јужнији говори, Тамишки, имају доста сличности са суседним смедеревско-вршачким
(староштокавским), док су они уз Тису ближи говорима Бачке, тј. типичним
шумадијско-војвођанским говорима.

Скраћенице
З-С
зетско-сјенички дијалекат
К-Р
косовско-ресавски дијалекат
СДА Српски дијалектолошки атлас
Х-К
херцеговачко-крајишки дијалекат
Ш-В шумадијско-војвођански дијалекат
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Gordana S. Dragin

SYSTEM VERB TENSES IN THE BANAT SPEECH A
S-V DIALECT AND SOME A SPEECH A K-R DIALECT
Summary
This paper follows the system of verb forms in two speeches that belong to
different dialects. Insists primarily the differential lines related to verbs in the two
speech. The first plan will be presented inventory the first four of the Belic types
of verbal.
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